
• 

:·-----·------------........ ' 
Matzemeıı ve bilhassa yıı.~ları itibarile teveceUhü 

umumı11 kaunan l'!. Nezih AlbayraRtn • l"ENl ÇIKTI + 
BR • ç 1 SARAY Lokantasında + KONTRAKT - PLAFON 

Öğleyin nefü tabldot (150) kuruıtur. 
Deklirasyon n Orun + 

Yuan: Gazetemiz Briç muharriri NAzım Dersan 
230 aahlfe, 150 turuı. Her kitapçıda bulunur. 

_Satıı yeri: SEMİH L'ÔTFİ KİTAPEVİ.-

Karaköy Bebet Tramvay duratınd& Artln'hı 
L AB Lot.antuı yanında No. ıı ,J 

Sene 25 - No. 8669 - Fiatl her yerde 5 kunı§ SALI 8 KAnunuevvel 1942 Bahlbl: Necmeddln Sadü - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam :Matbaası 

Bir çatışmanın 

derin manası 
Milli Müdafaa için 
f evkalide tahsisat 

BU • SABABK.I TELGRAFLAR 

Darlan - De Gaulle çatışması, 
Fransayı kurtarmaya u~raşan· 
lann en zayıf taraflarını - pek 
çabuk - meydana çıkardı. Şef- 60 milyon liralık tahsisat layihası 
Uk iddiasında olan iki askerin, 

~~::~~1ç:1~~:,e:;~ı;ı; k~~~~ ~ Büyük Millet Meclisine gönderildi 

T eburba civarındaki 
muharebe devam ediyor 

savaşacakları yerde benlik kav- • 
gasına tutuşmaları, yalnız acıkh · Amkara 7 - Büyük Millet. Mec- gümrük reımindeın muafiyetine dair 
bir manzara olmakla kalmıyor, lisine yeniden birkaç kanun la.yihası layiha, 3 - Türk parasının kıyme
Fransa dışında memleketleri için gelmiıtir: 1 - Millt Müdafaa ihti- tini koruma kanununda tadillt yapı
çalışan Fransızlan ikiye ayırmak yaçları için Millt Müdafaa V ekal~ laralt mevcut kanundaki cezat mii
tehlikesini de doğuruyor. tine 60 milyon liralık fevkallde tah- eyyidelerin arttırılması hakltındalti 

Amiralle Generalden hangisi- ıisat verilmeai haklı:ındaki laY,iba. layiha, 4 - Maliye Vekaleti mil-

8 inci Libya'da keşif faaliyeti arttı, 

ordu taarruza geçmek üzere 
nin haklı olduğunu aramak bize 

2 
F k ı·d ·L • 

1 
• . M·ıı· fettiı ve kontrolörlerinin yevmiy&-

du .. şmez. - ev a a e ıntıyaç ar ıçın ı ı t . 1 ı!l..:L enne :zam yapı ma11 a1uıaa&. Londra a <A..A.> - Ş1mall Afrlta'
d& Tunua"i& ve IJbya'da Ellgelll cl
varmdatl ca11>.wara dair ytnl ha
ber yolttur. Pazar ıünü TunUl't& 
Teburba clvannda baflıyan ıtddeUl 
muharebe denm ediyor. İti taraf da 
fazla haT& t.unetl kullanıyor. 

lunmaktadır. Hava lr.untUerl sahil Lonclra 1 (A.A.) - DallJ Mail P
bo1Unca inihvtr kollanna bUcwn zeteaınJ.n amı1 mutıarrırt Fiizbafı Vl
etmlt. bl.ıwk tanıyanlar, natll vuı.. delhardt d110r kl: •Tunus't& dtlf
talan 119 yaramaz hale ıetlri!ıntftlr. man mukaTemetı zayıf lken hueke\ıe 
Dllfman hava kuvvetl mukavemet geçmedik. Dilfman lyl müdafaa hat
göst•rmemlftlr. tında mukavemet göeterd.Jtl zamaıı 

Genernl d~ Gaulle, ilk günden ~üdafaa VeHleti tarafından ha- Bu layihalar encümenlerd. mü-
beri milli savaş bayrağını açmış riçten ithal edilecek maddelerin zakere edilmektedir. 
olmak şerefine yeni ortaklar is-

temiyebilir. Mütarekeyi kabul Ko··mu··rden tasarruf ederek düşmana teslim olmuş, 
iki yıl düşmanla iş birliği kunna-

Yeni Meclis Orta Şantatl milttenıc hava kuv- da yeter kuvveUe taarruzda bulun.. 
vetıerl İtalya.'nın cenubun&. SlçUya'- madik. Bu hat Blzerte - Tunuı lr.a'f
ya hava atınıan y&pmlf, Bl%erte•ye sidir. ötıe a.nıyorum k1 Tunus'takl 
taarruz etm~. burada blr trenl ha- kuv?etıe~ Rom.:ııl.:l'e hUcuın 

ya çalışmış bir hükumet adamı
nın son dakikada Afrikada hür 
Fransayı temsil eden bir nevi 
otorite yaratmasına tahammül 
etmiyeblllr. 

Amiral Darlan ise Mareşal Pe
tain Fransasının son günlere ka
dar ne mümkünse kurtarmak 
için uğraşmış, fakat tehlikeyi se
zince dışarı fırlamış bir · devlet 
adamı sıfatile m1lli mücadeleye 
atılarak, kendi şahsından ba.?ka 
Mar~alin de otoritesini getirip 
Afrikanın işgalini kolal1laştırdı
ğını ileri sürer, ve bu hizmetinin 
eskilik hakkından büyük olduğu
na güvenebilir. HaıtA., general 
de Gaullc'ün Lonörada oturarak 
arasıra radyoda konuşmaktan 
başka bir işe yaramadığını, ken
disinrn ise iki yıl Lnvaı ve Hitler
le penceleştikten soma nıüttefik
lere Afrikayı kazandırdığını. ve 
eğer kendisi ile general Giraud 
yerine Afrlkaya general de Gaul
J P. çıkmak isteseydi oradaki 
Fransızlarrn silfillla karşılaya
caklarını ve Amerikanın uzun 
zaman uğrasmak zorunda kala
cağını, bu halin, Almnnyanın 
ekmeğine vağ süreceğ'l'ni düşü
nerek, Afrika işgali gibi bu har
bin dönüm noktası olan mühim 
bir harekette, nihayet Mareşalin 
otoritesi ile kendi resmt v,tlzitesi· 
nin işe yaradığını, dışardakl sa
vaşan Fransayı temsil edecek 
bir hükümetin Londradan ziya
de Şimali Afrikaya yaraştığını 
IIAn edebilir. 

İki taraflı, karşılık deliller bul
mak kolaydır. Fakat bunlar boş
tur. Fransa kurtulduktan sonra, 
Fransanın başma gececek hükıl
ıneti ne Mareşal Petaln, ne de 
Oaulle, ne de Darlan kuracak
tır. Bugün düşman işgali altında 
inliyen nice memleketıeıin kıral
ları, hükfu:netıerl var ki vatan 
aışında bekleşiyorlar ''e millet
lerine ııDavanınl » öğüdünü veri
yorlar. Sulhten sonra, acı ve ezl 
görmüş milletlerin, dışardan ge
leceklere ve kimlere. nasıl kolla
)'lru acıp ne vüz gösterecekleri 
hiç belli değildir. 

Kurtulmuş. hürriyetine, istik
laline kavuşmuş Fransada da 
hangi rejimin yer tutacağı, kim
leriıı iş başına gececeği o zaman
ki millet iradesinin beliriş tarzı
na bağlıdır. Elverir ki bugün içer
ae ve dışarda vatanı kurtarmaya 
uğraşan bütun kuvvetler el ele 
verip, f eragatıe, ayni yoldan yü
ıüsünler, sen, ben kavgasına düş
mesinler. 

Bu Darlan - de Gaulle anl~
ınazhğinın ncığa vurduğu başka 
bir zayıf nokta Amerika - !ne;il
terc anlaşmasınm cksikleridir. 
De Gaulle, r..ondrada oturuyor, İn
giliz radyosunda konuşuyor. İn
gilizlerin sevgisi ondan yanadır. 
Darlan. Amerika ordusile birlik
te Afrikadadır. Yaptıklannı Ame
rikaya gfü·enerek yapıyor. lnRil· 
tere de Gaulle'ü tutuyor, Ameri
ka Darlnnı koruvor. De Gaulle, 
İngilterede hür ·Fransayı temsil 
ediyor, lngilizler de bu fiklrde
'dir. Darlan Afı1kada dış Fran
sa hükumetini kuruyor, Ameri
ka onunla beraberdir. 

Şu halde Darlan - de Gaulle ça
bşması yalnız bu iki Fransız ara
mnda bir anlaşmazlık olmaktan 
çıkıyor, daha derin görüş ayrı
lıklarına alamet oluyor. Asıl ya-
21k olan budur. 

Necmeddin Sadak 

Bazı tedbirlerin alınması Seçimden ıonra 1 martta 
dütünülüyor toplanacak 

Llbya'ya gelince, aektzlncl ordu ,e
ni darb• tndlmıeb hazırlanıyor. Kt
§lf kollan burada mihver cephestnı 
sonda ederken topçu faall1ette bu- sara utratııuftır. edenler tadar t«:rübell detUdlrler.• 

Ankara 7 - Kömürden tasar- Anbra 7 (TelefOl\1a) - Büyük 
ruf için sinema ve tlyatTolann Millet Mecliainin lı:lf tatilinin marta 
çalışma saatlerinin değ~ttrllme. kadar ıüreceğf anlaıılıyo.r. Yeni 
sl, elektrikle yapılan rekllmlar .. Meclis 1 martta toplanacaktır. lk.in
dan vazgeçilmesi, şehir banliyö- cikanun ayında defterler bazırlana
lerinde çalıştırılan tren ve vapur ralc aıılacak. itirazlar dinlenecek, 
seferlerinin de tahdidi düşünül· ıubatın ilk haftaıuıda ikinci müntc-

Lord Halifax 
İmparatorluk fikrini 

müdafaa etti 

mektedir. hiplc,r aeçimi yapılacaktar. Şubatın Londra 8 (A.A.) - lııııilterenin 

Rusyada karşılıklı 
taarruzlar yapılıyor 

Ç 1 k •• .. .. d ortaaında bir pazar günü memkk~ Vqington elçisi lord Halifax. diln 
am 1 omur ocagın a tin "her tarafında vo aynı zamanda Amerikanın Baltimor ıelninde bir 

grizu ittiali mebuı eeçimi yapılacaktır. Mecid- nutuk ıöylcmi,, Britanya hnpanr 
Ankara 7 - Zonguldak kömür te intihabın yenilenmesine karar ve- torluiu ıfikrini mildafaa etmfttir. 

havzasında Çamlı kömür oca- rilince, Dahiliye Vekaleti, acçim ha- Lord <lemi,tir ki: 

Stalingrad' da ve merkez kesiminde 
bir çok çarpışmalar oldu 

ğı.nda grl:ru iştiali neticesinde zırlıldan yapılmasını villy.etlere bil- cBritanya imparatorluğu, uzun 
bir çöküntü olm~tur. 63 amele direcdttir. aenelerdenl>eri milyonlarca inaan Moekoftl 8 (Radyo) - Sovyet 
ölmüş, 10 amele yaralı olarak Poliıte ta,.yı·nler için yaptıklanndaıı iftihar duymak- akpm tebliii: cBirincikanwıun 7 nci 
kurtarılmıştır. Kurtarma ekipleri . tadır. imparatorluk .. ynız inaana sünli Sovyc~ kuvvetleri Stalingrad 
çalışmağa devam ediyor. Ankara 7 - lıtanbul Pol'- mele- emniyet ve a.sayif, adalet, aerbea ve merkez mınta.kalarında evıvelld 

d 
tc~i -~~dürlüğü.ne Aydın Emniyet d~§~nce v~ aerbea ibadet hakkı ver-: ~ikametle.rde ~arruz muharebelc-

Barem kanunun a muduru lbrahım Akıncı, Aydın ml§br. Bntanya ile müstemlekdcr nn• devam ettıler.> 
d.eğitiklik Emniyet mlidürlüiüne Diyarbakır anuınc:laki münaaebet. biriblrine Tebliğe yapılan HAve tudurı Sta-

Ankara 7 _ Barem kanunun- Em~yet ~iidürü .. N~r~w~!n ~~t; ın~nma lik~ine dayanıyor. Büyülıt li.rı~-dıı ~~I batmnd.a. Don ~elı
da değişiklik yapılırken ücretıt lzmır Emnıyet mudurlugune Üçun- Brıtarrya mıi•temlelcelere kendi malı nnın aol aahılınde Almanlann pıya
memurlann vaziyetleri de göz cü •. ~?1-umt .müf~ttitlilt Ya~ncı i!ler diye bakmaz. onlardan b.lr para bi- d~ ve tanklarla hilcumlan tardedil· 
önünde tutulacaktır. ttcretlilew m~d~~ F~ Köba.I, lzmır E~nı!.et le varidat temin etmez.> <!i· A~manla~. b~r giln evvel kaybet-
rln de hastalandıkları zaman ve- muduru Mıtat Uyguç da Dordun- ultlen mevzılerı eeri almak teoeb-
va senelik izlnlerlnl kullanırken eli ~ı_u~t. m~fettiıli~ f:mniye! m.i.\.- B. ChUrCh.ıll bU.lerinde büyük kayıplara uiradı-
İnaaşh memurların haklarından §&vı~lığıne nakıl ve tayın edilmır- lar. 
istifade etmeleri üzerinde durul- lerdır. Rzcv"in bahıında Alm&11lann 
maktadır. Kanuna bu yolda bir İzmir bavagazİ Uzak Şark'a hitaben bir mukabil hücumlan tardedildi. Ve-
hükürn konacağı tahmin edlllyor. i liltie Lukf de Almanlar büyült kayıp 

fabrikaımda yangın mesaj neırett pahaıına bir küçük gurupumuzu sı-
Gazeteciler döndüler İzmir 7 (Telefonla) - Beledi- kııtırmağa ve mcsltGn bir yeri zap-
Ankara 7 - Amerika büyük ye havagazı fabrikasının katran Londra 8 (A.A,) - B. Churchfil, tetmeio muvaffak olmuı, fa.kat mcs· 

elçisi M. Stelnhartd ile İngiltere imalAthaneslnde, katran dolu te- Uzak Şarta hlta:ben bir mesaj neıtret. kUıı yer geri alındığı gibi, Almanlal' 
ve Amerikaya gitmiş olan Türk nekelertn fıaı-laması üzerine yan- ıniftlr. Bunda Malayalı, Hintli, Çin- diğer 2 meskun yerden de geri atıl-

d M Z k 1 Se kt tf l ....... in b .. yü 11, Hollandalı, Brltanyalı halka J'a- 1 d 
gazetecllerin en . e er ya r- gın çı · L a ye a~ u me- ponlann clnayetıerlnl ödemeleri za.- mıı ar ır. 
tel, Abidin Daver ve Ahmet Şük- sine meydan vennedl, fabrika bü· manınm geldi.ti, yumu.p.klık g~ril- Son vaziyet 

batı.mıda Ruslann hafifçe llerledlkle
rını blldh1yor. 

Sovyet taarruzları 
Berlin 7 (E.P.> - Volgıı. Ue pon tıra.. 

sında ve Büyük Dem k:Av·ıs.ı.m~ 
muharebeler Sovyet lı kuvı1~t1e
r1nln iltUkçe artan f&allycU - 1ç!nd• 
devam etmektedir. Pazar gUnü Sov
yetıer 90k lill,Yüt za)i&ta uğramışlar 
ve hiç blr başarı kaznn:ımnınışlardır, 

Berllnde izah edildiğine göre. lınr
bin bu mıntaka.sında hava rnzlyeU 
muharebeler üzerinde glttlkçe geıuı-
1.lyen blr mikyasta mües.>ir olmnk
t.adır. Henüz her tarafta tam don 
hUkUm sürmedl~l lçln yollar o k:ı.d:ır 
kötüdür 1d bu yüzden her !ki tarafın 
geri tertibat ~erlnd& bUyl\k gü~ 
iliklerle tarşılaştılr.lan sara.hatıc gc;. 
riilmcttedlr. 

Gene bu yüzdendir kl Almıı.nlar 
son günler zarfında, çarpışnn kıta
lannm ihtiyacını temin için, cskl
alndeu daha ziyade olın:\k üzere. ha
va kuvvetlerinden ıstıfade etmek zo
runda kalmışlardır. 
~rlln 7 (E.P.>· - Terek mıntaka.. rü Esmer bu akşamki trenle şeh- yük bir tehlike atlattı. 60 teneke m.lye~etl blldırllmektedlr, Mesajda 

rimlze gelmişlerdir. katran ve zift ya:nmıştır. denlllyoı: ır.ı: 
- ııJapon lstlllsından evvel Mo.layalı, 

Sicilya adası lzmirde çiçek atisi Hintıf, Çlnll, Hollandalı, Bırttanyaiı 
boşaltılıyormuf İzmir 7 (Telefonla) - Şimdiye hepimiz 1ntıznmh, medeni, mesut 

Lonıln 7 (A.A.> - Fas radyosunun kadar İzrnirde 8 çiçek vaka.sı görül- hayata giden yolda. beraberce yurU-
dilk. Japon taarruzu kınlınca gene 

blldlrdlğine göre, Alman kumandan- müş vıe çiçekten bir kioinin öldüğü beraberce yiirümekte dcvm edecc~lz 
lığı, Alman idaresinde kuvvetli bir tesbit edilmiıtir. Mülhakat dahil, ve daha. yakın dostluğa, lnsanlı~m 
garnizonun mevcut _?ultmduğu 81.- vilayette 102.362 kiıiye çiçek aıısı lstlk1>allne ç",""'Cağız. Mancvluntı-

Stokholm 8 (A.A.) - Cymllyansk sında Sovyetıer, llerlye nlınmı.ı; Al
lbölgeslnde Ruslar taarruz ediyorlar. m:uı mevzilerine karşı netıces\z taar .. 
Stallngrad'm cenup batısında ise Al- nızlarda bulunarak burnlan ele ge
manlar karşı hücumda bulunuyorlar. Qlrmcğe 9lilişmnktadırlar. SovyeUe· 
Merkezde Rus b:ı.skısl hafi.fi~. rln bu taarnıztan çetin çarpı.şmal:ır
Rzev - Vlazma oosesl üzerinde harbe- la gen pü~ürtUimüş ve püskürtül
d1ll~r. Tass ajansı, stallngıııd'm mcktedlr. 

çllya ndasındnkl biltun at.vlllerln bo- 1 M"" d ı d" ...._ ,,_ 
şnltılmasını İtalyan baş kumandan- ~apı mııtır. uca e eye devam e ı- nızı knybtmcyin. Size karşı vnzıte- Fransa' da 
lı~na emretmiştir. Almanlar, Akde- lıyor. Semt semt herkca ~ıılanm~k ... mlzde kusur ctmtyece!l'lz.• 
nlzdckl İtalyan adalariyle Kalabrl.a tadır. Hastalığın cenup vılayetlerın- Hint - Birmanya hudu .. 
ve campanla'da örfi idare ııAn edll- den gelenlerden geçtiği anlaıılmak· dunda çarpı•malar 
meslnl de istem~lerdlr. tadır. ~ 

Yakında hükumette 
değişiklik olacakmıt 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

[Belediye sat~a stok odun çıkardı! - Gazeteler -
- Jenk.id ile wlanmıyanııı hakkı yedektir! ... , 

Yeni Delbi 6 (A.A.) - Hindis· 
tan - Birmanya hududunda çarpıı-
malar şiddetlenmekte ve kqif faa- Moa.kova 7 (A.A.) - Reuterı 
liyeti olmaktadır. Tass ajansının Cenevreden aldığı 

Dakar 
bir telgrafa göre, pek yakında Fran
sız hükUmetinde değişiklikler yapı· 
laca.ktır. Sanıldığına göre. yeni hü
kUnıet kurulur kurulmaz, Fransa ile 

Müttefik kuvvetler tara- ~l~a?ya. araaın~ıı. sulh imzalana7.ak, 
•• • bir ıttıfak akdedılecek ve onu mutc-

fından merkez uııü akip Laval müttefiklere haıb ilan 
olarak kullanılabilecek eyliyecektir. Doriot' nun, Marcel 

Dea.t'nın vo bazı müfrit Almanya 
Lonclra 6 (A.A.) _ Şimalt Af- ile it birliği taraftarlannın hüldlıne

rikadakl müttefik kuvvetler kuman• te ginnesi pek muhtemel görülmek
danı general Eiıenhower dün gece tedir. 
beyanatta l>ulunarak, müttefik Jc.uv• General Noguea'in 
vetlerin Dalcar•ı ' deniz üuil olaralc beyanatı 
kullnabileceklerlnl aöylemittir. Da- ~>-L-.. 7 (AA ) _ F Batı 
'- • _ı lm l . f ·L n.autK • • aa ve 
ıı;ar oa tutu uı o an mütte n~ ge- . d ,_, F •- I · b 

·ı · · d' b b le l Cezayır eıu ransız xuvvet en at-

Mmı .. erı . flm ı aer ea ıra ı mıfbr. komutanı general Nogucs, Reuter 
uttefık tayyareler de bu mmtaka- h b. · · k b 1 dere'- .ı • t'r 

dak. b 1 '- il b"I mu a ınnı a u e a. uemıı ı ı ava meydan annı ıı;u ana. ı e- k" 
ceklerdir. ı: M l p · " b rb · · c areıa etaın m a csın va-

Şili demokrasilerle ziyetinde bulunduğu fikrindeyjm. 
be Mareıal Petain'in bazı jestler yap-

bera r · mak zorunda kaldığı muhakkaktır. 
Londra 8 (A.A.l - .Tapon taamı- Bunun sebebi de Fransız halkına ve 

zunun )'ıldönilınü münasebetUe Şlll hala Almanyada bulunan bir milyon 
Cumhu~ Anierlka'ya gfuıderdiğl 200 b" F · · k · ·ıı 
blr telgrafta Şill'nln müşterek hürrl~ . ın . ra~ıı.z ~r~~e arıı mm e-
yet ve adalet ·ideallerinin müdafaa- mo te<lbirlerının o~'!"e geçmelc ar
sında her· zaman demokrasilerin ta- zuııudur. Ben emınım ki marefal 
rattarı olduğunu ve bundan sonra dıı kalben tamamile bizimle beraber-
olacatuu blldirmlotlı. J diı.t, 

Hava akınları 
İngiliz tayyareleri dün 

de büyük uçuşlar 
yaptılar 

Londra 8 <A.A.) - Hollanda, Belçi
ka ve Şlmall Fransa üzerinde p:ı.zar 
günkü muazzam hava akınını müte
akip dün aynı yerlere yeniden akın
lar yapılmıştır. Bu de!n tayyareler 
Almanya'ya tadar uçmuşlar, Dort ... 
mund - Ems kanalmd:.\ şaUara, bu 
mıntaltadakl trenlere hücum etmlf
lerdlr. 2 römorkör, 2 vat yakılmJ.f, 1 
lokomotif, birçok trenler ta.hrlbedll
m:.ŞUr. 
Şimali Fransada ı lokomoW ps.t

Jamı~. 11 lokomotlt, birçok vagonlıu' 
hasara uğramı~. ı kurmay otomobL 
Une, Alman kıtalanna mensup gurup
lar!\ bombalar isabet etmiştir. 

Breta.gne açıklarmda 3 genılye hll
cum. edilmiş, bir:t sakaUanmıştır, Bu 
akınlardan 6 tayyare dönmcı:nl§Ur. 

Bu saba.hkl gazeteler PhUlps rad
yo 1malli.thanelerlntn intllAk netıce
slnde dumanlar içinde resımıerlnl 
neşrediyorlar. Dün Amsterdnm bor
sasında PhUlps hisse senetlcrt üze. 
rlne muamele yapılması yasak edil
miştir . . 

Dünyanın en büyük 
zırhlısı denize indirildi 
Flliddtiya 8 (A.A.) - 52 bin ton

luk ve 9 tane 16 pusluk topla mfısel-
111.h Newjcrsey zırhlısı dün denize 
indl rilmlf~. 
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SÖZON 6EliŞi 
3000 sene sonra! 

S tephen uacok adında bir muharrir bundan üç hin ,·eya dalın 
fazla ene sonraki hayatın nefis bir tahlilini y:ıpmış. Bir 

tazete bunu yakında ze\•kJe oku acağımm haber veriyor. 
Elimi şakağıma da)ayıp diişündüm: Bu ne aklı evwl mubarrlr

miş ki insanlar gelecek sene ne olacağını kestiremC'L, ins:ınl:ır ve 
gelecek ene şöyle dursun, insan kendi hayatının ertesi giin na
sıl cereyan edeceğini bl1mezken bu muhanir üç bin sene sonraki 
ha,>afJ sadece haber ,·ermekle kalmamış, üstelik de tahlil et
mi tir. 

~e )alan öyliye)im, üç. bin sene sonra dünyada hayatın nasıl 
birş('y olacağını hiç de merak edenlerden değilim. l'aş:ımak kablli
yeti bir asrı hile aşmıyaıı insan denilen mahlllkun otuz asır sonra 
nt>1cr o'"cni'..rını merak etmesi, otuz asır evvel neler olduğunu öğren
meye kalkmasına benzer meraklardan değildir. Af buyurunuz da 
buna çllclırmaıun eıı faydasızı diyeyim. 

Birnn ~klımı üç bin sene öteye kaçırdığmıı kabul edereJc, düşü
nüyorum: insanlar tasavvur edilmesi kabil saadetler içinde yüzüp 
duruyorlar. air dostum Cabit Sıdkının: «Memleket isterim. Onla 
herşey göniildcn olsun - Olursa bir şikayet ölümden olsunıı dediği 
dnsten bir dünya. Bu, bugünkü beşeriyet için ne hazin birşeydir. 
Bu kadar cefa çektiklerine göre bari üç bin sene daha yaşayıp o 
saadet dünyasında he.rşeyi unutsalardı. Jleybat! Bugün cephelerde 
çarpısan d('Jikanlılann 60 numaralı torunlan hile öyle bir devre 
ulaşmak kabiliyetinden mahrumdurlar. Ne hazin! 

Bir de üç bin sene sonraki hayatın pek elim, pek felaketli bir 
ha)at olduğunu düşiinüyorum. Bugün buna frriilmek için ne sebep 
var? 30n ml:mbcri dünya)n gelip giden milyarlarca insandan sonra 
daha bu kadar milyar insan o felaketten masundur. 

Fakat şimdi aklımı üç bin sene öteye geri çekerek söylüyorum: 
Bakın yarın ne olacağım, bir ay, bir sene sonra hayatın ne şekil 
alncağını merak edenlerdenim. Gaute, hazır eline Uç bin sene sonra 
ne olacağım bilen bir muharrir geçmişken ondan ne zaman sulh 
olacağım bir sonıverse \'C yakın tarafından bir ce\·ap alsa, yaubğı 
saman hunu ne kadar zevkle okuyacağımızı tahmin etmek üç 
bin sene onra neler olacağım tahmin etmekten daha zor ola· 
caktır. Şevket Rado 

• 
KUŞ BAKIŞI: 

HINDISTAN'DA KiNİN FACIASI 
Bugtinkü harb dünyanın her l larfle allkası hemen tamamen 

tarafında bir çok facialara sebep kesllıniş olduğ'undan başka mem
oluyor. Bunların en mühimlcrin- lcketıere kinin gönderilmesi de 
den biri milyonlarca hasta lnsa- kabil olamıyor. Bu yüzden her 
nın kendilerine lüzumlu ilfı.cı bu· tarafta kinin sıkrntısı çekUlyor. 
Jamaması, bu yüzden ıztırap için- Hlndistan'da vaziyet dünyanın 
de kıvranmasıdır. Harbden evvel hiç bir tarafına benzemiyecek 
arzu edilen her ilaç her tarafta kadar vahim olduğundan i:ngll
bol bol bulunurdu. Hatta muhte- tere Amerikanın yardımını iste
m mernlekeller, kendilerinin yap.. rnlştir. Amerika kininin yerini 
tıklan ilaçlan lüzumu olan yer- tutacak bazı ilaçlar göndenntştir. 
tefe icabında parasız gönderir- Fakat pek bol olmadığı gibl bun:.. 
!erdi. Bir yerde sari bir hastalık, lann kinin dereceslude tesir ya
reya umum! sıhhati tehdit eden pacağı da zannedilmiyor. 
her hangi bir arıza baş gösterin- Hindistan, bir aralık çok ya
ce dünyanın her tarafından bu- kın gdrülen istiU\ tehlıkesi atlat
raya yardım başlardı Serom, mıştır. Fakat şimdi bir kinin :ta
ııa.ç, hatta heyetler gonderilirdi. cıastıe karşılaşmıştır. Hmt hü
Harb başladıktan sonra buna im- kfuncti ve İngiltere buna karşı 
kfm kalmadı. İnsanların büyük tedbir aramaktadır. 
bir kısmının lki düşman tarafa 
aynlması, deniz yollannın ka
panması en lüzumlu iIAçlann bir 
çok memleketlerde bulunamama
mna sebep oldu. Bunlann başın
da kinin geliyor. 

Kadınlara ıiyaıi hak 
verilmesinin sekizinci 

yıldönümü 

AB:ŞA.M 

M. Eden'in son 
nutkunun akisleri 

Reuter Ajansı, Türkiyedeki tefsirler 
dolayısile vaziyeti anlatıyor 

Londra 1 (AA.) - Reuter ajan· miştir. Eden'in fikri, ne söyledi 
sının aiyast muhabiri bildiriyor: in· ise. aynen odur. Bu böyle olunca 
giltere Hariciye Nazırı M. E.den'in da tarafsız 'Ve harb dıııı her hangi bir 
Avam kamarasında 2 ilklcanunda devleti en ufak kaygıya dü~rece'k 
harb eonraıı meselelerine dair eöy• hiçbir ııeyi ihtiva etmemektedir. 
lediği nutuk etrafında Türk basını· Eden'in belirttiği gey yeni dünya 
nın tepkisi Londrada kaydedilmiıı· ' 

nizamını kurmadan önce, Almanya· 
tir. nın ve Japonyamn tecavüz kudret-

Türk muharrirleri, M. E.den'in lcrini kısmak zaruretidir. 
fikrinin, sözlerinden daha ileri git· Bu nizam hakkında da M. Edenin 
tiğini sanıyorlar ve acaba nutkun 

dediği ııudur: 
metni tamam gelmedi mi diye aoru• 
yorlar.. cHer hangi bir beynelmilel teşki· 

Hakikat şudur lti, Turk muharrir· liıtın ilk vash, sulhu korumak fik· 
lerinin bahis mevzuu ettikleri kısım rinde olan devletleri tamamile tem· 
Reuter tarafından tam olarak veril· sil etmektir. 

Milli piyango dün çekildi 
ikramiye kazanan numaralar 
Mllli Piyangonun 12 ncl terUp 

iktncl çelt11~ diln Ankarnd:ı. Ser
glcvlnde saat 15 te ynpılmış ve 
çeldllşl knlabnlık btr Jııılk kit
lesi taklbe~lr. Bu c:ekıUşte 1k 
rnmlye kauman numaraları n.şağıyn 
yazıyoruz: 

z:i,000 Ura lkrami}e kazanan numanı: 
093465 

10,000 lira ikrami}e kaı.aunn 

numaralar: 
244lı3 295025 365082 

JOCt lira ikramiye kazanan numanılar: 
Son üç :mltamı (842, 856) lle biten 

800 bllet. 
50 lfrn fkrnmi;>t' k:ıranan numaralar: 

son üç rakamı (508, 927) ile biten 
800 btıet. 

20 lira ikrami}e kazanan nwnaral:ır: 
Son üç rakamı (040, 240. 647, 652, 

660) 1le biten 2,000 b11et. 
10 lira ikramiye kar.anan numaralar: 

Son 1ld rnknmı (55, 65) ile biten 
8,000 bilet. 

%,000 lira ikramiye kazanan 3 lira ikramiye k:ııanan numaralar: 
numaralar: Son rakamı (O ve 2) ile biten 

021582, 024234, 203895, 251591, 327271 80,000 bilet ikramiye alırlar. 
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HARB DURUMU 

T unus'ta iki taraf 
hazırlık yapıyor 

Rusya'da muharebeler eski şid
detini kaybebniş görünüyor 

Şimali Afrikada ı 

Tunus'taki muharebelere dair 
dün pek az haber gelmiştir. Bu 
haberlerde yeni bir hudix ol
madıiı, bava faaliyetinin git
tikçe arttığı bildirilmektcdfr. 
Aillaıııldığına göre Tunus ıehrl· 
nin garbında Tebutha"da cere
yan eden muharebeden 90nra 
iki taraf da hazırlık yapmak.la 
meşguldür. Bu ha~mlıiın uzun 
ııürmiycccği ve muharebenin ye
niden kızı!lacağı tahmin edilebi· 
lir. 

Hava akınlarına gdince, Al
manlar Avrupa'nın muhte1if y~r
lerinden Siçilya ad~ına ve Bi
zerte hava meydanına büyük 
hava ku'V"\ tleri getirmişler, Tu· 
nus'ta hava üstünlüğünii de ge
çirmişlerdir. Fransız Şimali Afri· 
kasında birçok hava meydanları 
vardır. Faht her manuile mo
dem ha\-a meydanı Bizerte'tedir. 

~ -- - ~ ~ ~ - - - ~ 

Mahkemelerde: 

Bu da Almanların elindedir. Di
ler hava ıneydanlan büyük ba
va filoiannı banndırmağa mü.
Ait delildir. Bunun is;in Mütte
iiklerin Cc.zair"<lcki hava mey-
danlannı hıila ulah etmekte ol
dukları ıüphcsizdir. Bu iuöarla 
yakında şiddetli hava muharebe
leri de beklenebilir. 

Libya' da Elageila önünde 
devriye faaliyeti olmuıtur. 
Doğu cephesinde: 

Muhtelif mıntakalarda çarp11· 
mnlar olmuştur. Fakat muhare
be eski şiddetini kaybet~ gibi 
görünüyor. Şimdi daha ziyade 
Almanlar taarruz •etmektedir. 
Moskova, Rzev'in garbında Al· 
manların 20 hücumunun püs· 
kürtüldüğünü bildiriyor. 

Bugün hafif bir duraklama 
olmakla beraber Doğu cephe· 
aindc de yakında muharebenin 
ıycniden ıiddc tlenmesi beklene
bilir. -

8 yaşında çocuk ağabeyisini yaralamış! 

Kısa pnntaıonlu, kırmızı yün dim, o da gitmiş ağabeyimin o
fanilalı, yedi sekiz yaşlarında bir muzuna batmış. Ben ağabeyimi 
çocuk polis memurunun yanın- vurur muyum hiç? Her zaman 

uoo lfran~:~f:ıer: kazanan 25 ooo llro bfiyük lkraınlyeyl kaza- da şaşkın şaşkın etrafına bakı- kendi ye.mfş]erinin yarısını bile 

020734. 026,g84, 033564, 048071, 079611, nan °93465 numaralı bilet Elmıtda narak adliye koridorlnnna girdi, bana verir. Geçen gün mahalle 
088499, 116585, 119581, 1326ı7, 146147, satılmı$ır. müddelumumlllğin kapısında ev- çocuklarlle kavga ederken de o 
1809n4• ıg9587, 227004, 276837, 308468, ıo,ooo Um. ikrantlye kazanan nu- rakının muamelesini beklemek gelip beni kurtardı, çocukla.n 
338105, 351075. 369522, 377824, 399897, maralar Qanakkale, İstanbul, Eski· üzere bir kenara büzüldü. Arada dövdü. 

ı,ooo Ura fkranılJe kazanan şehirde satılmıştır. blr eğilip arsada futıbol tekmele- Yaralanan ağ'abeyisinin adı Ne-
nomaraıar: 5,000 lira ikramiye kazanan num~ rnekten ökçeleri çarpı~, boya- catl fmiş. Sofı-a ba~ında kavga 

002805, 004287, 015041, Ol8790, 02I68S, raların 4 tanesi İstanbul, bir tanesi sızhktan rengi kaybolmuş kundu- etmişler ve küçük Sacit ekmek 
027999, 044005, 045764, 055042, 06391){), Mersinde satılmıştır. ralarının üzertne sarkan çorap bıçağı ile kmdinden beş altı yaş 
072267, 077323, 085858, 099651, 109530, 2,000 ıtra ikramiye kazanan nu. konçlanm düzelttikten sonra büyilk ağab. yisl Necatiyi omu-
11445ı, H1528, 141749, 170677, 172996. maralardan 8 tanesi htanbul, s tane- bumunu çekiyor, üst dudağının zundan yaralamış. Yutkuna yut-
17'1305, 184210, 19178ı, 205585, 2092.27, al Ankarn, birer tanesi de Tramorı, kenarında toplanan ıslaklığı f~ kuna anlatırken yüzü renkten 
2ı0755, 2126~1, 219797, 229619, 2l\3180, Zonglildak, Adıyaman, Bandımın, nil8.sının kolu ile siliyor, kdh yer- renge giriyor, ikide bir sulanan 
238648, 244110, 255120, 25S051, 264147, Samsun, Gelibolu, Ayvalık, İzmlr ve deki b~ kibrit kutusuna, kah gözlerini ve burnumm ucunu 
265372, 270434, 275606, 277612, 270131, Mersinde satılmıştır. ticaret mahkemelerine doğru kınnızı fanilasının kolu ile sili-
2sı294, 292309, 294691, 303246, 305368, 1 000 11 lkra 1 k uza.nan k rld ıa balap 1 ini ·· 
305485, 305991, 313563, 317734, 322705, ' ra m ye azannn numn- 0 or ra . ~ yor. Duvarın koşesinde vakayı 
331310 342282 344137 349898 352136 ralardan 21 tanesi İstanbul, ~ tanesl çekiyor. Belli kl, kutuyu önüne şöyle anlattı: 
372571' 38968ı' 394-004' 394221' 306957 Ankara, 3 tanesi Esti§ehlr, 2 tanesi alıp minimini ayaklarile tekme- - Akşam evde babam annem 

' ' • • · Afyon, 2 tanesi sıva.s, 2 tanesi İıDllr, liyerek koridorun mermer doş-e- ğ beyi h bcr ber ' f d ' 
500 ]i ık · e .... ı 2 t 1 Dl rb k 2 ta -• n..- . .. a e m ep a so ra n ra ramıy ..,.zanan numarn ar: ancs ya a ır, ne ... ""'""". melerı uzerindc gol atmak için k . 

Son dört rakamı (4041, 4656, 6072) da, 21 tanesı yurdumuzun muhtell! • . yemek yiyordu · Benım ekme-
ııe biten 120 bllet. şehir 'e kasabalarında 11atılmıştır. fırsat arıyor• falı:at etrafta dola- ğim bitti. Ağabeyrnden biraz ek

~ !Demurln.n, yanındaki pollsl mek fstedlm, vermedi. önundeld Herkes bilir ki kinin sıtmaya 
karşı en tesirli ilaçtır. Sıtma da 
dünyanın birçok memleketlerin
de hüküm sürmektedir. Bu mem
leketler ki'nln bulamayınca sıt
ma ile mücadele durmuştur. Bu 
yüzden en ziyade sıkıntı çeken 
Hindistan'dır. İngiliz istatistikle
rine göre Hindistan 'da her sene 
bir ınIIvan insan malaryadan öl
mektedir. Hint hükOmctf sıtma 
ile mücadele için senede 200 bin 
kilo kinin dağtırdı. Bu sene kafi 
derecede kinin bulunamadığ'ın
dan tevziat durmuştur. 

Bugün kac:Jmlara erkcklerle müsa
vi a.iyasi haklar verilmesinin sekizin
ci yıldöoümüdür. Londra Tadyoıu bu 
sabah yayıma bqlamadan evvel bu- Postaneden paket B ) · t d "d gordükçe bu arzusunu !çlne ekmek dilimini kaptım ucundan 

u garıı an an yenı en hapsediyor ve olduğu yerde tepi- bir parça kesecektim Amma cll· 

Kinin başlıca cava adasında 
çıkar, Dünyanın kinin istihsali
nin yüzde doksan yedisi Cavadan 
temin edilir. Bu ada şimdi Ja
ponlann eltndedir. Bu sebeple 
Hindistan'a kinin göndermesine 
Jmkft.n yoktur. Diğer taraftan Ja
ponyanın dünyanın diğer kısım-

nu hatırlatmı~ ve fU neşriyatta bu- çalanlar 
lunmuıtur: Paket postanC3inden koli çalmak-

cBu, güzide liderlerinin dirayetli tan mnnun Yusuf, Osmnn, Mus· 
rehberliği altında bugün hakkile iı- tafa Ali Hasan İbrahim bunlar· 
gal ettiği yüksek mevkie doğru atı-- dan, Os~anın niklihsız ka.nsı Fikri· 
lan münevver adımlardan biri ol- ye, Hasanın kansı Emine, diğer Os-
muştur. :t ----- man, Hüseyin ve Muhiddin dün ad-

Tuz istihsali !iyeye teslim edilmiıılerdir. Yapılan 
Jzmir gazetelerinde okuduğumu· sor~uda ~aznunlar ıuçlannı itiraf 

za göre Sümer ve ikbal vapurları et:mııılerdır. Bunlard~n Y~uf, Os· 
Çamaltı tuzlasından tuz yüklüyor- man, Mustafa, lbrahım, Alı ve Ha
lar. Bunlar lstanbul'a ve Karadeniz aan tevkif edilmiıılcrdi.r. Diğer mnz
nuntakalanna nakledilceektir. Bu nunla.r h~kkında gayn mevkuf ola· 

l -' d 11 O b" d rak tahkıkatın devamına karar vo-sene uzıa an ın vagon an .
1 

. . 
f. __ , . "h 1 dil . . İk' .. rı mıştir. 
azıa tuz ıstı sa e mıştir. ı uç M l d 180 

ı.k k d znun arın postane en par· 
sene ı tuz alo u var ır. ,_ 1. ld kl b ı b" ça 11;0 ı ça ı an ve un arın ır 

Altın fiatİ kısmını açıp içindeki eıyayı dışarı· 
DUn altın 32,50, bir gram külçe da aattıklan anlaıılmıııtır. Bir kısmı 

4,28 kuruştan muamele gönnü~llr. da Ümlann evinde bulunmuştur. 

kömür geldi nerek kendini teskine çalışıyor. m1 yakaladı ekmeği zorla ~ldı. 
Bulgarıstana satılan taze ve tuzla Bu küçük afac~ gezmek Kolum acıdı' ben de elimdeki bı-

balıkla balmumlarına muk:ıbıl man- için adliyeye geldiğin1 sanm~yı- çağı atıverdim. Ne bileyim ben 
gal k?m~ alınması tnrnrlaştmlmış, nız. Suçlu olaı;ak .. buraya getıril- onun yaralanacağım? Ağabeyim, 
bu kömurlerden bir kısmının getlrll- rnlş. Hem de bilyük kardeşini bı· ayyy diye bat11rarak masanın 
mesinc ba~anmıştı. Haber aldığımıza çalda yaralamak suçundan maz- üzerlııc kapandı Hepimiz korl·-
görc, bu komürlerden yeni bir parti nun · 
daha şehrimize getırllmtştır. · .. tuk Omzundan kan akıyordu . Ba-

Beledlyecc tesblt edilen fintc göre, .Bir aralık nr~as1!1ı kapıya d~ bam beni yakalayıp birkac to-
Bulgar kömürlcrtnln kilosu 14 kuruş- nilp duvarın koşesmdeki kalon- kat vurdu. Ağabeyimi eczaneye 
tur. Mahnıkat ofisi ıthal edUecek kö- fer_ dem!rlerlnl tırnaklarlle kazı- götürüp yarasına ilac koydular. 
mürlerden bir kısmını Memurin koo· mag'a ugraşırken yanına sokul- Polisler de beni buraya getirdi· 
peratıflnc tahsis etmlşUr. Yeni gelen dum, ismini sordum. Zeka :fışkı- ıer. Simdi babam da gelecek. 
komürden bir kısmmın memurlıı.rn ran gözlerini bir keçi yavrusu Acaba burada da bana dayak 
dağıtılması _kararl:ışml§tır. ürkekliği ile Jorpa kırpa yüzüme atarlar mı? .. Vallahi ben birşey 

baktı, yavaş sesle: yapmadım. İçeriye gir de oradnk1 
Edirne' de çiçek aıisı 

Edime (Akşam) - Şehrimizde
ki okul talebesi ile memurin ve hal
ka dünden itibaren çiçek aşısı yapıl· 
masına başlanmıştır. 

- Adım Saclt. amcalara sen de söyleyiver ne 
Dedikten sonra coşkU'n bir olur... Beni dövmesinler. 

heyecanla devam etti: Anlattıkça heyecanı artıyor, 
- Ably! Vallahi ben birşey sesi kısılıyor, korkudan titr('diğl 

yapmadım. Bıçağı şöyle atıver- farkcdiliyordu. 
- Korkma, dedim. Burada 

- Yeter mi) diye uzattığım pa· aldı, benden uzaklara, ötelere gö- da döndüğünü, dönmeğe mahkUm kimseyi dövmezler. Sana ne so-

Gönül Cehennemi 
raya bakıp: türdü, son '\-agonlarile ıalına kıvnla, olduğunu unutuverdi. cNeden ben rarlarsa doğrusunu söyle. Sakın 

- Elbette beyim, bereket ver· dumanını serpe savura, celbeıto de öbür benzerlerim gibi, şa oarin, bir daha böyle bıçaklarla oyna-
ııin I dedi. diye UZ\m uzun, acı acı, alay eder gi.- iki tekerlekli bir hafif arabayı lnv• ma, kardeşinle de kavga etme'·· 

İçimdeki celbetteb ye eada aksi b. bir öttü ve gitti. rak adımlarla r•ltip ko•tumuyayım, Boynuma atılmak ister gibi 
Yauın: MEBRURE SA~li Tefrika No. • ..~ y k 11 bl d ttıkt ~=============-============# oldu. Artık celbette> lerin bende kalanı, ya da neden gözü aade içine, kendi O annı açıp r a un a an 

Kltip bahadan ayrılırken: yalnız «menfi> leri idi. karanlığına., kendi kuyusuna değil sonra durakladı ve mınldandı: 
Elbette demiıtiniz ya. Bu elbette· de ayakta dururken bütün o kalkıp - Artık çok ıyiyim, deiil mi~ di· ••• de. sünlük güneılik dünyalara ba- - Vallahi yapmam bir daha, 

nin içinde neler yoktu kil Köprüye inen krank.lar, piatonlar celbette ye ıordum. l,tc bu, eve, cehennemime Kirdi- kan, bir aüa ve keyif atı olmıyayım) .zaten ben ağabeyimle kavga et-
aelinceye kadar, sokağın sürültülerl. elbette> diye, hem de ne aık, ne Ba11nı salladı: iim ilk pce. Size bir aattir ıunlan dve düıündü. mem kl ... Eve gidince hepsinin 
tramvay ç.anlan, otomobil klik- kuvvetle, ne can verici ıekilde bey• - Elbette, matallah: dedi. yazıyorum ve elbette ki, uıl yüzü· ellerlnl öpeceğim. Bir daha da 
sonları, bütün d11 alemin bu kancık nimi, ruhumu tokmakladı. ·· · · · - ·· d li Sartını okşıyan kurtarıcısına bu de.- eli bı ak almıyacağun 

1 
.,, Kampana tok bir setle, ihtiza:ı.· mu, ıc;ımın ıvuzunll ıörünce o e ce liliaiııi açtı. O da: cNeden olmıya· me ç . 

Ka eri, İçimdeki celbette> ye, cel- Gann geniı merdivenlerinden ko· ları aanki havada daire daire açılan eorguma celbettn diyemiyeceiiniz.i • Küçük Sacid'tn yaşının tesbitt 
bette> diye tempo tutuyorlardı. ıuıarak çıkanlann gürültüleri, aanlü celbetteb celbettel> ve celbct.- artık dütünebiliyorum. aın, .e~be.~te 0~~raun1> demek merha- lçin muayene ettirilmesine lü-

Aile itlerine !tatılalıberi geçen eriyip bir celbette> kalıbına dökü- te b yi tekrarladı. Bir bostan kuyusunda bailı göz- meatı·~ goster ı. ,_ L d" .. • zum görüldüğünden evrakile 
yıllann sayısı ömrümle yaııt olan lüyor ve oradan rıene dört bir !)'ana k J d·· ,_ L ;_I • fı lak ızım at artııı. .ıı;m ıne ıuvenı- birlikte alliye doktoruna gönde-
"h · k" "b' · d 1 Tren tekerlekleri heceleri önce re onen SMıı.a, ıı.emiıı. erı r • d ,_ d . b" ı tıyar atı ımız, i siz gibi acssiz neşeli, ümit dolu celbetteler> ıek· • . k" l k yor u: yaıına, 11;u ret.ine uymaz ır rildi. 

d d d w h ld ı· d zl üç uzun fasılaya ayırarak, aonra çır ın, yer yer tüy eri dö ülmüş, de· soytarılıkla, sıçrıya zıpl1ya b"ır yol· aa asız yanım a otur ugu a e, ın e, yü erce sesler, haykınılar, · · 1 k 1 '-'- k 
bana mütemadiyen, aanki her so- kahkahalar, müjdeler, hayret çığ- el .• bet ... te, diye bunu hıılı hızlı, fısı s:rı k'ıı. u aıuabrı düd"ıü birhat dur tutturdu. Ama nasıl oldu bi- Parti vilayet kongreıinin 
1 k 1 d lb l ıh 1 d . 1 ki k 1 art arda, keyifJi keyifli, nefca nefese arze ın ı, günün irin e, o ta ta lı"nmez, bu yol, onu bı"rden, ••kı' ku-u a ııın a, ce e te, e ette > ı- ı arı çı ıp saçı ıyordu. k v b d """' h 1 "" ") )" 

.b. ı· d T k l tempolıyarak, 11kça gelen istasyon- çı .n.gın . aıın a birden çöküp yere yuııunun başına çıkanve-_ı'. o gıcır- azır ıgı ı er ıyor 
yormuş gı ı gc ıyor u. c ce • Gi•ede biletı"me tan"h ba·~n ma· 1 l 1 d ruı 
b tt 1 d . d" f·· .,, - arda, sevgili ke imeme, bambaşka serı ıver ı. tılı, iniltı"li çarhı·, go-zu··nu- 1,.1ktan, oü- İstanbul Parti vilayet kongreai-

e e > esın ıyc ıo ore: . kine, tırık tırı'- dı·ye bı"r celbette> 1 ki 1 k B h "' ., a. ıs ı ı, fısırtı ı bir ara hay ın~ kata.- ir ayır sahibi bu atı aldı, temiz, ne•ten, dünva güzelliklerinden, deli nin hazırlıklan ilerlemektedir. Kon-
- Vapura yetiıecek miyiz) dıye yazdı. Tepedekı· ı'rı· saate gı·den go··z· k d ) 1 · k l l d k " . ..., i sordum. l . d ka l le ra , uru an yer erın ampana arın· taze saman arın üzerine yatır ı; ar.- hülyalardan ayırtacak ezeli çile ba- grenin bayramdan sonra yapılmas 

erım, ora a Ta m arı ve da ikala· dan da, celbetteler> senfonime ye- ıısında tepede, çok çok eskiden gör• ğını gördü. Yıllardır, bu kuyunun kararlnşmıştır. 
Saatine baktı. Nasıl cevap ver· nn noktalarını deıil de eıra •ıra cel· · k.r k 1 k k b · · {i ld v • • • v v • "' .. nı on a sc_, er apara , cnı ıne· m ş o ugu guneşı, ışıgı, sıeagı, ıçe· 0 kadar malı, kölesi olmustu ki, içi- ============= 

di bilmiyorum amma, kulakları• bette> ler okudu. Üzerime bo ... Jıve• W• d V l ı d o d b" c•• 1 o o • ,,.. cegım uraga u aıı ır ı. rı sız ıran ır pencere açtı. oz crı· ni dolduran ümit, sevinç kaynaşma· -· Tak---- • 
mın içini yeni bir: cElbettel> daha recek diye korktugwum ıüphe ve A ğ b b · ·· d"' k 1 v d - 1 wa.-. ya ımı u toprağa asar bas· nı çoz u, aran ıgını ngıttı ve ona sı hemen sin ip durulm erdi ve gene 
çmlattL inanmazlık sağanağını sanki cel- maz. kulaklanma ••nki bir tıkanma, 111.)"larca baktı. __ L• . .b. k"" ,_.. . ... d .. k fa Zilkade 29 - Kasım 31 

L -· 1 1 1 k ki - e:u;;ısı gı ı, os KOS yuru u, a sın1 
Bir türlü yerimde oturamayıp, uca. tu ere örü müı. aı ı, dayanı ı bi b Jd" T d .. ~·· At '- ·~· d · · · d · ·· d"" b ~ı d ~ b S İm Gıı öıı. tk.l Ak Yat r opnma rıe ı... rene onaum, ın ıı.emıgıne, ens.ıne, rengırıc. iıttır u, ag anıp önmege aş· · • • ti· • • • 

Haydarpaşaya kadar, vapurun ma- bir tente tutuyordu. bakbm. O, celbettu yj bep aynı göz aldatıcı bir dirilik ieldi. Kendi lndı ı E. 12, 46 2,Sl '7.25 9•47 12,00 l;3S 
l:inelerine bakan Pencerenin dibin· Çantami trene çıkaran hamal bile: keyiflj temposile telnarlıyarak sanki bile, yıllardır. bir bostan kuyusun· . (Arkası var) 

1 
Va. 5.27 8·ı2 13·06 15•28 l'1,4l 19·19 



AKŞAMDANAK~MA { şaa·a aaaBRLBRi) 
JlerhumEmın ,_ .... ;.. ..... 1. ................. ~ ............ ~ ... ~-

BiJlent Yiyecek 1 Çiçek aşısı Yaram milyon 
Son ıl in• '•bae ..,_ Wır 
~ .,... ... ,....... 
JD. 

Cec- ...._ clıiriılci.,,,.. .-ç-

maddeleri Halk yerinde bir liralık dava 
tehalük göıteriyor 

J.il •a lıiri ..... li. Faiıa ~~ Zincirleme ıuretile fiatin c· _1_ L'-''- d _ _!o 

tB. s..-m. .... ft cotkm DUUIJ''""'i' _-.a..a.._ı ....ı ıç~ aııaı tamJ&atı evam coıo-
olan .. pkıpkh ye c:anlr dellrımh, anurum.aama Dle7u&D yor. Fatih, Karagümrük Te Eyüp 

I y--.... 1 M E L E K 1 .~"--· 1 

ehllketl Yol 
Bbik lltk " Macera Filmi. ~: Günlliii " Wrbirindm 

mi tanlederile sözler ......._ 

Witiia ......... lı;inde. ilk YelÜmiyecek aeımtlerindeki ap faaliyeti aona erdi-

~ iJiw.n 111ti parlar, ........... rilmlıtir. Halk, ,.kınlanndaJU eıh- Yerlerinizi evvelden temin edİniL Gİfeler laeqüb aut 13,30 da 

,... tatardl. Fakat .... W ...... B 1 
d' iktia t itleri müdürlüğü. hat meı-kezlerine müracaat ederek latanbul belediJ1ıei. uki elektrik ı=======~--=~·~T::ew:=o:n~: :4088I::•=======~ tmn oı1 mcla, her hanii lair ........ her e e . ıy~ ecek a maddeeinin istihsal aşılanmaktadır. Allkadarlann .ör- tirketinin belediye tarahndan jatiJı- .ııııl 

Belediyenin elektrik 
ıirketi aleyhine açtığı 

dava reddedildi 

JOAN BENNEIT ile GEORGES 
RAFf - WALTER PiDGLON 

önder almafa mlisllt tal.' ... IOll- böJc°eJ"
1
• 'J ıreçircliii aa fh alarla lediklerine aöre halk qalanmak ~ lik edilen elektrik ücretlerinde yiiz-

ra hir dwsanlak bud old& içtimai ı.m.:d~ fiat cleiifiklilrleri etra• sıhhat medtezlerine kopnaktadu. de elli tenzilat yapmaaı icabedezken, 
..,.._ ıw' " wllk Wr ..... tada Wr miiddetteıaheıi yapbnlan ~km ha ye~~e teiaal~ aye- dört bet sene zarfında aldıiı ücret
'- ..-ı.aw ....... ima ..... Der- tetlrilrl • Wtirmek üzeredir. Tetkik· sınde qılanma Jfinfn Taktinden ev- lerdea bu tenzilatı yapmamak su
.... C&ıtepenia am cilall:leulucleld ler ...::.- :fiyecek maddelerinia vel nihayetletıdiril~oeii umulmakı- retile yarım milyon lira fazla para 
~ ninde. bpla brtal siM. tıpla ııiDcirlmne ..Wii ile fiatlendirilmea tadır. aldığını ileri sürerek bu paranın be
T...a 1lsnt silai imiwaıa celdWJ. .. mm olunacaktır. Çeltik fabri- Mevcut &fi miktarının mld~iı lediyeye iadesi için elektrik fiıketi 
Fabl..._........_ farkla olarM btöderi miiatahall zümresine ithal anlaplchtmdan. Sd.bat Veliletm- tasfiye heyeti aleyhine bir dava aç-
sbk,.. lı da... ediecek, diler aabflaıda rnU.tah- den ap iaten~tir. Yakında ;yeni JDJfh. 

•H ailden aonra toptaDCl yan toptana &fllar da getirilerek hallan ve mek- Asliye dördüncü ticaret mabke-
<--els>ı nı,_ lııirPd ıeL • ıve perakendeciden bafka el kabul tepleıin qalanınuına de~ oluna- meainde dün bu dav.,.. bakılmıtbr. 

- •••• ft ••-~ '" olunmay.acakbr. Difer taraftan bir caktır ... H-!kı qı}amak üzere ~~ Tasfiye heyeti vekilleri ticaret mab
Oberfe !Je beraber - • J-i --:.: bmı maddelerin aatıtlannda yan tetekkü1Ml~dea1 • talebeıl-~-~ ~ kemesinin bu davayı rüyete aallhi
pıluQ:qclL Galiba hpl!!!l-4•• • toptanplann da kaldırılma.. diitü- mıştır. ez.~ep en llf ._ re yetli olmadıimı, dbanın hukuk 
W 'J8PIDllb. Y.W 0 

....._....,. nülmektedir. ayni• on bir ublwlt memuna az pi- mahkemesinde açılmMa kabettiğini 
di. <? ••n•nn OJUD ~ fimdiki- Belediye iaşe bürosu mürakipleri· diği~~en yeniden sıhhat memuru ve diğer taraftan, hükGmetin de ea-
.. Wç 'bememesdi. Bir 

0~ nin bir haftadanberi piyasada yap- tefriki kararJapn•fbr. lü 11rketi bütün borçlarından ibra 
- ~ cHaydi çocuk• tıklan tetkiklerden zeytinyağı ve sa- p ti ettiği cihetle bu talebin yersiz oldu-
laaHah diı9 ~ ~ k~ı; bun ile pekmez fiatleıinin istihsal a ayan ğunu ileri 8Ürmüşlerdir. 
ortabiı elli çm ~ hir O~ muıtablarmda gittikçe fiatleneceği Mahkeme dünkü celsesinde, bu 
'!i k~ ~ acl......._ ileri anlqılmıftır. Gelen faturalar ma· t banca divanın rüyetine kendisi sallhiyetli 
wwwmew, kendinin ele lopu ble halli helecii7e ve ticaret odalannca a olduğuna karar verdikten sonra 
ininde ~~ alarak.~ bara· tuc:likli bulunduiunw İstanbul esas davaya geçmiş, tetkikler neti-
~ kimine IDlll'ka:. ~ ~ belediynince bir,ey yapalamıyor. • • ceaindee, hükUnıetin latanbul elek-~ .............. ti-~-~ latanbul belediyeai keyfiTetten .~- Mahkeme bekçmm trik işletmesini sabn aldığı zaman 
..._ v•wa. Wr ~ •-= Udar mabm1ara baberclar ~· tevkifine karar verdi eski ıirketi de bütün boıç)anndan maaı. sonra da. sahaya ~!.. ,_· Diier tuaftan iatibaal bölgelerin• ibra ettiği anlqıldığınc:lan ve elek-
tulıum omz...ı. lllllUftW _. _. den de hu husuıta tel~fla malti- trik ic:lareainde lstanW belecli7eei 
_...._ ~· ~o,.._ tllm orfa. mat alınmıttır. Gelen cnaplarda Oç sikı evvel Ba~ezitte Recep ~ de bükUnıete halef oldulu cihetle 
amcla) ~namı .yapman o~ ymi zeytinyaiı Ye sabanlarla pek• rahim adında yed~ y.,Jarmda ~ ibra keyfiyetinin, belediye tarafuıo
hl11"8ndi. - F.min --.. •• ~ malerin eakiaine nazaran daha P.- çocuğuaı tabanca ıle vurularak ol- dan istenilen yanm milyon liraya da 
~ ~ oyunculann hatmda ıelirdi. balıya malold"!" il,ri_ aürülme~te- meaine sebebiyet ~~rm~de~ maz- şamil olduğu neticesine \r&rarak be
$mclld ~lcalaia ~ olmasa clir. Haber aldıgunıza gore belediye, nun mahalle hekçlll Kadir dun a~- lediye tarafından açılan davanın 
Wle, ~ Jaenaiyen ...lan, bu üç maddeye izamt fiat tea- )iyeye verilmiş ve Sultanahınet hı- reddine karar vermittir. 
ulan ..ıa.r..ıanna bemıiyen llÇI'&- bitini istemektedir. rinci salla ceza mahkemesinde 901'-

- iıJiAı"'"lie. PriiJmeie liralı bir guya ~mittir. Bekçi Kadir ifacfe. 

Mepım bir kadm t.rafmdaa ....... Ye BiQiik Upli .... Wr 
bdaa ...,...... .. > h ... --- acilllı " lbetli tmibÇllini 

........... dehaki•,..... 

iNGRIO BERGMAN 
'e W ARNER BAXTER tarafmdan ~ 

SONSUZ AŞK 
Çok kuvvetli atk ve ihtiraslı filminin 

SÜMER SiNEMASINDA 
Gördiiiii fevkalade nıilMlt ...... 

Bir hafta daha gösterilecektir 

Sevimli JönprömiFer ROeERT YOUNG 
tık defa olarak 

LEW AYRES-LION2L BARRYMORE 

DillMrveSMlau LARR NE DAV 
Gibi metbm 3 Yıldızla 'bulllflu)ar ve Dalaloıo KILDAR'm Jmi Wr 

omoı Kiir $tlllELEliYO 
Htıldltt w t..ani Yr hayabn romaa 

-ı .-.,..-embe-alqamı--.1 SARAY -, Sinemumd-. -. I 
~----~==~~====~~ 

..,.li. e· Ya1nm w. •elit. ra1a .... ~ ır garson aindeRecep lhıabimin babuı ı-ı..an 
da da. oada aJlll lıı•ı ' ... • .-lııit arkad&flJlldır. Vaka günü baba ile ......... ,...._ 7/Jt..'9U flatlll'f 

...-. • ;• .., oiul benim evime ıeldiler. Odada Balık boll "" Jiizüııclen 12'° ~: 12,33 J1ı11111k (Pi,); ·1-ı'llS -
1 
Gırtla Mqa\llllJtıt -ıl•We = ~ BJÇ4dda arb.clapm &8U' otüıarba Huaa hlr ar.ı.k chwaıı7• ha ~--.. :•:...-- 12 fi Aj8Df hüederi: U (lam ve Neyyor• Olerlne 100 doJar 

Et fiati 1 R A D y o llı_Gü_"nI_ük ___ B_orsa ..... I 

1Jemine __. - ~ aurette praladı Çlktı. O arada laen ele ceketimi ,!'l- az yvan •~7...- tih-taıer: ıs.oa Salon orbstrası; 18,45 ~ berine ıoo frank 
Ha.im'le ayna a,.... fall' ~ Heleı mir ediyordum. Tabancama~ Fasıl he,eti; 11,80 Ajana haberleri; Madrld tıerıne 180 pezeıa 

Göster semayı magnba yübe) de • B .. 1 d b" 1 yanına bırakmqtım. Birdenbire • Haftabqı olduğu halde dün me:&- 19,45 Halkevlerl Folklor saatl: Nltde Stokholm lberine 100 kuron alnıın Evvellü gece eyog Ull a ır o- lah patladı ve çocuğun yere yuvar- bahada kesilen kasaplık haynnla- HalkeTt; 20,15 RadJo Guetell; 20,45 

, .. 
13050 ..,., 

12,U 
31.IS• 

Diye -...,an cKinıt tiiri. o dev- kantada bir ıarson bıçakla arkada- !andığını gördüm. Ben ceket dik- k. h ankinden azdır. Müz\k: 21 Evin saatl; 21,15 Müzik ...._ Te tahdit 
Iİn cotkaa milliyetçilerine can, tevk ıam ajır suette yaralaımttır. Vaka melde mqaulk.en Recep lbrahiın B:ıie bıu;l .. er ~. ezbahaya (Pl.ı); 21,30 KonUllJll&: 21,46 K1Astk ~'1 9M Bm.a - Bmııum 2-'1 19,
~Hepimiz aher hilir, mek· töJle ol~~· Gec~ seç vakit .• lo- tabancayı alıp hnttımut •e eillh niebeteno .:Tayv':~~diii an- Ttirt Kazllf; 22.30 Ajlllll haberlerl. ::...~ MiDi 19.-
tep ..-........erinde ~unluk. • • k!'8ta aihı"bi evine sıderken ~ kazaen patlamq. Banda benim ~ l•plnıaktadır. Son günlerde ialr.eltr Yarın salaabkl proıram $5 :bnmi,eU Mill1 Jılödafu 

Ml•aL k laın'etli ..._ IGID' YID ye Hakkı acl1armdaıli 1lll11IO babatiın ~oktur. .. • Jerde bekliyen yiyecek maddeleri- '1.IO ~: 'IAI Vtcqc111muzu lat1kraa 19,-

... ._.., Yii~ ~ Demitur. Bekçi Kadir m. kendi- sün sevki ön plana almci .. d• ,.._ t1ll1lıf Na- --~ ·MtZ I ıt: f~'!!"!"'~~ ...... ~--~~--~ 
-;- &nin l!"m• ~z:??'~~ izlBanlardanl b·~ ~t_antr;.:b si tabancasına kaJ'J§bnrken baen rimize getirilen kuaplak haJ"ND 'l,15 Salon orltestrua. A :..'L +-.. -1-1-:ı-Rlciııa ••";ili ttplı ~ nu m eme e llf'llDllf t patladıiı ve çocuğun vuruldulu ka- mik da ualm tır A1"& 1 ~ua-

Wi - .. wi. ldtlelm liriik· kendisine yardım etmemiftir. Bu naatlm kuvvetlendirecek baza delil- tan lf • T A K s • M Ala eentdenbert çekmekte olduğum 
... inek bWliyettedir. yüzden iki pnon arumda kavga ler mevcut oldaiundan Kadir tev- Dün mezbahada canlı kızıl =:ra- 1 1 1 mtlzmln APAND!sl'rt tetbla edeftlc, 

Hatta ben - o ...... lreedW... çalnmfbr. Hiieqia eline ceçiıdiii kif edilmittir manuı kilosu 70 - 75, beyaz ra- amell)'atıa. haıratımı ~den bahfe-
phaen tak~ ........ Wr S'1ll bir bıpkla arbdap Hakkıyı kal'" • manın 70, dailıcın 70 • 7S, kıvır- B 1 d• G • den iaaaabal 8albk Yanlu baa&aaat 

:.~...:;.:'::: .. :="itü.~-e...~ KOÇOK HABERLER :t~·~~~ 88 IJI azınosu :...~";!'..~ 
.-, __..ı.ı.ı ..,_ -- .ı...1mqm, o.. aısn 4 .ı.n * ~ ·-- 4s ....._ _._. Pavlyon, Kok- BATU'':: ıeoeıı:=,:.ı.ı.-;.t 
Wr ..-.. ,._ .... lluıeı ..... HfiM.Jia ,.kalan~nık .•ktam kansı Mnrlivvet dün tdr erltek ço- Alikadarlaıa yaptıjı tetkiklere- teu nartller·ı = m8ddeıçee~Qtim intizam w 
n We ettild• IGDl8t ODdm ü.n adl;,e,. tealım edilmlttir. cı&ğu doiu~"t:'M doimııda.ı aowa nazaran mezh.laa fiatla le kuaPo ı ,.,- büuadail dolayı hemtife bayan ı.e-
cKin» .-mm rulıancla Jmİ yeni kendiai ölm~r.. Yapdan muitp- lardU.i fiatltir arumclÜi faık ı.. man .,. ııv.enene teşeltkürleriml 
...._ pnnaum ...... • - Ne- Mmtaka ticaret miicliirii nede Mürüvnte do~c:lan enel ~nkinden ~adır. ~eri ~ lhl- alqam aut 18 • 20 açık olarak bir tere de gazeteniz va. 
Metle e99alt ..... ._ sis- Ankara'ya aitti Lir ebe tarafından müdahalede Do- henüz yem karar teblii edilme- RESMi XOSATı sıtasile blldlrllmeslnl rtca ederim. 
lllıdi. clll..n .........._ -" Jlk• ı.tanbul Jılantaka Ticaert mldiri lunulduğu ve bu yanlıı müdahale dilinden kasapların den satıf fiati- 9 K. EYVel Çaqamha İllkelltlel'IJe eten sahibi Litfl Todur 
...._ .,. bna ~ 'ben· B. Baha Alıkaraya lifmlttlr. Haber neticminde Mürüvvetin ö.ld~ an· ni ete ilbe ederek eatbldan anla- 11-ı duelll• lcfa e.ı BeW. Tadar 
wediiinl. ke8dfnime art*. a,.ldan aJdtlJmıza. göre, T1caret müdürü an- latıfmıttır. Kadmm ceeedı moxga ıdınıttır. Toptan ve perakende fiat-

10 
ıc. &Ynl............_ M 'qt llir N:...--•anma 

topnia delen .._ ha,.dı 1nr in- trepo1arda ve naıtıQıat flrketlerlnde kaldırılml§br. Miriinete miidahale ler arasındaki hii:rik faik 'bundan ~ • ~ d 
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... a. mektalN maska ... ,....- yenDerınt doldurmak mamdlle hl· !erinden Orhan Hamamt ve zahıta *Küçük.pazar, Kısıldı ve Fatih şllda 'l'iYil'ltOl.&RI ba 8qan ~clDevl';;_ nı;an· 
da ..-... Wililn aaao ecl.w,at· 11rlanan raporu Ticaret VekAletlne tahkikata başlamıttır. emniyet batkomiaerliiiaıde bulun- , Bu üpm 8aU •.ao 4a lan tef -- ak ea ba. b 'i: 
.n••rırna ak~; onlar aöttlrmGlttit . mut batkomiaer B. İbılan K.aıagüm- Xomedl tısmmda Tetik dtin hının ye ra uzur :.. ı.a ....... ...bdde1 -W., ema- Ticaret VeHletl, ltbal&t Ve llıraGat * E-nelki gün Taksim c:ıvannda ıük nahiyeai emıı.İTet b.,komilerJi.. Aarfletea ..... rmda ~ar. 
illi liPı pumaldua arama evaıarmm vaktll l&Dl8lllllda, blr •- Ayaterada Rtlm lriJiuddn 7UIA'" iine naklen tlyin edilmi,tir. TUDı• 8)mO 111118 Her iki tenci tebrik eder ve~ 

: .,,..,.. ra dlbDlnde sntedllmeat için J&km· da ve kiliseye ait olan ahpp ~ * D-- • -L:- • üdürii .8. Tir-;.~ 4. BucıpWos ut olınalarmı temenni ederiz. 1_! _. plilaa Wr • ketin da tedbir alacaktır. dan :v-auı çakml,. derlaal y«difell ua,yelit n ..... • ın : • 
•• ;-.;.: ldnci ..:m&: bwacat euamız hariç ptyaalarda itfaiye tarafından .andürülmltt&r. Celll Anadolulütan aabiye :: Belsrat devlet orman iıletmeai revir imirliğinclen: ~ • nm bd Emin oot möait f1U buldalundan. her O sırada bu binanın bir oduuıda dürlüiü.ne, maiyet memurlarm iiJll. 1 - itJetmemllbı Korttemerl bölpsl depanda mevcut 4 - 12 metle 

Alainclea olmaia ~ Wr in- ttccar, ennc1etı mah dJlan1a ~~ oturan FDip admcla 7S ~ B. MUfit 8Qalt .....,... m&d boımda ve muhtelif ebatta n20f yOa Jlrml mıetreıdlp dört köOe mete tt• 
•••• ws,te lider ,...- * teba!tlk r&ıtermettedJr. &wuuat b. adam dumandan hutalanmıt. IUne ~ eılihnit*, Enelce &JDI reatel1 ~ arttmnaJ& ~ • 
..... F..a. • ı M, teWI dola- "• thnea& .,... ~~_!*- ı.~-- bir halele Bqoila hutaneli- nahiyenin hafkomiaelliinde w--

1 
_ ~ aıe~ .muh..,,mta f1M1 (il> Ura (50) taruıtur. 
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Sahtte 4 

T ramvaylnda 
bulunan eşya 
İstanbul Elektrik, Trmnva7 ve Tü

ne İşletmeleri Umum ıınüdiirlüliln
den: 

1942 yılının J.kincitefrln ayında 

tramvay ve tünel araba!arinda bulu
nan eşyanın müfredatlı llstesldlr: 

Muhtelit cins çantalar 
Muhtelif cins ça~lar 
Kadın ve erkek eldivenleri 
Kadın ve erkek ayakkabılan 
Kadın ve erke şemslyelerl 
Baston 
Kitap ve evraklar 
Şapka, bere ve kasketleı· 
Rop kemerleri 
Atkılar 

Dolma kalem 
Eşarp 

Adet 
32 
12 
48 

3 
23 
3 

17 
15 

2 
'1 
1 
1 

Zinet altını 
Gözlük 

1 
2 1 

Sefer taslan 
Yiyecek maddeler 
Hırdavatlar 
Bir miktar para 

8 
1 

40 

Tramvay. otobüs ve !tlnel arabala
rında bu cin~ eşyMı .ızayt olanların 

Galatada Tünel arkasında Tramvay 
ld:ı.resi Hareket dairesine müracaat;... 
ıan. (2155) 

Balıklı Bast . DahillY1! MütebL"lsısı 

Beyoğlu Ağacamil, Bakızaıtacı. r Dr. İbrahim Denk.er il 

Cöolukceşme sokak Nb. 13. 1 
Tel: 42468. ' 

~------------. ! Kazanç ve Buhran 
vergilerinin ikinci 

taksiti 
Kazanç ve buhran vergileri

nin ikinci taksitini bu ayna sonu
na kadar ödemek li.zımd•r. Bu 
-nüdet zarfında vergilerini öde
miyen mükelleflerden vergiler 
yüzde on cezasile alınır. Karile
rimizden kazanç ve buhran ver
ıtisi mükelleflerinin liu huıu•ta 
nazarı dikkatiai celbederiz. 

DOKTOR - OPERATÖR 

ZEKiYE TEMilEL 
Paris 'fıp Fakilltesinc'len mezun 
DOÖUM ve KADIN hastalıkları 

birinci sınıf mütehassısı 
Pazardan maade saat 15 - 18 
Çarşamba fıkaraya bedava 

Kadıköy, Moda iskelesi 251. 
Telefon: 60918 

ZAYİ - İstanbul limanından al

mı~ olduğum 942 ıcneaino ait liman 
cüzdanımı zayi ettim. ~ cnisini ala-
cağımdan eskisinin h ükmü yoktur. 

Sicil No: 46. Sait S.ğclatb 

ı 

1 

t 
1 

AKŞAM 

ıstanbul Mahrukat Ofisi U. Müdürlüğünden 
1 - MahrUkat e>flslne ait mahalle birliklerinden odun ve kömür karneleri alanlar aşağıda !simleri yazılı 

mevkllerdekl depo n bay11er1m1zden ka.me ve parasını peşinen verlp odunve Jcömürlerlnl alacaklardır. 
~ Odun, kömür flatlerl depoda tesllm. depo ve bayıler1m1zde yazılı ve asılıdır. Evvelce gazetelerde d• 

llin edl1mJ4tlr. 
3 - Odun, kömtlr müracaat ırıra.sına göre verlle.eğinden, herkesin 7Amanında gitmesi ve tartıya. dikkat et

mesi lbımdır. 
4 - Odun ve kömür bu depolarda ne cins varsa onlar alınacak ve paralan da ona göre oradaki bayı ve

ya depo memuruna. verllecektlr. Mevcudu be~enntlyenler almamakta serbesttir. 

Fat ih kazası Karagümıiik Nahiyesi: 

Mahalle"I 

Koca dede 

Derviş All 

Nesıı Sultan 

Karabq 

Mubteslp İskender 
Hatice Sultan, Mhnar Stnan 
ve Kariye 
Koca dede 

Dervı~ All 

Neslişah Sultan 

Karaba~ 

Muhteslp İsltender 

Hatice Sultan va Kariye ma.hallelert 
BeyceR"lz 

Alınacak tarih 

9/12/942 

9, 10, 11/12/9"2 

12, 13, lt/12/942 

D/12/942 

10, 11/12/942 

9, 10/12/942 

11 - 18/12/942 

9/12/942 

10/12/94.3 

D, 10/12/942 

ıı. 12/12/9"2 
11, 12112/942 

Eminönü Kazası Kumkapı Nahiyesi: 

Bayram Çav~ 
Mimar Hayrettln 

KAtlp Kasım 
Kazgani Sadi 
Saraç İshak ve Muhsine hat.wı 

Çadırcı ve Mimar Kemaleddtn 

Şehsuvar ve Nl11anca 
Tülbentçi ve Tavşantqı 
Bayram Çavut 
K!tlp Kasını 
Kazganl Sadl 

Saraç 1'hak. Tavşantafı 
ve Tülbentçi 
Şerumvar ve Çadırcı 
Nl4anca 
Muhsine hatun 
Mimar Kemalettin 

9/12/942 
9, 10/12/941 

9/12/942 
10/12/942 
O, 10/121942 

11/12/94.2 

11, 12/12/1>4! 
13, 14/12/942 ' 
13, 14, 15/12/9U 
16/12/942 
9, 10/12/9"2 
11, 12. 13/12/1>42 

14, 15. 16/12/942 
17/12/942 
17, 18/12/942 ' 
18, 19/12/942 

Eminönü Kazası Bevazıt Na biyesi: 

Alınacak mevkilerin adresleri 

Tekirdağ !skeJesl No. 123 kömüı· bayil 
İbrahim Özdeniz 
Fener kömür bayU Hallt Urgan ve 
şürekA.sı 
Fener kömür bayii Halit Urgan ve 
şürekA.sı 
Cibali Abdülezelpaşa cad. No. 116 k!S
mür bayH Fevzi Yücel 
Teklrda~ iskelesi No. 123 kömllr bayii 
İbrahim Özdeniz 

Ayakapı Mahrukat ofisi odun depo
sundan 
Ayakapı Mahrukat ofisi odun depo
sundan 

Yedllrule Mahrukat ofl.sl odun de
posundan 

Yedlkule MaJırukat ot.ısı odun de
posundan 
K. Davutpaşa Mahrukat ofisi odun 
deposİından 
Yedikule Mahrukat ofis!. odun depo-

• sundan 
K. Davutp~a Mahrukat oflsl odun 
deposundan 

Ahırkapı kömür bayll Osman Tuncer 
Kumka.pt Bayram Çavuf kömürcü 
Hilsey1n Avni Karahan 
Yenikapı kömür bayii Şevki Çelik 
Yenlkapı kömür bayii Şevki Çelik 
Kumkapı Mahrukat oflsl kömür de
posundan 
Kumkapı Bayramçavuş, kömür bayil 
Hüseyln Avni Karahan 
Kumkap1 Mahrukat ofl.si kömür de
posundan 
K. Davutp1l4a ofis.! odun deposundan 
K. Davutpaşa ofisi odun deposundan 
Kumkapı ofis odun deposundan 
Kumkapı ofis odun depOSUndan 

Kum.kapı ofis odun deposundan 
K. Davutpqa ofisi odun deposundan 
Kumkapı ofl.s odun deııooundan 
Kumkapı ofla odun d~da.n 

Mahl\UCSI Alınacak tarih 
~----~----~~~~------~ 

Derya hatun ve Bala.ban 12/ 12/D42 

Alınacak mevkilerin adresleri 

Derya hatun ve Balaban 17/12/942 

Bakırköy Kazası Merkez Nahiyesi: 

Kartaıtepe 9, 10/12/941 

Yenimahalle 11/ 12/942 

Kadıköy Ka.zaSı Merkez Nahiyesi: 
• 

Rasimpaşa. 

Omıanağa ve İbra.mata. 

Caferağa ve Hasanpqıa, İtıballye 

9, 10/12/942 

11, 12/12/942 

13, lt/12/942 

Kumkapı kömür bayll Hüseyin Avnl 
Karahan 
K. Davutp~a ofis odun deposundan 

Bakırköy cevlzllk körnUr bayll İsmail 
Taner 
Bakırköy Cevizlik kömür bayll İsrnaU 
Taner 

Kadıköy Fazıl Zaim kömtir deposun
dan 
Kadıköy F'a.zll Zaim kömür deposun
dan 
Kadıköy Fazıl Zaim kömür depo.sun.
dan 

(2156) 

" 111111 ___ 11!111 ___ Viyanamn tanınmıı ve meıhur terzisi 
ZAYİ - Eytam ve eramll ma1l4ı al- . 

mak !çın kullandığım mührümü kay- R o T H s T E ı N 
bettım. Bu mühürler kimseye borcum 
yoktur. Yenisin! yaptıracağımdan es-

kisinin hükmü yoktur. Kostüm ve paltoluk yeni /ngiliz KumCl§ kuponları geldi 
Kadıköy Yeldeğirmen Süreyya 

_ _ .!_A~p~a~rt~. !N~o::_. _!7..2N~.~Ta~m~ga~c!.ı -~!!!!!!!!!:Be~y~o~ğ~ıı.u~t~s~ti~k~IA~l-c~a.d~desi 292 numara; Telefon: 40637 (Karlm an üstünde) 

Hariciye Vekaletinden Oıküdar Askerlik Şubesi Başkanlığından: 
14 birlnclkauun 1942 de yapılacağı Han edilmiş olan Hariclye Ve'kAletl 

müsabaka imtihanı, görülen lüzum üzerine 4 lklnclkAnun 1943 paz.a.rtes1 
gününe bırakılmış. müracaat ve kayıt günü da 25 b!rlnclk:Anun 1942 tarihi
ne kadar uzatılmıştır. 

Kayıdını yaptırmış ve yaptıracak olanların 4/1/1943 saat il da Hariciye 
VekAlet!nde hazır bulunma.lan ilan olunur. (2158) 

Devlet Limanları İşletme Umum Mü~ürlüğünden: ı 
İstanbul, İzmir, Trabzon liman işletme tarlfelerlnln bu kerre tadll olu- 1 

nan bazı maddelerlle ücret cedvellerının İstanbul ve İzmir için 15/12/942 
ve Trabzon için de 28/12/94.?. tarihinden itibaren tatbik olunacağı llA.n olu
nur. c2086• 

Türk Maarif cemiyeti 1942 
eşya piyangosu ikramiye listesi 

· Çcı..Jldiii yer: Ankara Serri e.,ı - Çekili.ş tarihi: 5 ilkkinua 194! saai 15 
47833 numara: 2000 llra kıymetinde efY" 
05556 numara.: 500 Ura kıymetinde eşya 
38261 numara: 500 lira kıymetinde e,yt. 
19058 numara: 250 Ura kıymetinde e§Ya 
28999 numara: 250 lira kıymetlnde eşya 

Aşağıda slcll ve kayıt numaraları yazılı yedek subay ve askerl memur
lar ne Bando muallLmlerinln 48 saat zarfında şubeye müracaatları: 

50017 - 49881 - 49645 - 49625 - 49681 - 49976 - 50390 - 17126 -
1638B - 50958 - 38609 - 3459 - 3428 - 15025 - 32283 -

(330 _ 874) - 55 - Deniz) - (318 - 1). ( (1898-2177) 

Devren Kirallk Yazıhane 
2 oda, kalorlfer, asansör, maroken koltuklu ve yazıhane masaları, 

telefon, yazıhane eşyası alacaklara devredilecektir. Her gün 12 - 13 
ve 17 - 18 arası 44271 numara.ya telefonla müracaat. 

Maarif Vekilliğinden : 
1 - Kapalı zart usulü ile yapılan eksUtmede istekli çıkamaması dolayı-

slle, 2490 sayılı kanunun 40 ncı maddesi hükümle~e göre pazarlıkla 1ha.le
slne karar verilen (255295) lira 55 k~ keşif bedelll Ankara Bölge Sanat 
okulıı Genel ambarı binası in§aa.tı pazarlıkla talibine ihale edilecektir. 

2 - Pazarlıkla ihale 18/Xll/1942 çarşamba günü saa.t 15 te Ankarada 
büyük Evkaf apartıma.nmda Mesleld ve Teknik öğretim milsteşarlıRuıda top
lanacak VeklllUt lha.le komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu lnşaat tçin IüzumJu olan çlment.o ve demir Veklll!kçe temin edi
lecektir. 

8 Kanunuevvel 1942 

Doktor, Sıhhat memuru, 
Hemşire, Ebe aranıyor 

Zonguldak Ereğli kömürleri İşletmesi Sağlık teşkllAtı 

Merkez hasta.hnest içln 300 Ura ücretU 1 asabiye müteha.ssı.a 
Merkez hastahanesi içln 300 lira Ucretll 1 cildiye mütehassı.s 

Merkez hastahanesi için 100 lira ücretu 2 hemşire 
Nisaiye .11enisl için ıoo Ura. ücretli 1 ebe 
Kandilli hastahanesi için 70 Hra ücretli 1 sıhhat memuru 

alınacaktır. Aylık ücretleri üzerin€' ayrıca pahalılık zammı verllmek:tedlr. 
Taliplerin 21/12/942 pazartesi günü akşamına kadar Zonguldakta. İşletm• 
Umum müdürlüğüne müracaatı, rı il!n olunur. (2125) 

Devlet Orman /§/etmesi Karabük 
Revir Amirliğinden : 

Çam ve Kökna r ağaç larının kesim nakil 
ve iat if İfİ . 

1 - Devlet Orman LşleLmesı Karabük Revir Amirliğine ball;lı Meng<"n 
bölgeslııln So~uc~ak ve Elecek crmanlannın muhtelif mıntakalannd.a damğı 
lanmış ve danıgalanmakta. olan (2690) iki bin altı yüz doksan metre mlk:Ap 
çam ve 3730 metre mikAp köknar ağacının dipten kesme ve ve rilecck ölcü
lere göre tomruk haline ifrağ etmek ve depo ittihaz edilen mahallere 30/9/ 
943 tarihine kadar nakil 'le isti! etmek üzere açık eksiltmeye c:ıkanlmı.ştır. 

2 - Açık eksiltme 16/12i942 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 14 te 
Devlet Orman işletmesi Karabük Revir 9.mlrliğl binasında toplanacak olan 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Birinci maddede yazılı şartlar dah'eslnde işbu emvalin dipten kesme 
r.nkil ve istif işinin beher metre mikMnnm muhammen bedeli (6) liradır. 

ıl - Teminat akçesi %7,!) hesab!le (2889) liradır. 
ıs - Bu işe alt AcU eksiltmt> şartnameleri Ankarada Orman Umum mü

dürlüğünde ve Zonguldak Orman çcvlrge mi.idürlüğii lle Karabiik Revir 
lmtrti~lnde görülebi11r. 

6 - İsteklilerin eksiltme gününde teminat akçelerl Ue birlikte Revir 
iınirll.Aine müracaat etmeleri lüzumu nan olunur. (2132) 

Devlet Orman I şletmesi Karabük 
Revir Amirliğinden: 

Kayın Tomruğu nakil işi. 
l - Devlet Orman işletmesi Karabük Revir amirliğine ba~lı Yenıhan 

bölgesinin 'Oçkoz ve Eldeşe ormanları uda damgalanarak kes!lmlf ve kesi
lecek olan (1500) metre mlk3.p kayın tomru~ımun Revırce depo 1tt1ha.z edl
ıen ıstıt mahallerine nakil lşl 30/ 6/943 ayı sonuna kadar yapı1'nak üzı>re 
açık ek-:ilt.meye çıkarılmıştır. 

2 - Açık eksiltme 23/12/942 tarthine raslıyan çarşamba günü saat 14 
te Devlet Orman lşletmesl Karabük Revir A.mlrllğl binasında toplanacak 
olan k.:mılsyon huzurunda yapıhıcaktır. 

S - Blrlnc! maddede yazılı şartlar dairesinde işbu emvalin nakil 1şlıi.1n 
benıer metre m!kA.bmın muhammen bedell (sekiz) liradır. 

4 - Teminat akçesi %7,5 hesablle C4200> dört bin 1kı yüz lirad!r. 
5 - Bu işe ait açık eksiltme şartnameleri Anke.rada Orman umum nıü-

dürlil~ünde ve Zonguldak Orman Çevlrge müdürlüğü ile Karabük Revtr 
lmirll~lnde görülebilir. 

6 - isteklilerin ek.siltma gününde teminat akçeleri.le blrllkte Revır 
lmlrllğlne müracaat etmeler!. lüzumu Uln olunur. <2135} 

Kadıköy Askerlik Şu besinden ı 
günli sabah saat 9,30 da ~ubede bulunmaları. aksl halde gecikenler lıakkın

Aşa~da As. Kayıt No tarı yazılı Yd. Sb. la.rın en geç 9/12/942 çarşamba 
da ü. ceza kanununun 64 üncü maddesinin t.atblk edileceği ll§n olunur. 

49907 49678 50218 37214 
49667 50317 50198 16784 
49920 49434 49563 14954 
16613 50862 44839 34649 
50126 49841 43802 321-50 
41772 50366 50968 322-80 
49611 49892 38372 33298 1 

50077 49266 33358 324-4 . 
5-0373 (1895 - 2144) 

1 inhisa rlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 - İdaremiz kamyonlan için il volt, 120 amperlik 20 o.det akümlliA.tör 

müteahhit nam ve hesabına. pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 11/12/942 tarJhlne raslayan cuma günü saat 9.30 da Kaba.. 

tafta Levazun Şubesindeki Alım koml.syonunda. yapılacaktlr. 
1 - Şartlar bet gün sözü geçen Şubeden öğrenllebutr. 
4 - isteklilerin pazarlık lçln U.yln edilen gün ve saatte % 15 güvenme 

p araJarlle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri iIA.n olunur. 0772) 

Deri Barsak Arttırma ilanı 
Türk Bava Kurumu İstanbul \'iliyet şubesinden: 
Kurban bayramında kurumumuz tarafından toplanacak kurban derl 

ve barsaklarınm açık arttırılması 2 klnunuevvel 942 çarşamba gtlnü saat 
onda y&pılacağı gazetelerle Han edilmiş ise de tallp zuhur etmedlğinden 
arttırma 9 k?munuevveı 942 çarşamba günü saat ona talik edilmiştir. Ta
liplerin nakit veya. devletçe muteber blr banka mektubu olarak deri için 
bin beş yüz barsak için de üç yüz Ura muvakkat teminat akçeleriLe mezkftr 
gün ve saatte Cağaloğlundakl şube merkezine müracaatları. d96b 

Devren Kiralık Apartman 
Taksim meydanında gayet gen~ parke döşemeli. 5 odalı, kalorl!er, 

sıcak su, radyo grama.fon, telefon ve friJlderll bir apartıman devren ki
ralıktır. Aynı apartımaıun snlon, yemek ve yatak odaları taltı:mlan sa
tılıktır. Mobllyeler lüks ve yenidir. Eşyayı satın alacaklara ~partıman 
devredilir. Eşya kısmen veya tamamen satılabilir. Her gün saat 12 llA 
13 ve 17 - 18 arası 44271 numaraya telefonla müracaat. 

Şose ve Köprüler lst. M ıntaka müdürlüğünden: 
Askeri yollar ihtiyacı içln beheri 220 kuruştan 900 adet ba~lık, 50 ku

r~tan 5400 adet ispit ve 250 kuruştan 900 adet poyranın cenuın 6930 lira 
muhammen bedelle imal ettirilmesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 10/ 12/942 perşembe günü saat 15,30 da Galatada. Karaköy Per
çemli sokak Cemaat hanında kain Şose ve Köprüler İst. Mıntaka müdürlü
ğü eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklUerln 519.75 liralık muvakkat teminatla beraber 2490 No. lu kanun 
hükümleri dairesindeki vesika.lan hAmllen yukarıda yazılı gün ve saatte 
komisyona gelmeleri. 

Şartna.mesl parasız olarak İdaremiz Malzeme müdürlüğünden tedalrlk 
edlleblllr. ı 2157) 

36492 numara: 250 Ura. kıymetınde e§ya 
48699 numara: 250 Ura. kıymetinde eşya . 

ıoo Ura Jayinetinde eva kazanan numııralaı'ı l 

4 _ Bıı ~ata alt proje ve şartruı.meler, Vekillik Yaıpı 41ert mildilr- ASETı•LQPı·.Rı•N NEŞ'ET 1 
lüğtinden 12 Un. '16 kuruş mukabilinde alına.blllr. 

5 - Pazarlığa girebllm.ek için: 1 . 01455 21416 . . "' 
03826 29509 
07754 40430 
12719 45201 
20855 47324 

50 Ura kıymetinde eşya ka~anan numaralar: 
Son üç rakamı«529• Ue nihayetlenen 150 numara ellişer Ura tiymetınde 

eşya. 

5 lira kıymetinde eşya kazanan numaralar: 
Son iki rakamı c09• ll& nihayetlenen beş yüz numara b•r lira kı7-

metlnde eşya. 
3 lira kıymetinde eşya kazanan nwwuıdar: 
Son !kl rakamı c4311 lle nihayetlenen beş yUz numara tıçer Ura k.ıyıne

tlnde e§ya. 
Son lkl rakamı ~89• ile nihayetlenen 500 numara. üçer lira kıyınetınd& eş,ya 
Soıı lkl rakamı a:9011 ile nihayetlenen 500 numara üçer llra kıymetinde eşya. 
Son il"..l raka~ı c9b lle nl.hayetıeneu 500 numara üçer lira kıymetıılde et,y& 
alırlar. Türk MaarU CemlyeU 

.(2119) 

A) 13961 llra 82 kunıştan ibaret olan muvakkat teminatın, 2490 sa.yılı Grip - Nezle - Baş ve Diş ağrıları 
kanun hü1dlmler1 dahilinde verilmesi. 

B> En az (llS0,000) liralık benzeri inşaatın teabhüt edildiğine ve teah- SOGUK ALGINLIGINA KARŞI TESİRİ KA TIDİR. 
hüo.ün ıra olunduğuna dair vesika gösterllmesl. 2 l ik zarf ve 20 lik tüpleri her eczaneden arayınız. 

C> İhale tarlhlnden ilç gün evvel (tatn günleri hariç) Nafia Vekllllğln. Iİl•••liliiiiıılliıiıilliııilliııiııılliiilliıiiiıiıi.iiıiıilliıiıiiiiiiıiiıiıiıiı .. ~ll_iıi•mlllİİ 
den a.lnınllf ehliyet vesikasının lbraz edllm.esl. Belediye tekaüt ve öksü zlerinin üç aylıklarınll! 

D) 1942 senesine alt Ticaret odasından vesika. alınmı4 olması şa.rttır. tediye günleri 
C2l30> İstanbul Belediyesinden 

Muamele Vergisine Tabi Olan 
Mü.sseaelerln tutacaklan bütün defter nümuneıerı temıı vt fttnalı 

ıekilde b1r1nc1 hamur UA1da basılını§ hazırdır. Defterlertmlzl bir kere 
iörmeden karar vermemenizi tavsiye ederlz, 

Umumi sat.. merkezle İNKILAP KİTAPEVİ, lstanbal Ankara Cact. 

8 K. Evvel 942 Salı: 1 !lA. 350 
9 K. Evvel 942 Çarşamba : : 351 - 750 
10 K. Evvel 942 Perşembe: 751 !la 1050 
11 K. Evvel Cuma: 1051 Ua 1275 
12 K. Evvel 942 Cumartesi: Gününde müracaat etmlycnlc•re. 

Belediye tekaüt ve öksüzlerlnln K. Evvel 942 üç aylıkları yukarıda yazılı 
günlerde cüzdan sıra numaralarına göı-e tediye edilecektir. Mo.aş ve nii!u. 
cüzdanlar!le birlikte Ziraat bankasına mürncantıarı ve gününde gelmlyen-
lertn aylıklarının tediyenin sonunda verileceği mm olunur. (2151) 


