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BU SABAHKİ HABERLER Başvekilin nutku 
_Varllk Vergisi ihdas ediliyor 

ftlman ordusu işgal altında olmıyan 
Fransaya yürümek emrini mi aldı 1 

Hükumet tedavüldeki parayı azaltmak ve memleket: 
müdafaası ihtiyaçlanmıza karşıhk bulmak için 
tüccarlar, emlak ve akar sahiblerile büyük 

Londra, 11 (A.A.) - Almanların kontrolü altında bulunan Pa
ris radyosu, Hitler'in Alman ordusuna işgal altında bulunmıyan 
Fransa arazisine yürümesi için emir verdiğini bildirmiştir .. 

Amerikan başkomutanı: "Fransız 
mukavemeti sona· eriyor,, diyor 

çiftçilerden vergi almıya karar verdi 
Başvekil: "En sert tedbirlere baş vurmaktan asla çekinmiyeceğiz 

ve dar, sabit gelirli vatandaşları asla sıkıntıya düşürmiyeceğiz,, dedi 

l(azablanka şehri teslim oldu, bu sulardaki 
Fransız filosu muharebeden vazgeçti 

Batvekil Şükrü Sara.çoğlu, bu 1 yürüdü. Milyonlarca şehidiyi ız. na söre tanzim ettileriki, bütün 
sabah aaıat 10 da Büyük Millet Mec urab uçurumuna doiru ı.ürükle. yükün dar ve ıabit gelirli vatan. 
llai huEl.R'1D'lda. alaka ile beklenen meğe ba~ladı.ıı daılara yüklendiğini, hükiımetin 
nutkunu söylemif1ir, A ıpar ara· Saracoğlu, bunun meı'uJiyetini bunları bu pahalılık yükünden 
aında kiinsüye gelen Su-acoğlu, ınem yalnız köylüye yüklemenin doi- kurtarma.k lazımdır, karar ve 
'loketln umumi iktısadi manzarasına ru olmayacağı, hububatın ~o kanaatine bir kere daha vardı· 
tamasla &Özlerine ba§lamıı, her sa. 25 nin iyi aayılan fiatlarlo top· iını ve esaslı tetkiklerden sonra 
bah yatağından kalkan her vatan· lanmasına karar verildiği gün· muhtelif şehirlerdeki nüfus vı.ı
datrn, ıetİ ile, dostu ile konuprak, lerde. teh:rlerimizin hububat ih· ziyetinin eaaslı tetkik edildığirı.; 
ırazetderi okuyarak, yeni flat artı§. tiyaçlarının günü güniınc hatti v~ ~eticede 400 bini küçük, 60~ 

Almanlar Darlanın ihanetinden bahsediyorlar 
Lonara, 11 (A.A.) - Vichy· 

den bildirildiiine göre Kazablan 
kadaki Franaız donanması mu· 
h rebeyi tatil etmiştİT. Halen 
yanmakta olan Jean Bart zırhlısı 
dün bir isabet dah almıştır. Di· 
ğer bir Fransız kruvazörüne de 
bir isabet kaydediJmi4tir Ame. 
rikan hava kuvvetleri kara ha. 
rekatını deateklemitlirlor. 

Amerikan kuvvetleri başku
mandanı General .Eisenhovcr 
dün baaın mümeuillerine de
mf'çte bulunara k, Afrikada~i 
Frl\nsı~ orgP.nize mukavrmetıo 
Y kında aona ereceğini tahmin 
ettiğini söylemi~tir. 

General demiştir ki: Erlerimiz 
hayli çetin b1r i~i 'batarmak :zo· 
runda kaldılar. Kendilerinden 
memnunum. Maahaza, biz bu 
muvaff akıyeti bir zafer sayma· 
yız, çünkü Fransızlar bizim dost. 
larımızdır. 

Diğer taraftan amiral Darla. 
nın vaziyetini mevzuubahs eden 
Berlin radyosu, Fransanın o ka· 
dar eüven beslediği bu adamın 
ihanet ett:ğini söylemittlr. 

Ka:ı:ablanka te•lim oldu 
Berne 11 ( A.A.) - Son da• 

~kada ~ldıtımız bir haber, Ka~ 
zablanka şehrinin Amerikalılara 
tesli mruduğunu bildrrmektcdir. 
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Fransızlar, :Aıadir ile Moca. 
dora asker çıkarıldıiı hakkmda· 
ki haberleri tekzib etmekt•dİt· 
lcr. 

Tunuıa karfı hareket yok 
Berne, 11 ( A.A.) - Fransa

dan alınan haberlere göre, T•ı· 
nusa !karşı hiçbir hareket olma. 
mı ıtır. 

Dünkü vaziyet 
Londra 1 O ( A.A.) - Bir1eıik 

Amerika kuvvetleri iki yoldan 
~ il.i iııt:• mdteı.. üratle Tunu

&a doğru ilerlemektedir. Motörlü 
alayların daha §İmdiden Tunus 
hududunu ıeçtikleri sanılıyor. 

Amerikan kıt'aJarı Tunus hu· 

dudundan ancak 100 kilometre Jarı kar-tısında: ı<Net"eye gidiyoruz.)) aaati saatine temin edildiğini, b~nı orta, 600 bini uç büyük ıe
meıafede bulunan Filipvile çıka· ~edijllnl, bir kısım balkın hükiıme. &fokların tükenmi, bulunduğunu, hırde olmak üzere 1,5 milyon ki
rılmıılardır. ttn lügblr feY yapmadığını ve sey"ır toplanan o/o 25 İn ambarlara gir- ~i .. ;., yarclıma muhtaç oldugunuaı 
Mareıal Petain bafkumandan ci kaldığtnı görerek, va:ıiyet1n ne mesini temin için bir müddet hu- tesbit edildiğini, bunların def. 

Vichy 10 (A.A.) _ Petain •· ~ğmı s~uğunu söylemiı, hü. b~at alıtveriş;n ya.sak edildiği. terlere geçirilmekte bulunduğu 
• . kiımet!ln paı;tıı programına ne kadar nı anlatmış ve ordu ılc kara gün· nu ve bu vatandaşlara nas1i ve 

taııdakı beyanatta bulunmuı • bağlı k& dığını tebarüz ettlrmq, lıe lerimiz için ayrılan t.lokJar:n yaz ne kadar yardım edileceğinin de 
tur: ~ nemlekıetin en büyük ortasında erimeğe başladığını, araştırıldığını ve neticede u e. 

«Fransa mareşal ve devlet rei. mahsulü olan hububat flatlarının ar stokla.r'ı eritmemek için tanzim sasJarın teshil olunduğunu söy· 
si aıfatile fU karorı verdim: Ami_ lifi kart~ında aldığı tedb1rkri ve sntıtları çareai düşünüldüğünü, )emiştir: 
ral Darlanın gaybubeti esnaaın· bu artııı yaratan amilleri sıraladık- fnknt belediyelerin hububat te- l - Elbiselik kumat ve avıtk· 
da bugünden itibaren kaı-a, de· tnn sonra demı,t.Jr ki: dariki için buğday amban aayı- kabı. 
niz ve hava kuvvetlerinin hıq· «- ~n memleketimiz :ınu.. lan yerlere hücumlnrilc fi tların 2 - Hububat 
k d 1 ğ .. tü 1 ha b devletlerle çewllmif blr vazİ· rttıgını, bu artışın diğer gıda 3 - Bulguı 
umaşn· adn. 1 • 1nhı t'!s m~l a 1! 0 ·k yettedir. !~terim ime ve kararları. maddelerine de airayet ettigini 4 - Pirinç. 

rutn. aın t 1 a ti~ Ve\'ı ec~K re _ _.. bu -..ıı ıt .. d k l B ı a· 1 . b 5 y ~ mızu vcu. yeti goz en açırır· an atmış ve: (( e e ıye erm u - ag. 
bir emrim vardır: Herkea vazi· ıak vereceğimiz büküm ve alacağı. işi yapamayacaklarını önden gÖ· 6 - Şeker. 
feıini dir.ipJin dairesinde, intium mız tedbl~lerde büyük hatalara dü- remedik! » demiş ve ilave etm:ş. 7 - Kumaf. 
ve ıükünetle yapım. >> ,w. 4 üncü yılını yaııyan harb, tir: 8 - Kömür 

[Devamı 3 Üncü say/ada] Yllflandıkça fenalıklarını ölçüsüz ıu <c- B&§ka meml~lcetlerde ~ı 9 - Varlık verg l. 
----.....------------------------- ~otte artımıakt:adır. » göbeğini sayabilene asil deı lcr B~vekil umumi ve m:ilbak büt-

M d Al d Saracoğlu, her menıleketin Bizim milletimiz böyle bir asalet çelerden 140 liraya kadar maq a. 
ısır a man or USU bugün harb tehlikesile karşı kar· tanımadı. Bizim asaletimiz ruhi i lanların kendilerine ve karılarına 

ftya bulunduğunu hatırlatmış ve asalettir, yaptığımız işlerin ek. parasız birer elbiselik kuntaf, bu 

k k ıd 
katlandıiımı:ı: mahrumiyetlerin siklikJerini açık yüreklilikle orta. maapn yüksek alanlara da yalnı1 

ta V ·ye uvvet• a ı batka memleketlere nazar.ıı.n çok ya dökülmesini emreder. >> birer elbiselik kuma, verileceğini 
ı } az olduiunu tebariiz ettirmiıtir. Başvekil, bugünkü vaziyette maaıı 75 liradan u olanlara da bl • 

Memlekete ithal edilmi, nıalla- hükumetin mes'uliyeti bulundu· rer çift ayakkabının parasız ve~llcce 

Vatina-ton, 11 (A.:A.) - fnıi· 
liz kuvvetleri,, Mihver kuvvetle· 
rini Libya hududu istilcametinde 
sürmektedirler. 

Doğudan ve batıdan a-elmckte 
olan müttefik kuvvetleri arasın· 
daki mesafe günden güne azal· 
maktadır. Kıskaç hareketi mun. 
lazam bir surette gelişmektedir. 

Almanlar takviye kuvvetleri 
aldılar 

OrtaJarktaki f nııiliz kuvvetleri 
baıkumandanı General Alexan· 
der ile 8 inci ordu kumandanı 
General Montgomery'yi Hamam 
ni9anının birinci ve ikinci rütbe
lerile taltif etmiftir. Montgomery 
ayrıca tümgeneralJığa tel'fi elti• 
rilmittir. ....... soN .... o.Ai<I'i<A ...... . 

Almanlar Korsika 
adasında 

rın bollutu dolayıaile, harbin ilk funu, bu ıztırabm ba~ında, bunu ğinl, bunların 6Üratle hazırlanmakta 
ıeneaind~ mühim sıkıntı çekilme· aöyliyebilmckle haz duyduğunu olduğunu, tevzi ve tak im için la. 
diğini anlatan Ba..,ckil, ikinci aöylemif, gıda maddeleri fiatl1t- limatlıtrın yapıldığını, bu taks.~ın
yılda mal ithalinin güçleşmesi, rındaki artııın istihsali teşvik f"t- de İzmir, lstanbUl, Ankara gı"bi te
memleket çocuklarının silah al· tiiine işaretle, köylünün büyük hir~ea-in tevzrln sonuna bırakıldığını 
~ın.a a~ınması •dola>:1sile azalan r,ayretle ekim faaliyetine başla· söylemiştir. 

Dört yıl önce 
bugün Cümhurreisi 

seçilmişti 

Berne, 11 (A.A.) - Libya 
cephesinde geri çek;lmekte olan 
Rommel kuvvetlerine takviye 
Jt,t'alan gönderildiği ve bu kıt'a. 
(arın cepheye vardıkları söylen• 

1 mektedir. . Par'is, 11 (Radyo) - Haber a-
l /ngiliz kumandanlarını taltıf Jındığına göre Alman askerleri Kor. 

ıstıhsalle beraber hatların arttı. dığını, hükumetin 30 bin ton to· Saracoğlu sözleılfne devamla Ba 
R'ını, ihtikarın ayaklanmağa baı- humluk dağıttığını, bu yıl istih harın son ve yazın ilk günlerinde 
ladığını, bunun üz,n·inc Refik f'.alin yüzde yüz fazla olacagı ka. hububat bakımından sıkıntı içlndP 
Saydam hükumetinin knrctrlar r.aatinde bulunduğunu söylc!lliş· bulunduğumuzu öniiınüzdekl yıl 
almak' mecburiyetini duyduğunu tir. ayni sıkıntılara' düpneınck üzere 
uöylemiıtir. Snracoğlu bu sırada: Baıvekil bundan aonra de.m')tir bir taraftan lng<iliz ve Amerikalı
, :Ac.aba bu kararlar veya hiç ki: lardan hububat tenildiğlni, hnrlç
değılse bu kararlardan b~z.ıları 1 Harb yıllarının vatan çocukların- ten tedarik edilecek hububat ıçin na 
alının mış olany~ı, daha ıy, oJ- dan beklediği fedakarlığı en iyi an. kil vasıtası teminine çalışıldığını , 
rıaz mıydı » denılmeğe aı-edarı !ayıp çok lyıl çalıfanlar olduğ-u gibi köylüden 'L 25 alındığını söyle. 
çok geçmeden hüküm verılmeğe fena çalışanlar da vardır, ly:I çalı- mit, İngiliz ve Aımerikalılann 15 
baflanıldığını <• bu kararlar alın· sanları mükafatlandırmak ve fena. bl'n ton buğday getirmeyi teahhüc' 
-ı~s~ydı ~ah.~. i>:i olurdu ıı luml\· ları cezalandırmak için dıtha dik-ı et•ilderlni, lngl?ı'.zlerin 7800 ton ar 
Rhmn belırdıgını, bu r.:c rey"n v P. katli olacağız. pa vadettiklerin i bunun yarısından 
lr.nnantin canlandığı günlerde ik- Gıda maddelerinin alıp yürüın ... fa:ı.lasının tesl!m edild'ğini. Amerl
~idar mevkiine gelen Saracoğlu si sabit ve dar gell:rJ .. geçinen n{ 1. kalı farın 6000 ton buğdayı iare ka 
hükumetinin bu ınkı karArları yonlarca vatanda,ı ıztırab içinde hı 1 mrnuna tev'ikan Aınerıkada emri
t'llal ettiğini, tatbiki dnhn kolay nıknıı•tıT, 1 m:ze h zır bulundurdustunu, b ir va-

Dört yıl önce bugün lnönü 
kahramanı ve Lozanın mu. 
zaffer diplomatı lame l İnönü 
Türk milletinin Milli Se fi o. 
larak Cümhurreisi seçilın:şti. 

Türk devletinin baniaı eş&iz 
kahraman Atatürk'ün ö!üınile 
sonsuz bir acıya du~en Türk 
milleti yüksek sezit ~·asfile 
kendin~ en layık başl ı. 4 

aeçmekle yüksek lcabil:yertni 
bir kere daha i$bat etmiş bu
lunuyordu. D~rt senedenberi 
bUtün dünyayı kasıp knvunn 
harb afetine rağmen Türk 
ordusunun her zamankinden 
daha kuvvetli, Türk milleti· 
nin her zamanki gibi tek kiit. 
le halinde bulunması ve Türk 
vatanının dünya yangmmdan 
masun knlışı onun yüksek 
ıevk ve idaresinin bir eseri. 
dir. Aziz Milli Sefimize Tiirk 
milletinin ba,ınd olarak u-

1 2un, sıhhatli, m es'ud ömürler 

\.~~~~~.i.~: .................................. ~' ----------------
''Son Posta,, yarın 

8 sayfadır 

1 Londrıı, 11 (:A.A. ) - Kral, slka ada ına çıkntıflardır. 

1 --------------~--~ 

lrfb~~I 
~ dün bütün yurdda ta~~z J,rn~~~) 

Ankara, 10 - Ebed~. ~~fi~ 1 devletleri elçileri müzeye ge
ölümünün 4 üncü yıldonumu lerek Atanın huzurunda eğil. 
dolayısile bugün y~t'~da ~e· mişlerdir. Von Papen çelengi 
rin bir yas havası ıçınde ıh· koyarken Şu hitabede bulun· 

muttur : 
tifaller yapılmıttı~. . h cı- Büyük devlet adamı A-

Mı.ll "ı Şef Ataturkun . u· 
kf d tatürkün silinmez hahrasını 

..urlannda tazim va esın e ... 9 taziz için, Mihver devletleri 
bulunmak üzere saat tam 

b l ve onların dostl r ı n mma bu 
da m uvakkat kabrin .. u ~n - k l f d çelengi koym a ere U• 
dul- u Etnoarafya m. u.zcsıne • B yuyorum. ~) 
gelmişler Mecli5 Reısı, nş. l.tanbulda 
vekil M~reşal, Heyeti Vekile Cümhuriyetimlzin banisi, 
ve P~rti idare heyeti azaları d ' S f 

l d essiz kahraman ve Ebe ı • e 
tarafından kar•ılanmış ar ır. -" · " · • -'• - t :; .. ki;n ölümünün {Tor · 
9,05 de hep beraber i~erı gı· '-düncü yıldönümü münaseue• 
rilmiı, Ebedi Şefin tıu:zurun· tile dün memleketin her ta· 
da eğilinmiştir. b d h • 

10 da en kıdemli eJç: &ifa· rafında ve u ara a şe rı -
tile Pofonya . elçisi kabre mizde büyük ihtifaller )apıl. 

b• 1 n'- mış Atamızın ölmez lıatıra 
muhte,em ır çe e JL oymu9· • 2 · • a d ) 

S t 10 30 Ja Mihver (Devamı ın~ı say.a a tur. aa , ______ .............. _ ......... _....._ 
...... --------~ ........... ~ .... ~..V4'47..+l.&F ..... ~~4747......-.V • 

) eni kararlar aldığını nnle.tarak Hükl'm1et bütün d~at=ni bu m117 purumzün bugünlerde bunu almağ 
pamuk, yün, 'Yapağı, pancar ve tarlb kütle etrafında t .. olamak lü- gideceğini il"ve etmJştir. 
saire gibi tek alıcısı hükiımet o- .,umunu duvrr.urtur Bhd hafiatıo .. ,.a Şükrü Saracoğlu ııakil vasıta
lan madd lcr hakkındaki kar r . :;u.flnde calı,..,,11ö-a m~bur ,..Jan ları tedariki için her tarafta vf' 
ları ~ıralamış, alınan yeni tedbir. ın .. vzu herlr~I , • .,.,,,1 Pti,.n p11h19lı1 •1<, her memlekette faaliye te geçil· 
)eri ve köylünün o/o 25 borcl n· bPh .. u. qıda add•brinde fiat viik. diğini, fakat bunlarda n ekserisi· 
dırılması kararını izah eylemiştir. ~-el~i idi. nin m•;cıbet bir şekilde n eticde 

Saracoğlu, alınan kararların Posta ve telorRf. :r,.n, 1ctnnl\s, nemediğ:ni söylemis, köylüden 
adil ve tatbik kabiliyeti olması- ·..,ı;ı< vesaİrP .. :J,j ,-t,.v}o>t itf:ar,.l ... borçlandırma ile ııncak 600 bin 
na çah,ıldığını, bu k rarlarla, • 'inde ve mamulatında ucuzluk cfj. ton hububat temin edilebild iği. 
nıüstah.sil ,müstehlik unıuı lardan 1 ~er yeri~ ithalat mal~arın!n fiat . ni aöylemis, lstanbul •. h"!i~. An· 
terekküb eden vatandatlaı· ara· larına bır t~zad teşkıl edıyordu. kara, Zonguldak sehırlcrmın ek 
aında adilin~• 1ak~i~in esas l'!• a ,urada bir a~a· hatırımıza Age!• mek ihtiyacı hakkında •ıerilen 
tulduğunu soylemıstır. Ba~vekıl dı: •• Devlet fıatlıtrını umum. fı· kararları izah etmiş ve şunlnr• 
bu arada eskiden köylü hakkın· '\tlara ıntibak ettirmke lazım .. ) · t' • 

k •· ı·· soy elT' , ~ ır. 
da çıkan yazılardan, oy uye ya. mı? x .. .. d k " .ı • 

• · f 1 l 1 · d 1 - \Jnumuz e ı !>enr ~l'IV•'Q ıs-
kınlılt gösterılır, re a ıı a1'LU a. Ba,vekil bu mese cnın ev.el t ' h ld .. k " lA t 1 h · • .. l k ı sa e muş u a o ur, arıcın 

k n b uaun faz a azanma· '11\İesseselerini zararln İ•ler hal-nır e • o •• •• • • • • " u V.dnv vardımı :leva m t-lm z. 
sından dolayı, koylunun ~cvıncı- .Jen çıkarmak snrt=te ve zaruri . . . 

• ' k d 1 b. d : .,tiıınalar h .. .-icinde ucuz luüHn yenı ıhtıvaçlarla kau,laşılırs"' 
~e ış~ıra te ten. Yt!1zı ar çı ma ı· en ser t tedbirlere has vurmakt,. ..., - e mı .. ır .:ı ... vam etm• ... : karar• nıı bı>ol._ n~ı. 
gına ışark~l d h"' ·. d h b aala çekinmiyeceğiz ve h er h a ld.-Batve 1 , a a zıya c u u· ğını , 1evzideld su!'stlmalin de . . . . 
'"- t t - t gibi gıda. madde· zamAnln önlencce~i n <-tic .. 11İnf!! l ,5 mılyon dar ve babıt g el ırlı 
oa ' ereyag, e t d l k d .. .. 
lerinde görülen fiat artı~larına varıldıii'ını ııövlemis ve söt.lerin e va an ası asa aı ıntıya uşur-
temaala demi,ştir ki: dPvıtmla hiikiımet bevRnna1nP!Iİn meyeceğiz.n 

11 _ Fakat, maalesef fiıt.tlar de okuduğu o-ibi buızünk\> p 11ha · Şükrü Saracoğlu bundan ·ı:ın · 
makul bir hadde lutunl'lmadı, ı lılı~ kar ısın~a köv1ü. r,iftçi. R· :ra dar ve sabit gelirlileı e uct. '. 
baı döndürücü bir ıürat)e aldı, mele ve esnafın '\' aziyetlerini lrn. [Devamı 3 üncü ş.ı)fada 1 
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Her gün 
Muharebenin bir 
Perdesi kapanmaşhr, 
İkinci perdesi 
Açıtmak üzere 

\_ Elı~ VJGlthp _J 

RESiMLi 

SON POSTA. 

MAKALE Oğrenmekle kalma, tatbik et: 
S'e.bahtan Sabaha: 

Mil ıi Korunma kamııwna muhale ,. 
fe ten dolilyı ~et ıwUiye..ı u.ra. 
fll14iaa aleyhi.ııl* 1ü.i:ba.\ yapıldığı CÜ.O-. 

• erde de tıaır... ·-•eJ!diii 7M.nl aU. 
Dii~ olwllarcl• 

Yüksek Mühendis, Yüksek T._ 
caret mekteblerilıe Giizel S.."at
lar Akademisinde n ~izin 
her derecedeki okullarında. ihti
faRer yapılarak Eh-edi Şefimiz 
.... ~z ya.şlaırile anılm1ştır. 

Tarihi tefrilcamaz: 5 Ailıyaın gelenlerde olduğu gi. kan bafl'lla gelın~ bulumlyol'du. 
bi genç sipahi beyinin dudakları Köşede. üç kara.ltı belirdi. 

keleye aapdacak mahalde IHda- )içten &ğR batak kol..waa geli. 
bilürsiz. yordu. 

-: Ya, iablede aüıriicii beysin TopçaMaı-11 Hamza Bey, ön.üı.-
aahi balua .. Dili? de kara ghdeli bir aia, kara-
~mtann içii IMnten ce11ab ran ıne:J"hane kapalıllda duırd .. iKiLE Rluıı karıncalan·.., seğiriyordu. Gece Oriadakinie etinde Jtiiçük ltir fe-11 karanlığında şarıfdayan l:ıir çe§• ner vardı. lterWi: 

me ön iinde durdu, başını oluk gİ- - Bu aemtlü mısız? 

'De 

·•· 
SULTAN 

"GENÇ,, OSMIN 
Şeyhi•limın konağında bir sezinti 
mi elmuştu? Böyle ise? .. Akile a. 
ıuıyetinıi idi.Güzel ba~ını dayayıp 
naz edecek kimsesi yoktu: Yareli 
yiireiini azarla dağlayup incit-
nıeyecekler miydi 1 «Hotin ~ se
feri dönüşünde, topu birkaç ay 
evvel, onu yeşil perdeli mahfesi 
~inde nasıl a:örmüttü 'l Ah o ls
tanbulda iiıç gün üç gece süren 
teTll.ella paclita.lna &eeıık tlönü-

bi eümrah su dökülen fiile altına Üç kişi korktular, kenclilerini verdıler: . Çekili demir kapı kanadları ara. 
- • Yok,. '- •akit lt•lamazsız amtla ince biır ıavk çizisi saran. verdi. Şimdi serin su yüreğine Lir ev önüne athlar. Hamza Be~ 

e.feıu:limAİı- l , yordu. K.wak verir ı.rermu,. ök-ferahlık veriyordu. Safltiyan si. güldü: 
- .._ . . süriik ae.Seri ifitti.. D~mir kapıya lahhğı arasından sırmalı çevre

aini çıkararak Mffnt Ye yii%iinü 
kuruladı: Şa seyyar ko~ üzerine 
uğramamı§ olsaydı ,inıdi çoktan 
((Topçularda)) ki mnde olacak, 
buralara da dii~yecekti şüp.. 
hesiz. Banlar hep illi «di,.elırli ri· 
yafo altınlık kısmetini karakol 
çorbacısı ır Dilaver)) yold9flll a
yağına kadar götürmek İçin mi 
olmuştu? 

- Korkman. Bu semtlü mıstz? 
Üç adamdan eli fenerli olanı 

fenerini kaldmp deh'bnhnm Jii
züne doğru tuttu: 

- Beli sultanım. 

R_._ fenerlerinı sallıya sal- U&Wla vwup bekledi: Kapı ai• 
hya yollarına devam ettiler, ~ ağır aralanıyordu. Blr çift eös 
Zllk kaldının tatları tekrar ka- parladı: 
rardı. v:_: 'aa. • ? 

1 - ~Lı • L!. - ~ ı-eruz. 
SôJ' eaıa ert aılıse, çok daha ._.__ Be _1_ et~=. 

Hamza Bey: «zimmi miaiz?ı> ilerideydi. Yol uza.bkça sokak- .1--.ıuCz~-L Y -.-if.Y' • ~: !.J••L 

diyecek,. soracırkb, heriflerin fera lar darlaflP daha ıası:dık ve ür- Ar lı~~ı. fet' ~~ •;-;.er '°b~-:: 
ce ve şalvarlan1e pabuçlannm kii ·· b' k ul ~ idi.. a &.uLD soran -r. ın. a..ı 
rena:inden ecri.ya» olduklarını an- ndtu vKerenk ır ~ ~.• l'd" mumu ırihi his yüzü, tilki gözle-

yor u. ap ara orv1er uç ort . b · k ı_:_ b k l .. 
ladı: Sarı pabuç Ye siyah ferace- k 1 _..ı. O t kati b' L!._. rıne enzıyen es1UU • lŞ ı goz-atA.,....... s arı &rllll'r'ınP • dı. B '-!·-d b' · 
leri vardı, ba§ları sarıksndı. Bir k ,__ ''-! .ı h 1 lerı vu aşım - en are ıçe-

d 
avu.-ca~ aıan wara yor. yı - . -Lt;'• 

a ım daha ilerledi: chzlar, dar ve derin çok karanlık r•ye ..,.~ • 
- Bunda bu vak.it açık mey. bir uçurum «harlml nda belıek - Ya, sİ:ıı kimsiz? 

hane bulunm- mu 7 Ve var ise _.,_i .-örünüyarlardt.. Sipahi beyi cevab vennedi, 
kan.dedir?. ts...,.Kimeyi seçince, kalchnmlar. kapıya dayanıp zorlaymca içe. 

- Sabahcı me1haneler vardır elan .-rab,. ıne Ye aaaıon k~ riye daldı: 
.ıtaaım. Lmiaql U l aeçüp is. km• yayıldı. - fmii itim olduiumuzu an. 

iskeleye men .. a meylaaaıeler la.dm - ? 

Karanlık ve genif caddenin 
darlaştığı yere kadar ilerledi. 
Buradan ötesi, "Fener>> nuntaJca
sıydı. Durdu: Böyle nereye gidi
yordu? Kafasında bir şufecı'k u
yaaıp söndü. DUaver ağa: «Fe. 
nerde zimmi meyhanelerinden 
ıaviye eimıen yoldaf1m» eleme-

• • "mmta. lll ~ J,-h ... L Mel caJıPlsti Jla,. Herif. .keDU"a c:elr"lin .Uler.iai" 

D)"a ve ada.le.Cin t.eccHI etmesiıe beraat 
el.Ulut.en sonl'Q ııevinçterınl gerek ya.:ı.t 

11e &'erek bizzat ya.zııhanmize kadar l'e • 
terek izhar e4len arlı:aclaşia.r!J&Jlo,. dıoft.la. 

.-teni• vas*sile anedcı u. 
Allda\lah Yula ., 

a~ii üerine bajl&yarak bati"' 
aı eidi: 

- !. .. 
Gea~ adam ilerledi. Meyhane 

dar bir dehlize bena.i.yardu Ta• 
undan .arkan lıtiiyük fa1nu11ıs 
kızuoık qıjı laf dötaııelere ve 
4iu peykelere Ylll':Dluttu. Tnaili 
7aluaında al cepkenli iki y~niçe-
ri •ardı. Biri kara kulaklı yata• 
ia.D.Jnı silahlığmdan çıltannıf• 
kucağına yatwıp uzatmıştı. Ote"' 
kinin palaaı tahta peyke üzerin• 
de duruyordu. Önlerindeki ka .. 
rınlı §&l'•P testisi babaç şeydi· 
AklarL kızaran gözleı-iııi çevirip 
davranmak istediler. Hamza Be1 
elini kaldırdı: 

- Safanızı ltozman yolda~· 
ccAğzı karan deiitük. 

Yeniçe..iler gütümsedilet". ~ 
ellerini göğüslerine ba.stıTIP O"' 

tuır•ukları yerden baş kestiler: 
- Ey, val, laah ... Can~~- [~: 

lerindelô m ~alan .. ~ 
tel.n ... ladalar] EYT•n-aı. ... 
-L~ 

f' As-,_. ""') 



1 1 lkincitet~. JON POSTA 
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ele 
' -1 o • s 

Şimali Af rikada çarpışma 1 Seker satısı hak-
(Baı taralı 1 inci •aylada) ve asker yüklü iki ta,ıt gemi3i bala ve Safiye çıkarma hareket. kında Başrekalefin 

1 
1 Başvekilin nutku 

Londra ıo (A.A.) - Buenoa.. Cebelüttarık limanma denı.irle. • leri devam etmiıtar. fe"Jı•o ... ·, 
Aires radyosunun bugün bildir • mitlerdir. Amerıkan umumi kaıar~ôhı U ~Bot ta~tz!ı 1 inci •aylada] yük Meclise takdim ebnit Wa-
diğine göre, Amiral Darlan Ce- Ka:zaplanka önündclıi deniz Londra 10 (A.A.) Vlchy ~day, 1>ınnç ve yq verilmek nuyoruz. Burada baflıca tiç ..._ 
zayirde Amerikan kıt'alarmın e- mulaarehe•i ı-.dyoeunun MldlrdlfhW: ıöre, bu kA Ankara lO (A.A.) - Baıve • uzere a~man tedbirJerj anlatnıaı ba .na.zan itibara •lt™D•-t .. ı 
linde esirdir. Londra 11 (Radyo, sabah aaatlsabab 88at 9 da Anıeırlkan kıtaları aletten tebliğ cdilmiıtir: ve zeytınyaiları fiaUarmdaki 1 _ Tüccarlar. :r 

Amerikan tebliği l de) - Oranı işgal eden Ameri- Orana g.rmıİf ve Amerikan umumi 1 - Aşagıdaki maddeci'-= ya • Y.~eiif hak.tunda ~unları denııı. 2 _Emlak ve akar aahibleri. 
Müttefiklerin Afrikadaki umu kan' kuvvetleri §İmdi ,ehirde yer•I karara-ahı öglcden biraz sonıa bu zıh hakiki ve hükmi şahıalarm lır: 3 _ Büyük ç"ftçil•. 

mi karargahı 10 (A.A.) - Fran- leımiş bulunuyorlar. Kazablan • ,dJhfe kurm'Uftiır. lJ/ll/I9.;2 Cuma &"iİnÜ ubahı- - Zeytinyağı buhranı garib Ncvilere, auııflar.a" aümrele. 
aız Fa mın Atlantik sahilindeki ka açıklannda cereyan eden de- Lcndl'a 10 (A.A.) - Vic:hy rad na k~dar teker_ sa.tmaları ~eya oldugu kad&r yeraizdir. Bu ~- re aynlmıı bulunan ve verdltle. 
Amerikan kuvvetleri, durmak • niz muhareesinde Amerikan do. yosu 3 Amerikan hı.yyares-lnln Pa. ~kerı her hangı bır ı.urette UDA· lekette ehemmiyetli bir zeytin. ri vergi ve işleri .ma1üm o1aa h 
aızın ilerlemiıler ve biri Casab • nanması Fransız l'emilerini çekil- zartesf SÜDÜ Toulon linIAnl üzerin- !atta kullanmaları veya evvelce yağı stoku oldÜgunu lıerkea bilı- sınıfların ellerindekinia komi .. 
lımcanm ıimalinde, diceri cenu· meie mecbur etmittir. • dıen uçhıiwlu bü&irmektedir. Hava aatm.ış ol~p da heı:ıüz l~slim et. yordu. Yakl&f'Ul yemi mahsul?.:n yonca takdir edilen Jr•amı1a1 ._.ı 
bunda olmak üzere iki mühim Birçok Amerikan tayyarelerı bılıtwyal.arı lllefl karıısıııa tayyare- medıklerı ıekerlerı t~hm veya de fena olmadığı söyleniyordu. oltırak İstemekte LereddiW clQ• 
tehri zaptetmiılerdir. Akdeniz Kazablanka limanını tiddetle ler ıazaklapnı,ı.rdır. her hangi bir aebeble diğer bir Bunlara raj'men zeytinyaa li.al- madık. 500 liradan &fAitya bir 
bölgesinde hücum, miali cörül • bombardunan etmiı ve buraya Franaız :r.ırhlın yanıyor Y_ere nakletmeleri yaaak e8ilmİ~- lara birdenbire fırladı. Bunun gü- mükellefiyet tahmil etmeditia{. 
rnemi, bir süratle ilerlemektedir. sıiınmıf olan Fransız cüzütam • Londra 10 (AA.) - Fransız tir. nahını buğdaya, una yüklemek j5 ze göre fakirJer.i bu verıriden ta• 
Bir tabur Amerikalılara iltih,,k Jarından bazılarmı hasara uirat· zırhlısı Jean.Bart Kaz.a.blanka lima_ 2 - Ticaretle İft'gal eden bü- tiyenler oıdu. Bunun g~nahı .bu mamen muaf tutmaktay&&. 86.. 

etti . mıİJardır. • . . nında yanm.Aktadır. t~n hakiki ve. hükmi ıa~ıa\arla iım ceniı mikyasta ticaretini ya- yük tüccarların ve bazı zi!mre. 
Roma radyosuna göre, lıir Ka:zablanka da lf6al edıldı. Weygand {İmali Alrikada tıcaret makaadıle nezdlerınde ıe· pan mahdud insanlara aiddir. Bu lerin vergiden nasıl kaçtıklanoı 

Fransız taburu Amerikalılara il- Nevyork 10 (A.A.) - Amual Vichy 1- (A.A.) - Resmen ker bulunduranlar ve şekeri imal insanlar verdikleri &oze rağmen ğörerck hayret ellik. Buoa bQd. 
tihak etmittir. Darlanın ca!b.ubeti esnasında bildirildiğine ~öre General W ey. ettiği ma~d~lerde .. kul~anan b\tu- bu fenalıgı yapmışlardır. Bunu halde de mt>ydan venniy.-cet:z. 
Bizert ve Tunuş ıehirlerine doğ1u Marqal Petaının Fransız kara, gand, Chatel-Guyon'dan Cezal - mum hakikı ve hu~-~ ,ahıalar herhalde unutmamaga çalı~o.c-a. hanJa ... , banıa."'nl r, ~artnnanlar ••• 

Londra 10 (A.A.) - Buanos- deniz ve ha_va or.~u~rmın b~ • yie uçakla gelmiı~i~. Wcygandın 1.0/ll/l942 Salı~ gunu ~.lqaAmı ğız.» . • Bunların da tahlbl r1 v«ıi ....-.. 
Aires radyosunun biidirdığine kumandanlıc°!1 ustun~ 11.ldıgn~ı Fransız kuvvetlermm kumandan ticarethane, me.g~ze., d~k.~n, Baıvekıl devletın mu mel'! ladlr. Aldıkları kira 'bedeli senec1e 
göre, bu sabah Amerikan. 'kı~'a· b~~di.~~~~e. yıchy a~ırahn eııır lığın d~ruhde edeccii zannedil- depo, a~bar, fabrıka "!e ımalat· vergisi ol~rak alınan w0 12,S Jnrı 2500 lirayı tecavüz etmezae mL 
lar Tun usa girmişler ve tımdıyı. dUftugu!1u ıtırafV~thmıtA ot~ykor. mektedır. hanetlerl ın~e §Ubd~· dkomıf.y~ncu ye &ynen yag olaTak alacağım, -zey. kellefiyet yoktur. Geçi yona komı.. 
kadar yalnız hafif bir mukAve· Diğer cıhette~dd ı~. ~· mer~ an Loodra, 10 (A.A.) - Londra. ~c~n e erı n~z .:':. e

1 
v~s~ur • yer. tinyağ ve pamukyaıı mahsulü- yonlarca tayin edilen parayı ödıe7• 

metle karfılatmıtlardır. Buen.os. tanklarınm < t• et ı ır mu ave daki müttefik umumi karargahının er. e me~u r-e.r ennın c•ns - nün o/o 15 nin 80 Jı.uı'Ufa saba ceklerdir 
Airea radyosunun ilave ettiğıne mete rağmen > Kazablanka ve OA I biır sözcüsü İng'Jliz kara ve hava lerı ve mıktarlannı ve bulunduk- alınacağını bu suretle 7-8 mil>••• B .. lik. "f.tç.ı1enl kucl. 500 .. 
söre Amerikan kıt'aları Bizerl~ rana girdiklerini de bildirmekte-· lmvvıetlerllriin timdi FranaJz tllmal lan yerleri göatercn bejannaıne- kilo yağ t:min edilecegini söyle- yı ı'; h~ 1 ~ ö~ ... 
ve Tunus tehirleri istikametinde dir. Amerikan harekatının . ilk Afrllauında faaliyette buluudulda- leri 12/11/1942 Pet"fembe ak. - miftir. • lft4;: v~:· 6- k~ 
Uerlemektedirler. safhaaı bu auretle aona ernuş o- rını söylemiştir. ıamına kadar bulundukları yerm Şükrü Saracog·lu hariçten •e-- ~-- --- d d• ft,_d __. ~ 

b'" '"k '"lk" y &SIITI '.1~•n c_ c d' W, - -
Londra 10 (A.A.) - • R«;iyt~.~ luyor: ed p • Lo d h en_,_buyu ~-'!_ilin!yed m~~~~na ker bulma imkanlarının çok zoı- dürii, ticaret, ziraat ~ 'Ve ... 
Alman radyosunun bıld•rdıiı- Jnıt reaaın n ra mu. •· Milli Şefin n 'Jfku ~- uz mu-.uı e n~er- yıf oıduğunu, eslriai ~ibi ııekes ledlıyeJerdea. ilecek 1com;. oaı. 

he göre, Tunus beyi Amerikan birini~ bir telgrafında Am.ır~l dır. .. .. 'Sabfı aerbeat bıra.laiınıa ikride tarafıncLın ieııbie:!; .......... ~ ka 
lut'alannın Tunus toprakların - ile diğer Fransız. generallerının etrafında Vişi 3 - lO/l 111942 Salt sunu ek- hastalar için dahi şekeı- buluna. rabr lml'i·ve 'lllıhai cı.Jııı.ı•ur 
dan·geçmesine müsaade etmittir. ve yüksek rütbelı subayla~ıı:ın basınının tefsı·rleri ,.~~nd~ ev-:.ı. satdı~ııı Glup ~ nuyacaiına, bu muvakkat buhra. Bu~ telıbltJ w ım..İi ~ 

Cebelüttarıkla müttefik saflarına geçmelerı ıh· ~ ~ tedim ~ goı nı önlemek için bugüalrii fiatJaı- zaman C~ ~ ... 
L Linea 10 (A.A.) - Fou • timal dahilinde bulunduğu kay- Vichy 10 (A.A.) - Huauai .tıerdıikleri yerlere enlııedıllmiyerdl la her ay nüfua başına 600 gram (fi. ıpara ~He -a....=..:._. __ 

a . • • t ·ı· ~ · k ed' h b. · · b' aatıcı elinde lı:almıı olan teker aa • k eril ~ · · ı k __.7..._. riibuı uçaka- emııı ıle altı ngı ız dedılme t ır. mu a ırımız ıldiriyor: lftdan iiecC fe er v ececmı, .ge ece sene yol •ÇftlaSlzuhın, tezvlndtaa _. 
torpido muhribi aralarında bu· Tunus ist:kametinde aüratle Reiaxümhur İnönünün nutku tıcı ~ 

1 
"~ beyaw- pancar miistahsiline her 100 ki- htmtıik içindir. Bu sel • lı W. 

yük tonajda dö~t gemi ile .i~i ilerJiyen .Ameri~a~ motö!lü .. k~~- bazı gazetelerde yeniden tefsir- m~_ ;Tt1V~M~rSalı a mın- l~a 1. kilo §e~~ verilece,iini rin tesbit 'ft fWıı lçia 11 ~ 
petrol gemisi bulunan 22 1ngılız larmın Bızert buyuk denı-ı ussu. lere mevzu tC§kil ediyor. d 

1 
1m ~ il soylemıf, şeker ıçm yakında alı- bir müdd ko,d •k Ban. ......... 

. . 'b b" k 1. l · l p · c_!_ • • an evve ııatı ıı veya mufler e. k · b" t db" · •1A • ticaret gemıaınden ı aret ır a· ne Romme m yorgun eJyon arın· aru .xnr 1ıazeteaı, nutkun dı. t eallm edilmek _ la 'ka- naca yenı ır e ırın ı anını 15 p ~ talbsili .-ot lu - , 
fileye refakat etmek surctile bu dan evvel varacaklan talımin e· ier gazetelerde timdiye kadar ~ t yani ba lin ";~ yo ~ ümid ettiğini ilave etmiftir. Voel1'M.,.erıler l~n birin&f b.a. ~ 
sabah Cebelüttarığa girmişler • dilmektedir. bahsedilmiyen kısımlarını belir. rı tl. .. ! eline en çı 

1 
tf Saracoğlu, bütün vatanda§la- de 'bir, adi hafta ,... 2 .... 

dir. Çok dikkatle bu kafileyi ko- lfgal edilen yerler terek fÖyle yazıyor: ;:. ~~eri :::;;n ~ ~ ra fabrika fiatile v~ devlet elilc alile ahnecaktrr. Pcayı ~I,..... 
ruyan Amerikan bomba uçakları Vichy 10 (A.A.) -Vichy ha. Bu nutukta, sağlaın ve açık 1 .._._J_ _,ı_ ~ _ ~ 1 1

.::;: kumaı vermek imk&nını:ı bulun- için talısilfi <elll'AI kweı ..... 
• . 1 F 1.. b" ett be d'l • ı ~ euaıı sunun ~mına 1 ld • - 1em· k.. ~ d" .......lı. __ L 1 ~ da Cebelüttarıkta yere ınmıt er. herler ajansına cöre: asta .uu. • !r sur .e. yan. e ı m., o~~ l11ctncl maddede ya&tldtit ,elDlde m~a ç.a ıt~ ısını soy. ış, o. etnıq•• ~ ~:.ıu~ • • ı -

dir. Kafile Atlantikten gelmek. ]unım Port Lyautey ve Mehdıa bar prenaih~n g~hıme~t~n hah 
1 

bir beyann.-ne Ue b'lldılrilecek- ~~ -~~es~nden • b.:hıa!e kok le t~ıne gundetllP ~ twf tll 
te id:. tehirleri A~eri~a~ılar tarafın • ~a~mıy-:n bır .va~ıy~e .. ıntıbak ~t- r. komuna uzerınde h~bll' .fıal mev mlnı. hem de panınıa &MaıW U. 

Nelıon zırhlısı ile bir kruva • dan iual edılm•,tı. tınlmeaı ·endıteaı &'Orulmektedır. 5 Akide l:ıkum Çikolata leb zuubaha olamıyacagı ıı ııaret el- laylaftıraıak IMıluınındaa ..._ .. 
:ıo"r ve bı"rçok torpido muhribleri Fasta Mogador, Agadir, Fed- Gazete diyor ki: l ı.ı, ...ı,. • ' • _,.U .-ı, d ' ya tikten sonra yağ, ,eke?, buğday buld:.ık Bu kamın le taldb etltiP.tnts 

Büyu"k merakla beklenen dünyanın 8 inol har:kası _, 

CON A.R:D WEİDT 
SABU - YUNE DUPREZ 

tarafından çevrilen 

BP_ÖDAT 
HIRSIZI 

Filmi bu aktam bOyük gala müsameresi olarak 

iPEK ve MELEK 
sinemalarında ayni :ıamanda göstet'ileoektir. Yerleriniz! evvelden 

tem1n ediniz. 
Telefon: İPEK: 44289 MELEK: 40868 

ŞARK' da Bu· Cuma akşamı 
GUY de MANPASSONT'un ölmez estti 

FAHiŞENiN 
K 1 z 1 (YVETTE) 

KATHE DORSCH'in kudretile canlarıdırılmq hissi müesair ahlak, 
ıiçtinuô büyük film. - Yerlerinizi §imdiden aldırınız. Tel: 41380 

Edebi romanımız: 3 

Yazan: Cevad Fehmi 

Onlar üstelik kendis'ni 
lnıtlardı. 

tanı-

Cenç kadının gözleri nihayet 
•ö:tlcrimi buldu. Ben de ona o-
~'Un hana baktığı gibi dimdik ba-

1Yot"dum. Arbk maskemi 61yıra· 
l>ilirdim. Altı aydanberi sevgiden 
~a.şka bir ıey görüp bilmiyen rleli 
tık değildim, artık. ~inle, iatih-

fa.f ile, intikamını almaya mu
'°a.ffak olmuş bir insanın sevinci, 
IUrur ve hazzı ile gülerek bakı
)ot'durn. 

et·· 8-ıtııla.run onu ,a4ırtır ıörün
u. O da benim gibi mükemmel 

I,~ -ıctör •.. ltlediii cinayeti biJmi °" lll117 Bunu baf ettiilıni an • 

.... ,.# 

R • • .. h ı .. .. .. ı:;ı ~erı vesaıre ga.ro ~er el\ "b • h "kU t r d b l -'!!U 

d 
... eısıbc.um ~11r t nok~.u~~ukııdnha~a 1- pılnıış madd }:!l':n alim ve saltmı gı l d 

1
u rdme. ti"kre ın e t u ~nan hedef, tedaviiıuai ~ azaltnla ılık, 

rm a, ır mı e , uçu a ı o - 1d v • bunla bey marn e e e ııı ann emın e- nıronleket müdafas1 u..ıyaç rımısa 
sa ancak ba,ka hiç bir kimııeniıı geriJest ~1/1~~:r r anna... dileeeğini, ele imki.n geç:'kçe ve. karşılık bulmaktır. 
aevk ve idare-İnde o1madığı tak meye ta~~ üncrerl tJ rilccek mal miktar ve nevanın Bu ka."1lIIlım tatb3cindan TÜiie -pa 
dirde hürdür. a1at.aı- 1 t erfı~ Y;~ arthrılacağını ve bu d rlıktan en rasının kıymetlepnesi, mubteldrls 

Reisicümhur lnönü istikbal 1 menıı.'1' ar ara n a.-ı • fazla müteessir olan 1,5-~ m;ıyon üzetln.de toplanan hail iibkm ı r 
hakkında bir faraziycd~ bulun- de kontrol edilecektfrC sAb vatandafın ı:ıtırabını.1 tahfifine sllirunesl ve nıatlann &.t'-r ..... 
maktan imtina etmiı VP. bu hu. 7 - 13/11/194!.n U:: • : çalıfılacağını, bunun haridndc- lir itidal husule ~İrlll ... c'bl tal 
.susta serbestliği muhafaza et • hından &:•haren fek tfl Hl' ki fiatların l>aııboı bırakılmaya. fa,..:ı.;&.r da bdd'Jyoruz. 
mek istemiıtir. beııö'.ir. caiını söylemittir. Slncoğlu, ~ Mecllslo ,. .... 

Temps gazetesi de Reisicüm - ı· • Bu aözleri müteakı'b ~in- mfile hüklımetln ltpai hatanaıiMI 
hur lnönünün nutkuna bir ba~· Hitler Musso iDi J!miz., hükiımetin aJdıiı müh\m ıöylernfı ve ölçüsii& ditmmdaın ,_ 
makale tahsis etmiıtir. La val Roma da bir tedbir olan varlak Tergiı.ine iwit ... nesMn çoaıiclan o1•a1-. 

Gazete fU aua}i eormakta, fa • geçmf •e demif(İr ki:. zu tel>miiz etti~ !'•ı,ı.r aaMla. 
kat cevabını vermem~ktedir: buluşacaklarmış «- Arkada,Iar, .alelumum eı· da nutkunu bitimJlıtı r. 

Acaba bahis mevzuu otan h1t. ya fiatlarının bugün delice arlı· - --- ---... 
rici siyaseti alakadar eden bir Fransız hududu 10 (A.A.) - şında i.stihsal azlıiımn ithalat ço-•çil 
tezahür müdür veya dahili bir Hitler, Muuolini ve Laval Ro • noluanlıiırun, yanlıı tedbirlerin A 
mesele midir? mada buluıacaklardır. . yanı sıra doymak bihniyen ihli· 

~ . • liran ve hırauı el& hisseleri var- divor ld 
BUGÜN MA TJNELERDEN trtBAREN drT. Fakat biitiin Lunlana Lat1n.. J • 

"Gayemiz toprak Su .. MER Si.NEMASI :ı~~~~va:;:s7ı~::!~:.: 
•7001) milyona çok yakl"FWf ol-
'"!la ••dır. kazancı değil diif'NIDI 

Müthit bir adli batanın ı-lhçeslnl mU$&VV.cJ' 

BIRAKIN YASAYALIM!. •• 
Beteri, ihtiraslar ve çok alikalı filmi ta.kdiln ediyor. Bat Rollerde: 

HENRY FONDA - MAUREN O' SULLİV AN 
ve RALPH BALLAMY gl)>i dehakar artistler vardır. 

Bu hafta hericealn ağzında doiçıcak mmtesna bW fllmdiı-. 

Bu büyük para ve büyük yn· 
r"-Y' ihmal ~emezdik. On•m •çin 
ıbu para derd"ne, bir ilaç bulma· 
iı vaz.ife aaydık. Tek yol tedavü-
le çıkan paranın bir ltısmıru ver. 
gi olarak geri çekm;kten :barcl. 
tir. Başlıca ha.rb yıllannda çok 
para kazanmış olanlardan bir 
defaya mahsus olmak üt.ere çek· 
meği doğru bulduk. 

Uzun tetkiklerden rınra ha· 
zırlamış olduğumuz layiht.~ ı Bli· 

imha etmektir,, 

işgal sıltındaki 
F ransada tevkifler 
Londra 10 (A.A.) - V'. 

radyosu bildiriyor: 
Franaanın iıgal albnda buİa • 

nan lustnının başlıca şehirlerinde 
«FTansız impantorhı......_ ..... 
çalanması için dütmana Wllil 
yardımda bulunanlan m ..... 
halinde 'tevkif edildiihıi YWar 
istihbarat nazırlığı ifp .ıılldlıMıi!-. 



4 Sayfa 

( Bı!ııcııız : 2• (16) ) 

B•ltırdan 30 tcne•İni laaUeJerelı 
61r arada yollıyan oJtuyacalan. 
mısdan 80 lıifiy• hatlarına 
•itlecelı /a.,f iyeler oerecefc~. 

12345 678 
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2 11-.1~1-1-1--1--1--ı--11 a 4 --~~ı-t 

6 6 11--1--1-

7 
8 

a:===:ıı1ıım1ıı1:======ııı.a.ı..a 

.S.kl&n ata •tr•: 
i. - Mribtl& ~lr 1er 111, 
1-M..._. (1). 

• - ~ (1). 

' - ı. m. llilki7d eki (2). 

1 - 1'1am tılr hAJY:aa m. 
• - Bir ftql (1). Gelir (4). 
7 - BJr lb..ıeU ffa.y.a üYei (1) • 
• - Seyu ı&emls lDl&U (1). 

'l'•Wıdan -..tıJa tlotr•: 
1 - Slcara lk8'uaanh (1). 
1 - )[ .......... «~tnnek <•>. 
1 - s~ _....... 1ıkamılda k•lla.n.. 

•ıtm kaltı (1). ' - Be,.._.,. un. 111r reü <2>. 

------ -- - .. . - . 
-- . -·----- " ------ -----

SON POST~ 

SÜMER BANK 

YERLİ MALLAR 
PAZARLARI 

Müessesesi Müdürlüğünden: 

SEF MEKANOGRAF 
ARANIYOR 

MllllMe19e 11erriıılıalr.de kallıuulall Boller111a M1*uelle •akineıert lt4a 
...... ienıtıe mö'.ebaaw lllr şet mekaHcraf aflllaealıı& ... Tallllleria, n 
malllıaeıerın me+pMboeve taUtlılnde ıltllrtll eaı.-... teon.ı.e we lb._. 
MJalltl Ye ita lftl!em.I idare edr.blleeek bltlllyMte ......... IM'ı ıre 1 .... cı 
•ılıenlen 'lllrWRe mlkemmeıen vüıl ellD&ları .....-. 

Bu Tui7dleri haiz olanların ıı Aılnelte,ri11e ......., lbhreıotla llaıua • 
da Mtiealese Zat ltıert ŞetHtıne mlraea&tlal'ı. 

Üsküdar As. Ş. Başkanlığından: 
Sllllemis Yedekllulıa.1 clel&erinde lal.1ııth ........._ emelrıll ve yedek nlJaJIU'la 

Jktfer kııi'a w.6a fo6otratıar1R1D •hnmUID& lömm rlriilmtiıt oldatundM .._ 

"-'• mensab mail Ye ;,eda nbanann ftEJter fo41tinf.lanıu YeJ& ltiınu. 
ta tıes elıhls "6e1e retihnelerı Ye fotetraflanma -- .. b11hl bulwa. 
dutu detlıs llba DlllD&IUile ı.m.ıflarwm ırumaıv. ..._u U6n olımıar. 

• (ltl1.1UI) 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınıı 

ADEMi iKTiDAR 
VE BEL GEVŞEKLİt\İNE 

5 -llafmır. .... ine 1ıir ... , ~111' -----------------------------------------------------
\. KARŞI 

(1), ı.a, (1). 

• - Sart W.. llllel' (IJ, ~ t••> 
atırht1ılar ( 4). 

7 - S&hte (C), öre (1) • 
• - BJlcln ..... Cll. 

HER ECZANED& BULUNUR POSTA iL an 
ft .. '9 ILIUTllMI ' Türkiye 

1 RADYO 
K Ö Y L Ü ve 1ŞÇ1 ~ L B 1 S ELER 1 ......... İçtimai, cotrafi. wm. çocuk, .,nema, ipOI', mı ......... , .. (r .... .- Almanyan•n yiikMk .... 

1 
Toptan Sabt Yeri rlT&bndan Mıtfade etmek istl)'lln: 

Müee1eı.-1 ate1Jelerinde ucuz, sAGLAM. DAYANıKLı •• S&W'llD Bal"-·mı•a Btihim :l:ıan 
HH köylü ve iH4I- 1~ yapıım.kta olan elbl.e ft palto Ç41tlcllerlnia rl • && ilı 

Ç&BŞ!MBA, ll/IJ/ lı" __._____ •- la • • t -•- ·'- d · Y...,.... ll&Jdltunız __.,-'1.-dan ....__._ -"-itik, haftallk --'aırr, reıılmll ...,. ..._.ıı.n 'f8 bllbaaa 
7,lt: aut ~ 7,3': Vie .... mu ~-- ve aaza rı IÇlll o.,_. ve perau-.e ... ,, ,.eri: ._.. •- ....... 

tıaı .......... 7•41= Ajllaa baberlerl, 7
•j

5
: K A s T A M o N U S 1 G N AL Almanca, ltal~ca. , NÜ S HALA R 1 ..., • ..-........ ıı.n: BaM ara.. Fnnaızca, Rumca 

n, ıı,11: ~ ....,rw (Pı.), lı,t5: Win bu rue&e ve ~uaları munt .... ..,., takit ed•ilmek için ABONE olmwsı la. .. p ..a.. 
Ajlm bUerled. 11: &aıtta .... &tlrldller, Avni Okay· ve şeriki Mustafa Ôziı: .. Cenk abone olmak Ye her tiirlü ma .Wnat almalı :çın apiıd.kl .._ müncMt edllmelicUr. 
11: 1-' Q.n, la.ti: , ... , llefetl, T Türkiye Umumi 1'~ümeuili: J O H A N N B A Y E R 
ıa.a: -...,. .... ortt.vut. ıuı: ~~----• TICARETHANESlDIR. ----•I E1ki Giimriik aokak No. 38, e.ı.ta • h&anbul Poeta K. ısao. 
8U1 &JWı Ye ajam balMırlıed, 11,U: ---------------------------------------------------------------------------
~ ........ 11,15: I!!•• ıaseteal. 
MM: Bir .._. tıln181 ıtrealyon& ıt: 
(iMia ...U), 11,JI: lltotet mlzJtl (Pi.), 
ıt,H: TtımlM. KlmC'lı ailesi, 21,11: &i. 
,_ a >timbar ........ H,3t: Saat a. 
7an, aja1Mı Mllfll'leıi Yil Jtonalar, 

Buruşukluklarımı 
Nasıl 

Giderdim. 
8ttıe11ık Mütt- -------• 
f.a11ıılarının we 
Miılle ··awu,uk· 
luklara kart• ·· 
n1ilıtahıara1ıı 

adlMt nıuvıffı. 
••retlnden Hırı 

IVllOI Ul'IUC .. 
IAllT ııa TlDAVI 
tlAallıAuaunH. 

Akşamları 

Jatmazdan e•· 
weı. terkibine 
ıenç ha)'Yan· 
!arın huceyre- ..--
lertnden lstlh· .......... 
raç edılen Bİ· 
OCEL karıştı. 

rılmış bır krem 
tatbik ediyo
rum. Bu. tıpkı 
clldlnl:ıln 81 • 
oca:ı 11b•· 
dır Slhrilmla 
olan bu cevher sayesınde za11na
mıı cıldlnlS beslenecek, wete,ıp 
&t'nçleşecek Bu clld 11duı, bütün 
dunyada tanınmıf btr clld mUte• 
hassı ı t arafından kt'şf •e hali ha· 
ıırda pembe renkteki Tokalon kre· 
mınln terkibine ithal edıımı.tır 
Her aksam yatmazdan evvel ye
ıine clld gıdası olan bu BIOCEL 'lJ 
kremi kullanınız Sabahları da 
beyaz renkteki Tokalon kremlnJ 
kullanınız O cildi besler. açık me• 
aameler\ sıkıa,ıırır •e cMakya)• 
için mumkun olan en mükemmel 
bır esas te•kll eder Bu Utı IU'emlD 
taumallnde muesstr neticeler ı~ 
rant.llldır. Aksi halde verdlltnil 
paranın iki mlıll ıade olunur. 

Dr. lbrahim Denker 
Baıl*k Hut. DüaiJlve MtifebU.~IU 
lleJOi"u Atacamlt, SMlzaiaca. CôP
llilııeesme IOlıa'I No. 13. Tel: 42468. 

•·•················································· 
Son Poıt matbııattı 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Leyli Tlb Taldle Y.anla talebelerlııln HSI aded 7iin fanllA laaaıl tı,l . acık 
elıılMm.ere "k..........._. 

1 - Dlıiltaae 11.U.HZ Paune.i ıtlDtl 1U5 4le c.talei'haud:& 8abbat we 
t,._ı M.-.eneıl :Möıılirliiiil blnUIDda ılıoıplanan lııombıJonda yapılacaktır. 

a - Mabammen bedel bir ıulell 1bn fanillnm lmall 1HNlell Z55 lı:urqiur, 
J - t.aekMler pNıameal p&llflll& ailnlerlnıie b..,.._ prebllirler. 

c - &tıeklıller llMZ 1ıh Ticaret OdMı veeillaaUe .MH •r•h lranunda yuıll 
• _._,.,. ile 1"a ite yeter ....-.~ temlnaıl makbm veıa b:anu meklabUe 

ltelli l'tincle Ilı ltona milracaaUan. (1141) 

NEZLE - GRiP - BAŞ - DIŞ 
derhal keser. Her eczaneden arayınız 

lstaabı1 l~inci lllıs M1111rlıiandan : 942/16 

Müflıs Edıvar ve Jııı»Nr 8ln&n,J'allta~ına a6ıl MMl .uf18'. 11.M lclareainee 

aıaca.klılara .. alı.., nriıecetlndeD &ladkllluıa 11/11/Mt OalD& cini uaı Jl 
de direde bızır bulaamaluı idare ~ llb ....... lM'IH> 

Devlet Damiryolları ışlatme U. M. den: 

.llubammm bedeli (.J4 .... , lira olall 1 adecl 5 kilo"'lık ye 2 aded u wıo. 
Y&lllk mo&ör.jeneratör crapıı Z3/1Z/IHZ c......- rünti _. 15,SI da kapalı 
....ı muıü ne Ankarada tdal'e btmamda toplama Mertııes 1 unca K.&maeyon.-.a 

u.tın almacaldır. 

lhı ite rlırmek ı.&eyenlerln t2.8Hl Ural* muva1*.M temlılllt ile lııanaa11D 
CıaJ'ltı eWt l vaılıı&J:a.rı ve tekllflerlnl a.ıni riiın e&M 14,30 za lraür uı reoea 
Ko11151on n sııttne nrmeleri llzımdır. 

sartnameler Jl&l'MIS olarak Aukara'cla Malı.eme aalre9inden, B. p ... ·a Te. 
aellillll ve Sev Şeflltlnclen ır..- oıunar. (itti) 

DERMOJEN 
YAJQK, ÇATLAK. BKZDIA ft 

dLD YABALABINA fnblMe iri 
rellr. Derinin taseıea..-ne " 

reaJlenmetılnı lllsnae& .... 

m SCZANSDS BlJL\IJıR& 

Dr. NiHAD TOZGE 
Cild-Saç Frengi 

ve llğer ZOhrevl haatallklar 
ı lllAtlfCl sıınr llUTAlf.\9m ı 

Pazar u P1rt••h•u •Uı lıırııı 
M,..w.-eııı-.. 

....... ., .. ,.. ............ .._. __ ....,..il " ....... ....., 

\ ,.!!~~e •. ) 
Awupa için bir dayanma aahaaı 
7apm.k iatediti cenub ıölünün 
kapılarının birdenbire açıldıiını 
ıörclük. 

Alman profJ'ammm komüniat 
teblikeaini u~aklaıtırarak, Avru· 
paya nizama sokarak gelecek 
sünlerin ıetirecelderi vak'aları 
rahat beklemek programını ta-
hakkuk aabaaına ıirmekte'!ı alı· 
koyan iki &milden biri farkta 
Rus mukavemeti olcluyaa, ikinci. 
ai de cenubda Anılo.Sakaon ale
minin bazarlaclıiı sürpriz olmut· 
tur. Artık Mihver alemi yeni 
prosraJD yapmak, inıili:.ı alemi 
ele Mihverin zaman unaurunu 
kendi lehine kullanmasının önü
ne ıeçmek zaruretindedir. Mu. 
harebenin bir perdeai kapanmıt· 
tır, yeni bir J,erdeat açılmak Uze. 
redir, diyebiliriz. 

eluenı U,akbqil 
-----································ 
Rısyada dan ve kar baııa~ı 

Moakov& 10 (A.A.) - Raci • 
yo, Don nehTinin orta mecraaı • 
nın domnut Ye kar Y•tmata bat· 
lamıt oldutunu haber vermekte
dir. 

Sa>:ın 

Doktorların 
Nazarı Dikkatine: 

Senelercleni»eri Diyüretlk kabi.. 
1i7edftl takdir ettiilnls 

" E U P H Y LL 1 N " 
in tablet Entravenöz ve 
lntramüalriiler ampullerile 
SUpozituvarlan ıelmiftir. 

Bilmnum ecaa depolvında 
mevcucldur. 

Pl,....da "ulunmadıit takdir
de Türkiye umwni acentaaı: 

F. KNECHTEL po.ta kutusu 
139 • müracaat edllineai 

.ıtca olanar. 

ZATI - Dlnlbci ttlbe mMlırl~ 
tlea alılıi'• Jl/4M71 numarala......_ 

a6b t....aı: rwı lııaıJbettlm. Y.-..ı '*'· 
,......... .......... lalWDii ,..... 

İran tıebauuıdlla 8ap~f7e Ötam 

ZA rt - :isıanbııJ bil•• ...... --. 

hlnan üeiincü mufınclaa &IGUf .... ~ 

tına ~ ~. Yeallial tı*'I 

l'katm*n Mktalnln hllkma ~. 

Necdtıı OUel -

Eksiltme ll&nı 
Bilecik Nafıa Müdürlüf önden: 

1 - lloı9ll:rik • Kank61 • Puarcık - Bana Joll&DllD _.. .... tamiri ... 
olup lııeelf belleM Z1811 ıin ff kurut ii.....aue. -...... sarf -illa ....-· ._ 
1e çA&nlJDlll ... 

z - bale 16.lUU P~ aiuııil ....ı 15 de BLıeclk Tilıiyeıt.i .ııa .._ 
dirtiitü oclMmda ......-ı edecek lh&ie ........,_ ...... 1aınıaeüW. 
1 - ihale emllu ....._.il': 

A - Kefil melr&Jı. 
B - KeıPf böl ...... 
C - Bwml ...,.._e, 
D - M•anle fomaüıü. 

E - Dılll tıme .. rtnaıneeı. 
F - SiWlel flat oe&.'NÖ. 
B - Baymdvlk ı.-ı r.neı ,.. remnl ~-

Bu evrak 138 kuruş mııltabitincte Bilech -fia miidİİ1'1ötiinden ıl.nülı•. 
4 - EbfJtmeye iftJnlt eraıek '91n aş&tıda :ruıh ..,c.larl bals olmak....-. 
A - tbaıe taribind~a 3 (1in ~ııne kMlar nalla ~ münelai 

d:leorek bir aene urlnda cm az ıo bin Ura ıı-'tıbetlnde lfOlle ın...- yapmlf oı-. 

tuna adtr ft9&lk ibraz ederek bu ite rltelıGınek için ~Jeiı&en ebllyel 'M9i • 

u.. aıınacüttr. 
B - 942 1ııına al4I Ticaret oiuı ?eSilııul. 
5 _. MvnlıfıM teml:na&a H7S ha 58 ini ......... 

6 - ihateye rtnns lrle1euıerin, HH ~· bnanm tarlWt iairethıil 
hazarlayaeaları SM'flan :ı ncı nuul4tede ,._.ıı wakltıı.en ı .... ı .. ~ve ine kadar 
~on reiıılltlııe makbm mukablnDde ftftllf'lerl llalldilr. 
P~ada "1' u bulacak ırecl\.meler • "'"' Hlllırı.,. ıtGl! l 

Yüksek Elektrik Mühendisi Aranıyor 
K•nra Eleldrik Şirketltlio ınalıenclWitt miinhaıdlr. Tal blerln -.aiııda 

;raaıh evraklarile Şlrk"' MüdürlütUne müracaat ları ilin oiunlH'. 

ı - Bllli'Jefıame ..ı _. i Z - ~hıwletname IUl'e&.i: 3 - BCN.-enisıer 
..-eU; 4 - 'l'~eihal; 5 - Alil.eri ıharam; 8 - HlllftlSı ~art ıar : 7 -

t.fedltl ~'* üertıU. 

Devlet Orman işletmesi Karabük Revir 
A 

Amirliğinden: 
ı - Karabük dedd orman ı1ıeı&1nıeı1l revir lmiı'litıne bailı Yıwlaan MI,. 

,_. eamMlnılen •lap MeQeler ......... ı.tirte mevcad 1331 .. ede • ..-
111 mıe&re mtip '84 d..Smetre mılllp,.... •e 1141 adede aaadli iM ..
bMkiıp 819 ıle9lmetn mldlp kökMr &omruıarı ~• anllftll& aurw&le •&ala 
pr.nım.,tır. 

z _ Ao* ;arU.irm& ıt.11.H?. tarihine ..-~an Cama runu uat 1' • &aı,. 
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