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tlaresaı Petain ve Laval 
ıevkilerinde kalacaklar 

Fransız Afrikasında "Ateş kes,, emri Amiral 
Dalana i~afeten Amerikalılarca verilmiş 

Müttefikler Libyada 
Kapuzzo'ya kadar 

ilerlediler 
Londra, 13 ( A.A.) - Sekiain· 

ci ordu, ric'at eden dütman aırb. 

Varlık vergisi kanunu 
şehrimize tebliğ edildi, 
hazırlıklar bitmek Üzere 

la kıt'alarmı takib etmekte4ir. İ } b•l ""• •• •d 
Takib Libyanın içerisine tıa•a" stanbuldan 50 milyon lira kadar vergi top ana ı ecegı umı olunu-
uzama.ktaclır. Müttefik kıt'alar h • el• si bugün komisyon azalarını İntiha b edecek 

Vlti, t 3 ( A.A.) - Haber aJıo-ı-- tuttukları Amir-1 Darlan'a Capuzzoya varmıtlardır. yor, Şe lr me l 
clitna ıöre M.rqal Pff:&ln nıevklln fzafeten haberler yaymaktadırlar, Müttefik kuvvetler iki süncle E~I ıün Büyük Millet Mec. o1u~ur. Riya.set dlvanf akfaJ11 
de Utnı.P karar vfll'mitlir. Dakarda •Ülıunet 200. kilometre ilerlemitlerdir. ,,_-···•••••••• .......................... _ .... , liainde müzakere ve kabul edilen üzeri. Vali ve Belediye Rcısınlu rİ-

LGual de lıalıyor Dllbr, 13 (A.A.) _ Dakarcla Mıhver Tobruğu yaltıyor mu? : • .... ş f •ı .

1 
1 varlık verslai kanunu tehriınlzddCI yuetinde toplanmıı ve ~llecek v-.. 13 (A.A) - 88fVekil ı.. aükGıneıt biiainı ~ir. Londra, 13 (A.A.) - Tobruk· : Mı Ilı e e ngı tere aliluıdart ... teblti olurum., ve der· aza namzedlerini tesblt etmlp. U-

.,aı vdifesl batında ._.calc ve a'f'. Bon İfgal edildi ta büyük yansınlar mütahede e- ! hal tatbikat buırlıkların.a bAflan • mumi Meclls buaün saat 14 defe.. 
yasetine devam edecektir. Cezayir, 13 (A.A.) _ Bon ve cJ dilmi,tir. Mihvercilerin depolan- 1 K 1 d mlfltr. kalade bir toplantı yaparak komı... 

Amiral Darlonın ~irleri. vart f.nclliz aemBeri tarafmdan ge- nı yakmakta oıduklan aanılmak- ! ra ının ayısının Dün, vilayet ve belediyede Vali '°.~da buhmacak azaları s~ccek, 
Pat.Is, 13 (A.A.). - ~ır.al uflen e'INlmmlyıetll kuvvetlede İt- tadır. j • • ve Belediye Reisi Dr. LUtfi Kırda. müt~ıben komisyonlar derba. 

Darlan namına Yen len e'!'ırlerın 11 pi eclihnlftir. • • • • • i bı r mesaj 1 rın rlyasednde muhtelif tüplanlılıır faaliyet~ baflıyacaklardır. 
kendi wafmdan yerfmedlıl ırrek Tunu•a a.Jrcr 6 irmedi Fransız Hındı Çın1sın- : bn trahlarla mıl<t r K01111Syonlar muhtelif nııntılka • 
fllır,_ ve ~ Vl!i mabfillerAlide Tunus 13 (A.A.) _ Şimal Af. d k J ki ~ yapı. 1\vhmma v ı;:İt etm:.ı ları payl&Jar&k mükellefleri ve ver • 
.n1q""1elı.tadtr. Amerikalıların esir rlkM~ batsder Tunwta hiçbir e argaşa 1 ar : Rei•icümhur tefekkür l•rini ~erıı tar 0 acagını ~ . ıi mılctarlannı takdir edeceklerdir . 
..................... -............................. r • . 1 • __ _ı 13 (AA.) D--. : L·ıd· d 'l uzere komisyonlar seçame.ı etra. Aliblı nıalL- tubelerl ıeceJI .. 

Al 1 n Af • ka tee r ICft etmemift r. Tunuu ne ~raF d - un;; 1 .,, ır ı er fında ıörüfii)müttür. düzlü çalı,.;• bu ı.u.u.. <&İci ~ man an fi ::;a;,!~~n;:_e,;;ak'tk= ~ W:e ;::ızı:~= ;ım.a a Ankara 12 (Radyo ıaze. Kanunwı ~~1n etti~! kısa ~ıüd; bazırlıldarı ikmal etmltlerd!lr. 

h · ı ı . de 1 ıtabr Wi 0iıl 'bl ndl 0 1.! ta1& Ahibcla ~- çllınnıı ohmııları ha teıi) - ın .. iliz kralmın da • det içinde mukellefle1"ın t~ıt v lat:anbuldan temin edilecek var • sa 1 en n .:i"Wec1r1 tftil;,; t:~rİerı beri iiMırlne HindJ Çinide brpta. , ..... Lord Atblon Londra raci- vecııinin tahakkukunu t~nıın lçın lık vergisinin ne mıktarı ~caiı 
• lınmıflw. . ......... çllmılfht'. v.ıı Amiral De- yoaunun dünkü ne..-iyatında, fehrlmizde dört komisyon kurula. henüz kat'i olarak tahmin edilme. 

batırdıkları Dem ıler 0.:Tı ıece ile ckfa obrak T....., cou.r bınun iaerfne ecnebır radyola. Mi.ili Şefin Cümhurrcialiğin.: caktır. . _ .. melde berab':". bunun 50 milyon 
ta t.L~ if-retl verltmqtlr. rtn ~ :;..- etmlfl'r. aeçimlerinin yıldönümiı mü • Umuma Meclisin dunku toplantı- llnyı geçecegı D!ll'lolunmaktadır. 

&erlin, 13 (A.A.) - Alınan nasebetile bir meaaj okumu,. mda varlık komisyonlarına aza Komisyonlarm mesaisi 15 .ı\ln de. 

b.tlmmmicllınlıiı Şimali Afrika sa. Almanlar Fransız ı·ııosu nun tur. Lord Athlon mesaj.uda seıtllmesl hakkında ıelen teklif o. vaın edecek, müteekıb 15 günde 
lül..lnde aoa cinlerde Alman de. demittir ki: uBu mea'ud yıl. kunmuı ve riyaset divanına havale ı tahsilat yapılacaktır. 
ailaaltrları tarafından kazanılan ın u dönümU münaaebetile en de· 

~=~:::::7: bulundugvu Tuluna u·ırmed·ııer l: ~?."~];~::~?~:::·~ General Ciraud kadın Başvekil Sovyel t 
~ ınıiitieedd 'el pverte

1

i Ye : nilere İftlrak ettiğini bildir • kıyafetı• ne uı· rerek ve Fransız elçi e-19,000 tonUc pek büyük bir nak- :. ai.W. 
llye ıemhi Oran açtklarında bir de l • 1 Lord Athlonun bu meaa • • • k b ı tt• 
nb.altısıntn lüicıanuaa uğramı,tır. Müttefikler Tunus civarı~:la bir iman ışga i jından mütehauis olan Milli Fransadan kaçmış A~~~-· J2a(A.Au.) _e D--'v-•..!ı 
n.ı.ıt.ı aent;-• ._. tıorpıı •w ettı.ler. Tunusa Amerikan ve Alman f Şef, te,ekkürıerini bildirmi.. ._.. ...... -
..,mıiftar. GemlnJa kıç t.af...._ i lerdir. Şükrü Sara -1u buılriin ··tw 
tWchdf Ü' hlfilik vutnmuJrnuflut'. uçaklan asker indirdiler f. MTlli Şef, Lord Atthl~u Neyyork 12 (A.A.) - Gen~ algel mez~Ol'tdunduiu 0 men~i:.:: 

Aa .onra cliier bir denizaltınııa : • .-haan tannnıf, cere\c: nıı! • Guinud'aun kadın lııyafetinA .ıare. · en dönmüt olan 5oTyet Rusya.. 
7 - ytııbaJf olan bu ıeanlyi Mellla te~ede, get"4:k.ae memleketi • rek Framadan lıa9D'llia muvaffak nın Ankara büyük elçll'i M Wİ· 
açıWarlDCla pmiit ve batınnıxtır. Bertin 12 (A.A.) - Reımi ı orduları umumi \cararıi.lünın ~ mız~e kendısile görütmüı • olduğu blldlrilmekted1r, noıradof'u ve Fransız büyük eılçia1. 

&, deııiz.a)tnnıa ayTlca 12,000 teblii: Alman tanklarile motörlü 900 numarala tebliti: ! lerd'ft'. 
/ 

Fransız hududu 
12 

(A.A.) _ ni kabul ebnİftİr. 
ton\~ bk nakliye ıemrsni abtırmıı kıt'aları fecir vakti Fra.naanın Dün dördüncü ordunun \ .............................................. ..,, Gen-al G••lraud'nun firarı hakkın- ' 
tOIÜ Mr mlı;lfye ceml&lnl batınnıı Akdeniz aahiline ıelmiılerdir. 4ıal al· ~ .. M 1 1 b. ı · k 
Mabet emnl,ttr. Gemi parçal.nmtt- Fran•anın cenubunda Her; hare- kıt'aları Fransanın Fransız Afr·ıkası da itimada pyan bir membadan emur ara e ıse 1 
Ur. ket hadiıesiz devam etmektediT. tmda bulunmayan kı•mına ıire. fU tafsilat verane&cted1r. General 

4 ,000 tonhlk bir ıt\eh ile muh. l•panyol hucludundo rek Niıi ıeride bıraktıktan ıonra hareka"tı na a•ıd evveli Vicby'den.ı Lyona lcaçmıs ve kumaş ve ayakkabı 
r.lblere bücwn edlhnfttlr. Madrid 12 (A.A.) - Atman Rohne nehrine varmıtlardır. Hal Akdeniz aahlline l'ltmek imkinını 

Bunlardan maada bir ,emi kafi· kıt'aları, Fran&1z - İspanyol hu· kın hareket tarzı aak.indir. 
1 1 

L___L 

1 
'--dar orada katmııtır. Ankara, 12 (Huaıai) _ Mdlun 

leline bücum eda1ml)tir. BomiJel.a. dudun• varmıtlardır. Motörlü ve zırhlı müfreuleri- ı~aaf D'UIUnc ya - .. .. ve müstahdemlere elbiaellk kumaı 
rm uçıeık semi.ine veya Mmaye ç-e: Manilya 12 ( A.A.) - Alman miz ayni zamanda Koraikan1n yen 1 1 'J Gulraud bir motorlü ıeml bulanık ve ayakkabı tevzllne dair kanun li.. 
mihrladen ~-e ~t ettliil kıt'alan dün aqama doiru bu· timalinde ve cenubunda karaya . Cezay'İre bçmıftır. General Ceza. ylhuüe muamele verıiai kanunun 
.. ıı.m.mıfhr. raya ıelmitler •e ıtl"atejik nok.. Berne, 13 (~.A.) - ~.••ını· )'İre doina yol aln'ken emniyet c\a. da yapılaçak detl1lldlie dair olar 

t taları itsal etmitlerdir. çıldıktan aonra adayı İll'•I etmiı- tondan ahnan bar habere gore, A. '1 d • . 9::...::.ı... Mille M r . . 

Sta 111 n D ra d da ltalyan teı.lifi )erdir. merikan harbiye nazırı, Alman· İt"e.I onu bot yere Marsı ya a ve l li.yiha .. ?..:" _ _ı_ t .. ~ ·~ııını~-tr 
12 ( "' "' ) tt 1 (D 3 .. .. ı el ) 1· --~-- •..1.- -'-t idi rıma tıopııantısı~ sorufu ece• r. Roma n.n. - a yan euamı uncu •cıy a a larm, timali Afrikada Amerika- OUMJD ..,. aram- a . 

b k t ı 1 t f nd ı k h --------------:-_--::_:-=_-:_-:-_=-:_ - - -
~~.~al~e(A~A.) ızı~.!.... c: Askeri vaziyet :::ı ~-;..:;.;, .::.ı:;:~ ac~ • .,.,.:ır:; r,~l~d .......... k~·d-;-h~; 

... dd• muhar•b·•·r ,. •• ;d.. •• ~:tr:~~=~:::~~:~~~.:~~;: ramvay ar a 1 iZ 1 amı 
;;~r.~~~~~~:; ~~::~~ii~J;: İkinci dünya harbinin ağırlık t;~;::,!:~r ~?~!~ .. ~.~;:~~; önlemek için mevcud ara 
=:;.:;:~~=hl!!ı§ .. ~!~:~E~ merkezi Akdeniz ve garbi ~:::.:2::~d~:.: ~:;~~=:~ duraklar kaldırlldı 
mu;:~~kk:~;i~~:dı~uıl~r Al- ıvrupaya mı ı•nıı•kal edı•yor ?. ~~~~a~:i~~a~=~a~ı:"elgel~~r~i mantarı 400 metre ıerı atmıJ- H ve General Klark ile birlikte bu· 

larMdıerr. kezi Kafkaayada düşman yazan : Em ehli General K. D. rada birçok ıörüşmel .. 1' yaptığı. 
hı . el· na bildirmittir. ~-! meJc:\ın mahlllli ta ıye 

nu Marqal Petenln teyiden vermit ve bu hududun hemen ötuindekl ----<>---
~Btı~r· Rumen taburu tamcmen o&cluğu müdafaa dtlrlne rajnıen 8oUl'lie nm.nını itcal eylemlfler. Baltıkta 3 mihver nak-

Fransız fİınal Ahlkasınclekl Fran- dlr. Bir taraftan da, amiral Darla· 
imha edilm:.tir. sız lwvvederli F .. kıt'uında bLraz nın kenctl&erile blrlq.meslnden isti. liye gemisi b tırıldı 

l!cf-sı fazla, Ceza,V l"t'aunda biraz dalıa f.le ile TuAondlıın ayrıbnlf olan 
Sardunv;ıt az obnak üzere bazı dajınık muka- Fran.ız donmmıulle ayrıca Fran. M°""°v• 12 (A.A.) - Moako. 

bombaland• vemetler sö-terdikten aonra Ceza- aız liımanlarınıcWU bütün ticaret va. va rady~un bildirdiğine göre, 
.. t yir ,ehrinde bulunan amiral Dar. pw-larının CeıbeNittarıka veya Ceza. Sı>vyet deruzaltıları Baltık denizin. 

Londra, 13 ( A.A.) - J)un d n. lanın dıe clö Golcü Fransızlara iki. )'ir sahilerine ıelerek kenıdlkrine ele mihverin 3 nakliye ıemialnl ba· 
slliz tayyareleri Sar~ony.t : a· hak etnWıeİ ve hıslllz • Amerikalı- ~ etm~I radyo ile taleb tırmıftıt'. 
sandaki uçak meydan arını om. I il.- ı .mubuamatı tati emrinl etmiflerdir. ----c>---

t."1amıtlard.'r. •• • ~-ı 'üzerine silahlarını tekrar Aım11n • ltaıyan bava kuvvetleri Müttefikler Rusyaya 
Portekız Cumhurreı- .,qıya lndirınlltlerdlr ve bu suretle Ye denizaltıları Cezayia· limanına 

sinin Ruzveltin 1mmen 'funus nıınt.akaaı hariç. oı... bücumlarını t~ .... etmekte ve müt. 3052 uçak ve 4084 
• ilk bütün Franaız flmal Amerikaıı teilk rem'ilerindm bazılarHe Cea- k •• d d•} 

mesa11na cevabı lnıitlz. Amer1ib!ıların aıkeri lısal. yir liman teals~ne aiır &&1Wlar tan gon er 1 er 
Londra, 13 (A.A.) - Porleki- lerl altına ıeçnt•P· venlldeı:~nl blldwmektecUrler. Ke. Londra 12 (Radyo, aaat 9 

zin tarafsızlaiına riayet edilece· ı HMl Cezayir, Fas kıt'alarının aa- zaJllc, du.n sabah mihver .. tayyare- da) - Busün Av m r arasın· 
ği hakkında Ruz.velt tarafmdan b'll · 1 ko!aylılda ltıal, hem de a· leı:t Bous'ıe fsnanına dahi hucum eıt· da yapılan bir bey nattan anla. 
Po •kiz devlet reisi Carmonaya 

1 ·er;" D rlan ılbi timd ye kadar ımtlerdlr. . A şıldıiına göre müttefikler aon 
gön erilen meaaja mum•ileyh ~Go~ Fransızlara tlddetle mu. Fransız ;hnal Afrl~~.'ndakı ~a. l2 ay iç.inde Rusy ya 3052 uçak, 
-dün cevab vermiştir. Carmona ballf b 1 bir zat da dahil ol. diselerln bu ıuretle ~uyuk b1r su • 4084 tank, 30 bin ınuhtelif kam
Portekiz millet ve hükumetinin __ ._ .. u unanbir hayli Fransız kuvve. raıtle mihver aleyhiıi_d~ lnklıaf ına 

· "k ı . ._ Ullet'e il H ifa eçıd mıntakası yon ve zırhh araba, 31 bin ton 
Ruzveltin mesa ıma tu ran a mu.. t!'.nin kendils'lne iltihakını temha So um • a ya I' j ı .b • muhtelif harb malzemeai ve 66 
kabdc ettiğini bildi~mi4tir. ıuretlle tlmali Afrikada sekizinci na kadar ~llmiıt o an mı '~b~ or bin ton akar yakıt göndermiıler. 

- - l :illz rcl uff iyt'-- dusunun bazı takviyeler aı. ı m t ============= ~-- _?_L~:L sonlkl mlub. er olrouı~ rağmen tlmdiye kadar uğ. dir. 
~ u.ua -~ ne ır mu • çok ağ ' 1 dıo.. Bütün hu malzemenin büyük 

"Son Posta,, yarın mfferiyet lazanllll lnslll~ • Amni. radı!! za~I t ıı~r :nun bir kıamı Ruıyaya varmıı, ancak 

f d kalıla~ l 1 tuiU re.mı haberlere layaaue • ftl' z I b. 'kt 1d · } 8 say a ır söre ~ dmmaılwısın Tunua kıt'a. dwanı eılt9m.._ öldutu flclc:Mt az • mı ar JIO a zayı 0 muı· =========== .-. ....., 4' ....... ~--· <D•11amı .1 ~fi Stq/ada) tur. 

Doktor Lutfi Kn dar dün hafaza ettiğimize vakıfaı • 
tramvay ara duraklarının nız. Şunu aöyliyeyim ki bu-
kaldınlmaaı hakkında ~u günün zor tartlaran.ı rağ . 
izahatı vermiıtir: men bizim bu gayretimize 

cı- Bugünkü tartlar için. ıehirlilerden bir kısmının 
de amme müesaeaelcrmin samimi b;r surette iıtirak 

etmediklerini maalesef bil -faaliyetlerini nonnale yakan 
bir tekilde devam ettirebil • direceğim. 
meleri için ne kadnr zorluk 939 aeneıinden bugüue 
çekildiiini biliyoraunuz. Bu kadar İfliyen tranavuy ara- 4 
meyanda tehirdeki diier ~a- balaranın sayıları ' 'e taııı • C 
ra nakil vasıtaları, harb:n dıkları yolcu adedi, ve ya- { 
batındanberi tedricen eksi • i•tla, açık havalı giınlerdeki J 
lerek tramvaya yardımcı va yolcu farkını İnceden İnceye 
ziyetini muhafaza edemiye· tetkik ederek gördüm ki, 
cek bir hale ıeldiklerı için tramvay idaresin:n biitiiıı 
lstanbulun yegane kara na. gavretine ve İ• ıüç sahibi 
kil vaaılaaı olarak tı amvay halkın bütün sıkmtısına rağ. 
kalmıttır diyebiliriz. Bir men işi ve ıücü binniıbe az 
yandan handajsızlık ve mal- ve sokağa çıkıt saatleri mu-
zemeıi:zlik yüzünden sefer • ayyen olmıyabilen bir kısım 
den çekilen tramvay arahll- tehirli tramvayı, ziyaret, 
!arının yerini doldurmak, di- lüka ah, verişi nakil vasıta-
ğer taraEtan tehrin artan aı ~ibi telakki etmektedir. 
nüfusunu tatmin edebilmek Halkın bir k11mı değil 
için hariçten bandaj ve normal zamanlardaki ihti • 
tramvay malzemesi getirt. yaçlarından, hatta normal 
mek hususunda ne gibi zor· zamanlardaki itiyadlnrm • 
luklarla karşılaşbğımı:zı ve dan dahi bir şeyi fed" el. 
neticede bandaj ve sair le. mek İstemiyor, bu ,.·a:ziyet 
vazımı getirlmeğe muvaffak karşır.ında buqünkU şntla • 
olarak sefer eden tramvay rın tabii icablarından ola • 

S adedlerini, normal zaman • nk ara duraklarının kemi. ) 
lardaki halinde nasıl mu • (Devamı 2 İnci aaylatl~) \ ---



2 Sayfa 

Her gün 
Varlık vergisini 
Hazineden çalınmıı 
Hakları iade 
Ettirecek şekilde 

SON POSTA 

~R~E=-=s~IM:-:-:-L~l~M-:--A-K_A __ L_E ________ ~~;;:;::::;;:;::::===================--
: Normal insan.. .: 

lldncitetrin 13 

Sabahtan Sahaha: 

Fransa mütareke 
Yapmakla harbden 
Kurfuf amadı 

,.. __ Bur4an CaAW 

'Hldiaeler dalıalandı. Kasırıa 
halini aldı. 

İki yal evvel Almanya ününde 
B ir Framaa mulaarriri 920- b~zsun veren Franaa İngiltere. 

922 yılları araaında Fran aın da~anma tekliflenae aldır• 
aaz ve Jnsiliz mali,.leri tarafın. m~d~ galib önünd~ ba§ eğdi.. 

1 T amamlıyamaz mıyız 7 
~ E,.,_ UtGlıı,.il _J 

elan takilt edilen 79kdiierinden lki mılyoa f ramaa ukerinin eair 
çok farkh iki wulü mukayeae e- ohnaaı, ıimali Franunın ifgal al. 
eliyor. ['I'] ttna ahnmaaı tartlaril~ mlitareke 

Fransız maliyesinin takib ettL name imzaladı. 
ii usul Almanyadan tamirat Da· • . O tarilate f qlltere de çok za• 
mı altında biirük bir tazminat TetlbırtH '~·-.ve hata rn.-nı gur_.a )'Ullarlar, htdbir"e il. Ne t•d6irde ,...,. •t ne ele lazla dÜfÜllaelı 6irüae ..,,lanıp )'lftı. Çörçilia iki imparatorlı.ğu 
alınaltileceii ilm.i«line da k rafa NnllGJt iN uuaAa Wtiiribn 7f1JIGP• L-• N afi '&Jd 'ı· - d" birleıtirip müdafaa etmek teklı"f"ı 

• yanara • ..._ • 1 11 •·-·-----····•· ........ - •• - ........ -......... 11cu. orm ll8Gft ıaı a ı •ozeten ır. 
;::~~:.:d~~::.~e:~r~!t~ ::!: ( ş e h •. .. .................. , ........ --.-... ". e ..... -.......... -1 ........ e ........ -..... ·-·ı·· ... _._............ ::ı~=-=~~:: i::~eJ~a;:: 
nun etmek zaruretile maarafları J dı. O zayıf halinde Londranın 
artırmakta. Bu vaziyette de kl- ufradıtı haY& laücumlan ne k"-
iıd paranm miktuı çoialdıkça dar korkunçtu. Ate, ve kan için· 
çoiahyordu. 

1 

de kalan Londra aokaklarmda 

·~·ili·. ma.liyeai ue Franaadan Pazar günü iki Tramvaylardakı· ı·zdı·hamı halk •ünlerini •ıiınaklarda ıeçL takıb ed•lenın tamamen akaiae Pazartesı·ye kadar riyordu. Müdafaa çok zayıfta. 
bir yol tutarak. harb e.naaında fiath ekmek o zaman Londrada bulunan ga· 

::~de;t~~,::: ;:~!~:~a ~~ 1 o"nlemek ı·cı·n mevcud ara (!eker satı(!a· :m~ mnt-ı:~an:t:tk:n~:~:,!:; 
mi .. buna mukabil de maarafiarı satış Qrt başhyor 'l 'J fU mütahedeailıe anlatmıttı. 

;:;:d':. :1:!::U ~tı:~ ır:::::i .. Önümüzdeki Pazar sünilnden duraklar kaldırıldı cıkanlamıyacak kerler~:ıı:.:.:ı~~ah;~~l:rik:;: 
mevkiinde bulanan hanknotlana ıtibaren halk ve aabit selirli va• ı . dıklarını ıörüp aorduk: 
ortadan kaldanlmaaıaa •uredi- tandaılardan memurlar için Ayn - Stiınak yeri mı? 
70l"du. f"ıatla ekmek aabıına baılaaa • l.ıan6•l oil&,tetindcn tc6 • Şu Ml'l cevabı aldık: 

Bu, 7ekdiieried•n çok farklı caktır. Evvelce de yazdıtımız . lif eclilmiftir. - Hayır. Tanare fabrikaa1 
alan iki uauHin Terdiji neticeler sibi memurlara 800 sramhk ek- (Baı tlff'tll/ı l ınci «ıylada) bap, Bankalar, Karakö,., Emmö.. Şelter h,ycmnomea r1a • kuruyorusl 
tle yekditerinelea fark.la oldu. mek 17 kuruf&, diferlerine 28 len. kalclırılmau teklifini kabul DÜ, Sirkeci, Sultanahıaecl, Tür • melcle mülıellel bulunan laa- Öyle vaziyette fabrika temeli 

Framacla, muharebe bittiji kuruta TM'İlecektir. M•murlann ettik: Vatandıatlan bundan aon • be, BeyaaMI, Şelızadebq., Fa • lııilıi aıe hülcmi fahıslann cll•- kUl'ID&am ne ke.kba bir aojuk-
ııı:aman bayat pahalılıiı )'iisde ayn fmnlardan ekmek almaları raaı ıçhı de.~ hizmıti ı~en tih, Atikali, Eclirnek"pı. rinde meucucl felıerl•rİ 16/ kanlıhk Önıeii olduiunu aöyle • 
250 idi, durmadan da artıyor. için hazırlıklar yapılmaktadır. ~ileedueaelerın ilan edeceklerı ye. Be7azKI Ul r Aba H ll/1942 PıaaTt .. i ••aluna mive hacet mi var. 
41u nihayet yüzde 500 Ü 600 Ü nı t birlerin tatbikine aamimi . ' e ı, • . ray, •· lnıilizler o kıyamet ıünlerin• 
buİclu. , Şehrimizde m .. b del bir ıekilde iıtiraki Y.pd 8'alai - mam. Çapa, Şehremını, TopkaJM, lıadar •atlf'I çıAaramıyacaJı • ele temeU.ini attlklan ailih fab-

lnsilterede iee b;lakia hayat pa- U a e yetindeki yaııı:ılarınızla davet et- Etyemea, Samatya, y edikule. lan te61if olrınrır. rikalannı yaptılar. Busün 
habhtı ortadaa a•liame7e batla- edilen esirler menizi rica ederim.» K~y, Tophane, Kolordu, bir kıaım cephelerde tam 
da, kıaa bir müddet .onra da Muhtelif harb mıntakalannda Vali ve belediye reiainin be- Kabatat, Dolmabahçe, Akaret - Karısını dostile bir hakimiyetle dolafAD ha• 
harbden evvelki dereceye indi. düpnan itıali altında kalarak yanatına ıöre bundan ~nra tram ler, Barltaroe, Galataaaray ilk k 1 d • •a filoları bu tartfar için. * harb . . . . dilte vaylar yalnız aı•iıdaki yerlerde kısım, Ortakö1, Kuruç9'me, Ar- ya a a ığı lÇİD de yaratıldı. Frama mülareke 

Bizde harb münaaebetile ıö h ib e~w• ı:zıyetine b ~2m.:i- duracaklardır: navudköy, Bebek. o""}dur·· mu··ş J'apmakla )Jarb facialarından kuı-
rilen hayat pahalılıtuun aebeb .az. e~ der'ı ~uoh . • el· Şiıli, Hamam, Harbiye, Tak. Nifantqa, Tetvikiye, Maçka, tuldutuna inannnftı. Gerçi iki 
ve amilleri muhteliftir re Batve- flllml mt a 0 e en 1 rtm&& 0 aim, Galataaaray, TüQe\, Tepe • Tepebafl, Kurtulu.. EwiiWe motarcii Melunecli öl· )'il Franaız topraklan dinlendi. 

• • • ~ • yapı mıı ır. J-~limiz taraf•dan •-r.•k lııı~ ~al AYrupa elupr .. U. Sirkeci ia. O düren Cemilin diba 2 aci ajireeza Fakat ıimdi birinciden daha kor 
ıle uzun uzadı>:~ te,n~. edılm•t. taayonuna selen 137 lnsiliz Kı- telde 111 bı"ıııı Meısıcat tevziatı IJll ela muhakemeaine devam eclil • lwnç olclaiu f&plt• sötürmiyen 
ita arada tedavül mevknncle bu- nalıada 'Yapurile Haydarpaıaya, Rııanyılı kadın 20 s·ıa•e bıtlıyır mit ve katil müdafaaamı yapa. 'bir kuarsaam içine diifmiqtUr. lun~a kliıd parannı miktarı ü. cenub memleketlerinden ıelen 1 9 rak demiftir kh iki taraf da Franaayı kurtar. 
zerınde de durulmuştur. 301 Almanla 4 ltalyan eairi de Perapalaı otelinde bir mUd • Sümerbank Yerli Mallar Pa • <•- Hidiae ıünü Diyarbakır• mak iddiaıile yürlmektedir. Ana 

. 
Karıılıiı kıamen altın ol.mak dı'ğer bır" vapurla Sı'rkec"ıye ae _ d tt b · t kt ı M · gidiyordum. Treni kaçırdım ve Franaa Almanların, lmparator-e en erı o urma a o an arıa zarlarının mensucat tevzii için ,.,. 

üz. ere .. kaa.ada .d. uran.700. m. •.lyo.n çı"rı'lm"•lerdar" • Esr· lerın" ınUbadele A ı k d d 35 d eve dönmeö-e mecbur oldum. Ev4 luk rran•aaı mUıttefiklerin ayak· " nce ea u a. ın a . yaşın A dağıtılacağını yazdığımız 4 mil. • N • 1 
lira Turkiye Cümhurıyetı gıbı bır muamelelen· menaub oldu'-lan n.._anyalı b•• '- d dli t 1 de karım GWizarı doıtu olacak ları altındadır. etıce ne o uraa 

a nı--; .. ~a. ın, n o e • yon kuponun basılması bitmiıtir. 
devlet için dün de aöyl~dii'miz devletlerin resmi memurlan hu- dekı ocla11nda olU bulunmuttur. Kuponlar önümüzdeki hafta hal- Mehmedle batbata rakı içerken olaun ana F~aanın b ~:tadek~ 
ıibi aala hadden atırı deiildir, zurunda yapılmıflır Ceaedi muayene eden tabibi adli ka da .ıc..tılacak ve ayın 20 sinde •ördüm. Bu vaziyet kartıamda ile umduiu a .. n ve a ı evrı 
fakat madem ki ıalabı timdilik • ı_ ld ı l •• kendimi ka·...._derek üaerine a _ ancak iki yıl aürmlltltlr. Bugil• mor•• ... a ın masına üzum gör- mensucat te•zİİne baslanacaktır 7

_, 
elimizde olmayan aebcblerle fe· 340 klrU$J seker Slfll$ mU.tür. Müddeiumumi muavin _ • blchm. Sonradan duydum ki ka- nün hadiaelerine ıCSre müttefik· 
na bir rol oynadığı rörülmüştür, lerinden Fehmi Çağıl tahkikata O rımın doatunu öldürmütüın.» l•den beklenen ikinci cepheyi 
laükamotimiain kitıd para mik. Sir4tecicle, Ankara caddesinde el loymufhU". ÜO ıece flrtlllr 80İ 118r8k Mahkeme, evrakın iddia ma - Almanlar kendileri açmıt oluyor 
tarını elden seld'ii kadar ar.alt· çaycı Haaan Rıza &.minde bir klllraı ldt"Jdl" kanunca tetkiki için talik edil. lar. 
maya karar vermeai dotruydu. ıahaın dükkanına bir aandık ıe- Nııı•ldlft 1111'1" "iZ 1 mittir. Şarkta yenilmiyen ve kıt mu. 

TedaYlil mevkiinde bulunan ker ıetirdiii zabıta tarafından ıl 1 f 11 1 Şehrimizde bulunan 160 fınn harebesinden çeldnmiyeu Rusyll 
kat1d paranın azaıtıım••• •çın cörüıerek yakalanmıştır. ~ Sİnanpafll maballetoln- dün belediye heaab 1tıeri kadro- Bele•iyede yeıi reis önünde büyük kuvvetı,,rini 'b•r•k 
• siyade iki usul kullanılır. Hasan Rıza sorgusunda bu 1'ir de Çelel»I 80iratlnda 15 nunıarab ıuna bailı memurlar tarafınaan • I" • mai• mecbur olan Ahnanya şim 

Birinci uaul kaiıd paranın kıy- ...dik .-.1ın 1Mıha- aıo.uau 340 evde otuna Mımtatmıın 15 yaıla. ani olarak kontrol edilmit ve un lliVll IİI di sarb cepheaincle kendi mtlda. 
metini çok kaybetmit olmasın. kuruttan Sehzadebatmda bakk.ıl rındaki kızı Hacet-, dün ~ man. miktarı teıbit edilmiştir. Kon • İate ve ihtikirla mücadele İf· faası için aakladıiı fırkalan F1'&ft 
dan iatifade ederek altınla top. rani adında ı.=l'inden aldııwını al -•-~~ _..._._, 1 b 1 2 d b 1 • • L-)ed' • d aa üzer;ne aürmilftUr. GWid, Sta• .... c y~m ~· tuhqırrWf, u tro gece 1 en sonra atlamıt ennın DC ıyeye seçmeam en r d N F anı~ 
lamak auretile borç miktarmı İn- söylemi.tir. yibden YiicadUnilın mahtellf yerle· n gece yarıama kadar devam et- sonra belediye İflerİ hayli çoial- ıngra .' orveç " rana • 
elirmek. 50 kiloluk tekere 170 lira a. rlnden t.Wlbli _.,.. yanm.ıp. mittir. mıt oldutundan yeni bir reia Akdenıa kıyıl~~ alanraaın.~ taksllukn 

ikinci mul lifıd parayı ver- lan açıkl'ÖZ bakkalla çayçı Ha- · l 'i" ihd ili .. olan Alman vnaU vr-t Y1 
1 

.-:1 • i lA.--'- t"l • mul•vın ı ı B aaına zum. soı·f· -uhar-belerd- .... -ra uıl ve en 

... erı ço a uuaa aure ı e ıen çe- .. n Rı•• milli kıorunma m\id - il U tir h k k ... ~ ..... __.. r m !t • .u us'.1at~ ı. te ı k il dll:::nlarile kar kar-
kerek biç borç etmemek.. deiumumiliiine teslim cdilmit - iSTER iNAN iSTER iNANMA umumı mec1 ... ,,....Jmııtır. Mec- UVYel • - .ı l "h !t-

20, 21 yıl oluyor ki birmc\ u. lercfü·. t f litte kat"iyet keahettikten aonra aıya gelıy01'lar. Miica.ae e eni.Ur 
aul bir iki i.t••••• ıle bütün dün- • • • • kararını "belll etmemı, Fransıı 

d 
• 'k" • Tramuay idar••İ, ara6ala • duk. Sirkeciye gitmelı Ü•re yenı reıa muavmı tayin oluna - ki •1 harb" bo 1 x... 

7a tarafından terke ilmıf, ı ıncı S•""ır l'-C.İSİRİD İÇfİlll nndalıi izdihamı kumen önli- Talrnmde on dalıilıa beltlec:lilı. caktıT. topra N1 •· ın zıun u.,-:• uaul iae ilk olarak bir numarala 'IH nu en çok duymua ltalyan arazı• 
Büyilk Harbi müteakıb lnıiltere Umumi Mecli• dün saat 14,30 ye6ilmelı iPn bası İdaayonla. BiJth •a6alor malııer ,i6iy • ainde olacaktır. Hadiaeleri takill tarafından kullanılnııttır, hisim da ikinci reia vek:li Abdülkadir 1 n lıcıldırmalt taaownındaclu. di. Nihayet 6isdaa daha açılı- 1111$ IJrklft Sll1111$f edelim. 
•e bütün vergileri arbrmftmak, Karamürselin riyasetinde toplan. Bu nyecle pek 1t .. a m...le- 6Ö:& birlrar lıifinin atladıkları Suıt..bamanunıla Haındlbey •e ID. J c J 
ltuna mukabil yalnız .;ok kazan- mı•tır. fer i,in tramUCIJ'G f,in.,.fer 6i. bir araha)'CI iliıe6ildik. Falıat Pinde ltbalit __. ,.._ Kir. U..Jut!ha.n ahid 

1 d k 1 iti 
_, iki daltilra aonra Araba Gol.. -1- P'-·~L.. --a..--·-~a mü. .................. - ............... " ............. . 

mıt olan ar an azanç arının nemiy•c• er W• UHi ysner• ~ _ •• ._,.,. .. .a .... _... •'-LO tJ 
L

1
"r kıamını almak -ki inde tadil dilfünülmUt oluraa olaun mutlak · ı. .!:l- • l ~ ta«Wayındo durunca T alt.im • hinı mlltıarda kainat mevwd oldu- AVUKATLARIN TEKAuu C " ...- wıtm• ~ere dtcu)IOll arua den binenlerden alhaı İnmez 

ederek bat vurmus oldujumuz u- adaleti temin edemez ve aızınh 6eltliyenler arabalarda yer 6u· tu bald'e buı miiftesellere ..tmak. ı.a..-.. buo.11 ........... teka. 
aul bu ikinci usuldür. yollarını tam olarak ortadan kal. labileceklerdir. mi? Bir dalriltaldr m•_,.• İ~n tan imtina etmif, ,,..,.._.._ ihbar Udlük m•ele1-lnl haletrn.k ~ 

Hiçbir •ersi aiateıni ne derece- dıramaz. bu kalabalıfın irine ,irmelrfe üzerine zaıblta tarafından yakalan. ~ Wr la.,.e söndermeie ka 
de fenni yapılmı" ne derece ince Esasen mutlak adalet ile tam G~ gün bi:s:ıuıt ıahUI el • tereddad etmemİflercli. mıftır. .._. vermiflerdir. Baroca M!ÇIJen be 

kemal yeryüzünde yoktur, hu· iSTER INAl\.1 iSTER iNANMA J ICirJWonun mai ... ında yapılan ....,_e hlıro ...W Mekkl HJlmıet 
C*l 1J11ne pemı l ı•..tre, par: nun içindir k; bir verıi yü•de '~. · arqtınnacla 125 top lmmat bulun- GeJenhei rlyuet etmeldedlr. H.,-

Joaftllr.I. [Deuamı 4 üncü aaylacla] Jna9, mu..d_.. olamnuttw. buıün Amaraye Pfeceld.lr. 

~=-===-==-====---=======--:=-Tarihi tefrikamız: 7 çeneıine doiru aıza\1 bir kan çı- dev ,gibi iki bostancı takib edi- - l... vardır, anı alup «Yeuicanıi» [2] _ ı... 

AKiLE HANIM 
zısı peydahlanmıtb. Sultan Os. yonlu. Sakalının iki yanlna kır - Kimeanenia haberi olmas ardındaki cebeci kullujunda [3] Geriye çekilip ellerini önün• 
man karanhk aokata çıkınca yU- dÜfen paıa karanlıkta gittikçe ve hem bir kupa f&l'&b için adem biııı:i beklen. kaVUfturdu. Ardından öteki iri 
zUnü aerin bir bahar seceai laa· uıı:aldatan ayalı aealerine elojru boiulmazl Bostancılar f&!ardılar: • . yan olanı eiildi, boatancıbaJI 
vaaı oktaefı. A,ağıdan, iki aııı:ılı admılannı aıklatbrnufb. Fenet' Boatancıbatı Mahmud aia. - Ya,. bunlar ihnak edılmıye• Mehmecl aia büyük bir aavab İfı ve yeniçeriyi zorla Haliç kıJ'l&IDa UJ'lk iakel .. i alars•aında boa.. çok yititleri bojdurmayarak el cekler mı? .. lemit ıibi haııı: içinde aeyrediyo ... 

• 

aürümete .. va,an bostancılann tancılara yetiıti. Boatancıbap altından aaldınp azad ettiti için. - ~l aıae dUflDez, laf gemili da. Yeniçerilerin ikiai Wrd.e11 e • ayak aealeri ıeliyordu. Paditah Mahmud aia paditahtan ,...ı papnm padif&b tarafmdan atız «aerenıne» aaılacaldardtrl aorclwar: 
bir adım ardında duraıı kıranta b~r ferman setirildiğini zannetti. aramaia memur edilditinl aan- Boatancılar kollan ~dlanna _ Azadmiyüs aultanım. 

SULTAN 
adama d3ndü: ğınden duralamıtb. Böyle « boi· m1fb. Bir eliai kaldırıp sözlerini baib yeniçerilerin yanından ay. Bostancı bap batını .. Uadı: 

- Şu yiiit aipahiye ne dersiz ma ve meytlerinl der,.aya lika» açbı rıldılar, hızlı hızlı uzaldaımağa paıa? iflerinde arada urada buuai af- - y ook aultanım. Am ideme- batladılar. - Durman, bir dahi 1'u aemt. ''GENÇ,, OSMAN - Barekellah paditahım [1] lar olduiunu biliyordu. Yallı ve zU• ve ferman hlima)'Wla karta Bo•tancıbaıı iki sarhop yak. lerde ıörUnmen. 
- Ya, tol iki çulbaza ne de1'. semi& vücudlü paf& soluya .olu· aelemezilzl laııp kollannı çözmeie bafladı: - Hay bizim müriivvetlu •i• 

s1z? ya yetiıti. Arduıda kendi hu.uai y ib 1 k k - Tath canınızı pafA efendi- efendimiz! 
Hamza yerinden kıpırdamamıttı. Kır aakallı patanın rece ala- muhafızlarından biri de vardı. 

11 
- a, tu sar d~ ;a•ı ı7aca • mize borçluaız. [Çözüp aer'beat Yürümese bafladılar, arcllaı 

ikinci Oaman kapıdan çıkarken caaında gCSzleri parladı: Boatancıbaıı aokuldu'ı z~e taç an ne ır barakta] Varm etetini pua eylen. rından kıranta aakallı pata Jeı 
yan dönerek •ülümaedi• - lı:nlniz olur ise padişahım - Siz miaiz aultanım, «azad» ... - 1... titti: 

- Baka Hamza, yarın kuıluk- g1düp iki g3zUmUzle lf8"eltm ye fermanı mı vardır? Paıa koynundan bet yilz ku- Yeniçerilerin sBzlerine ve ku- - Az melueylen. Diyecetimlıı 
tan Mara, bize sarayı hümayuna Halice nasıl ilka edildUlderlni Pat• yutkundu, ... ı Y•••t ye ruıluk bir keae çıkarıp tıaulla a. taklarına inanamıyaaı gellyorda. var idi. 
aelür miain? seyreyliyelim. titrek çıkıyordu: ianın eline tutufturdu: Seviaçle ilet"ledller. ilkin aanıın Karanlıkta yGreklert çarpa 

- Çalıtunz efendim. - CrdebilUraiz, l>lz hundan - Yok. Saad.ılu efendimiz - Gelin aalıverin. olan etllip pafAnın etethıl öptil: çarpa vurup ellerini aillhlıklan~ 
- Gel. boatancıbafl •i•JI sör. saraya d8naek cerek! sarayı lailm.ayuna sittile1'. [S .. ini Mahmud aia sevtecli, beı a. - Allahll taala razı olaun. il# atblar. Yazık! Palaları yok. 

eeni hize setiirir. Sult.-n Oaman ba,b hir teY daha alçaltb] Baka Mahmud a. dam ll•iele bojma emri bekli· ta, meyhanede boatancılar tara. 
- 1... aöylemeden Derledi, ardından i•, sel ıunlan botla. [Boatanet 798 bcMtaPCllara döndti: Ctl Sa•,,.,.... -..il. O wa fından almmıfb. Pata aolaaldaı 
M~aneci mtını duvara ver- ~ ...... cltld ettitini s8rUn· - l>1lhDaD, timdi P•ta efen- Yenlcıud ....._ - Baka )'iiitler beni tan1Q 

mit, aiti& ahk bakıywdu. Adam· (t] ....,.. Allıtıa. l'Olalfllln wan-... sokulup lmlaima fı•laT Aaiaia aarqma Miir•ha Te P• tll e........,. .... ,, lııDl191s lıltlk m.uıd 
LaailS• catlu .. alt tlw"•im"• uaır. ' a1n1fııt - ...... 9 lcqtlplr •lr' sHyilııı ti' Ala 1 E E (Ar,,_. oar) 
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r Telgra'.f, 'l'ele:f on Ve Telsiz llaberleri 
Lavaı,, ~lmanyanın 1 Milli Sel yeni Sofya elçimizi !Şark cephesinde! L Asker• vaziyet ::J 

şereflı bır sulh tek.. o" vle yeıeı"'ı•ne alakoydular çarpışmalar (Baı taralı linci •aylada) itan ka1y..n ~et.lerinln, YÜt\17if 

l •ı • 1 k b ı ~ ' O llaarrm ve -..ıer kartıaıocla esas· bareıketılerfnde llıçbir eeulı bidİlıe.. 
1 iDi 3 U BımlS ~~anlar. Tu~pse ::.,.';" ~1:: .=_:jt:.ı..,--:..':!':," ~ ~ 

Stokbolm 12 (A.A.) - Al • ~ 11 (A.A:) - R~lcüm.. me)Qte bayan İnönü ve bayan Me& kesımınde ılerlıyorlar ma. hem lö t...a. ..,.ebt lr.arJıaıa. lerine ve N1a mulılıılKaaına vwmıı 
~lar~ 1'~refli _ltir sulh» W:ni- ı-.a laaaü ~ ...ı.13,30 tet de bulr- balmm.._ ve bu Dlİİ. da bu ardunun Wuaıt ke.adilİnln, oldı*ları ve Konikayı da ifgu et. 
pı ve~ık!e~ tekhf, Stoklıolmd• =-,_. Stt1J-. ~W bay Vasfı Men. nıuebetle eılç'!miz ve refikaları Rel. Souyetler StafinBradın finwli = de ~..,.ndp. ~ Trabıu... tılklet'I dünkü Alman tehlliinde bR. 
z~nedıldıiıne &öre, Hitleri gör- f! ~ ...,_... kendisini öi· aicıiWburunwzun yüimek Uti&ıtı.rı~ garhUincle hücuma ge,tiler v~ .. ftlJaJ de clabil obnak ü- dlrllnıiflir. 
nıek üzere Miiaihaziyareti eına• :' ;...,...teı ~ır. Ye· na ·mazhar ohııut!&rc:lir. - ~=::m lflımali A!ı'lka mulcad • Şark cephe.inde. bllbatea Doa-
aında Layale yapılmış olaa IJat- Berlin 12 (A.A.) _ Alma'n f nd çıoll nl'sa b~ zaman zar • Vo!aa ve K..fikaslar mıntakasında 
hca tekhftir. Lavalin bu teklif Akd • h b • orduları bqkumandanhimın teb • .. a ıe~. ver a eyhlne taay .. Ahnan ve müitefiklerJ hwTurmnun 
kartıaında ne cevab Yerdİjİ .... enız mu are esı ı:.&.:-..le bilhuea -kaycl.dildİjİne yun ı~~adve hunu ~f~ alra. b'fl' nevi duralcılama geçİrm.Sle ve 

A d .. ·ı · d k etti· ......- r:· . nın ·--r• a ve sahıllerınln taz· uzak cloiuda da Ja nla Junı e&'ı ıse e muvaf a at göre Kafkaayada Alagır kesı - ,ılkı el .. 1 Uıtimall • L...-::- bl _..._ ponyanın a -
ii Berlin sözcüainüa ite~~ minde oldukça mUhim muhare. ':a! e~etfend" 111

1 """"~~L-• ~~ ha...,,.z!lilnln de-veın 
d anlatılmakt d ...... - L- ı ... d" T raz ırm f 1n1mn. -.u-1e olduiu bir aJrada Afr .. 

. ~0 •• Alm a w. ... ordu- (Ba! tar'!lı 1 inci aaylada) j Konatantin tehrine yaklaımanııı- -ıer ~ı:eyan ~me..,,..e ır. ua~· maktadır. Mlhnr onlus...-ı seki .. Alııdeniz ve ga!bi Awupada bu ha. 
aozc';; silahrnların 1= ea.-nu- LaHlıa eoıne Franaı~ bayrağı lardır. ae keaımınde ~ır .•1!"a ııırilar hu- zlnci 1ng'!Uz ordmu kartıaında ağ - relr&lerin taıbaddüa etm~ olmaad-
aunu b arını a 1411.., çilnldi çehi.lebilecek Diier taraftan Almanluın Biz cuınla. zaptedilm,~. , ı.Jlllf oiduiu zayiatı bay Çörçil ı kinci Dünya Had>infn ağırlık mer 
;.un::ız ;:ıu~:;... aatidafaaaı Paria 12 (t.P.) - İşgal altın· zerta cİYarındaki Eli.levina tay. Stabnaradd~ hucum kat aları- 11 tarihli ikinci nutkunda ölü, yara- k•tni acaba Akdeniz ve prbi Av: 
• ~a .. p~ .....-•a karfı da bulunan F..-.nsada, Vichy hü. yare meydanma hava yolu ile na ~en•ub mufrezelttl' Sovyetle- lı ve elllr 34 bini Alman 25 bini rupaya mı lntllr.al ettirecektir Bu i"' mutted # pl'Plf&e&iJna klımetinin mümeuili De Brino • asker indirdikleri bildirilmekte • ri b .. ııra ~a~a muka .. emet ada. İtalyan 59 bin inamla 500 tank ve kuvveti; bir ihtimal cWıillndectir v; 
~aneı.z ~'? !,,tenıi,ttir. nun ikametgahına ve Lavalin e- dil". ları!'dan ıstinad noktalarından her tipten 1000 top olarak tesbit Anglo-SaksonJarın ltaıyayı barb 

cövenıldıtJD.I • ~~ Fransız hayratının çekilme- Hale~ timali Afrikada, birkaç gerı atmı~~ard~r. Al b etımiıfılr. Bay Çör9'1fn bildlrdlğl in- l barioı edehilmcıJc h•wmmdakl iimfd - 1 k ti ımı, Alman ordulan ba,kuman • münferid nokta müstesna, Ame- Volga uzerınde man atar• an a)"İatı mdltar111ın ilk haberler.' leri bu ihtimali daha da kuvvetlen. 

Ramms 9 uvve 8• danı Gen..-al Stülpnagel emret· rikan kuvvetlerine karşı her tür. yaları ~~I ~avnaRbatırm~şl~r~ır. dek:llerden daha u olmakLA bera. dirmektedlr. Bay Çörçll'n dedi! 
m•;r. lü muhasamat durmuftur. Do~ uzerınde umen • ıl ~an btt gene ehenmılyetl~ olduğu ve bu ,ibl önamüzdelcl gÜn}erin çok ehem 

r'li deniz yolile mi FranN .. /•uiçre laaduduntlo Siuil halk mevzu mub~~:: n~~e~?de sebeble Fransız fİmal A.frlkasındıan miyedi olaylarla dolu oid'uiıma tüp 
Celaevre 12 (A.A.) - Vjchy· Loncb-a 12 (Radyo saat 9 da)- dü,manı g:ık~uf • ~u:.er 1~.1 da ıelen tebllb karJıatftda Rommel he yoktur. K. D. 

kurtaracak 'J ye tibi olan Franaada Alman Vı:chy raci ·· ' bucün T Krontta . or ezın e !'" ıa ' cwduaanun darumanu ıJlahta J>!.iyük 
ı kıt'alan hemen hemen her yerde daıkl liv'll = :Uyesine bati:' batary"':sı bir .~vyet denızaltısı• güçli&lerie ka,..ıbtacaiı meydan. St ı· dd 

enak, .. ftfİ m6-d-._ ed\yor. mıftır. • Dl tabrib etm.iflır. dadll'. a ıngra a 
Lancll'a ll (A.A.) - a ıncı lar. 1sviçre hududundaki gümrük )' Stalıngradda Alman biicUmetlle Alman ordu- ki b ı d 

~~u.t::!i'i~:.=kt~!'ti~e~ aa'Yİeİllİ ellerine almıflardır. Te· IJondra 12 (~"1.) T ..... Lond )dra 1G3 (RaMdyok, :sabdah ıaalt: IU batkumandanlığı İtalyan hükB. sug"" u ar aş a 1 
lefen hadarı itlemiyoır. Tren yol· • ~ - un 1 e - ece os ova an a 1• met nı b llaımandanlıiı ile muta.. 

yana ıarp Jl&IDAÇlaraaa kaclar cululdan 'Jle hu ... t arabaların mevzi' eimıl.: ve bt ı muharebe v• nan bir habere söre, Rua kuv· bık kala-aık timali Afrib.da kencU Mollcon 12 (A.A.) - Stalin. 
~~ ~~ak ol~ ll:Ut .. aeJriaeferi dardarulm11flar. Bi - mek ·~ ımiitte& kuvvederlle ınfb. v~~eri S~l~8T~m timali s•r- a1eyhlerlode husule aelen bu .ağır SNd me.4ncle hava faall~i reni! 
man bırbklennm ıı:aımec:Ul~ıtin- lumum nalcıil Yas.talan Almanlar ver it~.,_, '?9ında k.adıa ve de buıinde anı b1r ~üc~ma geçerek, d\1911Dl kat'fl•tnda Fransa awıa va • ölçüde azalnuttw. Dim ancak bir • 
den daha çcık olmasına r .. men ve 1talyanılar tarafından müaa • ıılzde ideıta bir JVlf ola,w. Almanları mevzılerınden atmıı • tanınıa ltpıl 1litlnda bulunmıyan kaç yüz çıkıt J'llPlmeftır. Ha~ki 
İngiliz kollan bwalan ne kad~ d .... edilmiptir. 19 Alnı«n ,.,,. talui6 1fflildi 1an1... • • • kıamınd.n geçerek ftalıya L İspatı.. bltkaç gün 8vvelioe kadar 2 bine 
yakındaa aıkqtınn&kta~ .~ Fraıug lilNa • KIMre 12 (A.A.) - Real• •· Almanlar, iki ~y~anheri bu· ya arasındaki Fnmea Akdenl.z aa • kadar çdıuı yapılmakta idi. Dün 
Rommel miiclafaa meYsılennı Milttefiklerin fimali Afrika .. JUlllııaln 1-.i _.' ·Wr4 bilctlriyor: rada tllbmmakta ıdiler. bllerinl 'Ye llJl'ICll Kol'Sllca adasını StaJinBradda sühunet sıfırın altında 
hazırlamak sunanuu 'balaımya • claki umumi kararaahı 12 tnc.Jlla 111lft lmnellerıinin Safi İflal ve bwalarını Anglo-Salmonla. 30 derece lilllltigrad ldt 
caktır. ROlllllMI, Tralalu U..i (A.A.) _ Şimali A.frikadald günü T....ıa ldicam etl'ikleıri ava c b [" ffQ kta rın kuvvetle muhtemel 11ir tecavüz. 
ra~~ ... ,J.et;' ;a6!:e6:uı~et· atıtter• kuvvetlerin baıkuman. me,daaa tehria yanıbetlnda bula: e e U rı ıerıne kUJı miiclaEaa ııç1u t~im Milli müdafaa ve hariciye 
_en?'. tekrt'al • tuıb ~ki deud u.~ dam Gener.ı Eiaen1aower Praa • nan FJ ~yaa M.va ıneı.rd-ıclır. Hü- f l etmeği karaırlattınnıtlanfır u bay .. • 
ru ıçi kurtanıu i e I e:ı aız filoamıa radyoda hita'b ede- cum illi dalp hallnde w aJıçı.lıt.n 0p QRQR H~tler hususi bir mesaj ile maJ'e!al encumenlermde 
yoluB e ~mıaA;..~ =t • rek hürriyet için yapılan savq- ~thnl!l ... 19 Alman aç.ait tahrm k / Peteni keyf~yelten baıberdar ettilı.:. Amara 12 (Hususi) - Büyük 
rr· •• • ~~ a· : ta Wi-lefll'İt milletlerle meui lair .. ed.ilmtwt"'. UVVet er ten 10Dra 11 sabahından h:lbaren Milet Meclfı.1 barldye eocümeni 
derınm Wnd" ~a~azı· liii J'&1tmasını iatemifti1'. Gene • Alınan te•ifi bu yeni karamı tatbikına pçmfıler· m•.,,.,.,_ mubarrh-liiine Nazım Ba. .:;.;;par: te,:bb.. .. Mm se- ral, ita Wtat.eeinde PYI• •emit- a..n 12 (A..A.) - Remıi... l..Gadra 12 (A.A..) - Vlchy clir. roy ve ütlytaıe·cle Edib Senet 
•• W"U~.1-~- oL u~li ;· tir: li: Almaa J.aya kuvvetl.I C-.:rirı~ La Linea'd.a alchiı ha MM"erml.,... ... yeni karan ıid. MÇlm~. Millt miidafaa eaea. 
J911l. ~ ma8I UY «Hilıler, mtlt.-.ke alalrlmmı .,......... ...... • ~ de.. ...... ..._ ..._ fl:mclldu. Wnlerce clieıtle ..,ataıtr. .ı1ımJt. fakat bir ta• medl n·~ muhanılrllfine iıle 
Ttıtlıdlr. lbl&l etm"ıtiı. Derla• CelMIUtta· • bWilds..._ .-.ıa. ve aece ta.

1 
tı.nıs, KanMtalı ~ Amerikalt .. nftan et. mtt. ... lnwvederfne .... Rmhml APB ~•....,,,... 

h nka celmek Gzere demir alınız. Ml1alıu'I YllPD1iflu, bir ~sön ketler Cebebtarllc:ta 1Mılunmalda • b'ftDlet eıdlhnemelİ emrini v~ • 
Şimali Afrika ara- Ve bize iltihak ediniS.\) ve bir tİcal'et vapunına büyük çaptaldır. Çarıaınb. .bahı erkenden 2 mifl'lr. Bunu müteekıb kendia-1., re. , ltalyan generali esir edildi 

k•t 85J gemi Son haberlere söre Fransız fi. bombaliır. laabet ettİİ'miıJerdir. Bu. kıruvazör, 4 torpido muhribi ve- bir fakaflnde ıenerel Wenand olduiu Kahire 12 (A.A.) Geri 
a ına losu, hala Tolunda bulunmakta- jl körfezinde bepe.i 16 bin toıı.k* 2 büyük taııt gemisi Cebelattarık 11. halde meçhul bli- semte hareket et· l-ölır:elerindeki esirlerden 30,000 i 

iştirak etti dır. na~lye ıemla batırıbnıftır. 12 bü- manma girmlıtlır. Bir zırhlt 5 u - m*th: '"herhalde bu emrin t~lrlle Kahireye rehniştır. 9 ltalyan ge· 

t . . Loındl'a 12 (Radyo, suıt 9) - yük tİcal'et vapuru da luuara ujra. çak ıemlsl, 4 krvvazör, 11 'torpido olacak, ki tlmaldetı Alman, tark • nerati esir edilmistir . 
• ~evyork 12 (A.~.) - ngıhz To.&on deniz üssünün ve buradaki tıhnlftll'. Ayni böleedıe bir tayyare muhribi! ve 8 tqıt gemis.i. dün 11 • 
ıatıhsalat nazırı Oliver Lyttelton, Franeız donanmasıının durumu hak· gem1slne ve ild mabribe iaabet1er mancla demlırlemit bulunuyordu. ,. ______ !J iincll Hafla •••••••lllı. 
bir nutuk iracl. e~it ve ezcümle lunda hfçb1r sarih maıltmıat yoldw. b~. Bu bııllml1llva ift.I. Band.n ... CebeliiatarJk koyun. TAKS .. M s·ıNEMASINDA 
ıunı_.. aö7lemıttir: Aılmant... bu limanı iMal elın~ Nk eden IMitiin tayyar._ dömniit- ela Framıa Caudebe yolcu gemial 
. Şimali Afr!kanm istila••, tari. lerlni lııllMımlw _..... ~' lir. ile 38 ticaret sema de Ce~lii* • • 

hin ka~tmit oldui!1. ~ mu~z- Lyon ı.d,.oaı AJm.n 'ıt'alaı-•uı G.rbi .AJııdenbcle 1npa ve Ame.. rlk koyunda demlrlenü~ir. LEYLA MURAD ve YUSUF VEHBl'nin 
zam hadıselerden 'bıridir. 1sti - lllmıoın .-.; ml1bık.ul hadudla. rıikan bfllelerine kartı yapıl..n ta. yarattıkları qk TI! alıl&ki film 
laya iftirak eden kıt'alann mik • rl'lla hdar --~ da7andddrrmc ha. aınuılaııNa Almm deaJzaıltıl.rJ u· 1 . 
tan hMdnnclıa mal~·~ .ermek her 'ftllllıılt*. ker nakleden 10.SOO tıonluık IW va. kı Japon vapuru K o y K 1 z 1 
mümkün ohnadıiı atikirtitr· Fa- Alman laonıtrolii altında bulunan puru batınnıtlanfır. BirJ Tribel ar. k b ff 
bt sön4i•ilmit olan aemilerin .,. ~ Almua k&t'.laruun. i . nıfından bir ınuhri» olmak üzere 2 çorpışora a 1 

adedi 500 ii ıeçmekte ve b~l:.i, eabındıa F....ız dıommnuın1 hlma lwb a-ıls1 hasara uiratıbtttır. 'ı'c:ı1cyo 12 (A.A.) - Mffnekalat Türkçe Sözlü _ Türkçe Şarkılı 
358 han s~ ~imayeaı • ,. eıdecddecW Plrvoe ....._.... Refakat ballncle ~en bir semi Ce- nezaretlnm blHrdifine ı&e Koh. Olmyanlar: MUALLA. IŞILA y • SUAD GÜN 
hada .._...._.kta idı. Vifiye wörc zayPı- önünde 'betırılm.ı§tır. Mana ve Teman Maru lmıılnde iki Blıllnci baftımlada 40.000 iklad haftasında 30.000 kl,loln gördü.. 

~ 12 (A.A.) - Toulon'da Şimali Atlantide bir denizaltı .. Japon vapmu d&ı •hah TanstM 

Ankarada varlık Fnm!Mz blıhriyeslmn tel-i her mü. nın taalTtDllllll uğTayan ~ Oue. ludlcmm 90 mil açığında çarplfll. ~====iii="":bu:f:lhn:l:a:8:mı:eıy:•:ler:e:bıtnly;::e:ed:e:riı&.:::::: . • k • l tec:av1R kartı müdateada bulunma en Elfzahedı •mlftodan bir seffı rak bMlnıtfanlır. HiıdlM nıaballine 
Verg:ası omısyan arı ta .öz vetdlllderi için APman ma • harb gembl deli, 85 bl'D tonluk gelen va.parlar c:hınlsden 46 ceaed 

H A) V hk bmllll'ı TOlllon miiftHrem mn. ()ueen Eiizabeth yolcu gdlliaidlr. çıkmmı,ı.d1r. iki vaparan nıiiret • 
Ankara ta ( uauıı - ar - telMat ~ bir kısmı kurtarıL .. bakk nd k" kanun bu aa- idim ..... ecııaihWi ııine "N Fran· Tunu.a 1000 Alman a•keri ının _,,,_ 

vereuı ı G. l ed edil •• bMb .-nllerinln mabafua ..... indirilmif mıtt1r. 
·~bki R~ etaze\ıJin~efl'kon : .. alınm..... im-ar ...-m"ı'•cl•IY. Londra 12 (A..A.) - Şimal Af· -------------
mıt ve mer ~:.4a kanunwa Tunm ctNratda bir liman İf .. I rllmda mülietlk kıt'aı.n ~ ne Az AD 1 :o:::: busün derhal ge • edildi Tunma iııcllrilen Alman kıt'alaı'lle 
~l . a vilayet merke:aiacle iki Loadra 13 (~o, aahlıL • • çeırplfmak üzere cebri yüriiyiifle TA B c AN r ~f ve k uhnuı karar altına at 1 ele) - Vichyden verilen bir tat4ı illllmmetincle lledemebed.lr • 
~ıayoo ;'°eıec:Jiye meclisi bu - habere söre, fimali Afrikadald 1-. General A.ndenonun kumanda. 

a ~"'· 1 _.._ -da da bu ko- Amerikan kuvvetleri busün Bo- sındakl blrlnd İtıglltz fwduanl'a 
1( 1.1 top aııKıl .. • • d lİm • M -;.( d" B. ---L k '-1-- bu •• 00 

•• ~rak • la d bşacak iki.fer en na anım 1'C e ... _ er ır. uv- m- ıt .._. ym'U)'Uf8 .,.. 
Kış Jimnastiklerine 

başlamıştır 

Bu aeneınin en büyük B\mıl 

BACDAT HIRSIZI 
art lideri 

CONRAD VEİDT • SARU .. JUNE DUPREZ 
Büyük muvaffa:k!l-yetler 

MELEK ve İPEK 
4
auayon r a ~.: Komisyonlar na, Tunuswı 75 kilometre gar • etınektıed.irler. Tunma bin kadar Al· 

azayı aeçm-r.r• Linci üh" • b• l" d A • .. . !ı-~ı....:• .. u-ı l -L-
1 1 batlıyacak - u e m ım ır ıman ır. ynı mm en _...._, Uıhm n -

yarın ça 1tma arına habere söre Amerikalılar henib rnelctadlT. 
Adres Nipntaıı Ihlamur yolu 

No. 6, TEL. 81430. 
al.nemalarında devam ediyor. 

tw. 
met edilmez bir kuvvet beni aya. önünden geçiyor. Mazinin aiıleri de onlara verdiği teklin çerçeve- cukça atk meıktıablan aldıilDll 

Edebi romanımız: 5 ğa fırlamaia ve •••• avaz hay· içinde hafızamın emri ile u~anan llıİ içinde ıörmek iatemeai, ıörme- habrbyorum. 
kır~~ia ıı:~r~.u~. Fitnat intihar adam. mütereddid ve muhteriz ıi beni ainirlendiırir. Bu aksak Kendimi kendiıpe kartı dahi 
ettı, onun ol~une ben aebeb oı- dolqıp duruyor. Ona sempati ile taraf bütUn hayatımca sürdü. gülünç r•pan hab~a~ır ... Da~a 
clum. Bea 1111 aebeb oldum? ffa. fakat daha fazla tenkid ederek Daima inıkiaarlara uğradım dai· sonra, bıraz daha ılerı yafll aıJ 
yır beni va~Jta yapara.k. oqu il. bakıyorum. ma ihanetlere uiradım, daima bir sahne var ki kime a.nlabams 
dürdüler. Kım yapb, ıuçın yapb, Baait, fartmaaız ıeçen bir ha· yanıldığımı gördüm. Fakat bun· !~ler. ~!~ ta~~~ ~~~k 
nasıl yaptı? anlamalıyım! Ne yatıvı var. Bir maliye memuru- 1 h" b" • L-~:- • • t ~ ... ıçın sevdıgım, aever ıo.-unducum ? arın ıç 11"1 ueuuaa ıçm eıı;ruu... b. k ·· 1 • • •· ·· 
yapmabyım1 .. • • ...1_ ~unk oibl~~m. Dört ?>et parça em- yerine geçmedi, bir keçi inadı ile 1.ır l'enp~•-ız soz eb~ın onunedge. 

Ymrcın: Cevad Fehmi Fakat an ı1acaırım. yenıın -· - aa ıbı orta halli bir aileye bildiiimclen ıaımadım. ı~. .. uzun ar .. anaıma ev· 
Yatak ça--fının - .... ._ rim ki anbyacajım. Hak var, a· mensub olan babamı küçük yaf· JJk ekt b 1 d h reaanden sonra dudaklarımı onun 

• ır- ..... ,, Allah .• • m e •ıra arm an .,... duclakl t tf k • • 
tığın üzerindeki be.,... ç~ dalet var, kısa~ vaır, var, ta, a~ı evlendıtim aenelerde bmı kazanmata batladığım dev. arına ~mas e. trme ıçın 
kurtuklar yavaı ya va, ıapaarı hakim var ve nıhayet ltea vanm. ~aybettim.h Çocuklutumk. , !"b~ktelt reye kadar olan Cemii'in göze ~a\ba!8. ka~~-lr'bi~ız bdı,· .. ıecek, kne-
tenli bir vücucll& ,,9 terden ısla- _ IV - ayahm er çocutun ı gı ı Sl'Ç- çarpan huıuıiyetlerinden biri de eı eramız uar nne egece •· 
narak alna, fakaldara Y•Pltmıt Yqilleöy 14 llrincika~un 1~40 ~·.,!t•ı:,a biraz.•il; rla~~k~~~- ihtir•aaızlıiı idi. Hiç kimseyi dar yanya~~ d~mızd ~nç ki· 
kumral saçlarla dolmaya bati~ Cenaze ıünündenberı ev ve- be. • e • ~a fa~':t er er ~I ı a fazla sevmedi, hiç bir teYi fazla zın oy~ iy~ be'Yf!'un ~ mer· 
dı; Ter taAnelerinden. ~iz~er ıö. yim. Dıpnda fasılasız k8;1· ya11· u ıamk ı ıra~ _ı 8: ~b. ar ara· istemedi. cat kmn ger anbı~ k nım • o~~b~ 
rüyorum. vucumun ıçı bır hasta yor Kimseyi kabul etmıyorum. ıına arıtma ıgım ıçm, ır parça a a•ı ve ır aza netıceaa iri ı 
alnına dokuıadurmuşum sihi ya. Km°ıee ne sörilfmüyorum. Hatta ela ppirosrafla bir ~~ ÇI• ~d~. · · Ooo onun ~·~~da bunu birden kendine doiru çek-
nıyor. Nabız 150... Hararet hizmetçileri Mle aavdım. İhtiyar karmaia teıebbüa ett1ğımden da hıçbır. zaman t~m hır fıkrım, m•I lizım ıeldi. 
39,5 ... Gözlerimin önüne o fırtı- daıclnn lll&tesna Onu da Slitlü- verdiler. · mutlak b .. kanaatim olmadı. O· Ondan aonra da kadın diye ya. 

ah sece kötkün laahçeai ve cedeki altJ,aL- • • lladım. Bu mekteb efendisi, yakıtıkb. nu tanımak istemedim. Ona kar- ramaz aençlik arkadaşlannın ıa-
' L- uılllll evıne yo -~ L" c1·· 41 ,.eki d d nı. ·ı 1 1 lar üzerinde kotan -~az.~· Unutulup 'bir kiteye fırl&blmıt ca, fakat P! .. ~ çe&~gen, u· " ~~.en :--: u • r~rları ! e yapı an gece gezme e. 

ük ayaklar geliyor. EHmı som· ve ı.aeler sonra telcru ele alın· tünceli dehkanlıyı hıç beien• Dediaun cibı yakıııkb bır ele. rınde aagara dumanlan ve rakı 
eiin\İn 7akU1 ile boynumun a- mı, etıld lıdr kitalt silti maaiyi ka. mem. Fakat onun beni en kızdı· likanlı olmuıtum. latesc idim ar• kokuıu aruına kansan çok ı,.,_ 
asına sokaretc yakamı lwpar. l"lfbn7oram. T .. ....,. unuttu. ran kusuru 'bunlar detildir. Bil- kadatlarımın yaptıklarının on yalı ve çcık zavallı hir takım ta· 
ak Ye rahat nefea abnak isti. ium hatwalar uyenıyor, yaptık· ....._ ha7ab ve imanlan olduk.. mialini 7apardım. O kadar yap• tılık mahluklardan ba,ka tanıd1-

orum. "•bil ollDQJ'or. Mun•• lanm. 'baauna •el.n1er dzlhnlla lan ...nJ clelD de kafaamm kin- 1naclmı Jd kOBl.IU 1nslanndaa co- .iım almadı. 

Bunların içerisinde bir tanea 
var ki aevmediğim halde beni ae 
ver söründüiü için, tahsil mec 
buııiyeti ile onan bulunduiu te 
birden ayrılırken, her gece biı 
erkeiin koynunda yattığını h~ 
an bile hatara getirmiyerek, git 
tiğim yerden para yollayıncaıa 
kadar geçinsin diye ona cebim. 
deki bütün parayı, kol saatimi~ 
incili kravat iinemi bıraktıiıllll 
hatırlıyorum. 

Evet kadmıız ve aıkaız bil' 
aençlik seçirdim. Fakat benim 
talihimin aarib cilvelerinden biri 
olarak buna kimseyi inandıranıa. 
dun. Herkea beni yaman bir Don 
Juan sanıyordu. 

ilk gençlikte ba,lı1an bu tÜJ>• 
he artık ondan aonra sürüp sitti. 
Evlendikten sonra da nihayet S.· 
te bu büyük faciada en esaılı 
amillerden biri oldu. 

Cemil'in ilk gençHğine aid 
portresini çizerken belli batlı hu. 
tuıiyetlerindeıı birini daha lte· 
Urtmek lazımdır. 

°"IArhae .. , 



• 

4 Sayfa 

Bergin 1 ( Bılmacamız : 2& (16) ) 

(Baf taralı 2 nc:i •aylada) 
clokaan niabetinde maksadı te.. 
qdn etmi.t ise ideal telakki edilir. 
Omid ederiz ki bizim varlık ver· 
ıiıi bu vasfı kazanac•ktır, fakat 
yalmz bir defaya mahıua olan 
bu verıiyi almakta ve aramakta 
haklı olduiumuz fazla kazanç 
aahalannın acaba tamamına ihti· 
va ediror mu? 

Bu auali .ararken verıi kaçak. 
çılaranı, yahud da ıu veya bu ıe· 
kt-We herhana1 bir verıiye tabi 
olmaktan kurtulmanın yolunu 
bulmuf olanları düıünüyoru:z. · 

Bu ıibileri bulmak ilk bakıtta 
nnılabileceii kadar ıüç müdür? 

Bir memlekette servet y~ mülk 
balinde, ya bankada, yahud da 
atok mal halinde depoda aald~ 
nır. Sahalann her üçü de hüku· 
met elinin yetitebileceii kadat 
7akmdır, kolaydadar. 

Servet meydanda olduiuna 
söre ona sahih olanan ne ıuntl~ 
aahib olduğunu arattırmak müm
kün deiil midir 7 

Sanlardan 30 tane.ini halledaclı 
hir arada yollıyan oJııayac:uları. 
mızdan 80 kitiY• hotlıırına 
,iJecelt hediyeler verecefi~ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

12345678 

--,-
~ldan sai& ciotrıa: 
1 - Bir ilim il). 

% - B1r meyva (f), Mln .., ....... 
(3). 

1 - Rei!dttô Mr al~ m. Neta CI). 
4 - Ba7ra.m lt), Fllb (!>). 

S - Bir emir (3), Tersl ıu (2). 
8 - Futbolda t:wrm (3). ialm (%). 

7 - iıd il~ (il). 

1 - 'eş"ell ad-am 18). 
Yulaa.ndan a~ı:v~ dolTu: 
1 - i :.a.nbulun b!'r Somıti (8) . 
2 - Bir manevi kunetıc (1). 

F arzedelim ki bir vatandat 
yüz bin lirahk bir ~ervete ma. 
liktir. Eier bu servete veraaet 8 - Bir emir (3), Başına. (o) rellr e 

yo1u ile yahud bir piyango talihi bfr lsfm olur (4). 

neticesinde malik olmamı, iae 4 - Tah5tl C!tllr (4), t: tat (2), 
karlı bir ticaret aonunda eritmit 5 - Ara.b bir yer (6). 
olacaktır. ıı - Bir yı (2), Berab:!i (2). Tava. 

nın ctlblndeld (%), 
Türkiyede ticaret verg:ye lA· 7 - Bir krz tsmı (4), F.ares (3) . 

bidir, bu verginin mikl•rı da or-
te.lama bir beaabla üçle biri bu· ••• ~ •• ~ •• ~~':i.~~ .. (.~~: ......................... . 
lur. Dünkü altm fiatıan Eier 100 bin linlık servete 
aah&b olan vatandat geçim için Dün bir altın 36 lira 50 kuruı 
de bir paraya muhtaç olduğuna idi. 
göre, hiç deiilae ıörünen serve· --------------
tinin tamamına tekabül edecek İstanbul Beledl,-eSI 

nisbette bir vergi makbuzu gös. 
teremezae ortada bi:r vergi ka
çakçılıtı olup olmadığını araş.. 
hrmak, aervetin kaynaimı aor· 
mak neden hakkımız oln1aaın) 

Komedi Kısmı 

Bu akpaı ııaat 21,St -
ASRİLEŞEN B A B A 

Yaaan: Splro Melis 
T~: A. Racopul09 

B• ~ın sa.al 20.H la 
?'oı'lJH 

Varhk vergisini, kanunların 
müaaade edebileceii kadar de· 
rin maziye uzatmak şartile, bu 
şekilde •ergi kaçakçıla"rını arat
tırarak tamamlamak yalnız bazi. 
neye cal nmıı olan bir hakkı iade Oumu'tftl •• Paza.r clin1ert 15,H eli 

etmekle kalmaz, ayni zamanda matlM 

SON POSTA 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, 
GRiP, ROMATiZMA, 

NEVRALJİ, KIRIKLIK 
V • bettın ağrıları derha keser. 

1."llira ma,cıeracırlmli·tçın l"OllMh n psrıaaa!aıı aatı-er. 11.0!ın ve plitın n n 
yüziikler.I. lı.rymd.U C:l41adı. e;u.slü çlı,ıdt •e pWdar, 7eıı& eva.llye yüziik?er, 
cümüıftea mamul lllrir bLlı, paeb. .e J'emdl t&lnmlann.10 lllpa.rı lt-ri kabul 
ohm•. Sa.at~ eımaıı ~.lbi 15 sene wın\ıulib4ır. lp.vf:ş otmca !stl)·~nlce 

tab.lıoık &'onıterııtr. M.ek'.,abla <istanbul paııtıa hıtma. 18') adre.~in~ mür-..uu.i. 

· llöncitetıin ıs 
sıc: 

HER KESEYE UYGUN YEHI GELEH TiPLER 
333 U. TIP 4 li.mba 3 daJp 2... J) 4 3 • 
243 • 4 1) 3 • 

Tlirklye umumi acentası: 

TORK RADYO ve ELEKTRİK Ltd. Şti. 
Galata pe»ta kutusu 1557, Telefon 44032 

NEZLE - GRiP - BAŞ - DIŞ 
ve bütün ağrılan derhal keser. Her 

çok iyi neticeler verebilecek hir 
ahlak mücadelesi olmuf olur. _ 

Bu, buhran yıllannın bize ve. 
rebitPr"'iH çok büyük bir fırsattır. 

Sayın 

Doktorların 

I' F.ddM.", içtimai, coğrafi, kad•n, ~ dnema, spor, m:::·~~asıl htr ..hada Almanyanın yüksek net-"I 
rlyatmdan istifade etmek istlyen: 

Sayın Halkımıza Mühim :l:ıan 

Or.NIHADTOZGE 
Cild-Saç Frengi 

ve diger ZOhrevt hastalıklar 

Ckl!eın Zl,aklu;ll 

1AKV1M 2 nci teırlo 

Rv011 ıene 
18.'18 -l aci tqrin 
!H 

GONF.Ş 

s. u. 
7 4f> 

l ölı! 

~. IJ. 

E ı.. Ci 
v. ? 05 

13 
Cunıe 

RH:nİ MDe 

1942 

Arabi aeoe 
18 1 -Kuım 
6 

Zilkade lM AK 
s. ()· 

4 6 03 

1:.t 10 

llclodi Aqam Yatıı 

s. . s. 1.). ::ı. 4>. 

16 36 17 5ıı 19 27 

" 48 ıı 1 b4 

Nazarı Dikkatine: 
Senekrdenberi Diyüretlk lı:al>i.. 

llyet:lnl taL.dlr ettiğiniz 

" E U P H Y LL 1 N ,, 
in tablet Entravenöz ve 
lntramüaküler ampullerile 
Süpozituvarlan gelmittir. 

Biliımum ecza depolarında 
menucldur. 

Piyasada bulunmadıiı takdir
de Türlüye umumi acentaaı: 

F. KNECHTEL posta kutusu 
139 a müracaat edilmesi 

rica olunur. 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

luhanımen bedcU (34.800) Ura eıaın 8 aded 6 ldlovailı.k ve 2 Bdcd 10 ıı.ııo. 
' ı motörJene~r crupu 22/1%/1Di2 ClU'şamba. ciinü saat 15.SO da. kapalı 
l&l'f usulü ~ iıbre blnaslllda tbplanan Meıka 9 oa Komi onca 
•iın &luıacıaMır. 

Bu •enlerin (2.610) llnıık muvakka.'t teminat ile kanunun 
ln ettlj1 vesnaıa.r.ı ve tckllllerinJ ayn! l'İm 14,38 r.a ~ adl ceçen 

K.om\ıı on Re t'1 e vermeleri 114zm\dır. 

Sartmmıeler parasu olarak Ankara'da labeme dair nden. iL Paşa'd& Te. 
eJlüm ve Sevık cfııttnden t~m!n olunur. (1108) 

Köy ü ve işçi Elbise eri 
UCUZ • SAÖLAll • D YANIKLI 

latanbul; 

Toptan aallf yeri: 

Sultanhamaın; İrfwıiye Çwııaı; nunı.ra 1&.19 

SALAHADDiN KARAK.AŞU 

' • 

bctncl p..-tİl.İ de pek kııa bir :u.manda satılan köylü Ye İtçl elbl. 
~ ve .,_Jtolarının üçüncü partisi satıta çıkarıhnlfltr. Tticcar ve 
esnaftmı3'dan dolayıslle Jköylü ve ltÇllertmi.zden ıördiliü 
rağbet ve alakadan ceuret alan müeuese, teıkilitını ge. 
nifletmeie karar vermlıtir. Muhtelif vilayet ve kaza merkezwbı. 
de müe:Mese nıamulatını &atan mağhabr bulunnı.a.kla beraber bir 
çok vlliyet ve kaza merkeılerinde henüz köylü ve ifçl ell>lselerini 
Mltan mafazalar yoktur. Bu ılbi yerlerde müeuea.e manıulattnı sat
mak tstlyenlere fıat ve çql<l listesi gönderili!-. Yalnız bu elbiseleri 
sabnak üzere yeniden açılacak mağaza'.ların &iparlıleri evvelki par 
tllerde olduğu gibi tercihan daha evvel gönderilmektedir. Slparlt
lerin bedeli İ&tanbulda pqfn alınır. 

1 BiRiNCi SIN"J MVTAIJ o 

Yakanda. .,,1clıtun11• ılfŞriyaila.rdan ba.şkıı. ciınlük, hafta.ilk pet.elcr, re&lnıll harb mcanua n ve bllha Pazar " Per,embdu mUı •artlı 

s 1 G N AL Almanca, İtalyanca, NÜ s HAL AR 1 
Franaazca, Rumca 

•• ..., , ... ao • Utıw (Teıe ... ı -•> 
8•bıall vu, .......... bfla.J "• ... il---~ .. " ................................ _. 

................................................... 
Son Poıta matb ası: 

Bütün bu gazete ve l"OCtOl11Uaları munt.azaman takib edebilmek için ABONE obnanızı lavslye ede· 
ti!'&. G~ abooe olmak ve her türlü ma1Uniat almak için aıaiıdakl adl"e9e müracaat edilmelidir. 

J N~7at Mudür\l : llıl. 81Ma1 &ar'" 
----•İllıııl-V SAHhd: A Ekno.ım USAltlJGtı. ' 

Türkiye Umumi Mümessili: J O H AN N BAY E R 
Eski Gümrük aok.ak No. 38, Galata - l.tanbul Posta K. 1580. 

Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir ,.. 
Amirliğinden: 

1 - Karabük dolet orman ışı"ıme.aı l'CTir i.ml:rtt.tuıe b&lh Ten•han böl. 
rad cıanaltndaı •lıuıp Mcıa~cıer deposu:nd.a ilı:ute mevcud 1338 adede muadil 
316 mcire ml:kip tH des!metre rnlklp eıam Te 1740 :ı.dede mııad~ 386 metre 
m:kiıı 809 desi~ m:tia11 Jı.oknJ\r lemruklar1 &(ık ariıtırm.ı ıurU4lle satışa 

carıtınıştır. 

2 - Açık artıl.11'Dla 20.11.H:t 4aıibıııe nulla.Jaa Cama l'llnil s.ut 14 de Ka. 
nı.biık dulet orman işlet.ınesı revir Uıılrılfi bin:asmıd.a topl&nac.ı.'l olan kom • 
yon huı.unıım icra edilecekUr. 

S - işbu ç.am t.ıomrukl.umm beher ftffltre mil<Abının muhammt-ıı bedeli 30 
l!radan ve kölcn:ı.r tomruc•.ıının beher ~tre mlki.bının muha.mnıeıı bedell 28 
ll.nMbn olııp temlna.t ilçesi % 7,5 kuru IMS:lblte ~tarı 1525 liradır. 

4 - Bu tee a!cl ~ık arttırma ~mtwl Ankara::b Orm3n Umıım Mudur. 
lüiii ite 7,ongu'ldak çevlrge müddrliltüDd:e ft Karabük rulr amiT'.llgınde göru. 
lobilir. 

s - ist.tsıUerin lhale ıunUnde ieıdnat a.k.çelmle blrllk1e revir lmirll}lne 
müracaat etmeleri ıüsumu Jlln olunur. u2uı 

Kastamonu Nafia Müdürlüğünden: 
38555 Ura U Mıruş keşif bedelli xutamomı ı~ı 7ıdalchane blnasuun e. 

lıektrlk v ı ıhi ~ 1ia.1İl bernl>er Uı 1 bıpa.tı on beş elin mUdde!.Je n k.ıpalı 

zar! w llte yenld n ek ııtmeye it ıul.uıaıflur • 
lhaı · 27 • • ~n.912 Cum:ı günü on beşte Kastamcmu nafia cbi. 

resinde topla.nacak ır.om .!tyon tarafından )'1t1nıacaktır. 

Mukavele. ~. baruıdtrlık 4l:eri cend şartna.mesl, huusi Vf' f~ni r.t. 
n:ı.mder, il~ bili , proje ve elektrik sıhhi tma ald umumi ve ı~nni 
ıarinamt- ya.pı işleri umumi ve fenni prtna.mesl ve buna miıtefc-rrt d11tr nral\ 
teyHl~re 9 lira 64 kunı!I rr.uknb!ılnde Kastamonu rafta cbirestnd~n l'erllf'. 

cett ft.0'1I ~ He röndMik':cekUr. 
Mvvübt. teımtna.t U!ll Ilı' H kuruştur • 

Tallblerln tek.lif mektublannı ve ea u ylnni bin llrahk bu t c ~mer if 
1aptdtlarına datr lbr.a.z edecekleri " a üzerine nlha.yet ihaleden üp etin ev. 
veilne kadar latida lle Tllbete mürac&M eclert'Jk komisyonclan ehli>r.t v~11ika ı 

aımatarı ve bu 'ka lle beraber Tlc:al"dt Odılsı v tlaısmı n teminat ın:ık_ 

bıazlannı teklif me .tuhl rmda.n ayrı io 'ioe bir za.rfa koya.nı.k posu lıe gön. 
clenıtM'leri veya e Cf'Ç lbıılcd~ bir saat oneUııtı icada'!" ı bu mektublıtrııı lto. 
mlı&yona rcl-'11 

Bu mlld:J ti.en 
nur, (1U3) 

l!!a ı earUır. 

ra gelecek teklif nıek'hllııa.r,a bbul edilmeyeceıtt itan olu. 

Yüksek Elektrik Mühendisi Aranıyor 
Kofl19. ElddJrik Slrketlnbı mlilıendlııll •i mün.hald.1r. Tallblerln ~ıdo:ı 

yu;ılı evraklari~ Şlrltl'4 :Müd.ürlüküne müraoa.a!l rı U n olunur. 

ı - Ebli'yein:ame su.~ı: 2 - Şclıııdotna.me urotı; 3 - Bnııservlaıer 

sureti: ( - Tercümeihal: 5 - A8kori cturınn: 6 - il artıar: 7 -
İs!edlji a..vhk UıcreU. 

Devlet denizyolları işletme 

müdürlüğünden: 

umum 

İdaremiı.den tclta.üd, clul ve ye11m m~ı &hp dA &on defa ekmek karoe;ert 
verilen aile reislerinin Utlşe:- kıt'a ıototratıariıe vcnnlş olduldan beıanname

lerde bcslemdf' mecbur olu:ık cö ıter<t.kleri efradı 1~1 aıUf118 huvl.,Jet <'iİll.. 

ckuııs.rtle bll'likte bir ~rf içinde J3/11/9f2 akş:ın1ma kadar Zat 1 leri MBıl. 
durıutüne teslim etmelf'l'l ilan ()lu .1ur. { 1378) 

E 

Tesvikiyede Satıllk Arsal r 
T eşvikiyede emlak caddesi üzerinde 

her türlü bina yapmağa müsait iki 
arsa satılıyor 

EmlAk ve Eytam Bankasından: 
No. Yeri Kıymeti l\lesalı • 

399 Teşl'lki)e \'ali ltonafrı mah al. 
le9 Bostan ve Emlfı.k eaddl'. 
len C5ki 8/4 > enı 23 numaralı 
a 21.325 lira 4%6.50 MZ 213S lira ... 'Teşvklye • Harbi) e \'alı konağı 

mahall Dost n ~c Em ıik 
caddeleri eski 8/6 yeni 27 ııu. 

ma.mlı a 30.Jıtı lira 507 iZ JOl lira 
izahatı Yukarıda yaı•lı ca,yri mer:l.."'Ulleır p in para. ile ve :a.~;ık arttırma 

Ul'1J U~ ııa.i l lacak1t. T. 

ıüzayede 3011.94% P.tı rtesı gunü aaa.t U ek n mız i,.tııabuı ıulwııll 

sataş 'kom onu hururunda yapıl ı.c:\k ve en yukse.k bedt'I merke7.e bildiri. 
lccek ve haddi lavık 'orUlılü!ü ta dl ıl.Je Maıt,·e \'ekaletmden is'ız n edile. 
rdC muvara.kaıt cevabı alındıktan aonm nt•j ihalC!ll y&pıııca.ktır. 

Saotış verllc.ı bedel mukaddtt kıymeU reçtfii t kdirde temhl&t 
ak('eSI derhal a.rltınımııvarnk ihale kimin uhd~ıne l<Ta edilirs,. arad ıkt 
fark ond n tam edilecek.Ut. 

l\lür;ayedeye llQJ( edet·ekıerin mukadılcr kıymoUn y t.tlc onu nlt?telın. 
de temtna:t. ya!ırma.Jarı la'lımdır. htekhkttn UmlJlat akçesi. -niıfın. tezkcl't'.sl 
'c tic adcd fotöJ"rafl blrllkfe bl dlrHeı ı ı:un ve sııa~ kadar benılı em • k 
~f'n e mürac 3t etmeleri mt•rctıdur. {1309) • , ____________ mml ____________ ,~ 

Üsküdar As. Ş. Başkanlığından: 
baş' defl.crinde liSyıtı bulunan ~eldi ve edek ırub l ıa.nıı 

lkfeer klt.'a " rototratıarı.nın ahnm:ıaına ıuzum conıbn oklujuncbn ıu.. 

bemlze lll6l5ı.ıb emekli ve )edek uln)'t:mn ikişer rototrarb.t'.ım veya blh'"l t.. 
ta ~ elden e ıetiımıelcri ve fototrnııarmm artl da kayılıi buhı:ı. 

dutu dert«~ uumara&lıe a.ımflımum )'azmalan lihrumu ilan olunUf". 
ClGl'J.1235) 


