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Amiral Dar/anla Dö 
Gol'ün anlaşmaları 

muhtemel görülüyor 

sovrea_,r 
merkezde 

detaarraza 
geçtiler 

Gece Mosko
vada hususi bir 
tebliğ neşredildi 

T oulon hadisesi üzerine Fransız halkı bu iki şefin 
anlaşmalarını istiyormuş, Sovyetler, Fransız donanma
sının intiharını mihverin hezimeti şeklinde görüyorlar 

Rjev kesiminde 
300 meskun mahal 

geri alındı 

LİslNID 29 ( A.A.) - frenM· 
aın 1_...:..;.e iffali ve Toulon 
v-*'au üzıeriae Franııs halkı a
'l"&smda birlik ~atar. franaıs 
h•Un de GauUe ile.!?.~!!~!~~ .. !!!: 

·F·ra·nsaöiö-s i ı ahtan 
tecridine devam 

ediliyor 
Londra, 29 ( A.A.) - Fransa· 

·ı~~ tecridine devam enan sı ...... an 
c!ilmektedir· l • F 

Şimd• Alman aakew-.e~ı ran-
- _,_erı-:..Hı yerlerını alarllk 

gız .,.. ....... • ) d' 
-nühim yerleri qıal etmıt er ır. 
"PunlaT içinde ıayyare meydanla-
.• da vardır. :..:..---co>---

R uslar Yablonski'yi 
geri aldılar 

Londra, 29 ( A.A. i - Dbül~ ~ ~e
ce ~en Sovyet te ıgıne 

ıöre StaıingTadda Sovyet kıta~lı 
ileri hareketle.-irıa devam etmıt
ler ve mHkiın mahalleri almıt· 
'ardır. Bu maıhalle.. arasında Ko
telnrkovonun 20 kilometre mesa• ı 
fede Yabl0tuki vudır. j 

Bir demiıryolu istaıyonu alın· 
nıı~tır. . 

A man hücumları aiır zayıat· 
la püskiirtülmüttür. 

~"alçıkta SoVyetler i~rleyİf 
kaydetmiıflerdiır. ..:---o---

Stalin Amerika 
Harbiye Nazır1nı 

tebrik etti 
londra, 29 (A.A.) - Şimal 

Afrikada kazanılan zafea· do_1•· 
Ylaile Stalin Amer:kan haTbıye 
nazırı Stimııona bir tebrik telıra· 
fı çekmittir. 

----c:ı---

lngilizler Madagaskar 
civarında bir ada 

işgal ettiler 
Vi,i, 29 (A.A.) - tnıilizler 

Reunıon aclaamı iııal etmiılerdir. 
'Mütecamler a.raıında de Golcü· 
ler vardır. Adada örfi idaTe ilin 
edilıni1tir. 

Libyadan haber yok 
I l.ondra, 29 (A.A.} - El Agey. 
a tar1kında 40 kiloftletre kadar 
meaafede bulunan seltİ'Z;nd or· 
dudan reami bi.r habc" alınama
mııtır. 

latm-mı istiyor. 
Bu anlatmanın yakın olduiu 

.. nalmaktadır. 
Souyetlere •öre 

Mo.la>va, 29 (A.A.) - hvea. 
tiya sazeteai T ouLon hakkında 
y,.zdıiw bir ı makalede bunun 
Mihver için bir beıimetten batka 
bir teY olmaıclıiını ve bununla 

Avrupa harbinin yeni bir aafba
suun batlamıt olduiunu yazmak
tadır. 

Hitler Lavali het'l donanmayı, 
hem timal Afritta.aını almak için 
dealeldem'İıflıİ. f'akat muvaffak 
oLamamıftw. 

lzveatiya makaieaini <•J'ataıan 
Fraııea» diye bitirmektedir. 

Fransız filosunun 
intiharı büyük 

akisler uyandırdı 
Londra Toulon'un istifade edilmez 

bir hale getirildiğini bildiriyor 

Bir Fransız ~enizaltısı Barsilona ilUca etti, aemi:erde 
~ılı.Jaa subay ve erlerin ekserisi telef aldu 

llııılır 2 ~iı~ıı 1 azla 
esir ıldılır 

Bertin 28 ( A.A.) -- Alman or· 
duları wnumi kararsahının teb
liii: 

Alman ve Rumen kıt'flları Kaf 
bayanın ıarbi.cıde yaptıkları mu 
kabil taarruzlarla diifman hü -
cumlannı seri püskürtmüılerdir. 
Aiaıirin farkında da tiddetli Sov 
yet taarruzları akim kalmıt ve 
Sovyetler 35 tank kaybetmiıler
dir. 

Alman motörlü kıt'alar& Kal • 
muk borkırmda yaptıkları bir 
Heri hareket eanaaınd.ı yeniden 
bir düımaıı srupunu yok etınit • 
terdir. Almanların eline 600 Hir 
dütınüıtür. 

Yolsa ile Don arasmda, büyük 
Don kavainde ve Stalinsradda 
diifmanm tiddech taarruzları 
inadh mu.harebei« neticea~ lde 
akamete uğratılmıttır. 'Topçu ve 
muharebe tayyareıeri 34 Sovyet 
tanki taıhrib etmitlttd:r. Alınan 
son haberlerde tasrih edildiğine 
gCtre, 20 den 27 S1>nte,rine kadar 
düımao Volga ile Don arasında 
319 tank kaybetmitt~r. Bundan 
baıka, 26 top tahrib edilmiı ve 
2 binden fazla e&İr Almanların 
eline dÜ§lnüttür. 

Kalininin cenubu garbiainde 
ve Toropetz böl5eainde siddeti 
müdafaa muharebeleri devam 
etmektedir. Alınan mukabil ta
aBTuzları netic..ainde düşman 
muhtelif keaunleı de geri püs -

] 
kürtülmüt ve yeniden 95 tank 
tahrib edilmİ§lİr. Yalnız bir zırh 

-~-----.,.;;j.r. lı tümen 56 tank lahrib etmiıtir. 
~oulor. !i71anında ba!ırı'an muharebe ge ı •ler Souyet hu•u•İ tebliği 

Londra 28 (A.A. ) - Deniz danlar, birbirler;nc, ıu paTolayı Londra 29 (Radyo, aabah ıaat 
mahfellerinde aöylendiiine ıöre ventÜflerdi: 1 de) - Gece yarısında neıredi. 
Almanya, İn.giıliz hava kuvvetleri Gemilerle beraber gitmek le• len Sovyet hu:.usi t~bliğinde, 
tJaraf ından tamam ile tahrib edi- ,ebbüaünde bulununuz. Eğer git. Rusların Rjev merkez cephesin
len Cenovanm yeı ine Toulonu i.1- ... ınümkün detilae gemileri de büyük bir taarruza seçtikleri 
ıal etmek zorunda kalmııtır. Fa- batırınız ve semilt:rle birlikte de- bildirilmektedir. Ru, kuvvetleri 
kat Toulon da ,imdi İte yaramaz nizin dib:.ıi boylayınız. Her ne o- blD'ada 15 ila 30 kilomelTe ilerle 
bir hale setirilecektir. Limanda luru. olsun hiç bir gemi Mihver- mit ve 300 meskun mehalli geri 
ve limanın methalinde batırılan cilere bırakılmıyacakhr. almışlardır. Burada bir kesimde 
birkaç gemi ıebri ~imdiden isti- Amiral Laborde tarafından dört Alman p:yade himen; ıle üç 
fade edilmez bir hale ıetirmiı- gönderilmit olan gene subaylu, zırhlı tümen dağıtılmıf ve 500 
tir. filoyu alıp götürinek ve bu müm- Alman öldürülmüştür. 

Madridden uu:len tafsilat kün olmadığı takdirde gemileri Rejev cf'oheaindeki A1D1an hat 
Madrid 28 (A.A.) _ Öğre • batırmak planının icrası lüzumu- ları üç noktadan yarılmıştır. 

niKliiine ıöre, Toulonda bulu • nu teyid etmek üzere Toulona Kle.tlıaya geri alındı 
n Fransız ıemilerinin kendi ıeld•kleri zaman Strasbourg zırh Moaıkova 28 (A.A.> - Ruı kuv 

rendil«inİ batırmaları emri A. 1111 ba.tınlmıt bulunuyordu. Tolo. vetlerl, Kelatkaya'yı ıeri almıılar. 
· al De Laborde tarafından ve- nu te..ketmek için vakit gecik • dır. 

mır b bd k' lA • t• k et • • d k'l Bir Mihuer ordıuu muhaaara 'l:mittir. Bu a a ı p an, ev • mıt ı, mu avem açın e va ı 

~lce tanzim edilmis bulunuyor- kahnamıftı. Alman!arla İtalyan- altına alınm&f 
du. Filonun ku~and~nl..rı, bu ların zıırlıh kolları, tersanenin Lonclra 28 (A.A.) - Reuter 

Plinı taıv=b etmışlerdır. Kuman- (Devamı 3 üncü uıylada) ajanaıntn MMkovadaki bmmi mu • 
habiri bicllrlyor: 

Son haberlere göre, Ruı kııkacı 
Don nehrinin cenubunda, Kalaç ka
sabası üzerinde kapanmak suretile 
mühim blT mihver ordusunu Sta • 
llacrad cepheainde nıu ..... ra altına 
ahnıftır. 

----<>---

Tunusta şiddetli bir 
muharebe oluyor 

C, öre, il general p 1 d Şimali Afrika.la mevzii ve 

O 
Londra 28 (A.A.) - ar s ra • 

e Golle görüştü ya:!!'1~y~ bölıesinde ,iddet- ;ı:ı~:~t ir:r;:::d·~:~a 0!~:~!~~ 
Eski lran Başvekili 

Fu ruüi Han vefat etti Lonclra 28 (Radyo) _ Baıve. li bir savat devam etmektedir. İn· çadırlı kamplar ve yürüyü~ kol • 
' Çörçil bugün aeneral dö Gol slliz kuvvetleri mihver saflarına ları bombalanmıt ve mitralyöz Ankara 28 (Radyo gazete -

A gen.ereı Catruks'yu kabul etmlt bazı noktalarda zlrmlılerdir. Dl • ateşi altına alınmış~ır si) - Eaki İran batvekili Furuii 
ve kendilerini öi\e yemeğine alıkoy ter taraftan Blzerte • Tunus cephe- Tunusta bava meydanlarına ve Han ölmii1tür. Kendiı.i mütead

;lflur. aincle de fİddetll bir muharebe de. d" man motörlü kuvvetlerine kartı dPd defalar batvekil olmuş ve 
Ankara 28 (Radyo sazetnl) - vmn etmelıte ve ge~ral Andet'ıon Uf iden ıece ve gündüz hava hü • memleketini hariçte ve bu me • 
~ ha.bere ıöre s~neral dö ~ol bu alchi• llıkviye kat'alarile taattus et-~1 yapılmı,tır. Alman ve t yanda Türkiyede büyük elçi sıf a-
siin tanare ile Litbona ıebn11 .ve m~.ı.. . . talyMI av tayyareleri harb aabuın tile temsil etmİflir. Doat İran 
ondan Anı.ikaya hareket etı1'nlf • •iman teblığı .. · d" ·ıı · · b k bd d 1 
•. Ba ...._.I tAiiid ed-. a.. (~) Reani da hepei 20 dUflllan tayyareaı u • mı etuun u ayı an o ayı 
m " d ..... _....

1 
· ~lr. cluyduiu acıyı paylaım:a. 

........... tew-: 20203 

Parti kaza kongreleri bitti 
····-----

"Milli Selin etrafındaki 
birlik her zamandan 

daha kuvvetlidir,, .. 
Partililer, kongrelerde bugünkü ahval 
müvacehesinde kendi.erine düşen vazi
feleri canları pahasına dahi olsa yapa-

caklarına andiçt klerini bildirdiler 
Ciimhuriyel Halk Partisi 

Oaldid.ar ve Befiktaı kasa 
koaarelai dWı öileden aon· 
ra yapılmıf, bu auretle bir 
.,.danbwi devam etmekte 
oı.. lr.aaa konsreleri niha • 
yete ermiftir. 

Sa.at 15 de yapılan Üıkü. 
dar kaza kona;.·eainde vila
yet idare heyeti reisi Suad 
Hayri, vilayet ve parti erka
nı da ha.zar bulunmu,lardır. 

Riyueıt Jivanı aeçimini ve 
At.tiirkiin azız hatır-• için 
tazim sükutunu müteakib 
parti kaza reisi, belediye 
reis muavmı Lütfi Aksoy 
idare heyetinin b;, yıllık ve
rimLi çalıtmaıını anlatan f aa
liyet raporunu okumuftur. 

Lutfi Aksoy, idare heyeti 
raporunda bılhassa Üskü -
d...tıların, Milli Şefe, hü • 
kumet ve partiye kartı duy
dukları aevgi ve bağlılığı 
tebarüz •tt=rmi-t ve ~unları 
aöylem~tir: 

- SuUı jçinde yatamaa1-
na ve sulhün nimetlerinden 
istİıfade etmesine raimen, 
Mtlli Sefimizin (patladığı 
gündenberi memleketimİ7. 
dünya harbine en z=yade 
'-uıroo ,,,..klaMnHhr) ika-zını 
bi,. '"" l ilf' hahrındnn çıkar-

mıyan Türk vıtandat•• ecda
dından kendisane intikal e
den mt.tk&dde& dövütmelr. 
kabiıNyetinde.ıa zerre kad ... 
kaybetmemif, yurduna ya • 
baacı sözleaouı dikilımeai ö • 
nünde, biitUn ruhile dildeı
mek ve fahl•ımak yolunda
ki azmini &l'tırmıttır.ıı 

Lutf i Aksoy bütün parti
lilerin, devletin vurıuncu • 
va, iatifçiye ve aoysuncuya 
kartı açlıiı amansız aavat • 
ta, milletin tem yardımını 
hazırlamak yolunda ellerin
den gelen ıayreli urfet~k
let-ini, ıençlerb ahlaklı, fa
ziletli ve di~iplinli bir ruhla 
yetiımelerine çalııtıklannı 
belirtmit ve muhtelif dilek
ler üzerinde izahat vermit· 
tir. P.arii re\ai hu dilekler 
aırannıda, temizlik itlerİnf! e. 
hemmiyet verildiı-:ni, l(f! • 
çen yJ temeHeri atılan köy 
mekteblft"inin ikmal edil 
mek Üzet"e ulduiunu, bu se
ne 23500 liraya 8 yol ihale 
edildiğini, Üıküdar meyda -
nmm mühim kumıntn insa 
olunduğunu anlatmıf, ya~
dmı, tetcir ve diier itler et
rAlım:I• İzahat vermiştir. 
(Devamı 2 inci •ayFaıla 

İnhisar maddeleri 
yarın yeni zamlarla 

sallşa çıkıyor 
lnhi.aaır maddelerine yeniden 

yapılan zamlar belli olmuştur. 
Dün aktatn bayiler ellerinde bu
lunan malların miktarını b:ldi -
ren beyannamelerini inhisar -
lar ida!'e$İne tevdi etmişlerdir. 

Yarın aabahta.n itibaren, tütün 
ve içkiler yeni zamlarla &ahfa çı. 
karılacaktır. İnhisar maddeleri • 
ne yeni yapılan zamları havi lis
teyi son sayfamızda bulacakaı • 
nız. r··-·····----....... -.......................................................................... ~ 

· Uç yeni kanun layihası 1 

Devlet demiryolları i 

müstahdemlerinin 
maaşlarına zam 

ilk okul 
kanun 

öfjretmenleri hakkındaki 
projctsi meclise veri•di ~ 

Ankara 28 (Telefonla) -
Devlet Demiryolları İtletme u
mum müdürluiü memur ve 
müatahdemlermc aid kanuna 
bir muvakkat madde eklenme. 
ai hakkında hükumet bugün 
Büyük Millet Mectiı.ine bir ka
nun proj~i verınittir. Eklen -
meıi iatenen maddeye göre a

: 
i detin iki aene daha temdidi için i 

hükumet mecli.e bit' kanun 
projesi aevketmi~tir. 

ilk olıul ölrclmenleri 
Ankara 28 ( T eiefonla) 

ilk okul öifetmenlerinin kad
rolarma, buıusı idarelerden 
almakta oldukları mesken be-

mele ve hammallarla 1-15 inci dellerine, terfi, talti{ ve ceza. 
derecede bulu.un müıtahc{em- landırılmaları ve bu oğretmen· 
lere, kanlarına ve İateler; ken. ler için tetkil edilecek sağlık 
dileri.ne aid olan ana ve ço • ve içtimai yardım sandığı ile • 
cuklarının her birine fevkala- yapı sandığına dair hükumet 
de hallerin devamı müddetince mecliıe bir kanun proje&i ver-
ayda beter lira verilecektir. mi,tir. Bu proje ile ilk okul 

Ankara 28 (Telefonla) öğretmenler;nin maas farkla • 
Tunçeli mıntakaıında tatbik e- nnı, yol paralarını, meaken ve 
dilmekte olan kanunun mer'i· tesis bedellerini huaua'i idare
yet müddeti bu senenin sonun· lerden alabilmeleri esası gö:ı.ö
da nihayet bulacaktır. Müd • nünde tutu!muştu'!'. 

~ ........................ ·-··-···-····-················ ................ _______ ···-·-"' 
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AKiLE BAllM 
ve 

·•· 
SULTAN 

"GENÇ,, OSMAI 
Y •••t yavaf merdivenleri çık

tılar, Hamza Beyin yatak odası 
önüne gelmiılerdi. Eama bacı ka
pıyı iteleyiip şamdan tuttu· 

- Gir anlanım. 
- ! .. . 
Hamza seı çıkanrıadan sir -

di, yere serili yataiının üzerine 
oturup ayaklarını füturlu f.üturlu 
uaath. Bacı, hala ainai sinsi ve 
manalı maaab aanbyoı .du. Elin • 
deki pirinç .. mdanı. &zerinde kil. 
~· 'bir uboduç» n 'bir au kapau 

SON POST .A: 

RESiMLi MAKALE = İnsan müsavi olarak doğar ii;i 

iSTER {NAN, iSTER iNANMA! 
Bir arlraJ~mıı: lokantalar- müddet kendisine! ve tabaktahi 

dan f,irine widiyor, parJesii • ekmeğine baktıktan sonra clu. 
sünden elrmeğini çı1rarryor, ye- yanamıyor. Nezaketle: 
meğini yeyip bitirdiği zaman - Al/eder.in, bu mide öyle 

al1f11Jıf, ekmek•~ gitmiyor. A
taba.imcla bir bufuk dilimlik caba tabağınızda kalan ~u bir 
bir ekmek kalıyor. buçuk Jllim ekmeii bende

Bu .ırada tam lta•-.ı•ında o- nüe liıtletmelc Jı:ıbil midir? di-
turan kelli lelli bir zat 11~ yor. 

iSTER iNAN. iSTER iNANMA! 

buhmıan ,.atak yanındaki ıedef yordu, aevai dolu sözleri yaıar- akdem:e «Fındıldn daki yabmıza 
İflemıeli rahle iicerine Udöktan mııtı. Koynundan dörde bükülü ıöç etmek iıtedüj'ini dahi aöyler 
1011ra, döteme tahtaluı üzerine bir kiiıd Çlkara:rak uzattı ı idi. Benim ild sözüm Hamza B.,. 
bajdaflı: - Aıl ci...wn. Gülçiçek hatun yirn, yann ıece ıizi dört gÖ& ile 

- Bu gece ~ederl\aiz Hamza} setiirdi. beklerim. E.velki ıece nafile 
- 1... Hamsa BeJ kijıda kapıp 'ba. havfeyleımifİz. Ol ayak aeai c<ca• 
- Ana ıöremecliiini.&e iizülür tmlıı riye Hubyann» mıt •e hubam ta. 

misüz? - Gülçiçeık laatur. mı? rafından bizi ÇJiırmağa ıelür 
Delikanlı cn-ab vermedi. Ba • - Beli benim manam. Gülçi- imitl • 

filli eimİf, kaytan bıyıklar\le oy- çek laatma. Esma bacı sördiiiii manzara· 
nuyordu. - Ya, e.velce ıelen ıtname· dan çok hotlanıp haz duyan, 

Esma bacı tehar,adı: yi» dahi o au ıetürmif idi? ... ,ycıılur ıi.bi süzük bakıılarla 
- Ya, çok üzülür miıüz Ham• - Yok, anı ((Hubyar» adlu .eyrecliyonla. Deıikanbpm aara-

:rıa? [Genç adam ba,ını kaldmıp !tir cariye setiimaiı idi anlanım. ran yüzüne kan Ye can gelmi,ti. 
öfkeli öfkeli bakınca dayan ama· - t... Kederli gibi duran bezgin ıözle-
dı] ya benim «ku,tanmu andan Smtular. Delilcat.b parmaklan rİ için için kıvılcunlanıyordu: 
bir haber ıetünnitler iae? •• titriye titriye kiiıdı açtı. Okur • «Demek, ol bahçede i,ittiği aea-

Genç Hamzıanın Tenıi ilkin aa. ken bayılacak gibi oluyordu. O ler misafirlerin seılet"iymi,t.o 
rardı, ardından krzardı, ihtiyar <«-'kile)) Hanım laaa •e birkaç aa- Küçük mektubu, dolabdaki 
kadını birdenbire omuzlanndan tırlık bir mektub ya'Z1y01"du: ~ kaplamalı çekmecesine 
yakalayıp ıarealadı: < ~ oaınımdan aziz Hamza kilidledi. Yatak yanında, rahle 

- Baka bacı, latife ise yerin- Beyim'; üzeııindeki mum süzüle aüzüle 
de o1ur, değil iae, dotnıaunu aöy- «Bıa ıece ıelmen. Osküdari A. yanıyordu. 
leni ziz MMmıud Efend hazretleri ve Esma baca yavafÇa kallmııth: 

- Ya, dojnayu aöyler ;Mk ne '4Wketl1i «pad.h ho.;a11 Ömer Aritk bucağına cekı1ecek, genç 
veriiniz? Efendi .. bilmeclüiiJnU& iki ki • Hamzayı hayallerile bati>••• bı-

- Ne iat.er iseniz? mesae hu'bama misafir 1relmi4 • r•lracaktı. Hamsa Bey hiç aes 
lCa4lJD ....... tefb.lıli hala • ı.rdir. e-.... ular •• 1me&c1 .. ÇI---- 79:11. kadının oda • 

Zühdü Çubukçuoilu, profeaür 
doktor Etem Akif Battalsil, 
doktor Halil K.aramzırak, Ah • 
med Arif iyicil, Hükmi Arkök, 
Rii§dü Dik. Yuıuf Ziya Draman 
ve yedek azalıklara da Salih 
Kırdar, Ekrem Kanız, Fitnat 
Güner, İhsan Ö.ı:kaya, Muzaffer 
German, Rütdü Ultav, Bedriye 
Saner, vilayet ILongresi delege • 
tikleri için de Zühdü Çubukçu -
oilu, Arif İy!.cil, Hükmi Arkök 
seçilmİf ve kongl't"llin Milli Şefe, 
Büyük Millet Meclisi Reisine, 
Başvekile ve Parti Genel Sekre
terine tazim ve b•ilılak duygu • 
larının &blaiı alkıılarla kabul o
lunmuıtur. 

dan uzaklqmasını bekliyordu. 
Ell'fta kadın kapı )'anında durdu: 

- Sabah ir mi kalkacaksız? 
Delikanh Ce"Vab vermeden o

muzJ.annı ıiUDnc~, odadan çıktı. 
Hamaa kapıyı aürmeleclikteıı 

aonra acele acde ao7UMu: Ya
tacaktı, dıp.nda çok tatlı biı: ba
har ha .... •ardt, cök derinlikle
rine aaçıl-.ı kıpırdıb 11lclıdar sö
rünüyonlu. 

Sabahleyin çok hafif uyandı. 
fÇ'inde b.ir yerlerde durmak iıte· 
miyen bn- kelebek oynaklığı var
dı. Ahıra indi. 

Hay-.anı eierleyip karlara çık
mak, <cBahklrn d.aki Rum «ayaz. 
masu taraflann :t kadar bir aa -
bah ~ezintisi yapmak istiyordu. 
Allah İlterae, oradR.D Smvrik&pl
ya veya Y edikule yolile İstanbul 
tarafına geçecekti. Hizmetçi 11-
yaı Efencliıainin .~ cloiınak üze
re iken bir suintiye çıktıjmı hiç 
sönnecliti için fatanbul Afi" bir 
seyahate çıkacaiını aanmı.fbo 

( An.c- oor J 

Sabahtan Sabaha: 

Mekteblerarası lig maçlarna 
dliı baılaıdı 

l.tanbu1 mektebl«I ara•ında ter. 
tib edilen 1 MZ • 43 mevskni fat • 
bol maçlarına din bapanmıftır. 

Şeref aahasında epey bir kalaba. 
lik önünde 7apılan ~tk maçta lstan. 
bal Uaeai sıkı bir oyundan sorva 
Taılcıaıim lisesini 2-0, Kabala§ 1.. de 
Dariittafakayı 2-0 maglüb etmlı • 
\erdir. 

Fafb stadında yçılan maçta 
Yüce Ülkü, V elayı 6..0, Pevtevt1iyal 
ela lıık Ll~i takımını 3-2 nıağlüb 
etmitlerdlr. 

----c>----

Vela lise ve Klöb~nün 
yıl diniıi 

Vefa Liaealnln (70) '1c:i ders yılı 
'N v ef.a Usealnde olmlİıllf Te o • 
bılmllf olanWıa yurda balıanan 
Vefa klübüniin ayni zamanda 
(34) üncü telİI aeaeıl münatebt.tlle 
dün -..ııı bir toplantı yapıbnıı • 
\ır. 

BirP Vefaldartn bulundukları 
bu lıoplantı aamlmi bir hava İ• 
c;mde 1rece pç kadar ıümıüf, 
bu •ada .ki me eb ve apor ha· 
tıra1arı anıhnıttır. 

Müessif Bir Ziya 
Sehir :Meo1ılııi asaaıail:ı.n 'ft tehrimiz 

İtrtyU. mjtıebassı11 

Ahmet Faruki 

hNda'M'unde11 bldmlaTak 
.Kadaköy ()sma.Mt;a. cıa.mlı şerifinde oğle 

J'llllD8Slnı m~kill eenaze na.mazı ba • 
dııleda ~ aile bbrtstarun& 
dehıilıilııl .,.ıraıı loknacaıkm. 

Jılevll B-.bınM e1ll1e 
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7774 tamam en g lk l ldl (Baı tarafı ı inci .aylada) Fransız bdaotnışa1nmosının ev kapıla.rını dövüy<>rlar ve liman 
sahilinde sata sola dağıhyordu. 
Tersane, çar çabuk zorlanım~, A nglo Sakson mi.ıtetJeri ta. 
muhafızlar >t&a.te icbar edi.lmi ş ı-a.fmdıuı bu barbde mih
ve Almaaılarla. ltalyanlar, Straa- vere müteveccıh askeri hareket 
bourg zırhlısının demirlemi~ ol- lerin en tesirlisi ve kısa zamanda 
duğu Millia.ud 1·1hlımını iıtili et- umumi vaziyeti allak bullak e
mi§lerdir. Ahnaulcı.rla İtalyanlar, den, hiç JÜpbesiz ŞinıBli Afrika
zırhlıya çıkmak i .. tenıi~ler ise de ya yapılmış ola.o asker çıkarma

meık taraftarları arasında idi. Bu 
arada, her f.nattan i&tiiade edip 
azami faydalanma &"tmlle hare• 
ket eden bir üçinıcu unsur, yani 
komüniatler de bir baıka. rol oy
nuyorlardı. (AA ) ık. · l:..<vet.inde Jde 262 bina kısmen, 

Ankara 28 · • - ıncı • .....,. t:t!ı§rinin 15 indenb&ri. memleke • 39 bina tamamen yıkılmıştır. Her 
tlmizin bazı bölgelerinde vuku· iki V1°liyeUe maalesef sekiz va
buLan yer sarsıntıları •.on .g~nle.r- tandaJımız ölmüotür. Bu iki vi. 

· tk ı t n la yet ve mahalli alakadar tef -
de kesilmiftir. Bal e~ır ':1 aye ı killer hemen foab eden tedbirleri 
de çoğu Biıa<liç nahıyeaınde ol· llı.k üzere, l086 bina kısme'!, almakla beraber, Kızılay umum 
1075 bina tamamen ve Çorum vı- merkew:i de derhal faaliyete ge-

çerek felaket mahallerine cadır, 
çivi ve saire göndermek s.;retile 
acil yardımlar yapmı§tır. 

Sarsıntı geçiren Amasya, Ko
caeli, Manisa, Çanakkale, Van, 
Kas.tamoıni, Sinop, Ordu vilayet
lerinde hasar ve insan kllyıbı 
yoktur. 

M. Çörçil .hu. akşamlSicilya hava meydanı 
~~~s ~~!1!~~~!lin ve 12 ada bombalandı 

P .. ·· ••at 20 de bir nutuk azar ıgunu ..- . . . 
-aöyliyeceii resmen bildırılıyor. Kahire 28 (A.A.) - Müşte

rek ingiliz Ort.~ark tebliği: 

Dakar hakkında Ka.ra kuvvetlerimiz hakkında 
• • • b}•"" • kayda değer bir §ey yoktur. Dün V ışının te ıgı avcılarımız Bingazinin cenubun. 

Viclıy 28 (AA.) - Müsteınle. da iki düınian avcısını düşürmüş-
kit nazırlıiı bildiriyor: lerdir. 
, Mareplin enıirlerlM itaat etm: Siciılyada Gherhini hava mey-
Jea Dakar umumi vali5İ '!-01•90~P- danı 26-27 Sonteşrin gec.:esi orta 
tna'li A&iJuıdaki asilere ıltlbak .. bomba tayyarelerimi-ı tarafından 
meğl kabul etnılfllr. müessir a.urette bonıbalanmıştır. 

o-= • Bombalar han&"ariarın ve bina -
Japonlar Singapurda gemı ıuın aruında patlamıştır. 

· edı'yırlar Dün bomba tayyarelerimiz on 
tnŞa iki adada Po.-tolato körfezine 

Tokyo 28 (A.A·) - Singapur taMTUz etmiflerdir. Rıhttma isa

betler kaydedilmi,tir. Sicilya ile 
§İmali AfTika ara&ında tayyare • 
lerİmiİz bir Yunkers 88 düıür • 
mütler ve batka b\r tayyareyi 
ha.sara uğratmı\'la.rdır. 

4 tayyaremiz dünmemi§tir. 
Roma 28 (A.A.} - Resmi 

tebliğ: 
Düıman Sirqüzada !Florida ü

zer:ne akın etmişt:.r. BiT miktar 
' " !ar vardır. Ölen ve yaralanan 
yoktur. 

Ege denizincie Leros adası 
da İngiliz tayyarclet-i tarafından 
bombalanmıştır. Ahali arasında 
birçok ölü "e yaralı vardır. Ha
sarat ebemmiyetaizdir. 

teozphlarmda Japonlar . taraf.ın· 
dan infA edilen ilk •emı denıze 
~m ... 

:.:..---<10--~---

Fra 1s1ya bava ıkrnlan 
. Lon~ra 28 (.A.A.) - lngifü; ha.. 
va nazırlığının tebliği: d k 1 »- _.ı·-"DC' y• ım o una 

Amiral Darlan Fransızlan 
vazife basma çağmyor 

1>a.'i17r~.:ı:.:ız buıün öğle üze-
ri ılmal fT*"ca ve H. oland .. adakl d4:- LondTa 28 (A.A.) -· Dün ak. ediyordu, Fakat ,tmdl onları tama-

-- b unı etmıt faJll Toulonun Abnanlar. tarafından mile kaybetti. Ve birçok subay ve 
tnlryolları hedeflerine uc w lıgali üzerine Cezaiı- radyoıunda a- erin de ölümüne .ebeb oldu. 
llirçok lokornOtifler hasara ugra ı· mlral Darlan dernlttir ki: HiçblT.iımlz vazifesini yapmakta ar-
tılırnlftır Avcı ıervlsine ınensubakı'p t Fransız filosu Toulonda kendini tık tereddüd etmez. Bu vazife ıudur 
fi•e u--;ı.lar•"'11•, bomba uç arı- .ı_r lkt b Ahn l • .,............ .... .. merdçe mü<lAlaa ett en ıonra a- anyayı ve talyayı e.unek ve 
tnı .. bı'r bir ka·.ı.a ııranı_amııtır. b b""lg 1 · • ~ 1"' _ tırmıııtır. Toulon ser est o es nın vatanınıızı kurtarmak, Fransız Af-

-o-= d d'ld' bir tuzak olıduğıı ve burada gemi - r'kası dünya üzerinde bayrağımı • 
Be1uadda 11 ki$i iılll e ı ı ıerimızı Alman toplarının ateşi aı- zın hür olarak dalgalandığı ordu. 

Londra 
28 

(A.A.} - Bel.gradda Unda tutmak istenildiğini anlamak mllZ1D1 &ilah taııdıiı ve' b;va kuv 
l>altaiama hareketleri yapmakla zan ko1aydır. 11 Sonteşrlnde donanma- vetl«imizln kanadlarını kullanabll
altına alınan ı ı kitinin Aknanlar da b.-eket a~ını. isted~ Filo diğl yegane yerdir. Afrika balkı, 
taraf nd !.J edildiği b:ldlrlt - kQmandanı hem dınlemedı ge - F'.ransanın yegane ümidi biziz. Buna 

ı Ml 11Uaııll il 1mizi kurtaJ"ablle<>eğlnl ümid layık ol.Gugum~ uzu gösterelim. 
tnek'tedir nı er 

... . ···············-···· ······----~~--------------· ---... ~:~:~~~fa:.~~:: ' Bugün s ü M ER sinemasınd~ 
ıı.. ...ı,.. t •· etrafınd•· ı Nürtelt ve hareket.il mevsimin en parlak lııomedıai 
"'ıenıurlara ~r evzıı •• 

~~l'~azırlıklar Janal edHmek uzere. l ., z o ,. v n c c ,. L v E L E R ,. 
Önümüzdeki hafta içinde her JI 

Gilr.el rıınıt mırt.ı ka gldip göriinüz. ~ R-Olle;d e: 

:JOAN BENETT - FRANCHOT TONE 

zırhlıdaki Fransızlaf', toplaril~ dır. 
atef etrniıfler ve dü,manı durdur. Mihverin Afrikadaki durumu. 
muşlardır. Bunun üzerine İtal - nu bugünden yarına esaslı bir 
yanlarla Almanlar, zırhlın~n mah surette b4ltalaya.n sekizinci ordu 
volmasına, elleri kollan bağlı bir taarruzu ile müterafik olarak 
vaziyette ıahMI olmuşlardır. yapılmıt olan bu hareketin' sürat. 

Bunun üzerin~ filo kumandan le muvaffak olma~ında bir kısım 
lan, topçu zabitlcriııe barut am- Fransız kara, deniz ve hava şef
barlarını berhava etrnek emrini lerinin müzaheret ve muvafakati 
vermişlerdir. Bu suretle gemiler· büyük rol oynamıştır. Bu da ay
de bulunan subay ve erlerin ek- ni derecede su götürmez bir ha
serisi telef olmuıtur. kikattir. Bu aebebledir ki mihver 

Fransız filosunun insan itiba- devletlerin.in, bır taraftan timali 
rile zayiatı, Fransanın bir gün. Afrikada bir topadanma hareke
lük barbdeikl kayıbından pek tine hızla teşebbüs etmeleri bek. 
çoktur. Fransız gemilerinin tah- leınirken, diğer taraftan Fransa
ribi iıi, 6 saat de.ram ctmiıtir. ya karşı duyacakları aksülame

Her kumandan, kerdisine ve- lin mahiyeti :merak uyandırıyor
rilmiı olan emirlere itaat ctmi§· du. Bugün, Fransanın i1gal altın
tir. da bulunmıyan kıımının i§gftl e
Bir Fran•ız denizaltuıBaraelonda dilmesi ile bu merak kısmen zail 

Bem 28 (A.A.) - Toulon'dan olmuştu Geriye Tulon Hmanı. 
kaçmağa muvaffak olan bir Sran • nın vaziyeti ve' Fransız danan· 
sız dehizaltısı saat 13 de Barse - masmın akıbeti kalmıftı Alman
lon'a gelmiftir. Zannedlldi~ine göre lar, her nedense Tulon'~ girmek 
lspanyol makamları ~emmi? ku • i&tememşiler ve donanma §efleri· 
mandanına 48 saat lçınde lıman - . .. . . 
d 

____ ,_1 
1

& ld"~ 1 • nın sozlermı kabul ederek donan· 
an UMU\ 8.flllUI a-ıım ge ıg nı ·ı· ek k 

blld
. :.1 dl ı.ı_ • t kd' d d maya ı lflllem ararını bozn.a-
lrnllf-ler r. ~sı a ır e e - 1 rd So "ki ·· • · d b 

1 lt 
·· h • 1 k mı§ a ı. n ı gun ıçın e, u 

n za ı goz apsıne a ınaca tır. d k d" k d" · • b . . onanmanın en ı en ısını a. 
Amerıhada feiaırlcr tırmasile, bu noktadan da durum 

Vaşington 28 (A.A.) - Geor- aydınlanmış oldu. 
gie'ylm temsil eden ayandan ve 
bahriye encümeni azasından M. 
Roc:lıard B. Ruaeol, ıu beyana.lta bu 
lunmU§fur: 

Fraıwanın güzel gemilerinin feda 
edilmesi hakikaten acınacak ıeydir. 
Fakat onları Touloıı limanının di
binde yatar görmek, müttefiklerin 
gemilerine ate§ açar gönneğe mü -
reccahtır. 

Gene bahriye encümeni azasından 
ve ayandan M. Guy Gillette, ~u söz 
leri söyleml§lir: 

Şunu unutmamak lazımdır ki 
Alman orduları karşısında mağ
lub düıüp mütareke ilteyen Fran 
sa ötedenbeıri tezao içinde boca
layıp duruyıordu. Bu FransR, bir 
defa, düf111an devletleri karfısın
da ikiye ayrılmıştı. Bir kısmı İn
giltere ile beTabeı olmu~tu. Di. 
ğer zümre içinde de anlaşmazJık. 
lar vardı. Bu .an~mazlıklar, Pa
sif b::r mukavemet [!Östererek 
zaman kazanmak istiyenlerle 
mihverin uzattığı eli kabul et· 

Bugünkü haduelerin ianesile 
şu nokta açıkça aydınlanıyor ki 
Almanya, Fransız ordularını 
ma~lub edea- etmez bütün Fransa 
yı ışgal ebnemekie nasıl hata 
etmiş&e Fıransa da, mağlubiyeti 
müt.eakib bü~nü kuvvetile tinıali 
Afr1kaya geçıp orcıda teeaıüs et
memelde a~i hatayı kendi he. 
sa '>ına i,lemişt:r. 

Almanya niçin öyle hareket et 
memiş ve Fransa niçin bugün 
muvafık gördüğümü:.: bu hattı 
hareketi ihtiyar eylememi~tir? 
Bu, şimdilik bir sır lır. Bir •mkan 
meslesi olduğu kadar bir psiko
loji meselesi de ola:bilir. 

Maamafih Fransız mağlubiye
trnden aonra Almanya ile Fı ansa 
nın karşılıklı münasebetleri es· 
rarh biır mahiyet arzetmekten 
hiçbir zaman l ili kalmamıştı. 
Lavalin durumu, Amiral Darla
nın vaziyeti ve nihayet Mareşal 
Petenin rolü ayrı ayrt aydınlabl· 
mıya muhbi r birer mevzudur. 
Hitler·- son Tulon vukuab müna.. 
sebetile ve b..!.1 ar a tekaddüm e
den mektubu heı halde bu ka· 
ranhk sahnelerin bır kıt'ımını ay
dınlatıyor. Öteki taraf hala m~
hemdir. Fakat bütün esbab ve 
avaıniHne ragmen Fransız donan 
masının kendi kendini batırma11 
~övalye vari bir harekettir. Ava
kıbi çok mühim oiacaktır. Gemi. 
lerin bir anda be:J"hava olmak 
için tertibat almaları mümkün 
olmadığına göre bunun evvelden 
hazırlandığı gün gibi aşikardır. 
Buna mu.ka.bil Almanların da bu 
donanmayı su veya bu suretle 
karşı tarafın işine yarayacak bir 
kuvvet olmaktan çıkarmak iste
meleri kendileri iç.in hir zaruret
+i. Fran51z tarihi, Fransız mukad 
deratı üzerinde bugünkü k l\dar 
müessir olabilecek bir had.;seyİ 
ender kaydetmiştir dense pek 
mübalaga -edilmis olnııtz. - ** 

Fransız donanması, müttefiklere 
hizmet etınlfllr. Bu filo, hakikaten 
kahramanca hareket etml§tir. 

Londraya göre 
Londra 28 (A.A.) - Fransız 

donanmasının Toulonda kendi ken
dini batııunuı haberi İngıliz gaze -
leleri tarafından üç cepheden teL 

İngiliz -Rus münasebatma dair 
Almanlann eline düşen tamim 

.. ed l lımektedir: 
1 - Manevi cephe: Franaız va-

1 

oıtaıueverliğl zincirlerini kırmııtır. 
2 - Siyasi cephe: Vifi rejimi. 

nin aczi ve Almanyanın hilesi. 
3 - Askeri cephe: Müttefikler 

davasının bir zafet"i. 
B erline göre daire mutemedi v:uıtasile nüfu& .ba

tına 500 gram beşablle teker ttr • 
kttinden Jeker alacak ve rnernu.la· 
ra dağıtacaktır. d 

kazaların ihtiyacı olan teker' e 
kay:nıakanıb'ldar emrine verilecek. 

SeyL--cU;,rlnc hoş ve unu u rmaz iJııl saUı .-eçlrliJorrar. 
- , 

Berlln 28 (AA.) - Alman ga
zeteleri, tabiatlle scünün en mühim 
mev:ıularmı tefkil eden Führerln 
ID!lrefal Petene mektubunu ve Tou. 
loaun Ahnan bafkumandanlığı ta • 
ıafından bildirildiği veçhi1e lıgallni 
bahla mevzuu etmektedirler. Ga -
teler. yazılarında, Führerln mektu
bunıdakıl fikirleri belirtmektedirler. 

Berlin 28 (A.A.) - D. N. B. 
ajansının öğren<liğine göre, ti· 
mal Afrikada İngiliz ba§kuman
danlığının •ubaylara a'İ<I siyasi 
bir tamimi ele geçirilmİ.§tir. 1 
Ağustos 1942 tarihU olan bu ta
lima.tname İqillere ile Sovyet
ler Birliği araıındaki münaae • 
betlere aiddir. Bunda hülisaten 
şöyle denilmektedir. 

temeldir ki Rus milleti muzaffer 
bir muharebeden sonra geçenki 
askeri mağlubiyet neticesinde ka 
bul ettiği meş'um prensiblerden 
ayrılacaldır. Fakat bir Sovyet 
zaferi ıneticesinde Almanlar ko
münist bile olsalar bolşevik cünı
huriyetleri arasına girecek olan 
bir Almanya sulh Ye hürriyet 
için bir büyük F redrik, bir Bia
mark, bir Wilhelm ve bir Adolf 
Hitler Almanyasından dNla az 
teh likeHdir. lir. 

Sigara satmıyan bayi 
Şehzadebaıında, 36 numaralı 

dükkanda inhisar bayiliği yapan 
Muhlddin adın.da biri dün sigara 
alınak Ü'Zeıre kendisine mi.ira • 
caat eden bir milıteriye dükk& -
nıncia aigara mevcud olduiu hal
de aabnadığmdan zabıta tara -
fından yakalanmış, milli korun· 
ına :nıaıh"eme.ine verilmittir. 

Edebi romannnız: 2 ı 

Yazan: C•ucıd Fehmi 
d ~elki fena bir kad:n, fakat biç 
~ aba deiil... Bunu farketme • 

ınıı KÖrünerek: 
- Ben de şimdi onlar ;çin tek

~a~.teıekküre hazırlanıyordum, 
e 1• Derin mateminiz içinde ba· 

na bu k d 1Ak •• d' w• • . . a ar a a a goater ıgınız 
1çıi size bilhaua minnettarım. 

en bahsi deiiştirmek istiyo • 
rum, o ayni me'\izudan ayrılma
~ıakk ~ inad ediyor. Bu da bir 
a tık olacak. Haydi yem bir 

tecrübe . .• 
- O tabloyu ben de p ek ae

'\"erim. Resimden pek anlamam 
arnmıt her halde süzel bir eser ••• 
Rel\lder ne kadar cazib, çehre 
ne kadar eanlı. Onu aize yollar • 

İPEK SİNE:::MASINDA ~ 
Macers fiımıeılnln uı yilksS an'l9'4 

p AUL MUNI ve yeni yıldız GENE TIERNEY 
Berliner Bönen Zeitung d lyor ki: 

COŞKUN KAHRAMAN 
F•luıl.nde biiyi*. mu ntfakiy~ b.nıu,yorra.r 

B~iln s~ı 11 Te 13 tıe ıtemtıa.tıı ma.t.ine 

Toulonun müdafaası ıimdi kat'i 
1 olarak temin edlJmit bulunmakta -
ı dır. Düf&nln muhtemel bir ikinci 

1 

oepbe harb .abneelne sızabilmeslne 
yarıyabilecek son delik de tıkan 

ken ıuib bir ke•iile bulundwn. 
şimdiye kadar. ~unu nasıl olup 
da f aJ'ketmeYıfUDt' . f&flYO~· 
Bilin bakalım, gözlen. bakıtı ki-

ıne benzi>'°'"? 
- Kime? 
_ Ayn«ı aize.. . Dikkat etti • 

niz mi? Tıpkı .iz, •izin gözleri • 
niz •isin bakı+ınız ... 

Yüzü hafifç~ kızarıyor. Faka~ 
ciddiyetini hiç bozmadan, h&tta 
bira'Z aoiuk olarak kısaca muka· 

bele ediyor: 
_ Dikkat etmedim. 
Aman Yarabbı ne kadın?. Ne 

mükemmel aktiris .. · 
_Sonra resmin bir başka ?u· 

auaiyeti daha var. · Bu da bıl • 
hu&& pyanı dikkat. .. Kadının 
aözleri hangi taraf tan ba~ar~ -
nız bakınız size mjlteveccıh go · 
rüpüyor. Tablonun sağına geçi • 
yonunuz a.ize bakıyor. soluna ge
çiyorsunuz, size bakıyor, ıkartı • 
amda duruyorsunuz gözleri gene 
gözlerinizin içinde. . . Bu tablo 
için aÖ71emirorum, bundaki hu
auaİyeıt plpb .. iz hot bir fe)', fa-

kat reaaam 14yed çirkin bir mo
del lintihab ets~ydi her halde 
böyle bir tabloyu duvara asmak 
tahammülfersa bir şey olurdu. 

İlk defa olat<ak hafifçe gülüm
aüyor. 

- Güzel bir kadına aid de ol
sa bu bdu İ.rariı bir bakıı hota 
eüder mi Cemil Bey 1 

- Sahibi bu kadın olursa. e· 
vet •••• 

Mükaleme ya.va~ yavaı istedi· 
gım mecraya dökülmek istida· 
dını gösteriyor. Gözlerindeki o 
sahte olduğuna şüphem bulun
mıyan teessürün doğurduğu bu
ğu uçtu. Şimdi daha. açık, dı-na 
yakın bakıyor. 

Konu,ma fırsatını elime geçir
mitken bırakmadım ve hararette 
devam ettim: 

- İnsanların uzuvları bir, ya-
hud birkaç seheble halkcdi1miş
lerdir. Meaela kulaklar yalnız duy. 
mıya yararlar. Ayftkların da yal· 
nız yi.irümeie hizmet eUHderi gİ. 
bi.... Buna mukabil ağzımızla 
mütea.ddid i•ler görürüz. Yeriz, 

mı,tır. 

içeriz, konuıuru~, bağırırız, ısı
rır veya öperiz Gözlere gelince 
onlar hiçbir ~eye, hiçbir uzvumu· 
za benzeme%ltt. Gözler konuıur
lar, gülerler, a.ğlarlar, iıaret e. 
der, habeT verirldr, haykırırlar, 
yalva.rırlar, tırmala." veya akıar· 
lar. Gözler vardır, onlara baka· 
m.azamız, yakarlar. Gözler var
dır, onların içinde benliiiniır:in 
eridiğini hiuederaini:r. Gözler d" 
vet ederler. Gözler nefret eder· 
ler, gözler iztırab çeker veya se
vinç ifade ederler. Bazı gözler 
meleklerin gözleri kadar aaf ve 
ben-aktır, bazıları §eytanca pa. 
rıltılarla yanarlar, yani gözleı 
karakteri de anlat,rlar. 

Nefes almak için bir lahza sus. 
tum. Nilüfer dudRldarında hafif 
bir tebessüm: 

- Bir ıey unuttunuz.! Dedi. 
Ne unuttum? 
Gözlerin tali bir vnifesi· 

ni.... Ayni zAmAnda görürler 
de ... 

Benimle alay mı ediyordu? 

Komünistliğe kartı fıtri bir 
düımanlık iç.ind~n yetiımıi olan 
birçok ıubay ve er hiç şüphesiz 
lngilteren:n bolşevik Rusya ile 
müttefik oluıunu hayretle karşı
lamu~lar ve ıaşırmışlardır. Bu hu
~usda snemnun olmıyanlara şu 
.,oktahı:r i:zaıh edilebilir: 

2 - Sovyetler Birliginin har
be kanpmş olması İng\\tcrenin 
r n'k lehine olmuştur. ...................................................• 
İtalyadan dokuma 
tezgahları geliyor 1 - Müıterek 1ngiliz • Bolıe

vik zaferinin Avrupada komü -
nistliğe yol açacağını f arzetmek 
doğru değ~ldiT. Bilakis pek muh. 

Şehrimlulekl muhtelif dokuma 
firmalarının ltalyadan dokuma m&• 

böyle bir klnelerl almak için yaptıkları te • Fa.kat çehresinde biç 
ali.met yoktu. maslar mWbet netice vermiıtir. AL 

dıitllllz Mıbere ıöre, İtalyade 
memleketimize gün.derilmek üzere 
külliyetli m.iktarda dokuma tezıüı 
ve apre makinesi yo\a çtk.arıbnı§tır. 

- Evet sörürler de 1 Diye tas
dik ettim. 

-Sonra bir şey daha .. . Ba
zen melekleri ,~ytan ve ıeytan· 
lan melelı sö•t«irler, yani yal"n 
söylerler. 

Bunu aaymalr benim aklıma 
gelmiş, fakat pek açık bir ima 
olacağı korkusu ile vazgeçmiş. 
tim. Ne tuhaf kadın, bn. . Benim 
&Öyliyeceğim ıeyleri o söylüyor ... 
Na-sıl bir yol lakib ettiğ:ni anla 
mıyor değilim. Aıkerlerin kaid~· 
sine uyarak e ll iy; müdafaa şekli 
taarruzudur, diye düşüni.iyor. 

- Şüphe )·ok, dedim. Yalan 
da söylerler. 

- Bazıları bozuktur, görmez
ler. Bazıları da renkleri yanlı~ 
gÖTürler. Daltonizm hastalığı di
yorlar, Buna .... 

Bu sözleı-i aöylenıekten bir 
maksadı mı va.-, Acaba? 1ık de· 
fa kı&a bir bkkıtla gözlerinıin içi. 
ne haktı. ( At'kaaı 11ar) 

2100 lirasrnı çarpıı$1ar 
Sirkecide Alemdar otelinde ya. 

tan Tavas tüccarlarından Haııan a· 
d ında bir zat evvelki ıece Babçeka
pıda bir l~li gazinoda geç vakt• 
kadar lçmlı. sarhoı bir halde otek 
dönmiiftür. Dün sabah ceketinin ce.. 
b ine el ataın tüccar, iç.inde 2100 li. 
ra bulunan cüzdanının yerinde yel· 
ler estiğini görerek Emniyet Mü. 
dürlüğüne b8fvurmuılur. 

Yapılan tahkikat neticesinde tüc. 
~arın 2100 lirasının Alemdar ~te • 
linde Necmeddin ve Celal adların. 
daki fahıslar tarafından çalındığ. 
anlllıılmıştır. Para otelin tavan ara. 
&lnda kl\marot Necıneddlnin ıandı· 
ğında hu\unmuı, sahibine iade o • 
lunnwttur. 

• 
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iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
30 Teşrinsani 942 Pazartesi günü sabahından itibaren sigara ve içkilerin aşağıda 

yazılı f iatlarla satılacağı sayın halkımıza bildirilir. 
PaJcet Beher paketin müdafaa 
tekli Veqlai dahil Atıf 

NE V' 1 Aded Fiab Kurut 

S garalar 
Sipahi Lüks (Teneke kutulu) 20 80 
Samaun Lüks (Teneke kutulu) 20 71 
Sipahi 20 75 
Samı un, Yaka 20 6S 
Çqit 25 80 
Boiaziçi 20 55 
Yenice ince 20 4S 
Sedceldoryan 20 40 
Bafra maden 20 40 
Gelincik 20 40 
Enili 20 40 
Tiryaki kalın 20 40 
r ıryalri İnce 25 41 
Birinci kaim 20 32 
Birinci ince 20 30 
Hammeli 20 • 23 
Üçüncü ince 20 22 
ikiz 20 20 
Halk blıa 20 20 
Köylü blm 20 15 
Köylti ince 20 ıs 

Doiu 20 13 
Y eai Harman, Hu1U1i kokulu 2G 100 
Meb'us A 20 60 
Meb'us B 20 45 
Meb'ua C 20 40 
Subay 20 25 • 
Asker 20 3 

. Tii tiinler 
Enili 20 Gramlık 30 
Bafra 20 )) 25 
Tathsert Fabrika 25 ,, 25 
Tatluert Atölye 25 ,. 20 
Bqinci fabrika 25 » 20 
~ci Atölye 25 ,. 16 
ikinci köylü 20 ,, 14 

M:uhteli,. 
Yerli Enfiye 25 ,. 30 
Türle Pipo Tütünü 20 >• 75 
Pipo Tütünü 100 ,. 120 
Isfahan Bohça 1000 )t 19SO 
Birinci Isfahan 25 )) 45 
ikinci Isfahan 25 )) 40 

Puı-olar -Toroa Taneıi 17 
Esmer » 8 

NE V' 1 
500 lik rakılar 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

4S0 lik rakılar 
)) )) 

)) » 
)) )) 

430 lik rakılar 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

Votka 
)) 

)) 

Kanyak 
)) 

)) 

Vermut ve kmak. Şarap 
)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

Şifeli Sofra praplan 
» )) H 

)) )) » 
Façalı )) )) 

Müaket ,.rabl 
)) )) 

Bira Şiteli 
)) Fıçılı 

Malt HulUuı 
Viski 
Cin (Yerli) 
Birinci sınıf Likörler 

)) )) )) 

)) )) )) 

ikinci sınıf likörler 
)) )) )) 

)) )) )) 

Şi,eli Saf ispirto 
)) )) )) 

)) )) )) 

Tuvalet ispirtosu 
Kolonya 

)) 

Birinci Suma 
İkinci Suma 
Saf İspirto Litresi 
Kolonyalık ispirto Litresi 
Yakılacak )) )) 

)) )) )) 

Cilihk )) )) 

Şife 
Hacmi 

Cl. 

100 
50 
25 
15 

100 
50 
25 
ıs 

100 
50 
25 
ıs 

100 
50 
25 
70 
35 
15 

100 
70 
50 

340 
200 

70 
Lit. 
200 

70 
50 

Lit. 
35 
75 

100 
100 
50 
25 

100 
50 
25 
50 
25 
15 
50 
50 
25 

Lit. 
Lit. 
230 
230 
90 
100 
100 

Müdafaa vergisi dahil 
beher tifenin satıf fiata 

K~ 

700 
350 
195 
120 
500 
260 
135 
95 

400 
210 
115 
70 

460 
250 
130 
400 
225 
110 
340 
250 
200 
330 
200 

90 
70 

260 
120 
40 
70 
45 

l600 
650 
700 
350 
200 
600 
300 
150 
340 
170 
100 
12f) 
230 
120 
730 
590 

Hastane ve Eczanelere 
Kolonyacılara 
Bayilere 
Bayilerden halka salat 
Marangoz ve Sanayicilere 

ve Bira Fiatlannda Sise Depczitolan dahildir. 

Sanlardan 30 tancsini h"JlleJerelt 
6ir aracla yollıyan okuyucuları. 

mı:sclan 80 lrifiye hotlarına 
wiclecek hediyeler vereceğiz. 

1 
2 
3 
4 
5 

12345678 

u---ı--t 

6 =·-ı:.-
7 

8 • ======='=~~:::::::!==ı 

( BQf taralı 2 ııci $aylacla) 
Ziyanda olan Fransadır. Do

nanmuı denizin dibinde, ana va 
tanı Alman işgalinde, bütün 
müıtemlekeleri Anglo _ Sakson 
idare.inde bulunan b:T' Franaa 
muharebeyi kim kazanına ka . 
z.nam a\& zamanında yüksek 
aeaıe kıocıutmanın sonuncu imkıln 
Ye ihtimallerini de kaybetmi,tir. 

AmiTal Dart.n Franaız donan· 
maamın 'kendi kendiaint batırma· 
aı üzerine dün Cezayir radyoaun· 
da aöyıedii'i bir nutukta: 

«-· Fransa &'l"tık yalnız Afri
kaya ıüveneceklir ! n Diyordu. 

Şirketi Bayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus kıt tarif esi 1 / 12 / 942 Salı 

ubahından itibaren tatbik edilecektir. 

Çam ve köknar ağaçlarının kesimi, 
nakil ve istif işi 

.[)eylet orman lfle&m~ı Karabük revir amlırlitlnden: 

Solcl.m &aia cıovu. 
1 - Ayaüabının aıtuıda.ld c~ 

% - Milli (6). 

Amiralin bu aözlcri aöylerken 
'8). habrlayamadıiı bir noktayı da 

biz ha.tırlayoruz: 

1 - DeYıet Ol'1Daın ltletmesi Kara.bük Mnırıtğine batlı l'.al~kkaı bu~eslnin 
E;rt on onna.nııuıı 1. 3: 11: 19 DUJD:ı.Pa.lı ma.k~bnnd;ın d:ı.mpla.n;ın '734 
me1ıre mJW.ba mlllilodit 825 adff çam ve 1580 meue m 'kabına muadil 475 aded 
lııôiııoıaa" atacuun dipt;.ıı ke5.me ft verilecek ölçüşe l'Öfe tomruk b:ıllne iirat 
etmek ve b.btıklann& soymak sureUle revlrce depo lıttıJıa.z edilen Demcllec- '\"e 

Arak ~ kamyon yolu. Jı.ena.rındakl nmııa 1erterine natcil ve wr işi 
30.3.943 taıchl:be .ııaa..r Y:1ıPılmak üzere açı.c dısll.meye çıkaılıloııştır. 

2 - Aç* flka.ltlmıe 7.12.94~ tariblııe raatıa.y&D J."Uariesl ıünu s<\at 14 de dev. 
let oıımarı itlel.mesi Kan.bük rev1'r imirllj'i binasında topla.nacak olan komi&. 
JOD hll2IUl'WldıL yılopıl.t.caktır. 3 - Sonun:' .""J. &"ellr.se bir müskirat 

mad4fe9l -.. a.ıa.n. o&ur 18). 
4 - Bir ıwm spor 14). Teni 'bir ealr 

(S). 

5 - ı..- .yeni ie~m. (J). Bir ajan. 

- Nllllll (!). 
1 - At&e1n blr 1erlndea (6). 

'7 - tıiıamtı (1). 

1 - Benme:Jen ('7) • 

Yı*aridan aptlt'a ioğra: 
1 - K.a.Tö.rde bir 1« (1). 

1 - AIAawf.'er (6). Nota. (2). 
3 - Bir vlliye'mlıllılt"m (8). 
4 - Tenııl para lhfa.bl l4), Yemin (3t. 
5 - Tann (3l, lurmııılı (4). 

8 - İlıil' (R). 
'7 - Nota (2), Orta C:ll. 
8 - Bir vasıf.al naltn~r"ntn (8). 

Afrika Fl"alUı:ı deiil Araltdır. 
Muharebede b., t'Olü oynamak 
bıalrlnnt gittikçe! daha fazla ka. 
zanmakta ol.n Amer "ka iae bü
yük dedetlerin idareleri altında 
bulunan J'&bancı ırklara kendi 
mukadderatlanna aahib olmak 
ha.kkmı vadetmiıtir ve bugün 
filen efiaiır. altında bulundur-
maktadır. 

İki tııldan hira: 
Amerika ümicl ettiği ribi za· 

feri kazanacak oluraa ya vaktiJe 
yaptıiı vidterin yalnız Avrupalı
lara aid olduiunu aöyliyerek aö
ziinden dönecek, yahu.el da Arab 
dünyaaı yeni bir idaıeye kavuıa-

l - BTın:nci m&ıldedı> 1uık ..,rtlar dWresinde ~u emvaıln dip~n kesme, 
l1ılllıtt ft ılıııllf lthıin )h}ber metre mltlbının muh.amnıftl bedell be~ liradır. 

4 - Temlmıt aı&~il ~ 7,5 heaablle 2388 ılradr. 

5 - Ba ite Md ıtÇık elı-111me earJııa~ A.rıbdcb Orman Umlllll Mü. 
dtirlilıiii • ZODC1Lltllk. Orm.m Cevlrıe Miidürltiıtiinde Te K~ıik mir imW. 
~~~ ... 

1 - Wtılı.ıiJııdn ebi!imt' ~ f.emlınat Mıeeltti lle b>riil:te ittir imlır. 
•tine münıw.- etmeleri IÜ118Da tia olanır. (1'731) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıb FMiil~: Ba.1.: ti ve Tıbbi kimya, HIJiyM Patolojik Anatomi, tiçün. 

oü it haıl&&ldılıın, l'eu l"akilli&eslnde: Ummni Boıtuıik. Ga.iıiltlu.k, Sınai k.lmya, 
B1*1* F•üı"9lnıle: Devıetk'r hıtnaku. ve bıt.ısa4. Fakiilles-nde: tıdıiut. te. 
lt$me cloçeıneatl«l açdd.R". t.kıilerln 7abancı dil lmt.lbaBlıvı 28.1-91:? Per. 
fNDbe ıüı'1i -..& 9 da. 7•t'tlacakıtr. Nanuecmtı V~lliltçıe bbul edilenler ıes. 
ıertnı derhal jüri neyetlne Tel'mete mecburdur. 

""-•••••••••••~ caktır. ~ııen.ı sıhha.t raporu. bet lotoiTaf, nüfus teskeresi öruetı •e ilmi hii.. 

D :iğün Sahiplerine 
Ut, lumı.Mı, f~f ve ltir ele okuJll

cuılan mürellkeb biz: sa:ı t&lı.unı 

:tütün 911ıhlbleriııln emrine lmade. 
ctır. ~ adrese Uit.fen mil.. 
ra.oaat ft!Bımeel. 

Haliç fenel' lncelbel caddesi 
19 No. Şefiye V arİf}i 

Franaanın muhaTebeye ıiTme· Tlyeüınl ~ fışı.trlte Ulşler teclı1.s işl6t kaı1eminden lste.4eeektlr,) Z1.1.94S 

liİ bir 1-ıteydı, bir defa harbin dı
tma çıktıktan aonra harbin sonu
nu bütün kuvvetlerini ve ıniia· 

tarihine lıaM)uo B.eCtörJUte baş 'f'Ul'mala.n. (1'769) 

temlekeleTİni muhafaza ederek r--- Takvim -
bekleyememe.i bir ba,ka hata 1 2 i~dteşrin 29 Pazar 1942 
oldu. Fransanan bugünkü haline 1 Zilkade 19 • Kasım 22 
acımamak, bundan teeaaÜT duy· S. İm. Gıı. Öğ. İki. Ak. Yat. 
mamak mümkün değil! ı E. 12,86 2,21 7,19 9,46 12,00 01,87 ck.-/H. ~akluJ.iL Va. 6,19 8,03 tıl,02 rn,29 ti,42 19.19 

( TİYATROLAR J 

I~~ 
iMa.nbu.I Belediyesi 

, ' Şehir Tl1a.lırola.n 
Komec1l luımı 

Bu aktuD .ut ZO,H ela 
ASRiLEŞEN B A B A 

Denizcilere ilin 
Devlet limanları i~letme umum müdürlüğünden: 

Karadeniz boğazı haricindeki ziyalı şamandıra 
Rumeli fen.erinin l:i" haklli clbeiınde ve 11 mJı mesa.feık Ye: 

o 1 il 
A. 41. 24. 35. Ş. 

o J il 
T. 29. 09. 30. Ş. G. 

cotrali mnitllrule bu lunan ve asetilen razı ile yanıp her 10 sani1ede tek be. 
yaa ~ek C"&Mt'l'n K~ adenlz Botuı ha.richwldd Iİyalı ~ıra U.11.9-12 
tarih•nde l'Mm şldde~ rırt-:na. tecılti il'! yertı.len '°Pmı.,t.ur. 

Badelmoayene telı:r a.r ayni llM'W.~ konulaea.k Ot'lan memkür fl'ID&ndıranın 1e
ftnl' konulduğu ve vkıldıtı aynca. illn eillıecektlr. 

İtizar: Bwıcbın evveıJu nüshalarda (Şama.ndramn 1erloe konalac:a(ı aynca 
ilan f'dllPCl'k&') r.uııac1.k .,....nıe seh,.._ eılitm~. 1a.z.ılm~1r. Taı;blb 

olunur. 1182'7) 

Devlet Demi~yolları işletme U. M. dan: 
Muhammen bedeli l466251 kırk altı bin aıı.ı yiu yirmi bet Ura olan 19 M3 

muhielif eb'atta çam veya ki'Uıar dUme •e 354 M3 muhtelif eb'atta eam ft7& 

köknar ta.hta (7 Bbincllinıaıı 1H2) Pazarie91 Pnii saM (16) on ı.M.ıda llay. 
_..,.... Gar blnua dahlllndekl lı.omlılyon tarafmdan kapah sari uaıalile aa. 
tın~. 

Bu lıfe ,.tımdt Weyenlerln (3496) ~ bin dört JÜI dloban &ltı 9rahk mu. 
naırıat temtn.t, kanunun tayin e&tlji Ye&iblaıia -.eurıerinl m1lbteY1 ud. 
ıarına ..,.ııı ırün ....ı (15) on beee lı:ıdar kcıaıiılJon relaltlne wrmeleri llınmdır 

Bu tee alc1 •rtn&meltt komisyondan parua olarak ~ılmak'tadır. U5'7Z) 

lstanbul yapı usta okulu sahn alma 
komisyonu başkanlığından: 

54000 

Muhammen 
bedeli 

18.50 Ku. 

ıta.t'i tenılnat 

9990 Ll. H98.50 LI. 
Yapı usta okulları için müaıtacelen ahnmMma lıızum hasıl otan cine ve 

mlalal'ı ve muhammen bedell ile kat'i temlııMa "6Bırda y.ı.zıla laya.n.s açık 

eksiltmeye konmuştur. 
Elıslltme ı Kinunu~vveı lHZ Çarşamba. l'ÜDÜ eaat 15 de Cataıoihında. 

Yük9ek M~tec- nıubasebeclliil binasında toplıa.nao ııaıtm.-..1~ komisyonun. 
el& J&pılacaliır. Şutna.me.<ıl de ıreçen muhaaebecllilııt.e l'Öruleblllr. lsteklllerln 
J8l1 eme TleaM Odası vesika& ve temınaıt 111ııpelet4ıe komisyona baş vur. 
rna.b.n. (1818) 

······················-·········· .. ·-··-····· ..... --·------· .... ··-·····-·· .. ··---
Son Po.ta Matbaa11 ı N~ Miklirih M. Sami Kar.7el 

SAHIBlı A. FJu.m UŞAKUGIL 


