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Bir başağrısı 
noktası 

Sicilya 
Tunus 

Uizerte düşiirül111edea ve 
Sicilya sıkı hava bombar
d1111anları altına alın• 
madıkça Miittefikler için 
Afrikada rahata kaVUfmak 
güçtür. 

ETEM iZZET BENiCE 

Rommel'iıı ),ldımn sür'Ul ile 
ve balta hava isıasyonlarmdııki 
lı:irli,kleri ve yedek malzemeyi, 
motörlü vasıtalarını, cephane ve 
gıda anbarlarını, bütün a&'rr ve 
hafif nesi vll'l'sa hepsini bırakıp 
900 . 1000 kilıımetre bi-rden çe
kilmes'.nin sebebi bugünler içüıde 
daha ,-azıh anlaş·lıyor. H'ç ~üphe 
yok ki Roınmel'i bu yıldınm çe
kili ine zorh,·an birJnci intil se
k!izi-;.ci lng:li~ ordusunun kahir 
üstünlüğii 'l'e taz) ikidir. Alman 
'" Italyan birL kleri Jıa\'adan, de
niLden, karadaıı gele.n darbeyi ön· 
li"·eıneıni,.lc.r \'e müdafaa hatları 
l·~rılır ya .. rılınaz en salhn ıniid~· 
faa batt.na kadar kaçabilmeyi bı
rinci kurtuluş şartı ı.ayını~lardır. 
Bu şart &.;inde Ronunel'i ric ·~t 
yLlt:ı:da h zlandırruı ik';nci. furııl 
Elageyla lıattıdı:r. Ronııncl bu mü
dafaa hattını çok ev.elden hesap 
elmi~ \'e en "°n kuı tuluş iiınidi 
addetmiş bulunmak gerektir. Her 
taraftan te)~d edild;ğ'ne göre bu 
hat Elalcmeyn müdafaa te>isine 
tam bir nazired'..r. K"a b'r iıa!llil', 
sol yanı denize, sağ yanı uç~uı bu
caksız Tuz çölüne dayalıdır. U
zunlui\"u elli kilcmctredeıı fazla 
değildir. Romınel hemen hemen 
12 _ 14 gün için.de bu hatta ulaş
m:ş \'e çekilişi ile İngiliz seki
z." nci ordu parmak ısıırinıı • 
tır. Çünkii İngiliz ordu>ll ta.raf.n
dan kafolunacak 900 - 1000 kilo
metreli1< mesafe içinde ikmal, ınu
ı•asala, menzil, i:aşe, takııiye i~e
rini tamamile sağlam bir halde 
kurmak lazımdır. Halbnki, Rom· 
mel için vaziyet tamamile btınun 
aks'ncdir. O, her bakımdau kay• 
nak bölgelerine yakınlaşmış ve 
Elageyla b3'1tım takviye n tah
kime başlamıştı.r. Binaenleyh yıl
dırım h.zı ile yaptığı çekilme ne
ticesinde birçok imkan ve zamaıı 
kazanmıştır. İngiliıı: oTdusu gerisi 
ile olan her türlü rabıtasını bi
hakkın tesis edemeden bu yeni 
nıüdafna hattına taarruz edemez. 
Maamafib, İngilizler de bu ba
k'ka.ti itiraf eylemekten çekin
memekte ve Rommel'e daha çok 
vakit kazandınnamak yolunda a
ciil davranmakta ve l\I'hver bir· 
1 klerini her yandan bava tazyi
kine maruz b>rnkmaktadırlar. Bil
hassa, Romm~l'in zaman ve iınkatı. 
kazancında Sicilya - Panlalenr yo• 
)unun biiyük faydaları olınak1a ve 
anlaşı\d:ğına göre Romıııel bu yol 
sayesinde geniş ölçiide takviye al
mak tadır. Bu itibarla müttefikle
rin Elageyla'dn yapacakları taar
ruz da Elalem<ıyn'deki kadar cid
di ,.c zo.rlıı olmak gereğini taşı. 

nıal•lad r. Yine bu yol miittefkler 
için ı:erek den'zden, gerek hna
dau Tunus bölgesinde de ciddi bir 
rahatsızlık vesilesi olmaktadır. 
Sardı>nya \'e Sicilyadan billı1ossa 
geceleri mü-tel'llJldiyeıı. taşınan 
Mih\'c.r askeri b'Tlilderi, harp mal· 
:remesi Tunus bölgesinde de müt
tefikl<:ri daha ihtiyatlı ve daha 
kuvvetli bulunmıya sevketnıekte-

(D~vamı ~a: 3. SU: 2 de) 
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MOVADO 
ACVATlC 
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Yeni içki ve sigara 
Tulon limanını· Alman denizaltıları 1 /iatları tesbit edildi 

Fransız Filosu Neden İntihar Etti? 

bir müddet evvel kapatmışlardı 
" ~'Zir~, 

iki Denizaltı Kaçmağa Muvaffak Oldu 
Bir habere göre limanda irili ufaklı 
Gemilerin süvarileri '' Marsegez ,, i 

60 harp gemisi vardı -
söyligerek boğuldıılar 

Lon<lra, 28 (A.A.) - İ(şa edil· 
diğine göre bir müddettenber1 
halyan har-p gemHeri ve Alman 
denizaltıl.arı Tulon limanını ka • 
pamış bulunuyorlardı. 

TULONDA NE KADAR HARP 
GEMİSİ VARDI 

Lon<lra, 28 (A.A.) -- Tulon ll 
manında ,3 lıdılı 1 uçak gemisi 
ve 18 büyiik ınch1fp dehi! olmak 
üzere 60 haı'P geın.'.'i bulunduğu 
söylenmektedir. 
BiR KAÇ FRANSIZ AMiRAL! 

TEVKİF I:DiLDl 
Londra, 28 (A.A.) - Bir habere 

göre, Tulon liman reisi ve birkaç 
am'ral A'manlar tarafın.dan tev
kif ca lmişlerdir. Bunl.ar; verdik
leri wz ü:er'ne serbest bırakılmış
lardır. 

,~~-~' ~...,,,,,, ..... ""'....,,.-" ....,...,..,..,._.....,.,...,....,._,.,.__,,""'~-. r.---·~ 
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(Devanıı Sa: 3, Sü: s del Tıılonda kendisini batıran Fr ansız zırhlılarından: Dönkerk 

Ba tırılaıı 
Fransız harp 

gemileri 
Tı>l<>nda müretll·batL tarafından 

lbatırılan gemilerin :simleri ,~e 

miktar bugün öğleye kadar kat t 
surette belli olmamıştı. Fakat son 
gelen haiıerlere göre batırılan gc-
miler 3 sı:·fLılıarp krU\·azörü, 4 a
ğır kruvazör, 3 veya 4 hafif kru
vazör, 16 toıpido krm·azöcüdür. 12 
muhrip, 21 dettizaltı gemisi; 1 u
çak gem'.sidlr. 

$affı.hap lcruvazıörlen Straz -
hu~ ile Düni<erk 26509 ar ton -

(Dı VJ.'!11 Sa: 3, Sü: 4 te) --- ----- --------
Tunusta büyük kapışma daha başlamadı 

Tunusun 25 kilometre batısında 
Tabur da şehri işgal edildi 

Almanlar Rusya cephesindeki lı.ava kuvvet-
/erinden beşte birini 

d~man uçağ:;nın tahrip edilciiğlnl söy
!enıclttedlr. 

-----------------" Amerikadaki 
Rum cemaati
nin Milli Şefi
mize saygıları 
Mllll Şef g6nde
r l le a lledlyeye 

Bir çok bayiler bu sa hah 
satış yapmadılar 

İnhisarlar .dares.n:ıı wbLgatı 
mucibince ellerinde tütıin, sigara 
ve çki ile ,pirto bu'.unan bayi
ier bu sabahtan itibaren meycuı
larını birer bevanname ;le ınhi
sarlar dcpoları~a bildirıneğe b~
Lamı§lardır. 

Tuza ve kibrite 
zam yok! 

Bu 68l:ıahki gazetelel'deı> bazılaı-ı iç
ki ve •ii'!ra fiatler•yle birlikte !Jbnt 
J.atlerinin de a.~ğmı ye..un)flan.ı 

da bu sobalı ırörüştüi!UriıUz K!Ont Sk
keti Mil<lürli lıu habori kıat'iyetle tı:k• 
2ip ederek ~Ö5tit Jr.i: 

- •Kibrit $lat!erıne en kuıı;ülı: bir 
dan fazla sigara, içki almağa baır. zam &;ıi yapıla<Cak dı>gildir. 
lamışlardır. Bu yü:den dün aksam 1

1 

Hı:ıirandanberi her ay 90--fiJat :rü«· 
ek<cr tütünciilerde hiç s'.ıgara, iç- Jerce pa:Cet artm14tı1-. Bi;ııossa llıu •J' 

• (Devamı Sa: 3, SU: S <leJ_ (Devamı Sa: 3, Sli; 6 do) 

S,gara ve içİ<i f'aUarına zam ya
pılacağı bir iıaç giin e~l şehri
mizde şayi olmuş ve biz'Çok açıJv. 
gözler d llk.'"1 n larclıı n ih t:yaç!.ar:.n-

Tavan arasına sak
lanan 2068 lira 

Sirkecide sarhoş bir tüccarın pa
ralarını aşıran iki otelci tutuldu 
Ta\"&S t.üccarlanncian olup b:. m.Ud- Emniyet 2 inci $ube ?ı.ladürlüitir.:e 

crettenberi Sirkecide Alemdar oteli:ıd-e bu sabah mü-raeaat eden Ha&an, p:ıra.
yalmokta bu!u"on H~san ıı.dmn b!ri !arının Necmettin ve C<I~ tara!ındau 
dün gı ce Sirkecide bir lo"~<<ınt3(1a o- ça~ınıdtğını iddis etmiştir. 
tu!'muş bir h.:ıyli rakı N;mişt.ir. Sar- n rhal yakakınan bu hd kam.::ırot 4-

hQŞ bi:- halde ot.ele dönen tüCC'3r Ha- tic\apl.:ı.rnı milteakip Sl.J9larını it..iraf 
san, bu otelde kam::t!"Otluk yapan Nec::· 

etmişlerdir. ca~ınan p<ır.ala.r oteı;n ta. 
!lkttin \:e Ceia tarafLndan yardl.'ll edi!· 

\-an arasıııda bul.unmuş, ~biııc iad~ 
m·k surttile ya1ıallın> yalı.rılmJi bu 
sa.batı uyandığı zaman. da cebin.de bu- olunmuştur. 
lU'T!ıen 2008 ı~ra Ulln t1ş1rılmış cıt.d.utu- Hırsız kamarotlar bu sab::th l'J[üdde!ı. 
nu göıınüı)tür. umun11liğe sevkedilnüşl.fırcW". 

~-~--~----

Bir maden kömürü 
yolsuzluğu yapıldı 

Lond "'• 28 (ı\.A.) - Tunu>tn iler
leme~t\; olan İngiı:z B~l"i-nci O~u~ 
6imdi Tunu~ şehrinin. 25 kilon'N"·tre Da
tıs:.nda. bulunan Taburıda•yı 1-.ı et
mlştir, 

Ne~redilen rf•.sıııi tebliğ, h:ıva ta.ali. 
yetJru:ic:n bnhs~-tmekte, bir hü.curnda 40 

Müttdiklcrin Şim;ıl Doğu böl4:esi ü-
7.eN:rlc )'6ptık1'1 rı h.av.a 'faaliyeti eb
n ,,.,,.,ıa ll dü.';'<Pan ııçağr ta.hrip <'dJ
n · · , Müttrti«.lcr 1ki uçak kaybet. 
rr.l~leııcti.:r. (DCVB.m1. Sa: 3, SU.; • dt.) 

-· ---- - -----
RUS CEPHESiNDE VAZIYET 

teşeklllrlerlnl 
bildirdiler 

An.~aradan bilıci'rildiğine göre, 
Şimaı ve Cenup Amerikadaki Rus 
c.:maati reisi, B"rle ik Amerika.da 
bir tctk:k seyahati yapan Türk 
gazetecileri heyeti reisi Hüsefn 
Cahil Ya'.çın vasıtasile ReisicÜIDr' 
rumuz İsme~ İnönüne Rum ce
maatnin Türk milletine ve onun 
Milli Şefine karşı besled;lclcri say
gı ve sevgi duygularını.n hahrası 
olarak bir yazı kalemi takım> tak
<Lm etm~t'r. 

Etibank kömür tevzii bürosun
dan iki şefle bazı kimseler 

adliyeye verildi 

30 kilometrelik bir 
koridor hala açık I 

Merkezde bir Rus tümeni son 
neferine kadar imha edildi 

Bcn'Ut, 28 (A,A,) - Rın cephcoin· 
den alınRn bir habe:·e göre, c:-enbcr 
jçinde kalmak üzı1 re olan Alman ve 
Ru'!'l~cn k:ı...,·vetle.i:1!n ric.at rdebilınclıe

ıri için y.alnz ao 'kilometrcl;:-c bir- kori
dor kaim.ıştır. 

BİR Rt:S TÜME1'i İMHA 
EDİLDi 

\'işi, 28 (A,A,) - Stal'n.g!'adın Şi· 
mal Batısıntl:ı Alman \-t Runl'en kıta-

ları iki. dil .. n12n nıevzi.ıni. işga.l etmışler

dir. 
Mcrk-cz k\'simde, Toropcz kesiminde 

Ruslar t.a-:ırruzlarına O.evarnı etrn·9ler 
la'knt hi.ç bir nt•ticC" elde edenıtnıı:;;Jeı·

dir. 
Bu ke.illnde b:r H.ul Zil4ılı tümeni 

eon. nef.erin.f• kadar ırr.ha echlm~tir. 

Bir gün M;inde Al;n:nı kuv\·etlerl 192 
Rus tankını t.ahr.p ~tnıişk·rclir. 

Ce&l~et Belıl "' 
Kot.paradi MCldClrl 
Aakaraya Qiltiler 
Şehrimiz dö<iimcüler ve de -

micilerinc ayda yüz ton kriple 
ve iki yüı ton kok kömürü veril
mesi kararlaştırı'rnıştır. 

Bu kömüreüler <lökümciiler ve 
demirc'l<'r kooperatifine verire.rek. 
azaya tevzı olunacaktır. 

Mô'ienj eşya san'atkarları ce -
miydi re~i Necati Çeiiksay ile 
kooperatif müdürii Salih bu mev
zu.da tcmaslarclı bu'.unmak iizere 

Anksra:ya g:tm'ış:!erdir. !\IezkU.r 
kömürler'n Zonguldaktan verile
ceği anlaşılmaktadır. 

10 ( V A Z i Y E T J Ruslar, 

T ı d F f.1 . .h Alman tüme-u on a ransız ı osunun ıntı arı .. 
Günün en miihim hfıdises:., Tu- 'baıı:rması ile davanın bid kendi· nlnl kuşattılar 

lon deniz üssiinün Alınanlar tara· liğinden halledilmiştir. 

iından i~a\i ve buradaki Fransız Tunusta lbaşlıyan muharelbe ile 
don~runasının int~harıdır. 

Fransız Afrikasma yapılan müt
te!k ihracının ta'lıii bir neticesi 

ola"3k karşı!ıanması lazımgelen 

bu hadise hiç şüphes<z bütün 

Fransada acL bir akis uyıandtrmış
tır. 

Fransa çöküp mütareke imza • 

!andıktan sonra, zaten biri Fran· 
sız Afri·kası, diğeri Fransı.z f'losu 

olmak üzere orlada halledilme -

mii iki dava daima rihinleri işgal 

ediyordu. Tulonda Fransız filo • 
sunun büviik lb'r kı5mmın kendi5i 

de vereceği neticeye göre, ikin

ci dava da halledilm.ş olacaktır .. 
Yalnız şu var ki, Almanlar Tu

lonu işgal etmekle, kendi miida • 

ıfaaları-m temin etmek bakımın

dan meşru görünecek bir hareke
te geçmişlerse de, bu hadisenin 
Fransız ruhunda uyandırdığı. tep-

kinik manevi ehemmiyet ve kud

retini de ihmal edemiyecek bir du· 
«Uma girm~ bulunmakotadııt'lar. 

Şimdi hadiseler Rusya ceplıe -
sinden ziroıde, Akdeniıde tekasüf 
etmis 'bulumry~r. 

Hariçten yardım ıel
mezse bu kuvvetler 
yok edilmiye mahkum 

Mosko\ a, 28 (A.A.) - Sovyet 
kıt'aları, Kalatôh ile Rickılıev a

rasında 10 Alman tümenini sar
mış gibidirler. Bu tümenler, çev
relerindeki daireyi ~aTmağa mu

vaffak olamazlarsa, yakedilme_ğe 
mahkı'.ın1durlar. Bu Alman tiinıen
lerinin etrafındaki çenjber o dere

ce sıkıdır ki, tek üm;tleri başlta 
Alman Jrıt'alarının dıştan yapa• 
caltları karşı hücwnlardadır. 

Bu hareketten mütehassis 
ol.an :'.';li\li Şet:m;z Birleşik Ame
r:ka Rum ccmaai reisine IC§ek
kür ve selfım'.ar:nın bilddlmesine 
Vaşington büyük elçimiz Münir 
Ertegiin'ü memur buyurmuşlar
dır. 

Şinıall Amerika Rum cemaati 
reisi ayrea, Başvck',!amize de bir 
yazt kalemi hatıra olarak gönde~ 
m'ştir. 

Fakir talebele
reK.ızılay aşev

leri yemek 
verecek -ilk mektepıerla 

mallrakat lfl 
ae daramda 'l 

ilk.mektep Başm;.ı:ıll'.mleri dün sa-at. 
dörıl~ O:ğa.otlund• Birinci il<mek· 
tıeptc ııaarif :Müdilrü MWı•ln AdJin 
Re:sliğinde ay'.:k iı;:i:nalarını yapnıı.s· 

!ardıı-. Bu toplantıda yoksul ta.J<lıele
re yard:m ve mtkttplc:in mahru~at işi 
etrıaftnda konu.$u-!up bazı kararlıır Ve· 
l'ilmı:Jl!r, Halen ilk mekteplerdeki hi
maye hey'~tıerinin ~laleri bulunan İik· 
mPktep Başmua!!im1eri yardım i~e.r·i· 
nln başında ge~en yem~k mt·selcsi et. 
ıra:fında mütalealar SP. detmi.$1er w. bir 
kısmı yemece att ma-Jzemt·ler-in bir el- ı 
dm toptan 1"Jlıl1m1sını istmı;111'r<fü, 

IDevanıı Sa: a. Sil! • dol 

Şehrimiz biT numaralı milll ko
runma miiddeiumumiliği yeni ve 
mühim ·bir kömür y.o.!suzluğu tah
kikatına el koymuştur. Bu s:ılbah 
~Wı:ad2'!'lat$n aldlğınuı.f ma.l.u
mata göre çok geniş olan /bu yol
cuzluğur. iç yiizü şudur: 

Bir müdddtenberi Joara borsada ban 
giı.,l rlkrin tomı 140 liooya !tadar kö
mür sottıklan nUkadarların n<ı .. rı 
dik:l<atJerini celbederc!t tab.kl;<.ata re· 
çilmiş ve bu arada baıJ pasta.b.Qll.: sa
btplerlnio de kömilr 50.tt~ları &örCJ
müştür. 

(Deva...-u Sa: 3, ~D: 6 do) 

1 ÇERÇEVE I~~~~~~~~ 
Geç kaldın, fakat geldin!!! 

Niha)·et (Tu\on) da işgal edildi! 
Elveda biilün Fransız anavatan 

bütünlüğüne! .. 
Fakat çek kısa bir :ı.ııman için 

elveda! .. 
(Tulon)un işı:al edilme tarzı, 

Fran ızların bugüne kadar süren 
.-oliinü artık iyiden İ);ye ifşa edi• 
yor. 

(Peten) başta olmak üzere mev· 
shıılerce Alııuınlara sahte bir f.e· 
mayül suratı ve İngilizlere iı:reti 
bir küskünlük çehresi takıınılmıtı 
böylece Fransaya çetin saatle<"i· 
nin ırilatılabilmesi imkanı hazır
lanırken dört gözle demoluasya
ların iyi günü bekleruit4tir! 

(Vişi) Fransasının he5'lbında, 
eğer demokrasyaların iyi ırünü 
doğmıyacak · olursa Almanlara 
karjı tedbirli buluıımanın da bil· 

tün icapları vHdı! 
Gözü ve gönlü cennette olduğu 

halde cehenneme de düşmek leh· 
likesi karşısında (Arafat)ta bek
liyen ve lHım ce11&1ete ırrmenin, 
hem de cehennemde yaıımamanın 
çaresini arıyan bedbaht bir po\İ· 
tika! .. 

Belki çaresiz bi.r politika: fakat 
herhalde kahramanlara ınahsu• 

Miil! 

NECİP F AZiL JUSAK"ÜREJC 

Eski ve yeni kahraman Fran
sa içi.o kahramanlara mahsus po
lit'ka, her ıztıraba göğiis geı.'p 
topyekun (Dögol)ün yoluna gır
mekten başka ne olabjlirdi? 

Fakat aksi oldu! Biitün taıih 
boyunca ilk defa olarak ölüm dııc. 
besi yiyen Fransa b'r zamanlar 
öyle apıştı ki, gözü, gönlü, üm:di 
ve istikbal endişesi demoknısya• 
)ar sabnda eski düşmanına el U• 

zatmak ve bütün milli mukadde
satını zahirde çiğnemek gibi rol. 
!erin eıı huiıııine süTilklendi! 

Bu yanlıştı! 
Bu, elde kalan sefil b~ ciizii 

muhaf•za kaygısile ulvi bütünü; 
düni.in, bugünün ve yarının ulvi 
ruh ve madde biitiinüuü tehlike
ye atmaktı! 

Bu, Fransayı, Fransız tarihine 
ih11net etmekti! 

1940 bailesinficu soııra Fran>a· 
ya düşen borç, cna\'ate.nda b11 
bıtrbin en biiyiik çile•ini çekip ya· 
rını kazanmıya çalışmak; topye· 
kil.n yok elmanın iliıbi irad"t 
içind~ topyekun ,-ar olınıya bak 
kazanmaktı! 

Bir tiirlü olmadı! Olanı-.;lı! 11•.A 
ilahi şablaıuşa ibti) ar (l'tlto) i ıt 

tDcw.mı Sa: 3, Sil ; 6 d•\ 
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HALK FiLOZOFU 

YOLCULUK 
REŞAT FEYZi • 

MAHKElllELERD~ t 

&eık l11 ı ıı·k e 
il p0118 zarar •• 1. 

lznıir \ apuriıe sou a)-lar içinde 
ık" defa <>)alıaı ett"ın. Yine s<>ıı 
a) lar içi.o.de, bir iki defa trl'n yol· 
Cl•luğıı ynı•t•m. Çclcliı;.m sıkmtıyı, 
hen ın ibı her )Olculuk yapan 
m an, )al,mdan l.oiiir. Kalalı"lık, 
da doğTu.~u Wl:Jıam. yolmluğm• 
2'C\•ki "ıO) it.~ dur~ı1n e.11 bastt ve 

iplidaı rahatını bile kaldırmış 
nzi)~ıteditr. 

Jstanbulıla, oturdugum yerde su 
çıkınadı lfıltabi bu ~ey ahatleri, 
ı,:cz;ntıi ol.)Ull, di)e yapmadın1. Bu 

y tleri ·apınıya mecburdum. 
l'cvkabde hal dola)·ı>ile , nakil 

vasıtaları udır. De\lct, Hlnnda~· 

den olmadı. Şimdi, aklına gcl
berşey i~in seJabat eden İ>lu,:an· 
l>r, eskisinden daha fazladır. Tren 
,.c 'apuı ı.eyah.a!lerinin tahdit e· 
dılcceğini gcç<>nlerdc gazetelerde 

okuduj;uın ,akit, çok 'nindim. 
Çıinl.;ü, işin başka çıkar tarafı 
yGktur. Seyahati vesika usulüne 
bindirmek lazımdır. Bu takdirde, 
dddeu zaruri iıler i~iıı .!IC)abat 
ed~ek vataudaslar, daha rahat 
gidip gelecekler, bugünkü izdiham 
da o~tadan kalkacaktır. 

eni lr meıaı 
saati edveu 

GQÇen 1 ı-i"Ck, rn:t'ırr1.p:r.rdc i,;~ 
Eİ)nra.k~ ~ı nal't.· nın Jcadrıt.ılı86L 

cj~"ilnilldügünde u ı ; .,...tı. Bu su
reth lköın....,.·aen ıt· <'ltklıı.ct..:n. tasıa.ı-r-uıt 
~ ed.ileceltıı"". Diin dı!, 1' garz, 
dairelere!.<.- m 1, lkaUeııı:-ı a ycn:craı. 
tanzıırni. t 3:LVV tr 11\d. :ı: b'.7.!l~ t-diyc r·,hı..; 
Biır trumv\•ur:: gorc sa.!ınh ~. ıen ::;a.at 
14 e_ k.ad.Jır, .1· tas.a\"\ ura gö~·ı.: ci.e Ea

bah saaıt on.c.ı.an bDşl .up 16 da wıı ve.. 
r·lm ~ tct~ •• :tklt- r , ... pı.9şoı-. 
ffitlf, 

lnt
0

har eden Fransız donanmas 
vaziyet ve • 

yenı 

(Yazan: İ. • E~ki Bükreş Ate~emiliteri) 
ŞİllALİ AFRiKADA: 
Libyada il iıııei hlgiJ.~ .....ıw.u, 

S'xte köde1li.nde, !Hilıver kuv,·et· 
ler:..iın mulmvcm t göst.ereccıfİn• 
ihtimal verilen Aceyla'ya doğra 
'htiyatla yakla~ın:tkla ve yeniden 
taarnıza hazırlanmaktadır. 

milletiui biiabutiiıı koybel.miş el· 
dular. Almıuıya isfu Avrupa Ftaıı· 
sas1nda zor günler başlamış buJu. 
nuyor. Ç<>k mühİ'tn dahili hadise
ltv cereyan ed cegine piphe yok.
tur 

Güpegüııdiı.o, k(ırl>ütük Earlil()ş
tu. Ak§amda n kalma değil, salbah 
karan~ğı başlayıp öğleye lorlar 
iı;:tiğı, lıalıııU~n, göJ.ıLerindcn; sal ... 
l.anmaiından, ağzuıdan neşrc,t!iği 

kc.-oiu!\ ••J:J·rlo kokusundan ve di
lin n doluşmasından tıe~belliydi. 

Kendisinı mah''emeye g<:ti.ren 
/bekçı kolu·ııa girr. ti. Güç zap· 
tediyor ı>nunLa beraber yere yık,·' 
malt tehlikeleri atlatıyordu. 

Fraaıızlar ar ıın~ .ı •• 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
Şimali Afrika harekatı il•· ba~· 

gii tercu. Amiral Darlan ve Geııe• 
ral dö Gol ibnl.lfı dtinya ıııaıhııa• 
tıada biriıııci sırada gelen nıO\ ı.u· 
!az-dandır, G~nc-ral dö GoJ lıir ult. 
sebeplertfe'fl do.layı nıira.Ji \Sle· 
miyor. Diıter tarattam Anglo •• ak· 
son tarafı da AnıiTaldeıı i,tifade 
edilec~k' IK 'e zaman ele ge· 
çer geçmez bunda gr-riknıcıni~tlr. 
Bugünlerde aıe ele hıgi!tt pn la· 
meııtO!Rloa da ak;etn ' . bazı nwb· 

larılı:n riu etti. kat'i nrureller 
ulnıadıkça, s<'t·alıat tfnıcyiniz, de· 
c.i, b11ct ücrctlNi arllınldı. Fakat, 
biltiln boolırra '1:aı:ıneıı, al<lırı e-

Bugün, çok kıymet vcrmekligi. 
miz icap eden her nevi kara ve 
deniı. nakil \'a ıtolarımızın, hu 
i:ı.cl.iharn önlendikten sonra, daha 
iyi b:ık:ma da kanı~acakları mıı· 
lıakkaklır. 

Bu suret!~ el<k <'<!Geıı diğer b>r fai. 
de de, bt.ıobw gilıi btıy(;K şehirlt,rd~ 
nrıhakaie şebeiLelt.•rlll(Le iıdi1-n1 ön: 
1"1!lek~r. satı.ıh , .• akşam, çalışaıı bü
t~ ınsar:ıla~ aynl s:ııattı.: n.1.icd vll!."!t&s1 
ıı.ı~ınca, taıbıi )'"'Ol•aı·da l.zxl4ı:a~u otu
yor. Dina .. ıı.:ıJ.e:th, mc ,, saatlı.1:i.n.in ye.. 
n.d€'n t:nı;ınıi :,r· bir 1-ey olarak k.arşıw 
.J.acmalıdu:. Keza, komu,. ve (>leJ.;t:rik 
tasan'lt!tt da bu l'ttf"I"" ı ı. t~m 111 ~lnı"..ş 
olacaktH·. B\o. m .ılı.al ... ;,.. . 

Yeni ınesaı sa-:ı~,~e- n t::ınıın• ederken. 
\.iikkı.t. c.ıl(.:ct:k dığe-r ~ta da, ış er
lıablltıı.n, yon:: ı.."Skt t;;ıbu e, nıe
snlihın i:irı ın gır kalrtt m._ ·dıt\ B,z.ee, 

Tunus'da. müttek k. kuvrntlet 
Bizerte "rnaoma .. e Tunus şelııir
J.,ı:in., taarruz için yakla~ma yü
rüyüşü yapıyorlar. 1 inci İng' liz 
ordusu El-Mejela'yı işgal etm"ş, 

Tuous'a ilkırli en dijier nı tfefik f' 

U\'VC'ileri de ~iih\·t•ri11 tıckl".i nıı-
sıırlar nı geri aLaıak §ehre 15 ki- f 
lometde kadur bir ıncsafoyc v.,r. 
lDl .... 

DOOU CEPHESİNDE: 

Stal'Dgrad ve Doıı d.İrJ>ej:i ü.ıe-
1'inde mühim muharebeler şiddet· 
le cereyan etmektedir. Ruslar ye
niden bW: dü:ıüne l<adar ~ıln 
yeri geri almışlar ve Stnl'ngud 
~lııinde de ilerlemi~lerdi.r. Al· 
man e•İr ın ktarı 63 b'ne yiikE.cl
miştir. Fııki'l Rusların itiraf el· 
tiiı eıı mtilı ın ııcktn ~ıttlur: Al-

t.:!lıkemcye girerlı ıı 'biraz ken
disinı topladı. Aklısıra, keıııdine 
çekdü-zen verdi. Bı.r -tarafa ka· 
çan, eııltl, .ren.g:; atnııı kravatını 
düzeltti ... Önünu l.!i.k:edi, M"'11ke
meye girdi. Mahkemede, önün
deki masaya tutunarak muvaı:zcne 
tenı ·,, etti. B'r di, bir sar.gı ile 
sarılı ıd .. S211gının üzerine kan 
Iek<>krı çıkm~.ı. 

uslar hüküruetten sualler soruıuş .. 
tur. Suallere \"<Tikıt •evaplaıdaıı 
anlaşılıyur ki İııgiltrre lıu«ın ••ti 
bu ınesclenin uı:ıın uı~dıfo• lıi~' ıi ... 
tülmc.sini doğ'ru buln,anı. ~ıcuiır. 
Fakat Darlan • ılii Ua! drdikofo
su daha da den 111 cd.celi ıı rıi ıı Ü• 
yor. 

J.KIISAT 
İLMi 

ıht'l..ara, eın fa, haynt pahalıh

ğı ile m1kadeleye dair yazı azan
ların hemen hep i, tarihten dem 

vuruyorlar. 116 yıl e ' müwde· 

le 1>11••1 olur tilin asarda ne ~ a
porlardı. Bo.rl ıuııumi)·dle iktı.-

sat ilmi, b r m vzu t:ırih 

> apmak nılıy.-.r, 

3Iarifet bugüne .ıedbior , .• 
tavsi ·clerl ortaya .koyma!..t r. Ta• ı 

riiıtd·' "' olm brtın·~. ...:ı • r 
ları bir tar hırakıı.lı 

ın: · S1 
IEKYUI· 

s·:r gazeted , arkoda~ımız Nu•· 
ret Safa Co kırna hitaben mr hu· 

8 .; me · tııp ~rotnıi lerdı. Bi

rlıi: 

- Yahu, dedi, hw.usi meklıtp 
;ı;aıacak n, ne diye gaT.W~-.· ko

l·uyor?. 

Bir d'ğer arlıaıb · ~D ttVabı 

\'erdi: 

- Maamaf ha J"lrlur. O 
;mektubun o gallC."ledc ne~ri, lıu

SU">~lini mam""t muhafaza et

mek demekt' r, 

BİR BARDAK 
SUYA DAlR 

Sdıimi İzZl"t ~°" dostumuz; 
a1dığı bir {ı.kr;ıd.ı: 

r 
1 

l 

Mahkum cdil"'n 
muhtekirler 

Ş · <:ıe, Ha · kar Gazı cad<ie
sinde 243 r umar. da bakkallık u

caretıJ.e uğr~n Ab'.li oğlu Mem
duh ve L-gor K<>ço ihtikıiu- suçile 
~r lira para cez •,a , e a- haf· 
ta müddet'e dük ;\ıu.mn kapatıl
masl.l'.'a, Ierc:ında TığcıJnrda !J6 
nllT!larada kundura ma!wnıcs! sa
tan Saıbri oğlu Ct''llal ue ayni suç
ta.o beş lira para ceza.,ına ve yir
mi gün ml:ilde~ düklranı.mrı ka
pattlniao1 na nıa 'kılır.. edı1erck bu 
cez=•r• ke'bi kat" ·yet e~ şiir. 

Bwlardan ~n, Karaııüm • 
rükte Paz,1r yerinde mıuıM·lık 

yapan Ahdurra:::m~n otı Rıza 

Ca pan da 25 lira para eezsma 
Orta.köl Ber-ckct ookağında 
20 rumara::.a 'bai:J'ı:al Pavl.i oğlu 
T eohğns fi ra pat>;l çezas na ve 
'bir hafı~ dükıkanm n ka.pa•Llmas1-
sm3 rnahkfun et!: mişt:r 

Buğday unu ile tatlı :>•pan 
hir tatlıcıWD dükkiinı bir 

hafta kapatıldı 
Beşlittaşta Hasiırın caddcsmde 

54 mımarada mı:I~r Du~ oğlu 
İb•alıim E•hem buğday unilc tat
lı imal ettiğındcn biriıı.ci korun· 
rna mahkemesi tar!lfından 5 lira 
para cezasına ve b':- halta tr.üd· 
de Ne dillt'lııfı.ınn m kap dmaısma 
ma küm e<l" ve ceza&; ke$bi 

inek, manda ve koyuo 
eahipleri hay\.aolarıııın 
yem ihtiynçlarıoı hafta 

içinde bildirecekler 

öğl• ı><,..c olft '1>n y·.;oıJaca'., bor 
1 yenı 1' -... .• b oo t:ırnscTi :ı 

ı--.-- ı..: ı gidı ctı< • ÇtJrlk.0. me:~ , ôğ· 
1 "7 'ber Yaply'llı,'. 

ay 
• b jMsoı za. 

ın!ln , at J:! il&1.ı ı .ı-
sımıcıa, Llr c;· k k rrı~c-eıin resmi datre. 
lrı'<ie ııı ta;c.p cı'meli · r.e ıtıJc 
llLlş oJacaktır 

F'e\"ka~d\.) z.;: ':MJıl l'Ln ft.""\'k~lflı:ic h!\• 
d!se!Pn oitıyur. ~~. bı. fcv. 
ka\.::ıde h;Jd~el ·re uı.;gun ,.:eK ıtu:e tocblr-
1.,,. almak z-.ınııid r. Şıır\lar, '"1k ııarL 
!ar değildır. Zamana uymok !il=, di
ye. bır t:Sk tözLın1üz vard>r. Zam:ma 
uyulaı-.rk, ve gQoQ.1 .icnp 6lt.lırdit;i tcd· 
bir.e,· n!~narlk, bugil.ıUn ~tı!a,, da
ha han b • halt ı: t <lıil r. 
R=t c13;,,,. n mıı-....ıe...ıe. )Wli =· zam=m bY.n eee11<m, •!bette 

iti, c'.erh:ıl knra<" ve yoc•k, et.raf!> 
ıckikle tetk · er yar--ı:.act. .. , r. , 
mümkün me:-!clıe •rı.ı il!> k• dırılacak· 
tı:-. Hem U'-E'hin vı ~ r n:ı J~l ta
.!J&n"Ufunu~ hem nak\ v~.tası tı:r2iılı

i'.n.ı. hem de l.'f~"iı' m lihc +:olayil.
ğı ~rn n edcc K )'t:n i b r :urnr atln'; na
sına 'biıt"iln ı:ııntnıiyt:t r.-. z!e tıemcmi e
diyonız, 

R. SABiT 

Hırsızlık yapan bir 
çocukla annesi 
tevkif edildi 

Hüı;eyin oğlu Ha.<an isminde b~ 
çocukla annesi llas::ıne; Kı:lba.ta 
ta Topı-ak çıkmaz nd ! evkrinde 
ikiracıLarı Hur·yımin odasın n ka
pı •· idıni kırarak içerideki yi.mıj 
La paı:ayı çalcl;!<ları id.Oasne Su1-
t~ahmet blr'.nci smh ceza rnailı

'kcmesine '-erilm' lerdir. Metık~ 
me lbu suçu .sa.'o!t görerek her iki
&..r.i de tevkif etrn; ir 

Londrn, müttef k ordıınıui Tn· 
nu <la taııırruz:a bcşla .ak iç.in bü· 
tün lıtızırfrUarın lı<nıen heml'.'n 
tanıaınl "-' llDllŞ olrluğun u bilcW·rın · ~· 
t:•o. Bu i'ehcplc, Ttınus'da ıniihim 

muhatl'bel<Tio yen inici aflar g{;s
terme. i muhtemeldir. 

F&..\at batı Aka n.iz h:ıHa. mda 
eu rutih"nı hıicl" e, Alman "" İtal
~anların •·ran.anıu ttnop sahilin
de 1'ıd<>rı l"ı:uomnı i gaf elıne,;i ,.., 
tesl'm olmam.ak iç n ımtd : Fran
sız donanmasının keneli lı:eııdio.i 

batırma ıtln-. 

Bu fihver harelu:t•:ı>n zahlri 
sebepleri, ajmı~arda .. anıu. Fa
kat ba.ldtd sellthi bi.zce dın: Tu

fon ve hıttadalU Fr- ız o 
ması u:ııın zaınan crbest hı:akıl
~ ol;;aydı, Alınan ın ılenU 
:ahilindeki •'ra ız topnıkl:ırını 
i g:ıl eiınc.i:ııdcki ma-IG t • ybo
lurdıı. Bu adeta Alınr.n'arın diiş· 

n1wlarına Avrupa,\·n H;\3k ba-nıak 
için 1.-<mc!i ellerilc ıı~ık 1ı;r kttpı 
b.raknıaları ılcmc•k olurdu. Rtiyilk 
dtniz ı.:rlllderiniu k- bir za111an 
ir'nde batmlaı.ilmesi, ant.ok ev
·elden ıılmmı~ teı1ibatla bitil O· 

lalı ir: de k F• nsu deaiz ko· 
mut..ıılrır: da MihH•rin icııat ha
rekefni 'akt'•ode k t.:rmişler, İŞ· 
galin baf]aruM!Je beraber gemi
forini batrrncak kadaT <aman bu· 
lahilnı i.,lerdir. Fakat şunu da ili.-
ve M · ki A\."l'tlpaıun. baıt' ,.e 

cenup salıilll'r:nde mfıttdikleııin 
Avru)laya ayak bı1'lnalnrı i~in da· 
ha lıir~ ·a ·ılı: kapıLa>t vard.r. l e-
6Cla İspan) anın a'keıi hazırlık
ları bu mesele ile aliıkadaı:d""· 

Neti.c'e itibarile Almanlar F-nın· 
sa sahilinde blr açık kapıyı kapa
dıw; fakat hu hareketle Fransız 

ınaulas, kı . .wıııın ı<çlar 
büyük h:.r nıuka ·eınl'tlt> kar~ı-.1 -

far c hir haflaJanb i 1>1111-

alıın b!ırlc,ı.ıııes;nt.• ınani <>hnus. 
Iard.r. Bu ;metle Al.nanlar Volıia 
ile Don dir e i anı ındaki hölle· 
dem ve Sfalingrad'dıtn z rlc
..ı lmenı. :ı rdir. Den d!r.•e 1 i,:i
De çel<"lllıt!'k İçio geri ile lrtib?.tJa. 
nıı, nrıılıalaza ediyarlar. Bw•daıı 

başka Ru•lımn ,Pınald ıt Scrali-
111<>v' ~'den Don nehricenuhooa ge
çerek Çenıe kııyıı ikrlİ)·ecıek 
oJ..,. Rus kuvveıtleırl lmkkmda bu
P'1 hiçbir ma!Cımat yoı.tttr. Bu 
aokta çok mühimdi; y böyle bir 
&us hareket"nlu B lı yoktur veya 
Almanlar bunu önlenıj) e mu· 
.-affa elınn.dard r. Cıı takdlnıc 
A l:tr S • · grad dan çekilse· 
ler bile Don dirs i batı hil"n· 
de ıtl h. e kl • er • 

Temizlik İşleri 
Müdüri 

•Beled.ye ıo;mizhk '"ri müııu
rü B. Emır. Özvürek, temızlik ~
forinde kwl.n .lan a-aba hayvan 
Jarı ;ıçin •aman ve .kuru c;>t nin 
etmek üzere dün sabah Çata .ca 
\.'C Sii.ivri ka;ı-..aı-arıra gitm'st:r. 

-----
Temizlik ame le sinin 

kışlık elbiseleri 
eBlediyoe tcın"zhk j;;leri b'rliği 

ı.vaf ndruı DarLllil.cooede vücude 
getirile ndikim atelyesiııdc temiz
}'k ame1es? iç:n d.ktirilen ıuı,ı k 
elbisebin mühim bir k.smı ,bit
mi~ olduğun.dan ya.kında ıevziata 
başlanacaktır. 

Da\ acı, meyhaneci Arta ki ıdi. 
A r4K' an'~tııu,ğa başladı. 

- B u ' y. ~ ç· 
maz, sa1:ı:lı s °Jdı, l ; dr.m!adı 
Alqamd.m ka m Biz, mu§tc
rinht -götii e b ktik mı, re o!tlu
ğunu anlarız. B.ınıı da tan..-ım. 

ar4d& sırada bizim dilkkiln~ ge
lir içer. Zattn alq~· da, bıraz 
key ifil l:".'ld B r kaç tane de bız· 
de içt:yd. B:r masaya ohırdu, b:r 
şişe ra'a gctlrtli; içmcgc baş:adı.. 

vakit •rkc~, dükkan• )eni açnıı· 
şı.z. Daha ır.ezc yaprnamı~ız. ı\k· 
§3!l'<fon ka'ma ne •·arsa ge•iıxlik; 
önil1' k.rn-chık. n r taraftaa içiyor, 
lbır taraltJn da söyleniyordu: 

- D"'y'e meyhane rr.• olur? Bu 
ne lb:çım nIA:!z.t~ d:)c .. 

O ş'ie~i bit..dı. Bir Şl§e daha 
getirU· Oo n da y2rısı.~. içt'<;ten 
~,..-~a .. at''l , ..,~. cıv t'113ğa baş

:adı 

- U n fümlar bıçım nıe· 
zc? fiaraç ffi4 ver:ı}orsunL.z ra'tı

yı? Faliın diye b3gırd •. Bm gidip 
yat ştırayı.n deD.im. Kalktı; cam· 
k- 'Ull'1'Llk1 ma :a b~ln<lı, Hem 
cauilan k::rdı... Hem de el!erLo 
kes!!, Yirmı IJrıılıkmrı fazla cam 
k raı. Üç lira da rakı para"nı vcr
nı . Yitm' ~ li a zararmı v . 

Hakim. nıamıtn Rlzaya SOJl:lu: 
---.. R;za 1 Bu act nu.n camlarJ.ıu 

lr;u:ı:r: doğru mu? .. 

Rıza, niil'a kala<: ~·arı dumanli, 
durduğu yerde şn11anarak: 

- i:vct d~cii. Eeıu e-a; yerine 
myo:iul<•r. Yfu eil kurl!!<a ıekıııen 
'beşlik rakı ;;<: mh'.cr Yanında,' 

meze cüye, b!raı: a:kumdan, 11lma 
fasulye pilaki': arl>gi~ b. r parça 
kırmızı turp g~ıfrdikr. İçtik~ ef
lııarland:m; öfkclencI'm; sarhCJ!;luk 
ta bastırdı. Kırd:m camlarJ .•. 

O>cv:ıır.1 s •. Sı.l l\' ôl'-} 

_ Köprünün Kıwlı.kö~· ' ele

sindc , . ., Karaköyde •balııı• &aat 

8 inde bir bardak su hu.lmak miim

kün de~il, diyor. 

İs • rılbul çey.resın®ki .m:k, man
da, koyun ,.e keçf ıah!p'.eri tıay
-..-anlarının ne miktar yeme ıht:.. 
yacı o~uğuııtı bil' lıalta zaı-fında 
sağmalcılar cem"yet.ne 'bildire -
cel,,iıerdi r. C<'mjyet ibu ıt. r •ç lis· 
t ·.ne göre yt>m la1cp cdcc ktir. 

Esnaf cemiyetleri 
kongreleri 

Thnar c cycr:c~·nın kvı~le
rine yakında b~ ı~ ııcağ -ı y .,,.. = ık. Bu rr.cyanda sağımı~cılar 
CEmiyetinin ~r ... "i. 3-0 T~'ııi
sani PazartC'.li günü saeıt on b r
de Ere:r.ön[i Halk'<.'\' nrlc y'ilpıla
cal. tı.r. 

1 İKTiSADİ MUSAHABE 1 -----
PeJ,,i amma, bu a k.· 

pından ·uzu yiyip yalan ka~ 

insan ,.,.. ki, sab:ıh snbah su ara

s1n?, 

SUPLES'İN 
TL&KÇES; 

Burh• F dek, &Uplcs keli.ıneslni 

kullandığl ~ olwyucularından 

-Ozür diliyor. •Yerine tam muka· 

bil oı- ~ bul-dun, 
• aylımoıa desem, olmaz.• diyor, 

Suplc&' tam mukabili tiirkçesi 

vardır. Ve 1.isaımn.ı:ıda biır tabir 

olarak kullandır. Acem kılıtı P. 
bi. .. deriz. 

AHMET RAUF 

Geçen giln bfr hu31, • i ,.aJı:afan. 
eh. Bu, pıyas mc,c<.t h~:u.ı t.ık.>i. 

terı:ıen 7alcız bfr tanes~ ve h4lı: bt. 
fl9, p '116Dd3 bir ('Ok tak.li!~ V~f· 
aır Nf' yaılak. k..i hrp .. "1i bul~. jdb::,ı.t 

, etmek lt!Jlay olmeyıır. 
f Fakat, bu .etle. b·r ~ V.?.lan. 

laT en mübr.nrr. ve znn:rt Va;t; yetier 
ka..l'fıJGmd!i ta.!-;-:~ butnmırorıar. HU&1.· 
..ı ıw;ı rin dı:li, b;çım;. duru.şu, boya. 
"" <liŞem..ı b;J bell 'r. Bu talmile:t 
daha sıkı <c'r;!cı.- takip f1*1<.. belki, j 
fa.idt:si ol~ 

BÜRHAN CEVAT 

T llli.zahi ve milli romm No. 42 

1 
BİR PA~ Y AÇO DÖRT C~N .. 

AZ Bil DE HOKKABAZ 
~---"' Malıarrlrl: Nt:Zİ.HI> llLllİDDll" 

- ı Eof .• D ~ ıvzl ~iiıa-
Clcı .abn 0 hırı!.. Şi.m .. 1 gtiz.. I 
k nı k;..pa. bakay.i. n. eerı;e ı,.r m.'l-

g:Jl uza '· 
k.:: t "'' ~·ni y; 'u. 

N Bey YllZ'i • Fnlı.renlıı serı;,.. pa,r-
J a geçwrıtme teker:' , .. et ruv~H·· 

r 

er-·· 
h.. •. 

r \I" ne t.e , el çrbuk" r 
Ac ıo 1tr i bal: .. yun? 

.ılcrıni a"Çtı. ö.n.cc par
Y lge bol.~ ak 

tcu mafı ~ı-ı dl; 1 di. H men Faturenin 
~ • •linf nıınaraıı: "":t• parmall\nı 1&· 
pı.r r 

-G • t.ı.lbıım •. Dırmı tek 
tıı; pı<lantala ıu. .. .Fl!ı a t.ı. ,ootll !•· 
·~ıı ca'~ 

- T fe'-.xJrler- cckı im Beyr1cnd.il 
- &ita füullaiı etm;:ısım.. 

Fahire hoı.ıl.ya 1w1>i1ya dışarı çıknl' 
~ ~ Bey genç -adının mevz.un 
b.'.ıca!<l m.-lak 'ül ç-:ı ardan b!r!nin 
dclônmi~ oldu Jı.u iörda: 

- İ ı. y. b papelli"kten 

TAKVI • 
1. TEŞBIN ziLKADE 
Rııml 13~~ KASl:\1 ı •ı c•! ı J61 

15 21 i9 

y gu A3 11 Vasatı . ~•ri · s n vaı.,ı s n 

2 ci teşrin ~ -oa;;; 2 1 ~ 

28 
!30J ll~I· 719 
15 2S i~lndi 9 46 
17 43 AYıam 12 00 

Cumartesi. 19201 y.ı.-, 1 !7 
618 1-ı1ır ı ~:ıs 

Fahirr inci yi!zli~Uı canına sokac~k 

6'bi HV'lniyor vt kec i. ke ... ine sOy'e ... 
Diyordu: 

- 114ı>ruk, ııa:·ı:ıa bo"~ ı>b•yı yoktL .• 
Var.-•ıa yaL-ııır.. Ben· gibi b~ kadı
nın bir, SıJ'a bir değ;. yar!m dllıüne 

loa.!arıı.or l olııı sôk ıııu?ı. 

+ 
l:.ı c\lıı. ıonra Cahido yıu ıanef• 

g,Jdl. Fahircyl odada Dır .tn anın ba- ı 
şınd.a Ra~p!e ka.?'I~ ta T.Y& gOru:ıce 

kan befına ııçı-ad~ Kımbıur b• harta 
içinde nelH, neler ohnuştu?. Bunu on- j 
la.mak !çın Ra.tibın yUzı1ne dikkatli 
d:k.k1tt bakttıkça deır,:ınI1 ezilip bU

.rülüyordu. Kabahatli olduğu bes-be;liy
di, Fahire d(' lüz.uınu5dan tazlA l!:J. 
fatldr görilnüyordı.ı Bwıun ciıı mana· 

•ı hôç ho, blr şey dea.ı:ıı. Somurtup 
yerf.ne oturdu •• l">klt ö#l• tatilinde 

Halk • 
.l 

Bugu.n -bütüın dünyada hükum 
süren nüiıi hayat p.-dıalılığı ve 
geç m zorluE;unun set~p ve illeti
ni l\Erkcs .kendi diııjü~esine giire 
rniltalea ederek bi~ n~k.taya cca 
eylemel:te, kendine göre bu paha· 
Jıı\ğı bcııniGbe hafülelecek ted
bir kr araştırmakta n ~klınca da 
bulmaktadır. Filvaki, tedavi için 
tcşhi.~ aı-ttıı ve te]hls yapılmaclck
ça tedavi imkanı yoktur. F'1kat, 
teşhi9in dı: jlmi olması, ilme isti
nat etmesi ş;ııııttır. Konesans vul
ger denilen amiyııne bilgiye isti
nat eden teşhis s&kat olacağı gi
bı, bu bilgiye istinat Eden teş.'me 
müstenit tedavi veya t~r de 
şuphe3;z ki sakat olacaktır. 

ıı;m gözile bakılac .. k olu·rsa, bu
günkü fiat yiiks<:klgınde muhte
lif amil1eıin rolii olduğu görülür. 
Bunu küçük •bir ci;rnleyle hulasa 
etm · ıııı. ger ... Butıilnkü a
gı.r l!ayat §<ırdar:nı dogur 1969 

1 Cmn Haı b ı:ı.rı.. diyebı!iıiz. E;,·~t! f 
Bl.P!,"U.,kii ~.at pı>halılı ıı aa Ell 

mühim, <'n ıııühim d<>gıl, 'başlıca 
~! harpt!r Harp ın ;zemesi ha· 
zırhkları, lktıoa i Jıert'.Il'Jyett 
haiz birço't iptid3i madaelerin hu 
işe haııredilmesini icap dmıştiı. 

Bu ana sebeplor..J'l yanında, 
vu<gıIDculıık ve lhhlli, çalı. ka
zanmak ihtiraslarının sahlarunası 
gibi tali ve tuf y li ı;l;bepl · de 
varsa da, bunlar pallıır!ıhğın krnllıt 
ol:ıı:.aktan umkt.daı. Eldeki st.o ku 
saklayıp fiat yüiosclme~ini bekle
mek. nihayet, pahalılığı tacil eden 
bir sebep o}ıv!>Jir .. f6kat, t.evlcd e· 
den illet degil! 

Şıan<ii, gelelim, t.edbir mesek.,,1-
nc... Harbi durdurmak, müstah
sili, taırlasma, tezgfillmın başına 
çevirmek ve münhasıran i!!tıiıhliilı: 
halinden kurtararak müstahsil ha
line geti-mek bu.gün için müaıı
kün olmadığın gör , nasıl bir 
tedbır al,mak nasıl 6lr çare dü
şiınmck lazımdır kı, bugünl:ü ~e
çiır. zorı.u;unu ,niıJJcten hafiıi!et
mek mümkün olabils.n? 

Di"er taraitan o\Hııpa kıt as n· 

daki }'raıı,ada ntlc ı•ldugıı da 

ayrıca merak edilıııekt ir. 17 

iociıt İt wilıli cm rnaıne le 
Mareşal Pt>t n lıitkıım•t reisi M. 
Laval'ln · ıı:-t rı: ln k rur ere
rek tatbik efrnrk ıulahivetı <ldu· 

ğuııu il:'ın edlvorıfu. ~inrnlı '"· . . 
J.ada ;yeni bi.r Frnıı ;z lı'ikiiıudc. 

11iıı kurulru..sr bir tarafı an V , le 
ıl'ğer rihelten G.oernl dii Gol'ı.iu 
hür Fran ııları 1 Amir;ıl Dıır· 

lan aras.nda başka ba~ka btila(
ara yel açtı, Su son ik" üç h:ıCıa

d>r hu me...,leler etrafında dedi· 
kodıılu n(> iyat ılenm etın kte
dir. Fransadaa ve F.1'1>11 ızlardım 
bahsedil"rkPn siziin yalnız bu de· 
d!koouları tekrardan ~aret kal

maması da hlzım geliyor. llergti
nUn değişen hiid" eleri ne olursa 
ol on vekayli bazı esaslara daya
narak tedki.k e-tmek zaıuri olu~or, 

Askeri ve siyasi tu :hir(.1 en 
buhranlı zamanlarından biri için
de bulunan Fransa ;ıcine askeıi 
ve &iyasi tarihiniu. icaplarııwlan 

.ıarak ister istemez kendisine b~ 
l•fkamet tayin etmektedir. Av
rupadakl Fraıısanııı haricinde bu
lunan İmpar;torluğu lrurta.ıııua .• 
~le alınmakta olaıı istikametin. 
lııedıcfi ı.wı u.r. 

Reıgii.n ~rJ.ıri.ni · p eden ha-

berler arasında bu hedefo tl<>~ru 
iiiklı:atıi celbeden ne vaırsa az çrık 
eheınmlyetFdir. YaLuz ŞbııaU 

Afrikada 17 milyon niifııs oıdu.,u
nu söyliy~ Fransızlar uza.!<, ya 
km diğer tualları >le berai>er a., 

aşağı 65 miy1oııluk bir İrnptta· 

torluğa mark olduklar.ıııı dü~iiııe
:rek · ti:khal.i maddi birtakım lıe

aaplara. eıelecek zamanı11 icap et-
. cceki me~ göre kwmak 

isfyorlar. 

Gerek Avrupa lı:ıt'as ndnki ana· 
vatanın, g rck İnıı•arator]ııgun, 
blr kelime i!e Fransa'r.ın 910 fda. 
ıketlndt>r.l>eri ı:eçiımcı..te olduğu 
buhranları küçük görmek !:atı"! 
değil. Fak.at gerok felaket ııerek 
fdiıketin şimdiye kadar h ıbirlıı:i 

tak' p eden t irleır lni iliz umruııdıı.n 
fazla büyük görerek enlar ıı.J. 
tı.nda kalmak, e•ilmek, ;..t Jd i
tlen ümidi lı.esmt lı: }'ıaas · arın 

eslıUenberi hale i roh"yesiııe uy
ıuıı gehu..m..a. · • Pr-es· 
&;;. 4evleı adanıbnadan !>iri.O<.; sı-

n da gelen meşhur K ard nal 'i.~
liyö vatandaşları:nın bu haJetıi ni. 
hyesini vakitHe an lamış ve aıtlat
m~,. Kardinal'e göre Fransızhtnn 
felaket altında ezile rek keıı.d:n . 
den geçmeleri V<ı ist'k baldcn iimit 
kesmeleri görtilmüş olsa bile bu 
hal düşm.,nlarını ,..,<<n<iiı:ecek ka· 

dat 11zuu siiıı:ıueıuekttdir. ç·· kü 
11ram;ız haf fliği seve.r, a~ırlı~ı ve 
agırkgın altında ezilmeyi e"l. 
Gam >le ka'l"vif1 art 1un dü• >n· 
celere uzun zan1an day nam ı, 
mutlaka giihnmln ~ıuc ni Jmla
rak elem 'le kederin yükiinü lıa

f"fletir. Fran:;ızların l>iı: kere yii
zü gü.lıliiktc-u sonr· ke:ud· ı. ~a

buk top!p;.dığı tecrübe ile giitiil
mii~tür. --Soba l:orusu top'ı.> an 

açık ÖL. er! 
Son günlerde mc v ı,11 1 iy. 

eA: r.- c!tst. "1 cı ...... ne a r.cafm ol ... 
Na!! Beyin odası:ıa gid"erek ayrı bir o

dadot datu. iyı ç;al4abi!ecet!nl söyledi, 

Naıl Bey de bımu mllı>asip gön;ro:< ha· 
deme Osıonn A,."ayı çaiznı> Bayan Ca
hfdenin ma s!t.1 M:ld lriyet ocbı:tma 

Killleler, ·büyük eksuiyet i:tiba
rile müstahsil halden çıkmışlar, 
mü.steıılık.1hale ge~ınıi~lerdi.ı: İ'h
rocatçı rn•cmleketler!n bilhassa 
arzi ve gıda maddelcrıne müt€al
lik istiJlı3ali'ttı azaım,ş, ihraç e1:mek 
şöyle dursun, ken.dıs'ne yetmez 
bir hale gelmiştir: Bu, beyneıntilel 
kltısadi münascbetlerın bağlarını 

bil'Ç<l'k yerlıerıoden koparmıştır ve 

KurtJllU vüstai (oorporatioın) 
esnaf hey'etlcrinı, loıııca teskila
tnu mı ihya etm li, lstanbulun es
ki büyük çar§ıscnı ııu kurmalı? 
Gününde ve zamanında müh>rn 
rollen olan bu te1kilatlar, bugü
ııün iktısadi şartlarının tempo
suna ayak uydurmaktan <ı kadar 
uzakl3ı§'1n"Jlard ır kı, bugün in
sana, çocuk oyuncağı vehınıi."'1i ve
rirler ve o kadar basıt görünür
ler. Bugün, Kapalıçıırşıda köıtii 
malzemeyle kötü kundura iıınal 
eden bır kunduracının pa>bucunu 
dama atsanız değil, kendisin; dam
da atsanız, sağ kaldıkça, bildiğin
den bh zerre 'llflllıyacak:tu. 

kooperat:fl ', bu işe çaresaız o
labi 'r miZ E'1 z.. atle müıalea ve 
müli>hazaya egen ıt. · , lbu olsa 
g •roktir. Filvaki, ist:ıhlıik koope
ratıfleriıruı rn yeni ş~kl olan 
halk koope atl.flen katmak,. bil
hassa, Ankara, İ.tanbul, f;.mir; 
TraJ:ıwn, Adana, Menıiıı vesaiı·c 

gibi büy1rk, Thtısadf faaliyet sa
hası olan şolürlerde semt semt, 
kasabalarda birer satış ıı-.ağaızaııı 
açarak ilk hamle ve menhalede 
en mübrem g>Cla ve yakacak mad
delerinden başlama.k ve ·bil.alıare 
giyim, daha sonra da ev eşyasına 

teşmil edilmek üzere derhal faa
liyete geçmek, Jı.erhalde pek isa

hetli Jı.ir hareket olur. Bu ·koope
rat:iflexi, vilayetler, muayyen as
,gart bir hisse ıUsbeti tayıin.i ve 
tabaili .ıı:tııretile sermaye tedarik 
~k az-zıımandll pektı vüeUde 
~ebilirler. Blllbrfi.r..kü f ·P,.li
de r !ar fıçcri.s!ılifc li alkı.ıı geçi
mini bir d<Orecc:;e kadar kolaylaş

tıırı:cağıııda zerı ece şüphe olnııyan 
bu teşekküller, ~leride faali)i'et
lerini g~leterek, bi;,,zat ist.Lhsal 
yaparak ve merkeziloşip 'birle§C· 
rok günden güne faydalı bir hal 

alacakları gibi, bu fevkalade hal 
ve şaırtlar geçip normal zaman 
avdet ett.lkten sonra da umumi 
refaJıın mühım birer unsuru ola'.
rak kalaca:klardır. Bugün bu hu
susta atılacak olan Hk adım, az 
zamanda pek parlak ve rnuvef

fakiyetlı neticeler Toreceı";i gibi, 
bilgili ve hüsnüniyet sahibi eller
de, halk iısiihlıi.lc loooperatıifleri

nin umumi refııha !lıöyi.'ık hiwnel
ler edeceğine de zerrece ~phe 
etmemek Jaıınıdır. 

le frl>Mmizde ur u~ 

lıw 

ç •• 
Z3tıne· 

b; 

• 
b·.: 1-t:i:-::;.e 1 

~ rı c ir..i tu a a P"T'• k Js'kdi 
F~ ::.t N !l Bf7' o kaıdar centilmen1Llt.· 

SL,-ı! Arrım o mllbaı"etJ•r de Jnısaııın 
b .. al "'c ~-maı ki 11.1 :-priz yapa 

Hclc aalıab. olsun el.bot onu da 
•ıg: el?" bir ~er b urı..z.... Mesela 
ş pk mın a.luı2 ... He!, bir ya.;.n '>1-
su~ n· parl tc: ıekd \'3: k n bLo. d ta. 
ıı m 1o;ac1 m? Öhbü öhhU ollhı!! 

bil ~;k kOçO.ıt c::ıra getırn::f!'Sin~ 'rt· ı 
rett., 

(Devamı VO.:J 

ayet aırz ve tıalep kanununun 
değişmez ii:Umi burada da ken
dıni göstermiş, fiat' yükseli§ler.ini 
meydana getırmiştlı· 

Şu halde? Şu halde ne ya,.nalı? 
Birçok iktıs&tç:ların büyük fay. 

dalarında ittifak etlikleri istfülak 

ğ:llm ı ve PJCıba boı ·ı urı ..ı 
hr, 

Bazı yr.le de bi. ba u llt oııç 
r~Y·• zor bülC~:Tlı!!C:ta • çık 

r;n el altır. topi • 
ce'Jtilde p·"" ı lıi ~t· • ı 

<lan lıulllu ı.a.ıJı:a=ı tzJ,;,;b.ta 

ı-

J 
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==A.lon 24 Sa t içinde===I 

Hadiselere Bakış 
TULON FACiASI Fran~ız_filos. 

~ eden: Senib. M~.r ALATUR neden ıntihar ettı 
S·Jn '2{ "l!~tın uri:ıh'm mese- • 

le.. '> ç şüphesı:z Tu daki Fraı:r 
sız filosıınun lror>Jiıs'ni batı.rrna
&ıd,.r 

~"lrelce T a \'le Frtnsıo; r .. 
loour.a do!<un ınıyacağmı v~ 

den !tnenl::<, t hu · için 
bir çok selıt'pkr gö:.term<'kt~dir
!er Bu s<>'\xvlerin eelli blışlıları 
şunla .ı:I r: 

Tulondıı.Jci <nadafıler ~ra"111!la 
An:glt> - Sakson ıcrmvüll\ lba~gö:;
tcrmi.ştir. Bu tcmayilb <kğer kuv
vet ere de sırayet -etm · r. Hat
ta tbu taraflara rıir lnı:ilz - Ame-
K.~ raç r ~C\i olurea n\U-
a ıcsi de ·:ıf:-

C<? tam ecl ~ 
'Hıt..: H' !U!'iSolinı tbu 1D"of

t.an ti>hl.k ııezd>kderi kin, e\'\~
k ~\ am Ttılonun da işgal '1'1 em
r tm· 1ıerdir ve Tu~on l;; lesine 
Alman bayrağı çek;!nıi tir. 

Hitrer, Marc;;:ıl ~tene gon.d -
d .., bı.r mck'lupta i.,<ıgalin •t'ibcp~c
r·ni 2ah ctmistir 

Tıı on üssii -Oezairden 4o:i, Ce
'belılttanktnn '722 Bi:ı>ertcden 400 
m•l ~.afodcdir. (rl,m"\leri ıamlJ." 
eden mı mukemmc-L bir liıran ve 
mus• 'ıkem 'b r üB :lı. 

Bugüne kadar b!l't'adıın voe dm.iz
den Tunusa 60 - 70 b"'1 matver 
lmvet'nin ged ği döylenmektedir. 
Bir h.:ıbere göre de bu k'avv<:>tler 
100 bin olarak ~ste lt1ıedlr. 
Ayni zamanda mfuverciler 'Tu -
nusa -büyük mikia.da harp mal
zemesi de getinnışl<:!rdir. Hulasa 
Tuntınaki mllhver ku\-vet!nin ha
kiki tnl><tarı malum o-Jamarr:ı tıt. 

RUSYA HARBlNE GELiNCE 
Gelen ha'berleı-e gıöre, bütün 

copht>lerde taarruza ge.c:m:ş olan 
f\ııslat" simdi Almıanlnnn se.t mu
kwe~U.c: karştl~m1_ bulunmak-

ı:.::.rlar. A ı.n~m mu:kavoemei git
t kıoe art , ak'badır. 

~· 1er 'imal !batıda iki ti
kıımdten ta uz e-tmektrdir. Bir 
grup Rj1!v"in 'bs1 ""'1ubunda Smo
lcıııs iHi1toa1Y'etinile taarrt.'"Z: etmek
wcı· Bu ta:ımııun bır çevırme' 
harc:ketin btihdaf etılği s.nlaşılı
Y'M· Bu bö1g~ uzunJ,uğu 500 kilo
mereyi 'bulan rnevziJ.eı-. lroparıp 

ııımak 1stiyor1ıarsa da, bu<ada da 
Almanlar çok miisıalıkcm mevz.i
dedirler. Mtılharebelerin vcr<:!CE'ği 
neır ceyi lbd;.!emck J:iı2ımdır. 

Alman 1-adyoı;u, Alman kuvvet-
1€rLni.n f.mafı Kafkasya istLltame
tln~er Ejdeı'han istlkameı:nde ta
amna ~ denm b ldirmiştir. 
Radvo) a gt're, Sovy.et er bu i
'hmct<> doğru çekil-ı'e~ir 

(1 ı s.Jılle<ll>n D<ııaw 

J:.cndra, 28 (A.A) Öğren>Wi 
2e göre, TulGıı'da 'batım Frans111; 

harp J:Cm!l<:!I'i ar 2 z.ıriı.l.ı ve 
1 O krırvazör vardı. 

Bir halbere göre, '2 Fransız de
nizaltısı kaçmağa muyaffak ol
mııışlaroır. Takında 26 denizaltı 
vaı:-dı, 

:Fransız ıbalhriyclilcrl gemi.J!'r1ne 
çıkmağa yeltenen Alman asker -
!erine karşı aıeş :ıçmı~lardır. 

:Bütün shvnriler, g~'ltl'leri lba • 
tın.cıya kadar .kunı~nda köprüsün
de ıkat~l.ar ve :!f'mi'eri e lıirlik
te kaybolmu.şla,•dır 

Provans 22lt9 cınii:ı.ktıı. tane 
34 lük, 14 tane 13.8 ilk; 8 tcna 10 
luk t-Opu, 4 tor~fl ko,·oıu, 4 tay
yaresi vardı 

Batan uçak ~r.,.,.,,-; cKum·'1dan 
Test. 10 bin tıonluktu. 26 taypaı·e' 
taş>yordu. 21 m süraUnde idi. 
12 ta~ 10 ı;ant.!ll'l'trelik, 8 tane 
3,5 luk topu, 12 m'ralşözü vaI'dı. 

Batırılan ağır kru.vaııörler de 
10 lbi.n tonluktu. Bu kruv:ıaörlerin 
Fuş, Kolbe, Düıı!e kıs ı:emH~ri· <>lı
ması-rwuhtemeldir. 

Hatif .kruva2Wlerin, Mki!erez 
sınıfı 7600 tonluk gemllerd:.r. Bun
kır 36 miJ sürat nde beş on sene
lik modem gcıni:erdir. 
Diğer gemlleriu .ıeıLlz · !e-

Fransız i osun n 
s n saat eri 

Ö lenle rin s ay ısı çok fa zla 
Madrit, 28 (A..A.) - Öğı...,nil

diğir.egöre Tulıon'da lbulmıan Fran_ 
sı.z geırıiÜer.iaıin keneli kecthiler:ni 
batınnalan emri Amiral De La
borde tarafmdan verilmiştir. Bu 
baptal; pia,,, <>VV0 lee tan · edil-1 
miş bulunuy<ırdu. Filonun kuınan
d~&rı, bu planı u ,, !p < t.rrı.i~lcr- 1 

dır, Kuaıand~·. hirln! ın şu 1 
parolayı ve >ım::'i: 

;:.m.ilede bort~r g[ mck te-
şe .. ae bıı! ıır.n. F r g.t-
rnck murrı'""- d "il '.Aa:D en se g._ ı o,:;fJ ba-
tırınız \'(' ......,., ' ,_, b"-' . . . . t:1-•.... .n: .nJictc deı .. 
nn d.iboııı 'boyJaymız. Hl'r n c 1 '"-
sa oısu h;.;ı.; u. 1 n °"~r gemı, M ~verr'!-
lete 'bırulkılmıy~ktır. 

kik etmişlerdir. Gemiler, llıareke

te haz.ırlanmıışlardır. Fe:kat Alman ı 
uçakları det1bal infilak edici mad
dele:. tem-ir fişekleri atını§laır ve 
nıaynlcr koymuşlardıa' ı 

Bur.·un itzerint f l.o kumandaıı
ları, top ·u zıııbi•krnn<· barut aıı

barlarını -berhava etın<'k ~ .ni 
" , • laa·r. Bu s 
k ~ tıut nan s aJ 
efA, aıs. tc Af oırrıııştur. 

F. o:ır.:-Lı. !ilooun n nsan .. drl .. 

le r.ayiat:, Frarı.Sall n bir ha 
ru rptci< k 'ıbu>dun !; 
Fr.ansu ,cm:ilerlr iıı 
saaw dC'\ r 

Tuz ve 
zam 

• (. 

kibr:t,,. 
yok l 

Aın' al Laborde •-.raf n El! '°11 
d<ırtlmiş olan goı:ıı; swl:a 1 il -
y.u alıp g&t.iirnı.,k '\'t! bu mıı:ı ~ 
o.lnıa~ takdırde ı;:cm.\ler oat,r
m~ pL!ını.ı>ın icrası hızumwııu 
teyıd etmek üzere Tuüm'n g la k- 1 
lerı zamar. Strasboug zll"hlw batı- t 
ırılmış bulunuyoodu. Tı;IO!'.IA er
lretıı:ı~ iç"n va'kit ~tı, mu
kavemet için de vı:ıkit kaim:: '11!§

tı. Aln?aıılar!a İtalyanları,, ıı 1ıJı 
koll<ı.r.ı • ter&anen kdpı.l.ıımu dô
vuyurl a e hm .safıiliıı ı;aga 
sola dağılıyordu. 'l'e~anc, ç• rrc- j H~ t T~ ve Tw 
bu.it ~ - • hz flaU<l" bır 
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ÇIBÇBVE 

Geç kaldı , faka gel<Jin ! • • 

~ 'nci Salrifeı!en I""Varn) 
(Babıali) nıizaçlı (.ualat) E-iya. 
~ti ff~'hltnışltl; : Ecl 
medi! 

Ve .aihayet hadiı.el«; deınft

rnsyıılann nihai mferi tizarinde 
.ı lder. ahın:ı.klıır v~ baiııltti lıile 
i&.ııa edoa ı.~er Fr""1Sa\a yo
lunu gö tenli! 

Hem hiraa geç, h<·aı bir:n gilf 
oldu; fakat oldu! 

Fransa lıayli g~. fakat ıxihayet 
keııdo"'1ıd<>n bcklenerıi &ö kıdi! 

(Tulon)da harn.}a U{an t 'io, ilç 
sene uyu turulduktan sonra arlık 
pathy:ın Frnmız ira;l,. ,.e '1uıhra
manlığ1ıITn, ateş. aı",. ve kı vılcna 
ıütularile giikfore ... -Kt.i!!;I muıuı
z-am Rsalt.t n1ahyn..~ıdrr ~ 

• "ECİP FAZIL Ki AKCıır.K 

Hadise heni ağlattı! 
Fakat hakikatte a~lıyatalo t:ın, 

J .. ra ı&lar '°e Fraıı....,yı cuınle.: 

tleğil, ı;nuıı dü~ınaııland:r! 

Frasısayı se '"' c•nın bu 'lwr-
ıl.unç diinJa ınuha...ebrs:nde ~ nrı

- hak kazamnasıuı • ti ·en b ... '8-

h• görlhrM (Tnlon)dalti tiiyler 
ü.rpcırtiri kahraırıunlık nıama;ft ·ı, 
a.rtık bcr Fran.sızda nihai de.nok
ra yalar zaferinin d.pdir.i bir iman 

heykeli yaşatbıiını \'C Fraıı"3uın 
aıı.avatımında bir po>11 bırakarak 

lıütün nılıu \'e iınkanwilc de· 

mckrai)·alat" ,,.!ma l:i!fllj:in.i hay
kırıyor! 

Fransa! 
lla)li g<ç ikaldın, fakat gel in'!! 

Bir maden tömürü yolsuzluğu 

i u. t!UJ'(•t y 

Bu mcy:ır. a ır u t 'lU yir~ 

ır: qç bt: .. rrnya F.lınU'!tS at.:.n kö
rr "n "'°" ı1,ı; uradm r .tsim<k 
lkı ı sok ~J:lda Zil ~ 
CıııM> 'l'lyd 'P Nib> 

Ra.1..ııt C' •. Sa.ki ~ 

Y~ K·c., F 
=da bL 

o1d •u .rıl ,,_ır 

l .. 

K 

7. k~ 

Ml!ddei szb1t: I "' 
hol<ktı1da yalatt ""; .:ıw.ı ruı;wıd:ın, 
B a bottııı'lla da v:Wf<yi bıl.....ıt a"i-

t!m!Jl ..t~ı:. ih1llı:Arda ortak 7•ı>-

S"gara sak ıyan bir 
ü"üncü yakalandı 

Han K ıun da 
"'1 3S ıı&llJlınf $<hz:ld<boşında 63 .mmıa:ı a l e: lk-

olı 1 • ~ 'ii ı.ay,1.,,~ yapen ~uh ;n, 

• 1tı dUn nd ·ne ~ <de-, K 

Lo ıd aya göre, Almar' ar Faın
sız donanmasın-ıı l!"O.Cak varı.<ını 

ba'l • bi "il d" ?'!erinin ele 
~ ld ğ"nı i ı E:•m" Icrd r. Fa
kat Tu'orı.da'ki biıUUı gt •n "lenn 
k ~ .c:r banroı laa anla.<ılmnk- j 

Bm~da.1< muhar~ n nl!Sldı in 
k1şaf <'dec~ğlni (ır.ü-.OOZ<iek, gün· 
kr göst~recekfa. 

ri malum nlmad ·ı çin · tonajla
nda bilinememc;.tc<llr. 

* M 'ri 23 (A.A.) - Aıiuı
t;kd<:> '~ Akdt''1izdc mütıll'~ bi.t 
tırlına hukurn ai meırtedir. 

af:zlat ııt. ate L · ı < 1 o,yec kati· 

1 
iıcbar edd:nı ve Almanlarla :ta,. ' )·." r. 
yatılar, StraSbıourı: z.ır.tılısu: n dt- ı------·------- bı. ,, 

t1!.a 118.' drm ya 1 
\~dtr 

Ve.len t.ı.data göre, s:ı.at sa
Ja'- n u ü.rdc Alm o b»ni:.ıar<lı.

an ıayynr ıerrr.deıı miiıck "lp 
· h ·m b'.r d.ıt:ga TıOOnun üstün

de uç..ıra.ı< ~h e qıkıı.laL:;ı bom
balar \•e lıırıuıa r><kııatıs.'~ m yLn
lcr aıı:.~. mu;\ i!ıtihlollınlan 

da 'boml>: l~ n ı )ıı.rd'r. 
lI batar)·alac duiJ2, a-

teş ~c , ve baı:zı Frnnsıız g('-
mıle•" ıruı· altırula bulıurıdukJarı 
In'E"f ki? .. r; 1erkortcrek l"man n 
m.lırt"<: n: tutmağ:ı ~t>bbüs et - ' 
m~~ rd:or. Fakat stıratlc gel<>n Al
man zırh.b Jrnllar.ı b..lllba.; bina
lar 4 ve tersaneyi iSa 1 ett kleri sı
rada bir Alman kıc:lı:ı ela Strns -' 
'buııg zıııhlı kI'm'< 7<.ıriinfln :ı onaş
m fi bulunduğll rvhtınuı d.oğru lcr
.nı .,u.·. Mıtralyöz.; r1!'.' mf cı:-'hheı; 

cl:ıulunan Alman -aıike-rlenn>n Dlın
!lterk tırl1..ı kr\ı 'a:ııüriin'iln "l:mıir ~ , 
d lmelttc tıt.ltm:l ğu vurla F'och, 
Malg;:r'e .k.ruv:u:O~ierin!n >1:? di - 1 
ğer ban hnf;:f i· uvru:ôr:!-erlc pek 
çok destroyer.n \e oıpı.dooun 
yan bulunduklan doklıır o- 1 
yunca vkııyet almal~r 1 mı.ı ea- ı 
löp b rden rr:il'lıl ıt; i k İi''.-
t im • 'B<.i nd m a-
tan Strasbı:t?g nrtı tmn<lan çık -
tt ve bu ,nı.. kt ı.ıtn a b ju
lun n bütth ... ı Ju_ ı ;ı.,w--

ya' rmda len il:ilUklar La-
k' p € tnı' ı :H rp €. Wl'r 
pek çoklaruıın ı.uvarıJcrı ku»,an
da mevitilerlııdıe., ~ni a nıa· 
ğa memııc ed.lmlf mü.rettd>attan. 
bir çok!arile b rlill;';e .. ·· 1crdi!", 

Verilen malılme.~ "ua.raıı Fuıı.
$>Z bah.riyıe ·cf.c:rlcr.ilc• Alman ı:.ı
lrerk-ri u.asır..ı.ı. '1'!.ik. .,geuı Jeri 
vey:. miistah:loem nıcvleı'1ecl ta -
=~ ta hı 'p ~" .kadar Al-' 
manlanıı Jt.nkılı.~mRsıırıa nttln o~- ı 
mak azm'le icild~ m.ıb&' ;l).;,je,· j' 
o'm ·tur. 

Gı>N: RAL DOGOL'ÜN 
flt7' AB E: Si 

Sü.\·a~an Fransızlar { 
nögı;J. Tul .cl:ı • .9~.._ı .,..,. ... m•W 

uzer ne rll • ıkn · cı

lo •. dak F·~nsı.z don.nmns: b'? 
dik Qda k Hu r lialti
ka MlJ ll tirat ndanb<:ı. Fran - ' 
sa>. "'len rztırap örıilsil ü de at
nı;ş o'du. B ~·- k bütün Fraıı
sQnın a).ı.kl.ı.o r. k ve tcp!unrak 
üze c bııı!andt t amek
teüı 

' ' 

SIJ\1 A U AF"J?!KA 1:1/lRBf 
s ç !( n ··a!Df'rtcrc gör<!, ,.ru 

·· tlefi< ı u~n ~i.k n. 
k~v

k ı ~e .&5 k·
k ı..., ı·aı.:ı -

ctır. nu ~dar y:ık1• ıık1 3 -

-r' · ı.ı. i ı&:ıU"".tt giin· 
'd. c hıil: >di ebil:ı·. 

Öksürenlere : K 

ir başağrısı 
noktası 

(f:asoı.w.lc.-.lt.<O.• l lJ•'•\'am> 
dir. E~a-<."lı rn'k.tinde tahl-Jm cd.il
n1is huluıı:ın Biı t:rıl\' 'e Tunus se
hirİc, i ~itnd,j A.1nıan \'e ltal)·r.nt~t 
tar.ıfınrlau gecel.i giin~ürlü laa
Ji~ d <3'1fı ;ı., t~M.im edilmcokte 
n Trabltt:.~'fl'kll E'zerte bölge-

" ~dar iıııtidut eden kavis 
içimtle 11n".-rcil<-< ha ıııılu.:ua 
iı:.ar.,ı. ..., kaıılı mul •v~nttıt har
~;. haztılaır.mal.:U.d ı·lar. F.i.llıa
kib, 'fuıı-u:-.' ;:k <"t!•~.\nn •etlen 
y"n~lar l\t·itı,crciler he..ab1na 
aı ,-Uılt'ak·~·cUi 4 h"ıı:uıJ!'Ur. Fuuı-

z ıı:.Jiklı.:r'ı1'a ık j, cıl"1J4;1 ile 
J .. uv\·t;tlencn hirinC'İ iuJ"li.r. ordu
~u Ccutir "~ Fas lıô1geleriııdcn 
!ız.a.ni lak,i~·e alnrn!" Tuuıı~~u b.İT 
au önce i'gald n nrb alt lrn· 
r:aını nıuhafo1.a cd yo.- ve i1tı·Ii
yor. Hlına ınıı'k= . 1 •!h -erctl n 
dr iurm"' k~ zm 11ı,"'·~ ·ı'.\'1l~n \. 3J· 

ltk'"" rahatlıkla ~ıı lçüJe tak· 
vi~ "ald ic.!a.ın w lttr ne p~'ra~"ıa 

ur!.11 el • l'I~. la ,. B"zerte 
arn.' nda ;mtidı:i <,ıkıı . ·hayı mii
daürn)'D a1Iım e! ·.,; !arı , ye\-aş· 

lı)11n ~oi · hzr •Wctı -ı .,~·i 
cünıUiıe kat.ıraı. f . olıı ·ları 

~- l<ı>j;ııı ~ ..... -.ı~ılı.ı: !· l<a.k ki, 
Sk41 ·a "' Tu ı~ ,11~t1'c<liJ"" fr"ıı 
lı'r lıR~ ı;ğnsı. 'la ı c~;., 
lı'e olnı.1 .. La de\'P1~1 ct'..:>c.r. I~u iki 
nol.-1u}, t.c..111 • zleıuetlt n J aui l'unu
su alanaduu. l!..1P:gc,·1a·~·ı yarıua

dan \"C S:rit~a~ 1 h~r'nei de\· rede 
"'"' l><nnbanh'l\lanlar 111n ırı 
eı'lbna "l>lmıada>ıı anle"hv• ki 
nii«ef~kr itln AfrikH.d., ~a .ta 
b •';nl41R.'11 •mt;wı bcDIOCll he-

yoktar. O hal~ , mi' ilde-
n... lu:>rşeyin ~mia .. d.,fe 
vnTinnyı C'iı.~ rııta~nkl~rı ,.e ım:hn 
öt r j't:er ittl .. i~a ı;afhrı la:ı :ıe 

01 1 < ra.~ M ıiı>tt~l'°'i lıiik-
ın tik l\ala yck-
t 111". 

F.]'j:..ii( iUET BENJCE 
~""'-"~ ~~ -

Tevf k Kut'un 
makbere""i de bir 
ih ifal y 

Va.ı"fı:s! 'bapı:da lıastalaı.arak 
ı;enç _yaşta vdat t'<kn eskı Mnad 
'Nüdirü B. Tevtik Kut'ı:r · öllimii
nüıı i"1ılCi yıiclöı• rnüı e ıe-ıııdiif 
t-dC'll ônii.m ızti ,, Ça r~;ı ı1ılba gü. 
nü M~rkczckn.• ır.:ıldbacsi 
~oda b r llıtıfal aı .ıma;ı lilk 
rn~l·tep b~ mu JI,,' riniıı dünkü 
top ısımla- uarlaJllJl 'm·sıır. 

O gün taat 1.< ie h~mu21Lm-
1er, mt•allil!''er ve kcnn 'ni sevan
~ nıezı:r..rııı. 'dae:.t B. Tevfik 
K ı'ıı ~ı~M:aklardır. 

t E 

----- -
Yeni sigara ve içki 
fiy.atları tesbit edildi 

(1 inci s·4:"f,dı n !'evam) 

-ki kalnıam~r. 

M""cııt\r.f! ·a'tDn fbır çok tuı.<ı..
cüler bu saobaJı. du1t1dınlaı~ru nç
ıınaml!jlurdır Diğtr1 ·n de ellcrin-
odeki mallan men ınameıt öğ-
iey~ ilar · atdır. 

İçw loka.nt~, .Ocr..lı..ını;. ,gazino, 
bar ve cır<:al malıallcı..::.:? .açı.ıt o
lar;ık 'çki ,a a.ıı ıwı;. iler iclhisarla- . 
nn t.c:Lliğ<.t na göı-e elle.rindeki 
mevcut olan ıçk~ 63!.a.b'ı!ıı-cek
leroir .• \rc-:ık b•'!l"ıi.,kti Cuı:mllkti!j,i 
ynn"lki Pa•u.r günleri akşamları 
rulerindckıi me\~ntlarını bırer 
'>eyarrr.L1T'.e i1 c lt rine bi!:

ıiı-e<'f'k 

. r a 

'~n 
Un1"rnk t;e

c:.I c k:crdir . 
Yen. · , s ı.;orw v.e tüt-ün f at. 
T tc. cd.lır - Bu raar ':ıu-

gı.ın ba) ı e b . .ı ı k<.oe;·ıtt 

l lıt. u t~ büyük kapış
ma d· ha bı::ş!aıradı 

(1 ır.ci ~> rl•.dPa? 
URL•D .. lz 'I ?4 

D< ) 
'YOK 

ı. f.fı-

ar~•Ul· 

t>l<,l.o-

AL~1, ?\L.\R Rl'S '.~D \?> :\'E 
1'.•DAll 'l'.\ YYARf. ÇI:KMl:i? 

Lc.r.c.iı..ı, .2b (A,A,) İ:ıgC:iı. llıtva 
N;..zıı .1'..rch l 0ald ~-~ıc,~·ir, iihver:n 
l<.nı:ı t'..:ı)be(ndı: b;j~' J; n h.::va ~<ltvı.~L 
leııı .• hl't-!c.: btrinl ı·ı 1.ı:~ . .:. Akdmıizde 
l,;.a-ş··y~n ba.. c:kct öTI:ı 1nı-k uiyL"liyle 
Afı•:i.<nya gc ı16.t:rc'!1~1u sr•.""ı~.n1~tir 

.LO!\DRılYıl GÖıtl ~ n·Nl ~'.I'.'\ 1$ 
BiN AI.Jlt .~. \ 1 AR 

~ 28 (A.M - TunuSi.a 12 Ua 
l5,000 Alm:ını>ı bul nduJu. t.:;.hmln e
~ • B"'11ıır. ·.c~ '"\ .Biu:rte ve 
Gaobı:s'i tl·tn: '~taıdıır:u. 
~ft Ha:-b ~zu.-ı, ..Qureya, 

b r ita.1y 11 tı• -:tBlfll:ı bai\•a. l' u ite 
g ."ril ı olrnıroı ih1Mnuılindrn bal1'et.. 

.. 1. 

11 Mi TTT "ır; T, . l T.\ 
l:Di.ı.nl 

V~ ::3 (A,A,~ C•z:ı..-

İP 

T:.J.1tlı1.:S 

hudoou !ı- K.!nla•snd.ı f.1i'.lver kı vvct
!er1 ilr bi.."' ).~ütkitıt 1.:rtı" lu aracın~ 
dP. cUr•Ylln eııt>n çaı ra;m:a net<ceıolcıde 
H Mıı\telik ~llllkı ~'lmp odı1miJfir. 

Batırılan Fransız harp 
genıileri 

u inal s•ıre&en o ...... ml 
!uktnr. 2i,5 - ;31,5 i.l s.üratin
de 1 · r. Si :hl:rn 8 tııne 33 lük, 
16 tane 13 •u\;, 4 tan" 4,7 lik.; 6 
tane 3,7 Iiii: '; 32 ı.:çak sa~·a,, 
mtra.yözü idi.. 4 ta}•yoreleri de 
vardı. 

.nw·l{!!)]i., olU...gu J\lil.ı.aud nhtım·
istil . 

. ı a ~tm.., rdrr. Alıra.r ,arla 
I~lyan~, !Ziliılıya ç"'--nııık istc
mışler ıse de .zıriı lıdaki FranGız
:l&r., tııpbrl!c a ' mi. ~ı 'lie •· -

rnanı ı.kııçıurın!Jflar'1U·: Bunuu ü
'ZC•\ile ltnlytıcfarla Almanlar, rh
lınıın vo ıı, eli i 311:m 
bağlı •bi.r w.ziyeı ~ahit l:nı>.ış
lardır. Bu <.esnada Amiral de La
boroe tarafından gö.ı:derilmiş ılaıı 
genç za.b. tler, fili kumanda ... rı 

il:_e hirlilie ~ g ıi alıp gö
~k ıecr:iibOsinde balımmak
tan ... baret olan •B pl.8..nı•nı Kra c-t
rnek rnLimkün olup olmDd:,i:~'lı t.et-

= 
Sahte fatu. a tanzim 

eden tüccarlar 
Bıı 

Fakir tal ... b 1 

e
erli 

"' 1 B-
ha.,. 

re 

M6h~em 
{2 ncl SalıJcd D 

ŞciıiC 1in ndiJdeı:ı sonra. 
m• lü:<'rn • 'tiza n snı!ho;:lu " 
"::gün ,, ~.;)ınc, k•rdı ı. lan r a 
i> ., ra1< -un par ı ola ak ta r
tak:'"' yirmi beş lira & n ıne 
karar ve!!"di. 

Riza malıken:~dcn ~.kınca: 

- Gel de, dedi, .. yl her fin 
camını ç-erçevesini indır~! U -
tanmadan '!ı.r de da\·a ediyor 

Beyaz, sivri sakallı bır ada ın 
- Yavrum. ded". bir !kere camı 

çe..çev.oyj dirdin ... Bak; cm el• 
krln paı· a pal'Ca oldu.. em de 
yirmi ~liradan ..;ıkt ıı Bir dalıa 
~ndi.-ir:;en ... 

- Amma insan h'<iderkn.yor, 
a.ey baba! 

- Ya,vrum, ı:ıe derltt? Örny
le kalkaL, zararla oturur Kr - n 
sirte, küpune zarnr! Havd !a
nım. g' t n r.d istrıı:hat et. 

T,riikıçı R.za: 

- Ben de Ö\ ·e yap2ca•• za-
wn, <ledl'. geee~n 'baş dı iT' Bu
lu• ı: " matiz m bey baba. • Kn 
Iz. \aldı.um yor'"m· G ...ı· > va
tııca - ın. 

n ıı a a yalpala) a \ur 
bas!. :11. 
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Serbest Satışa Çıkarıldığı Hakkında ithal Mallarının 
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- ---2 • 

Rusyada yapılan düğünlerin 
dedikoduları çok faydasızdır 

3 

' 
•. ---
-----~-5 • 

·- · ı-• 
' iıı • - -. - -- -- -

Halkıınızın giyim ihtiyaçlarını ithal mallariyle de karşılamak üzere 

M a n i f a t u r a 1 t ha 1 at ç ı J a rı Bi r 1 i ğ i n den A 1 d ı i ı m ı z 
Gogurmasına tehlike1J bir engel· 
w. K<>nd;s\nden ise, Ruaya, bir 
Pı·u>s ·sıiyordu; gebclencn hekjm
lcr, çocuk :,ahul anasından •bir
JLJı feda edılm.e:5 ı.aruretini :bil· 
d-r ıler', ana, büyük; b'.r i<aohra
ır,;n~;kla, oğlunun hayatı >çin ken
ci.sinın p.ııça~anrrıastna razı oldu; 
fakat hei<'mler, ne anayı ne ~ 
oğlunu Y.u.ctaramadı. • 

• Genç kansının ölümü, prens 
Pe>l'ün üzcrin<k, evvela, derin bir 
tes:r yiiplı; teselli kBlbul euniyen 
lbiT yeise kapıldı. Sonra müsta~L 
zevc<"s olabilecek prenseslerin a
dndan ·bah3edilmesin~ izin •·erdi; 
ve n;hayet biı· gün, kentlisine, 
Vurtembc111l Büyük Dük~ının, e
tne do!gıın çok güzel bir k>zı ol
duğunu anlattılar: Pol lbu krz ile 
iıldn.ci bir jzdiv.aca razı oldu. 

•Sofi - Dorotc, güzel kı'Zdı, ·hem 
yaln>z güzel değil, caz'lbe!i ve eyi 
kallbli ıdi; bir 'lous.:ru, gözlerinin 
azıcık miyop olmasiv<l.L Zekidi, 
fakat zekasını şe eve fesada alet 
ttmeği dfuıünmezdi, her sun'i, 
yapmacık şeyden bilhassa kadın
!ar;n kokc-tliginden nefret ederdi. 

• Ka~cr·nrı görücü geldiğinde, 
Prrnses Sofi, ın:ısıc.ul?el kaynana-
5na hoş görünmenin, müsta,klbel 
koca~ını !hoşnut ve ce~betmektcn 
çok daha ııor olduğunu biliyordu; 

:Katerina, Sofiyi görünce: .Pek 
latifi. Pek joi.r n ~ey!. y.,eyüzün
de ıber gönül mabudesi!.. dedi; ve 
.Oğium da bir melektir, c!iye ila
ve etti, onu ç1lgm glbi sevecek -
S.:n!~. 

Katerina oğlunun bir çok re
s:mlcr:ni getimtişci. 1''aı'.<ıat bu rc
S:m~erln hiç birisi Polün k~ndisi 
değil<l., Prensin müba~ğalı mu
lbalğatlı müda·hale.;i idi. Sofi, re
tiurv'erdeki ·nevc'vana cidden a
şık oldu. 

• Rusya:hı. yapılan düğün gün
lerinin dedikodu.'.arndan !bahset
mek faydaSJzdır. 

K~a,ı kadınl~rda elmas> sevi
yor di~ '" Sofi, çocuk doğururken 
!bile gerdanlık ı.·e yüzüklerini çıı

karmazdı. Ba~lta kadinlari yoran 
şeyler bu iriyan ik"llmral Cermen 
kızı için, eğle~eli bir apor ge
füd!. 

Prenses Sofi, mu36'11'1armda·n 

'birinin tabiri He •Bir çocuk fab
rikası> idi: 

Evvela ~ir oğlan doğurdu. Bu 
~ulc, Rusya tahtının müstaldbel 
l. ci Aleksandrıdlr; anlalığinin ı!Jc 
sev:nı:int uzun zaman tadamadı; 
K aterina Elizabeti taklit ederek 
torununu !Prensesin C<ucağınd.an 
.çekip aJ.llll§h. 

Prenses Sofi, Rus saray:ındıa 
IMari Feo.c!orovna adını alntişci; 
onu böyle anmak daha doğrudur, 

•bu merhametsiz müdahaleye &lış.
makta güçlük çekmedi; Jooynun
dan alınıp mürebilerin eline tes
J:m edilen ev'at!ar;nın teselliyeti 
yeni ~beliğinde aradı. 

•Ana kucağından ayrılan Prens 
l.leksandrın da ya!bancı kadınlar 
elinde ilk uğradığı fela.&et, bir 
kuiağın!n ~ğır o'masidir; hoş, 

ZAlUTA RO~IANI· 

• Gömleklik, pijamalık, muhtelif basmalar ve salaşpur çeşitleri 
bunun da tesell:si va-rd1; Birınci 7 - İl · -- - - Iİ 
Aleksandr, topscsler.ne, çocuklu-' I . - -
ğunda alışmş oluyordu. 

-.- -· - -

satıla o Oglu ile ara:;ı gün geçı:kıçc ·bo- ' !-..:..:•:.ı.....ı..-1.-1.....ı.....ı--ı"-' Bahçek.apı, Beyoğlu, Kadıköy, Karaköy mağazalarımızda satışa çıkarılmıştır. Serbest 
zu1'ın Katcrna l>ütlin s"'·gbini' Sold hu mallardan istenildiği kadar alınabileceği sayın halkımıza arzolunur . • 

t~~um~rmşti.Buh~Ça-ri- an~f~ j~•••••••••••mmu•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~~ 
çenincanın1sıkmiyordcğildi··ha6-

1
1 __ -~ü~ükc·~d~t-sklden.k~lmrıbir __ -·- _ __ __ _ _ __ ----- _ __,.. 

talığ:, bu can sıkınııs nı bır kn·t n~<ı ok'. - Buyılk, Tm;, 
4

gl, 
3

--:: A lstanbul İk ı"ncı" icra Memurlug~ undan 
(Dem mı VP.r) S"mimi o~m yan l!ı! (r1d ke!L,,.,•). 4 - Den •. zc ı· ı ere ı· ı an 

K.;a.c;oın. (ıki kd.:?:r.c), 5 ·- Ana, Rütu-

Beşiktaş 
kemeleri 
ğinden 

bct, 6 - Siyah, 7 -- Bix çocuk oyu· 
Sulh Malı- nu 8 _ naı w.rir, H:ı2ır, 9 - T•rsi 

Başkatıpli-

942/ 15 
Nedim Sertel, Gökı:;el ", r.11 hm.et 

Rcfk·n şa:yian muta.sa.rrı! oldJk.arı: ve 
kabili tak~ın ohnanı~ınd::ın Be§ikt.J.ş 

Bir>nc: Sl~h H!Uuk 111...'<:imliğinin 942/ 
343 sa-;ılı '"' 6/1()/~2 tar'h · kJrariyle 
umwn a:rasın<la aç1k c..rttırma sUTetlyle 
şatı!ma:ıo:\. ii.at'C:.1' vı,:rilen Ortaköyde 
Yenln1ahalledt e.ı.k>i Çiftlik yeni Ayd.ırı.4 

lık s:h-~3fi!.naa rski ': yeni 2:) !ayılı ah4 

~p han-enin tama:nı .P.1cmLU"i)·etinllzCe 
a.çıit a~·tt}rrea1a ~~a .. ·Urn~tı.r. 

Şartn;ı.mes•: 2<!/11/942 la!'ihiOO,· DI
vıanhillı.ııyc tal·ik: OOi:~rı k 38/12/942 
ta,ıhuıc müsadlf Paz:,,lı'Sl günü saat 
14 ıen 16 ya kad:ır da-reıniı:ıd:e peş!n 
pa.·a .~e satılacaktır. ,\rttı.:-maya. ıŞtiı-:ık 
i(-i11 1nuha~ınen kıym-etin yi.i.4:de yedi 
bu{,:uğu n~belindı: tcın.ina.t akçe.$1 Vt'ya 
l\I f.ii bır i.>an.kanın tcmınat mektubu 
ibrazı mecburidiır. At tlırn a bcdelL 
rnu•h::?:nmea kıymetin yüzde yı:tm;ş be· 
ş!.ni bu!du~ 1:rkd.~cic i.h3.lcı ktl'ıyy~i 

yap1lacaktır, Aksi lıalde en son aortlı
.ranın taahhOOü bak. kaln~ak üzere , 
arttıı ıı 1 a o gün daha t~'.t~dit ed.He-rck 
7/1/43 ta!'ihi.n: • ınüs:a.d.~ Pe:~err.üc gü
nü ayni saatte en ç-oıe ar\Uran.:ı .ihaJei. 
kat'.ıye::ıi ynpılacaktır. 

l\tuha.m..."l:en Kıym,·tl: Taır..a.mı iki 
bin yüı; c~ti ~i lir.ıuı.. 

Vekilllk. 

Yukarıdım afQtı: 

1 - D&i:anı.:.ya ya.rar, Su ka.bt, 2 -
Ters &iıb;Le.n bir i~in ilk k.-min:ıt.ı. o
la.rn..'c verilen para. 3 - l\.{·:J"baf:ıza va
sıta.lar:ndaJı., Az, 4 - Tersi berikinin 
'kardeşi, 5 - Sar.ay, 'l'C'!'6i ci'mi edatt:, 
6 - G özU cöımrı., Soııuna N Ufrv'esiy
le !.t>lli çalgı, 7 - &n\>a.ban se7ret, 
(iki ıceliın<) 8 - Kmnı:z:ı, Hmıı;i ycr
d~?, 9 - İsim, Su, H~. 
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İatanbul A; usiki eanatkarları 
Cemiyetinden 

j,\J.csaJ:ıa.':il; Twnrur.t srk.~cu st•ki.z met. Cemiyetimizi:J. scneli:k alt'l5de umumi 
ce olup altm.~ met~\'.si b'n.a. geri kala- bey'eti 3/l2/9J2 Pt:ı~mbc günü saat 
nıı bahçed:r. 13 te topla!lllcak.tr.. \'c saat 15 f. ka.. 

Evs:ııı: Soka:ttan ~:ıt klnallı a.hşap d.ar ,.eylerin kabulü.n' devam <iluna
kaın.c'an z<rn.!ni k:ıra .:-1Jna:ı d~en tas- cct:.t:LJ'. Göı-üşi.il;t:Cf\ic jşkr a.)ağıda gös-
lığ:ı g· i.lir bodrıım k0:ı.t.n·1 )nen n·erdi· te!'.lr:ti~tir. A~~i ·aza:arrmızın tayin o!u-
vm \'C soldaki 'kap• ycr·nd.cn z.eınln ka- nan gün Vt: sa:ıtte iıop13.oacak ınnuıml 
tına nills·· hey'(.fte YC ya.pıı.acak scçımc i~t.it-.lklerb 

Bodrunl kat ahş1p mı;rd'.'\"e'Jllc ze~ için Cağaloğıunda Tilii.>ede E~na:t Ce
mini çimento p ciU~eli taj.\ıgn. :n,:nıek.· miıyt•t:<:ri bintı.sıına. gelmeleri rica olU' .. 
ted~r. ~ki:ii ~c!'d:,·ı~n a~t:nd.:.. b:ri ayrı nur. 
olmak üızcorc. üç gdL kon~u!"lü.:e b:cası RL"ZNA.'\lE~ 
m~cut bulunın;yan b:r oc;:ı;<: mmtal!i 
dö$t:ınesi ta~.: mut.taç içıOOc J:.1kU ı _ k.:ıre Hcy'ct:r:ln tJ.l}Şm!:l rapt):ı.ı 1 
olan b!: oda \·c bıır'-!tl!n 1.ııj ba.saır..:ı;..: .. J 2 - Jies.1p )f·ü!ettj;;..crin:n raporu, 3 -
larhı Jullen kı..~ııı.;i.t zı:minı ~.Pt:tk o~'a J 1943 s<:n'C'Si biliçe vt:> iç-::b:ısı.ınt..'lfl ~abu
alt? b..r gikil.h:..n.si cluv bu~a.don b:ı.'ı- ı Hı, 4 _ A.un!.;.• teklitleri, 5 - Id:.ıte 
ı;eye çılulm!l..<.t~:d1r, llr.·h<;"dc ç:n1~nto }ley'eti ı}zalarucın n•üddctl.ıı,rini bitiren 
bi:~eü..."i ve ahşap ka.pakl! ba• kuyu ikl rust~ için seçi!ll )apt.ın:t~ı. 
erik, ey\:a, incir, dui. ve b~: :ı.snın ü~cı 

vardı". 
---- -

Leblebiciler Cemiyetinden 
Cen'.!~·c~lnıi.zin sıc~Ji: aLı>l.idc umumi 

hey'eti 3/1219'1~ Pı r-ş.embe günü saat 
14 oe roplaoaca.kttt, w .aaı 16 ya. ~ 

Devlet Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden 

Karadeniz boğazı haricindeki 
ziyalı şamandıra 

Rumeh tcn.,..inin 13° !ıai<ikl dbetind< ve 11 mil m"""1edc ve: 
A. 41° 24'', 35" Ş. 
T. 29°. 09'. 30" S. G. 
Coğraft mtvkiindc bulun3n ve asetilen gazı ile yanıp her 10 aani7ede te..'<ı 

beyaz şimşek: gösteren Ka!'aden:z boğazı haricindeki ziy_.1ı §-3.inandıra 21/11//42 
tarih indP e~~ıı ~iddctli fırtına tesirile ye:inde0 kopmuştur. 

Badelmuayenc 'kkt:ır ayni mevkle kon\tlac~k olan mezkOr şa.man<'lırnnın 
ytr1ne konulduğu ve ytıkıldığt ayrıca ildu cdilece-ktir, • 

İTİZAR: Bundaıı. t-'' v~lki nüshalarda. (sarnandtranın yc<~e konulaca~ı ayrı 
ca ll!n eôilccektir.) ya-zı;ac:ık. yerde sehven edilrn!1eccktir yaz.ılm.ıştJr, Tashih 
ola:ıur, (1827) 

Tütün ve içki bayile
dikkat • 

rının 
• 

nazarına 
inhisarlar lstanbul Baş 

Müdürlüğünden: 

28 • 11 • 942 Sabahı her bayi elinde 
mevcut sigara ve içkilerin ve ispirtoların 
nev'i, paket ve şişe hacımları itibarile mev· 
cutlannı lıirer beyanname ile ayni g ün akşa· 
mına kadar en yakın İnhisarlar deposuna 
bildirmeleri ilan olunur. ( 1791) 
------

rn. Oemiryolları Y limanları İ letme U. i~aresi ilanla~ 
~ J 

Muhammen l>edcli (10800()) lira olan 600 M3 mC§C dilme ve kalas ll/12/ 
l!MZ Cuma günü roat 15 d< kapalı zart USU'!ü ile .AnkaTada İdare bina<ında 
1ıoplanan M.,kez 9 uncu Komisyonca satın al~ı.ııcaktıır, 

B'.1 ise giı·m-uk isUycnlerin (6650) lira-ltık muıı.:akkat r'oemin&.t ile kaflutı~.m 
l.oyin ettiği vesikalıın ve trklif!erini ayni giln •aat a de kadar ııdı geç<:n 
Ko.m.isyon R-e·sliğlnc vern1eleri Jdz.ııudır. 
Ş1~r (1) lira mukabilinde Ankarada l'Jtrku ve Haydarpa!'ldn Hıı&"

darpaşa ,·e~lıJiden ttln:n olu·mrr. 
~------------

Zrmin k~t t..-,ı.g:ın so!una.a at.şap 
dO."Omeli ~fa üzl?'!"l.ıdc d())Cı11~:cv! ha.
npça arka cephPye naz;ı; lfrtnci sebil 
dol:l'bı olan ;kl -ı.d:r, rnfa<l' ooıbit yük 
ve a!alu_r.ka mcrmeı· tae:!ı he!;.1 mı•\'etlt

tur. <k..:· rt)"
1
C.t»n 'k:a.bulüne dwa.~ı oluna- 1!111•••••••••••••••••••••••••• .. 

oa!-.li.r, Göritşü.lt·oek işler aşağıda gÖ6- 1 r u d 
Birinci kat n'!.crd:\'t·n bnşlnda sabit 

yük \'e dolabı olan bi:- od:ı. ve .k:ıpı.sı 

oda içinde bul .. nan c;_ ... tı alLı<l.ı.r, ön cep• 
hı"'Cie z.emin 'k,a.t bodrum kat pencerC"le· 

ıerıJ,rı;ş!ır. A.sJı aw:ar.mızm tayin oıu- hhisarlar mum Müdürlüöün en 
nan gün ve ga:ı.tte ~pla.nacak umı.:mt =-••••••••••••••••••••İİll•••••ılll 

ri cLcmir parıma.klıd~.ı.· 

2004 numara.h icra Kanununun mu-
adckl 3890 n.uına:ıa:~ kınunun 126 lllCl 

maddmin.·~ ~1:ıka.n i.potc:t !;:ı.h..İbi ala.caklı-' 

hey'eı~e ve yap1;!-:ıcak seçime işt.il'fı.kler1 
için Co:ı~aloğiunda Tüırbede E.~at Ce. 
miıyı.·l~cli 1.>-nıas:na. ıelffij!leri rica olu· 
nur . 

RUZNAME: 

lal. ile dig"er nıa~~ad:: .. !zrın ,.c i!'tlf;ık blkl 
1 1 - idari! H<y'<tmln tallftn• raporu, 

•··· s:::ıh·p!eri:ı!n. ddü c:ıy:-~-neıkul üzc-ıu ~ 2 - H.ew.p Mı.i.f~ttişlerinin ra.par-..ı .. 3 -
ri.ndekl hs.A.::ı.t.nı Ye hl. u;lylr faiz. ve 1943 SClleiİ bü~e ve k.adro..<;lı.m.m kabu-
masraf3 oo· .. olan iddiıl1n.'1t e\ırakı JU, 4 - Azanın tei<llf1eri, 5 - İC-are 
müsbite'.e:-iylı• 15 gün it'r.d-c memUlliye- Hey'c-ti azala.tının müddetl.t»riıl'i bitiren 
timize bildl'·m~lcrt lfız~ındı.r. Ak.:;t hal- nısfı için seçim yGptlması. 
d~ hak!arı t:J;>.l sıcılh.-ti.yle slb~~ olma- l-------------
dıkça ıati,S be.d~linln paylaışma..,ınıdan 

ihaıriç kahı•:ar. İ;fbu maddei kanuniye 
aıhkfı.mına göre har~kct eylemek ,-~ da.
ha taıJa malümat a:ma'~ istiyenler:n 
942/15 aıy.h di:;.:;,y.ı7::ı. mb'.'"acaat ey!t·
meieri ilfın olunur. 

Z.\ l.1 - Tıp Ft.kül~lnden aldr.gun 
3033 nu!lı:l ralJ. hilıviyetlmi k.3.ybeltim. 
Yt·n-isini a!.:ıcağL.ından es.kisinin bükn\ü 
oilmad:ğl ilan o!u,nur. (326) 

Muıhittin Günd'oğdu 

ağ'ıı açik bir kasa oldu. 

Malın cinsi pazarlığın Giln:.t Saati 

Makine ;p!lği 300 Ki!o 1/12/942 9,30 
Dökme pirinç 64 Parça • 9,60 
Hurda ;.ı;eminyum (yu~ı oOO K!lo • 10,50 
Bira ma'Y<lSl 70 • • 10 
Talaş (İçi< sandrk!drı için) 100,000 • • 10,30 

ı - Yukarıda cins ve miktarı y32.ılı maJ2(lmC' paz.arlık ~uliylıe s.ıttn alına.· 

ca.klır. 

2 _ Pı.ız.a.rilk hizaları n.da gö3krilen gün ve saatlerde Kabataşta, Levazım 
Şub(.'~indeki Aterkcı Alım Kom syonunda. yapılacaktır, 

3 - Makine ipliği nümuncısl 6ökıne pirinç cb'at liste.=ıi, bira mayası şartna
mes. hıer gün öğlede'1 sonra Eözü geçen fl1bede görülebilir. 

4 - t.te".A:likrin pazıarlLk i~in tayin olunan gün ve saatt~ kkıit edt·etkleri 
!.-at ilzerinıden % 15 tı.;minat para.:ı. y!ı birlikte mezkür komisyona ınUc.acaatıa.. 
rı ilan olunur. (J.120) 

~hktarı Pauırlığ:n 

"ünü saati 

18/12/94~ 10.50 

Bir borçtan dolayı mah<:uz ve paraya çevrilmes:.ne karar verllcn 
ve tamamına 13630 lira kıymet takdir edi!en Uzunçarşıda Hoca Ham· 
za mahallesinin Uzunçarşı caddesinde eski 125 yeni 278 No.lu kagir 
fırınııı 8/3 hi.sscs: 2004 No.lu İcra ve ili.as Kanıınuııa te\'fikan satışa 
çıkanlmıştır. 

BJNANIN EVSAFI: Bina lıı1rı kadill'ldir. Elektrik tes:satı rr.n-cut 
olup içinde hissedar oturmaktadır. Önü camelrfuı olup mcUıal·ı: ,~
ğında antreden konbrplii.kla ayrılmış dükkan vardır. 

FIRIN: Kapıdan z.emini çimento şap döşeli antreye giriı;r, ::>olda 
tezgah maiıaUi bir basamak.la çı!lı.ı lan zeıninl kırlik kırıruzı tuğlu dö
şelidir. Sağda üzeri tonos loemerli odun deposu yanında tulumbalı 
kuyu. Ftnnın ön kısımdır. Fırının iıçi ateş tuğlası döşelidir. 250 ek· 
n:ck pi~recek vüs'attedir. Yan tarafındaki aralı.kta külhan kapagı 
olup f.rının bu ki.i:llıan vasıtasile ısınmakta olduğu ve ön kısmının ta· 
vanı potreUidiı-. 

BİRİNCİ KAT: Yan Larafta 16 moza:k basamakla çıkılır, Yine 
soldaki kapıdan fırının üstüne çıkı br. Arkada fırının üstünde hamur· 
hane vard>r. Üstü çfanmto şaplıdı.r. Merdivenden çıkılan ta~lıkta b:t 
heliı kuıidor lizeı"İ!lc tahta ;le ayrılmış dört oda olup tavanı tonos ke· 
merlidir. Fırının önünde evvelx:e mc,·cut olan mermer taş ycr:nde!l 
Çl'kar.larak 1.e~ga.Jı mahall'nde bulunmaktadır, 

HUDUDU: ).1e,·cut tapu kaydı gibidir. 
MESAHASJ · Kodastro kaydı gılıi olup umumi mesahası 171 !112 d "'· 
SATIŞA ÇIK.l\RlL.AN HİSSE: Meı.kıir gayrmenkulün 8/3 hi.>. i. 

1 - İşbu gayr:wcnkulün arttırma şartna'1!esi 10/12/942 tar"illin
den itibaren 9-12/1296 No. ıle İstanbul İkinci icra daircsin.n mua)'• 
yen malıalllııde ho.;;,esiıı görebilmesi iç'n açıktır. İlanda yazılı olan· 
!ardan fazla malumat almak istiıyenler i~bu şartnameye veya -l2/l ~6 
No.lu dooya iç;n dairemiz<> müıraea at etmeEdirler. 

2 - Arttırmaya işt:.:a..1< iç!n yukarıda yazılı kıymetin sat15a çıka• 
rılan hisseye isabet eden milktannın % 7,5 u nisbet.inde pey akç~ 
veya mılli bir bankanın teminat mektubunu tevdi edecddcrdir. 
(dadde 124). 

3 - İpuwri: sah .bi alacaklılarla diğer alacak1ıların irtifak haklan 
sahipkrinin ·gayrimenkul üzerinde ki haklarını hususile faz ve mas.o• 
rifc dcir olan iddial;,rını i~bu i:liı.n tarihinden :tibaren 15 gün i\·ind• 
cvr~kı mü.sbiLck,. le birJi.kte memuriyetimiz(' müracaatları icap eder. 
Akoi halde hırk ları tapu s:cilile sa bit olınadtk.ça satış bedelinin pa) .. 
la.~masından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırma ;a iştirak edenler arttırma •arına 
mcs ni okumu, ve lüzumlu malıima'.ı aln-uş \'C bunları tamamen' kabtV 
~tmi~ nd o~ un urlar. 

5 - Gayriıncr.kul 25/12/942 ta rih'ne ır.üsadif Cuma günü sa;., H 
den 16 ya .kadar htanbul ikinci icra memurluğunda 3 defa ·ba~rılclıl< 
tan sonra en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki artbrma bedeli 
satışa arzolunaıı gayri menkul his sesine osabet eden tak tici kı) ır.ci 

bedelinin en az '., 75 ;ni bulmak ve satış ıstcyenin alacağına rüç.'ıanl 
olan diğer alacakların ve gayriın enkul ile temin ed'hniş k;e 'bu su· 
retle .·üçhanı olan a!acaklıların m ecmuundan !azla olmak ve '!>undan 
başka paarya çe\'irme ve paylaştırma masraflarını bedeli sat.:şın tc
cavi1z e tm!'si şarttır. Şayet böyle bir bedel tekli! edilmezse en çok 
.ırttıranın taahhüdü baki kalmak şartile artt.mna 10 gün daha temdi~ 
edilerek 4;'1/943 tarihıne müsadif Pazartesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar İstanbul ikinci icra memurluğunda ar tt1rma !bedeli satış is ı e
teyen'n a'acagına rüçhanı olan alacaklıla r;n alacağından faz!.a olmak 
ve buııdan başka paraya çevir me ve paylaşma mesar'flerini tecavüz 
ermek şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle fazl.a bir !bedelle 
alıcı Ç•kmazsa ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde paraya verme zse ihale karan fesholunarak kcn· 
disinden evvel en yüksek teltliıfte bulunan k'm :.se azetnıiş olduğu be
deee almağa razı olursa ona ohn azsa veyıa .bulunmazsa hemen 7 gün 
müddetle yeniden artlırmaya çık anlıp ihale edilir. İki ilıale arasıın• 

'dak: fark ve geçen günJcre ait fa iz % 5 üzerinden hesap olunur 'il'<! lbu 
masraflar ayrıca hükme hacet kal maksızm memuriyeı'm izce ilk alır 
cıdan tahsil olunur. (Madde 131;) 

Sır Perdesi Kalktı ı 
Bu ka.>adan çıkarıldığı anlaşi

lan b'r çok evrak, yerlerde sürünü
yordu. 

Şerit df·.stere (45 m/n1 Peju veya as- 22ll :vtetre 
lan marka) 
J<ı.:mırı h3reii, mor haTrli ve dilz beyaz 5 şer bin tabaka 
Je1at n ı...,;ı,'tdı. 

8/12/942 11 

- Alıcı arttırdma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag harcır 
nı ve 20 senelii<: vakıf taviz bedelini ,.e ihale pulların> vermeğe mec
burdur. Müterak:m ve"giler: Tanzifat ve tenvirat ve rusumu t<>llii!J

ye ve müterakim vakıf icuesi de borçluya aittir, Ve bu kıısımlar art
tırma bedelinden tenzil olunur. İş bu yukarıda evsafı yazı]; gayr'· 
menkul fı"ının 8/3 hissesi yukari da gösterilen fari'hlerde İstanllıulda 
Yen; Postahane binası dahilinde bulunan İslanıbul ik'ncl icra memur
luğu odasında ve iŞbu götserilen a..ttırma şartnamesi hükümleri da-
iresi-nde satılacağı ilan olunur. (42/1 296) 

\.,Yazan: S. TRUSS 

Doktor albayın lbaknğı istika- J 
ı 1ete lıak tı . Karşı kaldırımda bir 
ı.oli~ memuru kulağını eğm· ş ihti
yar Heterington'un söylediği söu
l~ri anlamağa çalışıyordu, 

İhSiya r e:.Jerini, kollarını oyna
t.ıyor, bir deli g bi şuursuz hare
ket!er gö,tcr yordu. 

Haddon hemen iki adamın ya
nına kojlU. Ve 'hıiyarın bir isteri 
buhranı gcç·rmekıe olduğunu an· 
laclı. 

- Ne var ne oldu? diye sordu. 
Polis memuru: 
- Doğrusunu •sterseniz •ben de 

b:r ~ey anlamndım. Dedi, fakat 
bu adam deiiye dönmüş gibi bir 
şey .. 

Al'bay Detmar da ge!nişti: 

-- Deliye dönmüş ne demek 
de!lnfn ta kend'Ji. Sanki delirm i~ 
'n•an yalnız o mu• 

Çeviren: !lluanrnıer ALATUR 

Tefrika No : 28 

Doktor ihLyarın titremelerini 
tesk ine çalışarak: 

- Ne oldu sana böyle? Söy!el 
Söyle! 

Heterington hakıikatcn deliler 
g i'b'. 'bir r.<ahkaha .saldı. Sonra bi
raz sakinleşerek: 

- Ben mle beraber geliniz dok
t.or, ded:, size bir şey'et· gösterec
ğim. 

Albayla polis memurunu göste
rerek: 

- Siz onlarla me~gul olmayınız. 
Yalnız siz ve ben ... 

Doktor, Haddon'u koiundan tu
tup surük'edi. Brandon'un cv:n.n 
kapısı yarım ~çık duruyordu. 
Her >'<isi de eve girerek, sofayı 
geçtiler ve yine kapısı açık duran 
ır.esai od asının eşığine kadar gel
diler. 
Dokrı; .. ~n ı?öziine ilk iJ:şen şey 

Doktorun gözüne ilişen ik'İllci 

şey de Löprens': n yerde ya tan ce
sedi idi, N-0terin kafatası parça
lanmıştı, 

-8-
TAHTADAN HAÇ 

- Alla·hım! 
Bu kP!imeyl sarfeden, mesai o

dasının kapısına gelen Albay Det
mar idi. Sab'ı bir naza rla :zemini 
kaplam:ş olan kanlara bakıyordu. 
Polis memuru d1 aıf.>asından gel
m·şti. O da hayret!en donakalmış
tı. 

J:Iaddon eğildi, ölünün elini tut
tu. Buz gibj idi. Fakat e!in par -
mak uçlan daha çabuk donduğu 
iç n, doktor öhinün yeleğini ve 
gömlcğ:nı açtı, kulağını kalb na
hıyesine dayadı. Sonra ayağa kal
karak Heterington'a srodu: 

- Ne oldu? AnlatSana ... 
- Eh işte bir saatkadar evvel ... 
- Peki, Löprens buraya geldıği 

za man yalnız mıydı? 
(Devamı \'U) 

ı _ Yu ... lt:ardl cln.s. ve n1ikt.arı yazılı mCıelne pa2ı3r!ık uauliyle satın alına· 

caktır. 
2 _ Paza.rlık hizalarında gösterilen "'in ve saatlerde Ka.bat~ !Avazım Şı. 

b esindeki alım Kom!.;ronunda yapılac tır, 
3 _ jel8t. n !<.i,'lıtla.rın ın nümı.ıneler; h<."!" g ün öğlf'den sonra sözü geçen oube

de görü~ebı!ı r . 
4 - iste.k:li!er!n pn:rrlık itin tayin olu'Oaıı gün ve sa.attç % 15 güvmme pa... 

ra:.slyJ~ birlfktc adı g~~en lromisyonage!nı\"ler. ilfln olunur, ( 1600) 
----

nevlet r enizyolları işletme U. Mü~ürlüğü ilanları 
Kon~~ınt?'!i'.o ::ırtL!rımızın ıs ine~ maddesi (yük~C1mr1 boı;;altma 1 vapura na-

ke. .sti[ ,.e ıı.>•ift~n aytrma. 'k::m in taraflndan yapıhr•a yap:lsı:ı m86rafl ve teh. 

1 

like •. yUkc aıt•i·) !'ek'.ı:ıde değ~tırlmiş~ir. 1 İl~kAn'..1.n 942 tar:'hind1?n itibann 
istanbu:ti 11 harekı ~ edecek o!an vapurla:·« yüklencce:C: ve bu \'C.purlardan bo-. 
şa;ıı!nc .. :, cış.\a hJkk~nda b:..ı hüküm tath ~ edi:eOO<.tir. Faz!a izahat acentalnrı-\ 
mızdsn a:,c.ab::•: __ (ı775ı 1 

lstanbul Defterdarhğından: 
B~ıktaş İcra Dairesinde ırP\·c:.ot otomo'b 1 demir aksamiyle dem:r çerteve ve 

On ca:n k:smı hurda bal:nctc o,ciuğundao beher kilosu 40 kuruştan 7/12/942 Pa
ıartesi gunU saat 15 de 1\.111;1 Em!Ai<: Müdilr!ü~ünde_ m·Ute;ekkıl Koml!\Yonda 
açtk a rttırma i!e satılacaktır. 

isıtek-l!!erın yUzde yedi b uçuk: hesab!yic yatıracağı ten~i!lat makbuzu ve nü· 
fU! büV•l'tt cGıdan;n.rıv;e birlikte mezkkO.r aun ve t aate l\fj;~1 Em'.31t Müdürlü-
t Jnr• nıüracaa~:s:-ı. (1 525J 

Açık içki satan bayile
dikkatine: • 

rın nazarı 
inhisarlar 

IUğUnden: 
lstanbul Başmüdür· 

İçkili lokanta, birahane, gazino, bar 
ve emsali mahallerde açık olarak içki satan 
bayiler ellerinde mevcut içkileri satabile
ceklerdir. 

Ancak 28 • 29 • 11- 942 Cumartesi ve 
Pazar günleri akşamları ellerindeki mevcut• 
larını birer beyanname ile açık bulundurula• 
cak olan satış depolanmıza vermeğe mec• 
bur oldukları ilan olunur. 1826 

Sa.ll< ı> vı BaımuhJ.rrirl Etetn İıı•t BE!>!İCE - Neiriyat Direk·örü 
KARABİWİN ı;o~ TELGRAF MATBAASI 


