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Rjev'de taarruza geçen Rus-! 
lar Alman hatlarını bir kaç, 

noktadan yardılar 

Darlan ile 
dö Golde 

anlaşıyorla r 

r ran11zlar ara
ıuıda ltlrllll 
kawvetı e11ly or 

"' \ 
1 

Şimdiye kadar 300 mahal geri 
alındı, 10 bin Alman öldürüldü Lizibon, 29 (A.A.) - F1-an-' 

sadan v~bona gclc'l h:tberle
re görr, bii türı Fr.:ın~ ı z top
raklarının ı;ıgal edi".mesi üze
rITTe Ft'am.ıı.;ar ara-:ındrı 'b:"lŞ 

göstezen birlik Jl"run"z dt>
namnasının Jtend: ,l\-cnd!~ni 

bannn:ası üZ'Crine at'tnu tır. 

FransızJar Darlan :2P dö Goi 
arasında bir anla,<ma yap>lma
sım istiyori.:ır. Bu anlaşna 
nihai safhaya girmek ÜZC'fC

tlir. 

Fransız 
filosu 

Alfalı, bir 
milleti 

şaşırtmasın 

l<'ransız filoıuoua in tiha
rına verilen temina t a ! 
inanmak kadar p§kınhk , 
ne yapılacJğtoı bilme• 
mektc iiınil olm uftur. 

ETEM iZZET BENiCE 

•"ramız Do.unun da kendi kll'lı
di~'ni batmnası11l gördilkten soıı· 
ra bir kNe daha: 

- Za\·allı Fransa .. 
~n1t1ni!k lrin dili tutmanın inl.· 

kanı )'Oktur: Akıbet hazindir, 
manzara haündir, İst;kbal ha:r.iıı

. d~ll'. l\laahaa, 1-'raıı~ız1ar kendi 
cezala• uıı kendileri ~kcr halde· 
dirlcr. 

194.0 nıütarekeı,,inin acı ve clinı 
~artl..uından ~onra FranslZ donan .. 
~a~ı hen1 Fr~:ıa, henı den1-0k· 
r:ısyalar ınenfaatine UJgun bir 
hattıhareket tak p edebilirdi. İs· 
kenderiycde kalan, Oraıı'da bulu
nan, }ı'rausıı ontiJlerine sığınanı 
})akar ve Kazablaııka'~a illica e
den, Tulr,n'da bulunan don.anına· 
nın ıniilaceke ,.c n1Utarekcyi ta· 
Jıı:p eden giinler iç"nde kayıtsız ve 
,artsız müttefiklerine iltihakı :\la· 
re~aı Pcten'in hcn1 ~darc' masla-' . hat >iyasctine zerre kadar tesır 
kra etmez, hem ınültcfikler ge
~ird'klcri 2al1melli günleri daha 
kolaylıl<:la ~tl•t r, hem de filo 
Fraıı•onın kurlulu~u y..lunda ha
yırh •e uğurlu bir i~b\rliğine gir
mek suretile \atanma faydalı <>· 
lurdu. Ve .. o zuınan Aln1enlarat 

_ N<> yapabiliriz, filo isyan et· 
ti, iltihak etti, buyurun ele geçi
rin .• 

Almanlar cepheye yeniden 
takviye getirdiler 

11"'1!11 ..... 
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l\!Ol!"!mv31 c ... ı·binde Rjr:v ha:!'eki'ı,t 

Londra., 29 tA,A,) - Slı>1in.:rodd.:ı 
Rus ~a:. uz.u gt·!ı.şrncktı dir ).los:ıtG\11-

n;.n ş·m:ıı Bat~..-._m~:ı. :M~ı"<ez 1{t!lln~e 
Ru.;;at• büyük bil' t< . .arr.na geç<:':"(''.t 

b:..: A~ç yt~dc dü<Şrlı.ın hatkırını yarıp 

~lı<YA.S ... 
>JO '"' ' . ••• 

.J\j4.0MI 11't'1 

ah;;ı~mı .:i,ljtc?"ir h~T-ta. 

sriro•.tlC":··r..i bi dJnn ıc_tcdiric-ı-. 

Rt:S TI:BLİGİ 

• 

' . 

L , 29 ( A.A,) !>l<>510G,<100 
dün gece ı:c)r .... ct.ilrn hus -i toblig: 

(Devam• ıı.: 3. Sil: t de) 

"" J 
Liman ve Demir 
yolları müstah-

demlerine 
yardım 

Ankaradan blklir'ld,ğ:ne göre 
Devlet Dcnizyo1ları ve L'manları 
memur \'~ miirt.ahdem!'crin.in üc
retler, hakkındaki .k«nuıou değ:(~· 
fücn bir layiha Büyci.k Millet Me<:
li'3i.ne ver·lmi1Ştir. 

Bu laylhaya göri', bıı idare:eı-
deıc· ame~0 ve hamal'l.ar •i!ıe ıbil'

den 15 e .kadar barem derecele· 
rinde ibulunan müs!ahdzrr(.ere 
kendileri, kanl'arı 'f;e ü,~:er: ken
dilerine ait olan ;.na ,.c çocu.'.< -
lar..11dan (yetim maaşı a::mıyan 

ü\·cy-~uldar dah ) hı:r lb:ıı i
çin fC'vkalcide halir l•t.'"~ 111 miid

dE:tin.ce ayrıca aycla ı.>t."Ş \ira \-eri
lıccektir. Bıı parnlardan h''ç bir 
c\·kifat yapı'.!mıyı.ca.lctır .. 

Tulon limanında infilaklar 
ve yangınlar devam ediyor 
Vişi radyosu limanda üç muhri

bin kurtarıldığını bildi.riyor 
Lond1·0, 29 (A,A.) - <B,B ,C: Tou

lcn lima"!1 ~at::L ta;,ı bi·ı- pt',['İ'f.\nllk 
manıa.r4'GJı göS"tcrnıe'clf'dir. Vi~;den ah
naın ha.be•·Iı• ·e göre, k~·?b:!i:(~rini b&.lıt":'ln 

donr .. nnı;ı ge.1ıi1crinde:{ ını:ilUk \'C .:r:ın· I 
g;:ıle.r dü.ı öğ:l'ye ka' ar d~va.nı cC.ıyor-

du. 1 

pa.nyanın B;ır.celon linıanını:.ıı vanr.ıştıT. 
h>p:ınyol ınnKnm!an bu gemiye ,imonı 
ter":e için 48 faatl.i.k bil' mühll't vctmlş
lerdi.r. Bu . n1ühlet sonı:nda limıanı ter
kı'tm~d:ği takd)rde d<'niza•'tı ınii~A<lere 

ve nıü~ttehatı tev~ :f oltmaca.k.tır. 
Dıger toıatt:ın F:-amtız ()fdtısunun 

~ilahtan lt·c :'lld. dof'\'Um etnı~tir AJ. 

nıanlor Fı .;,ı.r ız .-.oke:-leri.nin yerlet'ini. 
alJrak tayyare litna!!-1.arını, isla!')'OT}.
ları vr cieff,iry ·ll:..<I"ı:11 i-;gul etmişlc:rdlr. 

t)ç MUHRİP KURTARILMIŞ 

L,"Jn:ir.J, 29 (A.A,) V~l)I Radyosu. 
Toulon liır.ıanlnda 3 cuhribin kuTto.il:ıl~ 
dığınd.an ba.t--:;eıtJnekt~ı·. 

Tou'bo:ı'Can -kac~n bH· d\:n:ı:ı.Jtı İıs- --- -------- ----

Partililerin andı 
Usküdar ve Beşiktaş kongrelerin 
de milli birliğin sonuna kadar mu. 

haf aza edileceğine and içildi 
.. ı---~~~~~ 

Milli Şef'in etrafında yekpare bir kitle teşkil 
eden partililer tesanüd havasını zehirlemek 
isteyenlerle, istif ciler ve vurguncularla şiddet
le mücadelede bulunacaklarına yemin ettiler 

Üsküdar Parti Reisi Lii.tfi 
Aksoyun mühim raporu 

Parti k"ngreleıi diin nihayet 
bulmuştur. Son olarak dün ı.aat 

ı;; de Üsküdar, saat 18 de de Be

şiktaş kııngrelui y-apılmı hr, Üs· 
küdar Parti kongre>indc Parli 
Umumi İdare H<>y'l'ti azasından 
B. Cevdet Kerim lnccdayı ile 
Parti V'liyet İdare lley'eli Reisi 
Suat Half'İ Ürgüplü, İstanbul 
idaz.e hey'eti auıs ndan Refik Ah· 

met Sevcngil \C!laİr zc,·ntla salo ... 
nu dolı~rnn b"r~ck Üsküdarlılar 
hazır bulunmuşlardır. 

Çok samimi b'r aile topluluğu 
içinde yapılan kongrede evvela 
Üsküdar Parti Reisi, Belediye 
Reisi l'\foB\'inimiz B. Lutfi Aks-Oy 
bir yıllık faaliyet raporunu oku· 

muştur. Mumaileyh ezcümle <le-. 
miştir ki: 

.:\.:.;.,. -ı -!cadcş~ttr; 

Cuw~huı{'iyet ı-ralk Partisinıln lİ kü.
d-a Kaıı:ı Kongı~sıuı ac::ı.rken. <k-l<'&e 
a."Vada.sları.nı.ızın dcc:rr.:.i ~3iyet]{'r~n

d=- .. -<-t.·~ıd~tı:. rini \.e bütün Pa;lılll arkw
d ~lZ·'.'l ::ı;vgi \'e se.ygı ile selc\mlarım. 

Ar~-dJt,>:!3r, geçen yıl, ka.;:,anı;ızd.a aa
Jtin bli.tün yurt.daşlar, vaaa.nda biltiln 
ve!üdiyı·l·:vıe yaş:·y:ın .ı:s:tklfll \'t hür-

iyt.:t h:ı.,"nsından tıam rr.-:.\nas~yle istifa· 
de etm~ Iı•r, Parfye ve hfrkümtte duy
da:t!a..."t ~~f:\.g:y~ icap tlt.irdiği yerde ve. 
Z!l.nw.nda. büt.1~ leı.a.hü r:ıtiylP göster· 

~·~~ . 
Bir volkan, n}üth!ş b!r !l'l gibi ya-

kıp yık{ln c~a.n h.ı.rb'n.in meyd:ına. ıe-
1I::tiiği harat>c1er, yıgın yığ:n cesetler, 
bütün kürı'TJ'ı raTan dc.rin ~talflt bü
J'Ük b-"r ız.tıırn.p1'ı ·rediliı·. insanların 

(Dl'\-aır.ı Sa: 3, Sil: 8 da) 

ÜSl<OO<ır Halk P<ı.rti>i R~ôıdijjlndekl il t> 

saisi dünkU P2"tl Koncresinde taıcoo~ 
tcıbarüz. ettirilen Bele-.i4:yt_ Rıeis MOO\; 111 

B L(ltfi AISOY 

Memurlara ) 
rüşvet teklif 
eden muhtekir 

Yeni fiatlarla sigara ve içki ıahşları 

Yarın Başlıyor 
Dı.:.:ı. te: .. t.lt. e-!tldiAinı y;ı,ı.d.ığı.-nrz ; .. ' 

ni ı-ig~·:':", i~.{I, LW.tlln ti7J.Jcıri bu ı;.ab h 
İnh~arl:ı:· ~lü<li\ lü "t\ taraf)':)d!J.n ·? ~n 
ed~ln'i..;~ir OXuyucu..anırb. ytnı fiaLt·· 

ri dördüncü &.Jıifcmizdc b:ıi! :K"'lk' r ~
Bu iiatltrlc ~t~lar .}Qi·ını...;... fL:':xa t» 
başııyacaktıır, Hemen hemen tı k•r. bJ· 

(Dl'varr, ~::ı. . 3, Sı.. ? d!'} Üç ç'mento tüccarı 
tevkif edildi 

Vahr.n Koya, 1'?• K<-• , • "'Kir-1 1 ,.. 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ yak.o Ke1>i:lu _h--m indl' oç ç n.en:o. tüc· ı ._. E R Ç E V E 
carı dUn '-li~ l K Ol'U.'l!TI3. ~ta.h,.;:elt;c:,~-

:;ş~:.~ı~'.·~.:~;ü:~;· :°'~~~~;::~ Fransa o··ıdü· ya~asın Fransa 9!! 
şa s.atılw..::31 ıC'C!Jl ed<.-:ı bı:- c; ".~al f'lmı'n- t '»" ,• 
toyt.ı CD':luz. on b~ı.r.i. ve on i<i liraya. 
satT.a:{1tt 6l:çı\:dı.;:13r. Ayrıca.; ·v·ah
ron K.:ıya kendi: •'1t ;·a~~:;y.:ın. ı;al>ı.ta. 

ır.emurl.z~ı~a r.Jşvı·t te-~<;.r etnllş Ye bU 
suçron do.layı C.a. lvair'k.ı.nda ta.kibata gc-
9Hmiştir. 

Kahraman (Tıılou) bir itaret 
kulesi oldu. 

Bu jşarel kulesinden bütün 
FranslZ Akdeniz kıyılarını titre
ten bir infilak sesi yükseldi. 

Bu · ufilak sc,j, iyinde Fransa da 
olınak iizcTe bütün dcıuokrasl·a· 
!ar hesabına yep) eni bir devir 
a~lışınm ilanı ... 

NECİP FAZIL ICISAKURt::K 

tereddi cebennemın"de 'on acz 'o 
tereddi basamağını, son dakikaL.ı 
bütün suçunu itiraf edcıı lüyltr 
ürpert<ci bir fedakarlık le•lıa iic 
aşnıı~ oluyeı.r. Her inıkinı, hl..r 
i.rsatı, her tccelJlyi göz görr göre 
kaybettiği ;çın b'.r anda (ınii>
bet)e atlıyarak a~anu) ur da, 
(menfi)yi tükctrrek a ıyor. 

Demenin de kolaylığı vardı. Bu 
yapılmamakla bugiinii1> ha~in akı
beti haztrlandı. Bunun bir uıes'u
lii de biç şüphesiz Amiral Dar· 
landu. Bugi.in yapınak h,te)ip de 
~-apamadıı<ını daha o giin ynpma
L idi"' yapabilirdi. İkiııc; bü~lik 
bata, Amiral J)arlan'ııı 12 Te~ri· 

n"s:ınidcki davetine i~lirak etme· 
nıeklc ~-apılnıı~tır. Üt_;üncii ,.e en 
bü)·ii.k hata ~e \'İ)İ Fransasının 

i':galiuc ba lan r ba~lann1a:t Aıne· 
rıka; İngiltere ve Cezairden •aki 
ikaz ve da\.ctleri kabul etıneınck, 
Alınan tcıninatına inanın.akla i~ 
Jenın'şt:r. Fransız drnanına•ının 
Tıılou'da rahat ve serbest bırnkı · 
JacaJ:.na be~"kteki çocuk brle inan
mazdı. Niha~ct, bu donanma: 

( ___ V __ A, __ Z_İ_Y_- _E_T ___ ) 
Fransayı Almanlarla tekrar 

harbe girmiş sayabiliriz 

T ul on Ruslar 
hadisesini nasıl 

görüyorlar? 

Yeni Ginede 
Japonların 

durumu fena 
Genera. Mac A11,lnır umumi ka

rargMu, 29 (A.A.) - Müttefik 
kı. \-vetler Buna ıle Gona arasmda 
dar b'r sa'!ıada sı~ıtt:r Cm~ ve 
sırtlar:m deniı.e vermiş bwtl'11an 
J apô"lnrı durmadan ıazvik rr.~ 
ğe devam l'diyorJ.ar. Müt.ı.-f~k· 
kuvvetleri Bunayı, bel"<led:kılcri 
büyük savaş.ı venrneden, i~'!lal e-' 
\ıecelt'.er;, Japonlann 'bu şoh.ri 
başka bir y'Crdc!I gemilere bin -
ınıe:k için terikedecekleri zanned,• 

Artık ki.iılcriıı, ~~uların, deli
)<"rin, ahınakların \.·.e hainlerin bi
le (Hiı!) demesini. teslim etme· 
!>İni gerekt.rec-ck n1 k\·a~ta deınok
rasyalarııı zafer denesi açıl:yor. 

Yeni de\·rcyc sclünı!!! 
Kahnıman (Tulon), gösterdiği 

kalıTamanl ğı ne )·azık ki acz \'e 
teredd'den d~ğma bir kahraman
lık cla.rak gösterdi! 

Rııhuııu ,-e çapını böylece bil
IUrlaştırd · ktan scn-ra kahı anıan

lığı kahramanlık' olarak bcl'rtnıek 
borçtur. 
Artık (Tulon) '"' Frama kah• 

raın:ındır. 
Fakat bu kahraınaııl.ğın miraH, 

şimdi posa haHnde kalan Fran . ..c 
anavatanına \'e ana\·atan ' darccı· 
lcrine a:t değıl de, en kara gi.in· 
!erde Fmnsanın kaderini İngili~ 
kaderine bağlanı~k cesaretin: gö1::· 
tcrıniş olanlarda ... 

a - l\lilnel' eınıine alınacaktı .. 
b - Silahlan kcrit olunoc.aktı. 
e - l\tüttefklcre ka,rşı yine bir 

Mihver . F.ransız ittifakı şeklinde 
lrnllanılmak istenecekti. 

Her üç ihtimal kar~ı~ıııda da 
çıkar ~ol ;~;li ufaklı ıou paTçalık 
tc bir hayli kuv,elli donanmayı 

lDevn·lıt ~a; 3, Sü: -' de) 

( 

Umumi sıyasi ve a.~keri duru
ma baknca, şu manzarayi görü - ' 
yoruz: TuJonda Fransız donan -
ması kendisini bııtmnca, ne ~u
Taya, ne buraya kaymadan sul'a
ra ı:ömülüp gid;nce, artık iki ta

raf ta rahat nefes almış sayıla·bi
lirler. Ancak bu maddi bad'sen·in 

manevi bakımdan derin tesirleri 
olmuştu·c·. Fransa ile Almanya a

rasıdaki işbirliği temayülTerin'i te
melinden sarsmıştır. Şimdrlti hal-' 
de Fransayı Almanlarlıa tckı·a·r 

hatibe girmiş sayaıbihriz. 

.ı =I 

Diğer taraftan cephelere bakar
sak, RuSlar Don kav'sinin şi:ma
IJ.;111h aşağıya ısakm:;\ar, K:~\& 
kayayı almışlardır. Ayni zaman
da Moskovanın gaı'hinde Rjev 
'l:ıöl~sinde iki 'stikametıt.en yeni 
taarrnza gcç.ın~Lerd.~. Bur:;.daki 
derin Alman çıkıntıs;n:ı a~kadan 
daı•oc vurmak niyetindedir1er. 
Faka! Almanların da bO§ !bulun
madıklarına şüph(' yoktur. 

Tunusta da General Ayzen - ' 
hover ktwveıleri millı verln bu böl
gede daha fazla kuvvetlenmesine 
n1.eydan vcrme!c içl-n, Bizc-rta ·~.ra 
ve !bilhassa Tunusa kar§ı. artı.k 
taacruıa geçmiş sayıl:ıbilir, 
Vişinin Vatandaşlıktan iskat et

tiği Amllral Darlan ve General 
Jiro kuvvetleri de bu taar.uz ha
reketine iştirak hahıdedh'!er. 
Şimdi bu ki cephede muhare

beler şilcldetini 3.llttırm ~ bulun -
maktadır. H:iıfüıeler'n seyir ve' 
inkişafları lbu yakın günle.de 'be
füecekt:r, 

Moskova, 29 (A.A.) - İZNstiya 
gazetesi Toulon h akik ında yaı.dığı 
bir maka·:ede bunun M'hver i>in 

bir hei metıen başka bir ;ey ol

madığını ve ıbununla Avrupa har
binin yeni bir safhasının •başlamış 
oldugunu yazmaktadıır. 

Hitler L~va1i hem donanmayı, 

hem Şimal Afr'kasım a!mak için 

dest<?klem:şt.i. Fı>ka1 muvaffak o
lamamıştır. 

iııvcsıiya ma1rnlesini cyaşasın 
Fransa. diye 'bilirmekted!r. 

Libya cephesin
de yeni birhare

ket olmadı 
Londra 29 (AA.) - El Agey

la ~knda 40 kilomEL._, k..'"'dar 
mesıfede .buılunan 9Ck:zin.ci 01' -

duda rıxe9llli l>-r hMle'r alınarna

mı~ır. 

liyor. ---...... --
600 gram ek· 
meği 60 kuruşa 
satmanın cezası 
Beyoğ1unda Dim:tro ismin.de bir 

ekmek sallcısı 600 graınll!ı: ek
meğ' 65 kuruşa sattığından düıı 
mi11i korunma mahkemesince 40 
J.;ra ağır paTa cezasına ve dükık:l
nınn on gün müdde-t'e kapatıl -
masına mahkiım edlı'1ırnstir, 

ltalyaya yeni akın 
Londra, 29 (A.A.) - İngil~ ha

va kuvvetlerine mensup uçaklar 
dün gece yeniden ltalyaya taal'
r\12 etmi$1.erdir. 

Gönül isterdi ki bu kahraman· 
Jık, y'ııe azc ve lııreddi içinde, 
fakat lrnvvet ve selfımet'n bir ifa
de.> olarak göslerilmi~ olsun! 

Mesela Fransıı donanması (Tu· 
lon)dao 9ksın ; diişnıan dl'll :w
tılıırilc, tııyyarelerile, ha<p b<ırlik
Jerile dö\•üşe döVÜ'ıC ve on lan ha· 
rap ede ede harap olsun; ve ka· 
~ırab'leceği kadar bir kısmını da 
Şimali Afrikaya, dcmokrasyaların 
)eni hamle kucağına al;ın! 

Böyle ulmaılı; (Tulon) koodisi
ni denıokrasynlara veremedi, fa .. 
kat s&ılecc Mihveri kend:- inden 
mahrwn edchildi; )·ani intihar 
etti. 

intihar, ne kadar ulvi olursa 
olsun, müsbet bir davamız olmak 
değerinden mahrumdur. İntihar, 
ne kadıır yaman olursa olsun, 
hiçbir zaman k:un-ctin ba~t de· 
ğil, ıızcin kuvvet şekFnde sonu· 
dur. 

Böylece Fransa, i9İ1"do !rendi 
kendisin\ yaklıi.'l misilsiz acz ve 

Onlar, Londradaki hakiki kalı
raman Fransızlar, işi uh·i bir 
(menfi)d e sona erd'ırcn }'ransız 

anavatanın:n hareketini, kenıii 
büyük (müsbet)Jerin:n b•~ıruı ge
çirmeyi ve (Tul~n) ;şaret kul.,~i
nin tayin ettiği saatten itibaren 
yeni Fransayı yoğurmayı b 'lecck· 
!erdir. 
Arlık ne edeceği, ne yapaca~ı, 

ne olacağı meçhul, ihtiyar ve <ar
sak, ne cehennen11ik ,.c 11e ct.~n

netlik, (Arafat) bekçi,; Fransaı .. 
elveda!., 

Al'ttık aua\·atan I1'ran~ası sadtce 
ölü b~ posadır; ve bu vntanın 
ötesi. ilk \"e yakın fırsatta anavn· 
taru ele almak üzere maya tulaoı 
yepyeni h'.r Fransa hamuru ... 

Fransamn vaziyeti, Fran ızla ... 
rın bir tabirilc şudur: 

- ı;-.r,.., • öldü; yaşasın Frau
sa!!! 
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HALK FİLOZOFU 

İstanbul halkı 

Krrk ytl, kapı>ııu 1>lah etmeyi 
dıi~luımi)·~n Jokantanııı, lıarıı ) ıl· 
ları rçi11dt' knpı ye~ilenlc- ini gör· 
dükte-11 !t-Onra, ııe~c hi.ikuıeduı·~i· 

n~ı·•. Dcnıek ki, c.,oul kaı:aıııyor, 
lınil. da. ı:"ttil.\~. doha su;luye, 
daha cok ll\k..,c r1.ıgh~t ed".\ur. 

Kondura b<ı~ac1>1 da lıafüıdNJ 
ınernnuuduı-. L'tkit..indcu çok k.u
.ıan1)vr. 'lah...,ı sahibi ıcn;;uı ol-
11111 ... tur. \'cdck part.·u yok uaka
rııtı~u ~kmı1~·1ıuL. 'fuı~tL!'.ilCı ka· 
zanmı~tır, orta tÜlt:Mr Urd&elır. 
E'nafıu ~i İsl:r, 

\iıw. mal IJp ıııai .,ati.ln iıer

kc, diind~n dalı" ınıtıcffth. daha 
!l'dıt ·t rlaba lllt:s"tıttur. IJir sohıu.·ı 
çırağı giindc <•il 1ıra k.ı1~n \·or. 
11:.uııa.lla;r, ak~:anı ~ iı:ıni oluı lira 
!::i')ı~t.rlar. . 

Suuu di.isiiuiinLlt; l~tanlJııl da.ha 
1.t\i.td~ t•tart:l, "Z nant cr'-:ılıı va· 
ı nda '"""' oturdu"ıı b ~rbiTdir 
n·uat>t.u:1cyh; lıu ehnn ck ... rr;_\·~t 
Halk, ~iınyıı lıuhraııındıın dola. ı 

l'ARisn: 
FARE F.TJ 

Pa-ri. te konft'T us 'eren bir 
Frnnn< ptofe<iirii, 1870 rnııhasa· 
ra;ıoda oldaj;u gih: Pa · Hinin 
y"ne fare c · i cbilerekleı.ui 
söylcm·ş. 

Farrı eti tn\S' e edffi ıırLfc<ö· 
riin ı.· 1 kendW, bu etln lezzeti
n tadına bakmıs nı dır, bilmiıo· 
.ru:n. l)i roma' bir ııukta d~ha 
\:ar: P:u ·!e, uıil)onlncca itıs.L.nt 
be liycc:ck kadar fure çok mu?. 
, on.rıı, bwı.l rı na ıl, nt.reden tul· 
nıa.lı?. 

ULU 
PEK MEZl.d·:.R. 

Biz: •. n o~ınan CL•nıa) Ka)·gılı, 
~azdığı bir r krad:ı. •Pcknıe.ler 

REŞAT FEYZi 

muztarip değil, uıt~'urtur. 

Geçen gfüı, Jı~ııi11. :ıskedfğiui 
3- apmamı~ gent· bir !·oeukla ta.ııı-,. 

tın1. Ilarp p<1tla\ nır"• tnektebi 1Jı

ra.kı111~. nıütLauhitli~c ba .. lnnıı~. 
A~·dü • keud• rİ\·a~ l'li - iit dürt 

h:ıı Jiru laıa-nıyo.-ınu~. Bu f:l'llCl", 

bir rc-sıui llairc<l<' a~ da 50 Hra pa· 
ra 'ernı~k İ\'•U kanunı inıkiin lıu· 

lu1na7.'-1111J: . .\la.u·'( ,~rkUlcli. Üni· 
\~r,itedcu ıocıtuı, fakat. ~arduıı· 
\.'.t Uğretnıcn (!)arak kulland.ğı de· 
likı.ınJı,.. l H.\lia :>o lifli \t 1 ıni.'"oı· 

Bugiiu. <..ukiulcrj IJ:ı ruilyonu 
bıılilııf:u 'Ö.• ı,ncn t tanbıılda, ı::•· 
(;;ıui d,ıı \.aı:i~ctlt.• ohııı \atandaş· 

lur 1u;.aa!"ılıht' \C ürrı·tlil{·rJ':. (;un· 
dı.·h~cdcr.i bu aı ~--' u !tGI· .ıınal:-ılbll. 

C."tiu"it, eltin b'r Jira.\a ı ... ·'·nl\l'
raıı ıınıck, bugün ki huçub lira
~il n:ı 1 J' çn!r~.ı.\- ı. Dc\lt.t, \'\\'t.·h"ı 

ı111aa.;-lı Yl' ücrt'tlalcr: dl ~hnürkt."fl, 
fa·ıla h!r o,,ey dl·ı:it. f(•k ~ıı hir \C\ 
·' apab:livor. 

Şeker t"'vzi· h nasıl 
yapılacak ? 

Sa e<= ..., ap111c~k ·ı;·-
cck ınaddcl<:r' t "VZ ı a,\iba,::.n · 
da Qı~lyı;cakt, Yz nı ot efe-t

.k.ı levıiaftıı s~bi ~ gel r ılt l"{ (l~ c·,ı· 
t .. lıu~ 2j kuorın!L. .şc k<1rt~ur~'Xı.a 
ı.:,t f.'1e cdıl ·y ckt.r 

Bu ay dag ı lrıcnk olr n g __ , 

l 
nıa:idekı ın n b:ışındn şeker g~l· 
mt?Ktedır. 

1 
Bu tevzıa. iç!Jl her ıc.ıirc mu· 

tcmcdı ç:ıı.ı:şa~brın kcndi.ler;.ni ve 

' 'bak t ~ah1&'arı tcSbı edece • \'C 

satı~ yer!,·r'ne gıdueı,; şck~r ~la

C'aklardır. Bu şC'kcr'tr "re!f·'·e 
get r" 1<'rek tcvz ol nrc· kt~r 

Y .rm 1C'Ş k ı lu kı:rt n 
k,,ilarulm~sıııa hm, lı~ş.r <:id ba~
fan~caktıı·. ıBu h~su t. 'en. bir 
talimatname hnm·l,ın " ktadır. 

D:jer tnraf'-iln mi.'rrıUr koapera
t.fi b'r ne te;7~atına Pazartesi 

do siftlerc doodü, çok ulu olu· güniı b:ışlanıkcaktır. 
, or.• d;y·or Fakat. galiba. O. maıı 

Crnıal b.r h"ta\'a dii•üyor. Çiin· Yaban domuzu mü-
kiı, pdı.ıuezlcr, "ite n•liı benze· ••• 
meLlcr. Sıitll\r, '°" zamanlarda cadelesı ıçın avcılara 
ö~ le bir ~al aldı ki, ulu .uı değil, ucuz malzeme verilecek 
.. atle :!JoU oklu. 

Halbuki, peknıı·ziu )·iııc r'<tlgi Yaban domuz_ n:ücadeies'.ı11ın 

,·ar, acılıiı var. <:rltmlması kararl~tirılan Z ra -
ı~ LİRAYA ~t Ve.kalet.ı avcılara lroiay ve u-
ÇİKOLA'l'A cuz av malzemeoi temin cd2me

iJeyoj!:hmıla, maruf bir ı> la· 
hanede, ç'kolatanın k'1ornnn 12 
1 .ara salıy<>rhır. Bu, hal'i, çiko
lata iınÜj, içinde yabancı ınnddelcr 
) okmuş. 

:Sc olursa ul!•n! Vnktile, bu 
t' ns çikc.lırtalar niha) et ki lira)a 
~at lırdı. Şinı 'i l:? 1 aya oldu
ğuna göre, bıı n ııt')'i meydana 
getiren bütün ip\' dui maddeler, 
hu derece pahnlanuu~ ınıdı.r?. 

HARP NE VAKİT 
BlTiYoR·r. 

Yine, harb"ıı bitme ı lukayc
l<>1i ~ıktı. Geçenlerde hir yabııncı 
gc-neral, bir ~·ıla ,·nrnıaz, i~in so. 
nu alınır, diyordu. ll'ziıu nkhev· 
'el ınuharrirleriıniı aras nda da, 
harlııi hir eneye varmadan biti
renler çoJ..-tur. 

Bülün bu tahın;nıcr, i~.iinlar 

çtk yanlış da ol•a. in;auııı ho~ıı· 
na gidiyor. Amma, hakikat nedir, 
bu kav.g:ıııın sunu ne \&k'I?. Al· 
lalı bilir!~ 

AHMET RAUF 

si için teşebbüslere geçm:,ıir. D'
ğer taraftan Ege mıntakasında 
turu:an yaban ci<.>muzları Jyj b~T 

l f ~tla satın alınarak ihraç oluna
caktır 

1 

1 

: . ~.r-- ' ~~ " .- .. -; . ,_ 

.. ~ . ~ 

5: ~ rl , o n rr. \: ıi ta n k 
ı üt nı e c0 y:ıpı, r ı- 1jL .t.te, 
J'." hal, i ındıye k a devorn edegP -

e.ttedi. BI aE sub h 1"e ak !ll a ı 

k.J.l:ıbalık merıkcU.e ·c!c ek \ ·ı t .:::i er 
cı:U'lın~a -.danı ta l} 01 , .. • J lk o..d .< .:ı.tı 
ı, '.i ·tl·ııi ı.~ton y '?.dığ l et odeıo1ıye 

1 
ı1 ;>urd 11 Jt2a ı;:ip binen. he,. ır iste-
~ u. Y'- n., n ....J~ '1 ~ r. y t 4 

ıt'ur!:, JJ('t ... o•..,1a göre l uhtclif ô!-
çC le P" mty 1 ÖT'• k;, b lak,,.. 
n-n T.ık mde Si k..t'cı~·r gelmea: veya 
fo'ı ''-"-"İden Tnksi r..: ç, i"ltB l 5 - 6 .~ 

tı<'' Duıl 'Ol'. Vt bUCL.!'I. u):)fnob·l .s:ı
<ı.;p' rı çok, h•m d• çol; tıız:a k m-
:'.'!-orloır. 

i~tı- t ~" budu. 

BURHAN CEVAT 

llom 11 oka1aa••r 
çoğaldı mı? 

(.;l'\'lD gC,ı, ti;..t t .ı ) n lıi ı;.ı• .•. pj l• 

.i •. ~ anı tı ı • o .. l"tJ.f t>: ı Ot,;; k ,_ , 
1 Jllt'fllYorıl.,k. Sc..1 • 1 k.t 1 ·t~ ·ı:-ı 

vi.ıı:';,-c·l ıı ın "'-• 1 !lt K•!C • :ı ı · 
z.haı<lı.i'ıyt'ı:'"t.Hıt; .,_ 

~ .. ~ cı <ı l ·Y Vt!.uyt'it c.: -

t ·ı:t)l· 1 1:c •) , -:i i. C,'Pn l 

ıı.aı ıyv 1 r B nla 
C ~f:L·Jt. \ 1 
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R. SABiT 

Milli korunma kanu
nundaki tadilatla 
ihracat 
tanzim 

işleri de 
edilecek 

Milli korunma kamım nua yapı

ltcak yen tadi!.ıt!a iç ı:farct rsie
ıl olduğu kad:ır ihrac:ıt .ş:eripin 

0e nızam altına alınacagı anla · .. 

maktadır. Yeni tad~ialıan ~onra 

Har_e Vazıyetı; 
Doğu cephesinde Rus taarruzları 

ve Almaıı müdafaası 
(Yazan : f. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri) 

!JllCU CF,PJIESl:-ILJE 

Ev• ,,ı,.., Alu anhıı R .. ıa. 
ı \ f" gti ~< 1J:r ıncydaı1 mu .... 

H Sl J<ııu:ıuyorl,ırJ., Almaıı or· 
dusu bu ho p k r'in by
bP-tr1~i~ gıbioir. R.ue.ar y<.dı gUn
dr biı y::ırm.ı. vt.:y ku~utrna tnar .. 
ıu.... ı hi~t>ıı zanıan b~a.an1adI· 
laı St~l ııgr""ı;.ı. v Dr.u ,Ji .. ğh1<1e 

<tt:\;..m cde:n Ru ku "tına t~}r
ruzlal"I C:Ok.t.ıı gtin&j v rı J:e ·
fırl ıiu. n~t..d .. i\Jn•" 'ıtusu bu 
n ulıorr .. t e ç 'k buyuk kayıpidr 
L-'. L , ı\ı L1n 1 ; 111 50 • 60 
l n ( •ıı vır l1L'L ıl' c.c f .-:ıkı lu· 
! ı. F~.ka bU' u.k Yl: surekli Hus 
~1.6 lc:rrna rc.Jgıncr., \ rliul ktı"\"

'"etlcrı ne !:)t •ıı:grad't & ve nl 

<lt. \tf)lga 4t D.... C.'rscg:ı :-.rc·~..,ın

<\.ık' ~,.ij!ffi.cn l1<nuz ric &.t c ... n1e--
ı-!!'ı ur Bum•r ·~ beraber Al

.ır.a larll, c gf.., r il' atl mc"'bı1r 
t... Le: ... ı ııır \ Ru tQ< rruzl .. rı

ı strcl"c.1 ... l:; r.t t c c Uc ede-
ce~- t... nir < t 1.1 n1kü dl.r. 

\ ~' R ıcr h .. l>t. ı 'l hc.):ı· r 1., 
AlJT c.1t~1~ r • \ .... ?. :-ı rtı d ~I, ı fE 
.r ~t ı .\f· \a.\·a gilrt\ S,\\'C 

orc1Lı ~ı Kala .. · It:rıkJ1ıl•\ Hrııs-ıı

da 10 lıfıan tü ü.lr.i '"r.ırı., gı· 
b clirlc . 13,, t ·mcnleı-. t"CvrPlt• ·n-
<lcki ct.;11" ~r~ n ı\" ının :ieık 

ol;t!T.a~laı-sa yek l.m..) e ır 
hlıır ur!~r El u.i< ' t- a kE! Rus, .. r 
<ırnalde D• ll r hı o ıı cc nup sa ı ı 
,lnd • t !unçn I<(ll't f,ı.,a'vı ~lrl 1 

<>lr. _ı ru BLı )a .1 k .. ı ı\ 

:r, 11 ı hu.t ı R ı t ll1... cll ln 

pU~K tuJ.ci .. 'llll <J<t .il U y, ı 

\'"a İ\ < t ·"' ~ hr , c ~.ı a'<dııı.· 

J2nır ' · Hus 
<lir ·c..;· ç·:r. 
l{lc ~~uj::ı'\ ı 

yr 
' r. le. Don 

~ir~.<:r,..., \t:: 

ı,>c, 111'.şlrrdi"r. 

Eu .\an t:ı<.ırru ... u üı"'rt~c i'c • 
gotürürl ne Alır mııa ı füı . .ı ,r 
\'<' Hnrl=ıı! İl•! n-t.''"~lası l;csik
bilir Va'1i0 l't' . ır.l.~f.r.da .• ı ta-
raf içın <le t.ı1. nıu1~ nrkta bt.-
dıı:. DL~ t~ı ele ı\1n.aular4n 
Don dir,!ıt:." u ı..:rın~u. ır.u.dafaaya 
ı;(·küu:cı.r;n~ bile in :.,.,:; L:alıLaz. 

A·mCın:.ar. il ".!r 1k::t·ı·i :ı..ti-

y'"tia1 ıa ve tukVi)c!tr.(. Ru.5 ta
dl'UZtft TH k rrt.cıt:.:ıJarin ı:muyor

lar 

şn~ALİ AFRİKAD.\· 

( ,. 1j 
·' ord ·..:nuu Trauıu ... ~ar-

be do(;ru iler• hııx•ke'"ı 

.o'ştıracaktu-

kol y -

rruııtt$ta 1. ci tııg .. ız ,,rdusu, 

..... L! us ~eh" ~ ıkaınetırı.Je ı:crlc· 

htc\~ bt.~h.ınn" \l' şehrı 15 -·:!O 
1 on!c' r<' m-csafeyt k'-1d,,r } ak -

1 şm,-.:i r. (;iirü Ü:. göre mü tc.

f.k z~rhl kı.\·,·c·t't \'t ık~·yareu:.:

r. Ustl'..n bi·· Ja .... 
0

.}Ct göst<·rn1ektt-

dir TL.11L• ~t \,. 

ı· nu nl. kt :rrt 

ırı IL\'Cı kU\"\ ete -
hnkkırıd~ \'• r' r 

nocrlı r pe karışıktlr Fakıtt 

ıO 15 güne "r mih\'erıl' m· hm 

kUV\'t: t l l" gltır~111. ül!n"'-1, "JbU 

c-ctııcb ı İngu .1. 1 crın Pt'CC 'I"t 

'e.,,. " tc eıl ı< rı n 1 
~ or 

E· r ! 'lla .. 

l 

.ı nüt tef 

ul ,.. ·t r 

le ıeiı n-

in k .., 1 g(ıstt: rme . d •. .Ju ... ın"" !· 

ıeı .c ır 

Belediye muhasebe 
ınüdürii. bu ~kşam 
Ankaraya gidiyor 

be mud.ıru B. 

ol'cc 1·t ı .NaK.l \'ilS .. }ar .. ıcrct.
"' 
ıeı r.u ~·ı:ıpıJ~h.:ak ı ... n l KK;nda 

, iinaka \C l); ~ l'Y" \"c6'ueık· 
rik tt ın sh1rd ... buJuna aktır D. 

•ı[uhtar Acar Anlwrarla; '>cL(c!:.. 

"':cı n;;ıg.nı kap.:ın-ı:k üzere 

ı. r dar toeır. ı. Inf:\'l.t.. u i d 
!;'11 o1 acaktır. 

--~---

yeuı 

• ş 

Bir evin çatısında 
bulunan silahlar 

İzmir, 29 (Tcfcfonla) - Karan· 
tir~dd 319 uncu sakakta B. H m
di Gürelin E'\'lnclc yaptlaıı taınirnt 

csnasr.da \&tı aresmda 150 n;a\·· 

zc- fo;r/:ı :.le ıki ına\"Zcr, ıki kasa
tura vesaire bulunduğu yazılını~

li. Bu ev 15 sene önce evmo\i met· 
ihracat emtcasından :;~gari ihraç L'oyada, 8 ci İngiliz crduus .ı·c;. ıükedcn alınınşt olup s'lfrhlarn 

f atı 1€>b:t cdi.lenkr bu fiyattan ni bir taarnıuı haz·~hnıyor Mih- ı"gal senderindc evin ermeni sa· 
L , lı.i '" • h'·bi tarafından ornda btrakıldığ1 aşağısına dış mem!eı.e\ cı_c Çu. ı.r ı \"{;r kııvvefkr<nir. Aceylada mu-

aotaşılmak-tadır. E\in ~mdik sa-~ekilde satı1mıyncaktır. Ege•· ıbö - k:wcmct n.ösl «cc~lt>r n slı"'he 
n ~ 1" rfıi<edt-n ahnm ~ olup si~Uh1arın 

le b r satış t<'Slbit edilirse, alakalı k marrı~tır Tumısta mtillefik tr bulunca lı~ıncn karekola teslirn 

MA.HkEMELERDlf1 

Ya 'ipile otellae 
gHseymlf ••• 

Taşı·al olcıllgu lıc hı mtlcn ıxı.-ı 
l~<•· Gu) el de ,arı ı Mt>mlekc 
tıncıeı gt·l p n, saflr olartık kaldl· 
gı İtim~ı otel nd~, ceketinin (!(:

;;,inden cüzdurı V<' lçindEkı 418 
darı \"t i.~· nd<~k cf.ört yüz oı :-.eKiı 
l•rJsı ça~··nn iı Dt:~\·ari.\<lı. 

Hakim 
- .. ~rJa :ıkal n "fp. r, nasıl 

<'<1ldu<Jr para ·1 Dcc ~. Tahıı tın

lntrna~::ı başladı· 
Trenden dün " im, lsto. -

hulu \;sk·d~n rn ırdun. Senede, ikt 
S<'n<efr· birde gellr, mal ırlı:r, tüc· 
car! göru~'·'" bir kaç .gün .kalıır 
tc-k·ar döıwrim. S'rkPcidc tamdı
ğ.m bir ik otel ele vard"r Çok 
za!n n, onlard,1 kaliıı.~'' Bu ...:;efer 
'ben ? 1 ımdt' bıı.vulla g'dHke~ yol
da • .... t·ıs t(h:-.J'f~ Hrlı.ı. . . 

Etend ·m .. Ucuz, tcn1 ya-
tak!·rırı:ı ı \'/r. Otc! ııız ~Pnidir. 
... 't C:lı~tn. KUrUSL' n pirt 1 

- Kiwu v ac ,1r .. 
- l l. bu) h ete~ l'nı 

D< ac• metnum ote kamaro
•u t..Jadı gô.;\er; orcl Y • de· 
\ cirtt ett : 

Otclllcrcfr taht kc)ıle en 
1' l'<'f'eı: insa ıı uyuy.ıınıyor. Böy· 
!t 1. lıle::.ız plresız b~ı ctt2' c:u 
yu ·c··ı. arKaS'lna takıld.:n, g:ltim 
(>L~l yakır.uaynıı!"ı Kı0µısııı.ın üs
lü ·<J... ko, ·oca.ı, ııda •bit· levha 
Yar: itıma ott•tı dlyc. Nt.:y t •.• 

Uz&lw «al m, girdik otele. Oteı 

Ie"a 'a deqı . fürnı d:ı teml21ec 
Ciözün1 .. utıı.... 13nvul1 .. ~11u bırak

tım. ';1k,. ı r,!i1i t < .:>ettin1 Ge

ce G'"E-!e g~1ôln1 Tek \~ak'"• tc~ 

nt•z ·J:r od.. n'. rr 1 ı . Gecı.. 

f:s k ~:i·h::t ~att m. Sab~ıleyh1, 
ııjamay·e, odadmı ç k•ırr Yüzii

r,ıü ~·:.kama,ıd g.tt ıı Be•· rlönt?r· 
~e~ bu adamu benim odamdan 
çıkıp Jı,zlc ırıcıdiı·enlcrılcr ind:

gi'>ı gördürrı, üphe'.wdım. Bird<' 
caket:n1 cebini yoklad:iım kl1 

cüzdan uçmu,. İçı.rdek' de az 

·buz bir para dcgil Dört yüz on 
:oelı:lz lıLa. Gidip ;·akas•na saı•ıl

.q_ m. 
--<Ben almadım, iıa'bcrim )'l'.>k. 

Uy<ontlır.J?. mi diye size baktim. 
'1edi. 

Hemen polise ı<aştum. Geldiler 
""''''1lar. Cüzdan , !bunun yaltıği 
y~rd~. konsulun altında !buldu
lar. 
~Iakim, maznuna sordu. Maz· 

.nun, 
- Evet, dedi, 

Cüzdanı aldun. 
sakladim. 

• 

bir c~hillik etLm 
Konsu!un alt na 

Mahkeme icı>bmı <iüşüıx!ü. O
tel kanıcrutu Sedadın altı ay hap 

ıhracatç· ml'l!l korunma mahke- ltU Yıl. ~..ırt"Tt:ı. •a b~, 1!1.l'r.11sı, 8 ctn ışt!r. 
mesıne vcrılc!l!< beş ılın liıad.ı.n ==================~=========================== 
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Sadeliğe doğru 
~~-~-~--111-------~ 

En yüksek lüks, sa deliktir 
Geçen akşam rac.~· >da b,r ba

y;,,n böy'' söy!em' · En y 'k3c·k 
lüks s~del ktir. 

Y:ızan: 

o. Cemal &aygıtı 

.>karpinlerlc gezen 
yecek.siıw. kr; 

gezene.. Di-

Lerden oldu&u halue kadın clbi
sekronde salt sus olarak kulla
nılan düğmelerin haddı hesabı 

yoktur. Hala iksijcı:, h.iı'..i l\ıoya, 
ih§lii cila haliı manıküı, P<'d:kür; 

hfılıi esan~ ve falan filan İstan
>bulda pek revaçta ... 

PiŞ '..PO.Ll;TI~ 
"# ' ~' - • 

Akdeniz e 
Yazan: Aii Kemal SUNMAN 

f lltizahi ve milli roman Ne. 43 ------------'\ I <::ı.:rr.Wt i.;tedljin1 anhmıyorlmt. . 
- Şunu deffit'k i...t.Y'Orum kl bl~ ~ıal 

•--.·tro.fıu na:t:ı~'l dt.k.kııiıı~ re)bed~bilir. 
- t\c .iz.erine ınc~dj" 

Fakat siz gelin de bunu htan· 
bul bayanlar•na anlatın! Vakıa 

İstan'bulda da saılel'ği sc\•en, sa
de gezen kad:n'ar.r tıı;,·;,ü:ün rast
lamıyor deg:.liz. APca'.< buı;Jar 
ötekilere n 'sbetle adeti\ deve e 
kulak kalıyor. Sadeliğe en ziyade 

muhtaç o·duğumuz bu ıarnıanda 
~ü~~üz, çiçel::;:z, ctcjbic:sh~. şata

fatsız şapkap ınaııt··ya; mba; ;,. 
karp·ne, çant~V" ratliı, yüze; gö
ze rasiamak pek gi.~ g:·bı .. 

- Sakın ouıılar yoksulluktan 
olmasın, sakın bazı ba~o.nLar ken· 
dilerine henüz kışlı< papuç ny -
durmadıklan için ş'mdi .böyle 
yazlıık!atla günlıerini glin c:tnıeğe 
çalışmasınlar!. 

Dünyanı.ıı en zengin, en meden t 
ikı büyük milJell olan İogilizlerle 
Amerikalıların kadlollları bugün 

ipek çoratba boykot elt.1< rse elbet
te 'hun un pek akıllıca bir hıkmeti 
bir se"oeb vardır. 

Akdcn,zdı· !Hl ilkbalıarıııılaıı· 

lkri :\liltv~x lclıindı: vlan 'nzi~ ~l 
da.ha t.:uuanıilt· alc.} h!n< dünıuit~ 

değ.ildir. Bıınııu i~'n dl' ,\nglo -
Sak;uu tarafı tedrici b'.ı haı ckd· 
le ilerlcu1l'ktc olduğu "öı ülüyor. 
At.denizin en nıii.h~1n adaları, de· 
ııiL üsleri. giı"ntİl('l", ~ıkıntılar 

... 1:11,·eı tarafının clintlediJ· Jog:Ji·1o 
a kcri nınharr~rlcriııiu gt:~l'u sı.· 
nenin ilkbaharın•hnla·ıı ~a,dık· 
larından, \C"rnı:, c,ldııkları l;ıf~itaı.. 

tan bu rHıetlc-r i~iden i.' ·~c aula~ 
şılıyor, Akdeuizdc :llİhHr ıurafı 

üstiin bir ıucvk.i tcıu:ıı cdt: rt.•k 
knld:kça da Iııg'liılcriıı ııc ~ apa· 
to.ıkları soru~turuln~ cr<lu. Dl.'",\ it· 
lcrc h5"kiuı olnıak tabiri11in ıııiı· 
ıhtsı burada biı lıa~:li tt'f~-lrJ,~re 

ugramaktau geri kalına<lı. Cı'-·r• n· 
de cok duruldırgu halde ı.:r ıürlii 
ittifak edilcmiJcıı nıanal, rb do
lu tabirle\' aı asında bu .. cll!ıı:1.lt.·rc 
hiık-im olınak .. siiziinii dt.• koJnıak 
lazıın geliyor. Dl·ni..ıdc hôkiaıi~·et 
llc deıı~k. denizlerde lrnkını oi-
111ck nerede ha~lar nrrcdl' biter·:. 
Herhalde btt harbin öğrctH~i nıii· 
Jıim ke~fİydlMC!en ı,·,.; de bu col· 
ri11. Denizlerde hiıkinı oluıak dl·· 
mck mutlaka Jıat.ıa gclıliği g;hı 

Jıarekct etn1ck, den z L.u,·,·ctini 
tiirlii tehlikelerin içine nt.ıuak dt.·· 
mek olnıadığı anln"ldı. Ancak 
yiizdc ~·iiz nıu\'affalri~·ct üıuidi ol· 
dukça u11 bir anı rol ınuhJr<'ho 
sahnesine gi.rec<k"?. Ö~le Llına· 
dıi:ı da bc,bellidir. C.'üıı;.;; harple 
muvaffakiyet üm' ti h ,eh- za
ınan yiizdc ~i.iz dcrcc:e ·· ıi bula· 
maıuı~hr • .:\lutlak~ ka'.'·bctınl"k ilı· 

timallcri olaıığıı halde :ıcri atıl· 
ınak gerekt:r. Bn takdirde ıwden 
ingili'Z donnnınac.;ı ı\ktlcni:ıdc b~)
lıuı;:ıçlanbt,ri kcn<i'ıı.l"n lıt•klcncıı 
Iaaliyeti ı;:ö,tcrc:ıa·ricıı kaldı?. Ik· 
nizlere hiik' ın o1nıak hii) le 111i o
lu:r?. Daha 1,un·1 henzer hirı;ok 
sualler var ki zanı~ 11 g·('çt kçc \'e• 
kayi tarafından cevapları H•ril
nıektedior. Eğer ~U ilkbaharıı:daıı· 
beri - )·llni ü~tünlük 3Jjlıvcr ,,._ 
~-aiıua geçti geçeli. ııclct ccıcpıı 
~ttiği kı~aca göıdı:n gl~ir!l:r. e 
muhtelif zaınanlur<b lnı.; !iz do
ııan111asının İta1~·2n d n'ı ku\;,·ct
lerini arayarak bulduğu , . ., 'ur
duğu haİ1rlaııacaktır. :'llihver t.a

rai.ıı etinde Akd.,nizde asıl kuv • 
\'et olarak İtalyau dcıııanınası ı.u. 
lunuyordu. Mihver d~n zollı gc· 
milermin faaliyeti aı ttıkça ar1ı· 
yordu. Fakat İngiliz am:ralleri 
i~in asıl mühim olan knv,·cü de
niz iisliindeki İtnlynn harp gemi
leri teşkil ediyordu. Fır•at bula· 
rak, ftr6at icat ederek bu harp ge
milerini batırmak kab:l clnıadık· 
ça ~ı b\·er tarnfmm deniz 1ru,·. 
\'etleri felce uğrat lamı~·acağ'ı a~i
kardı. İste bunun irin daha 9-1() 

'onbaha~ında İngiJ:~ donanm8'-ı· 
nıo 1talyan deniz kuvvcllrı :.ıc 
karşı mücadele i başlam ·. tır. İl 1-
yno nınirallt:rin!n kendi genı.Ie. 
rini batırtmamak iç'ıı 52.klan:lık· 
!arı malumdur. Eldeki kun·•t ı:c· 
tice~i ~Hpheli uıaccralara sürük
leınek caiz görülmed gi için İtal· 
yan .am)rallerinin hö~ lece danan· 
may• saklamalar. nnla~ıtıııaz h. l
lerden değ;(d .r. Fakat harp gemi
leri b•r gün tehlikeye alılınak irin 
yapılır. Bunlaruı bir n1uh11ı·~be 
,,,rasmda batmaları da tabii gul'iıl· 
mektedir. İtalyan tarafı "ldeki do· 
nanmarun böyle tchl'.kclue gır

mcsine razı olamamıştır. B11nn. 
rağmen kendini İngifo dcnar.ma
sııun talcibat.ndan da tamam:le 
kurtaramamıştır. Gerçi kar ı kar. 
şıya muharebeye girişmek heye. 
canlı vekayie yol açar, böyle bir 
ıııuhanben in intıbaları uzun za· 
man gözönünde kalır, ondan tiOll• 

rıı da askeri tar>he geçer, gelecek· 
for tarafıııdan d'kkallc okunur. 
Llikin daha maddi he.saplarla bu· 
güniin daha bü~ ük ihtiyaçları var. 
dır. O da böyle bii~ük deniz mu. 
harebclerine gir·~medl'n C\'\el 
düşınan taraf nın hütiiu dayandı
ğı üsleri aliiist ehnl•kt'.r. Bu i~i de 
günden giinc lngiliz ha\.·a ku;, et
ler 'nin Yaı>acağı, ondan ~onra İn· 
giliz donaıımasmııı Akdcnizde kat' 
ııeticcy' a l:.ıcağ'ı hesap t-d ilınr k
tedil'. 

BİR PA~ Y AÇO DÖ~T CAN-ı 
AZ BiR DE HOKKABAZ 

_____ J Muhs.r!t'I: "(EZİHfl 1roni:ımbı \.. ,,) 

u e.ınt'i ve di'·t n IDU 
b f lrgcl it c 

n tk• 
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gf' j ~d-

l'i g,, d •fcn<lı 

- .s i bt x oı!o1.y 
tibı oraya a. n k 

- y • 

batı n..'.i • 
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' • '" j 
aktansa Jta-
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-TI n ya. i1ı. 1 • 

- il r.a •6 n ke'S't .. 
lı:.ı\ rım, 
(hek.ı 

- PL ... d 

- Si, ·,. et ) cm ...... ç .... :.t.i!lrSfn 
C" ..lİC'c- ık p r. • •o?t r.'lnr p'""f on 

R t t> • h~ " gf>. ı. Oeıil<tn!ı b;,. 

'\" k ı ('atrı m.a rmı l, Naıl 1 
.Bc-7i'"' k ııs ıı.t t'.llired~ec a:aı 
ur!tl VOrt ... f}:ı.,y di.t. .t~r k ~;; tl Y· 

ı::lsın.l" bıyık.• ıı ciı.ozeıtl '' Jora · 
E k, L ı 1'4n L1Jf.: ' -D ~c roze 

1.) ~.~dı. 

R:lt bı... O tun Qfl!?tm f Aecb 
k'ovı J)'Or- JTIJ"ı"du 

- u.ı uıt Jr f'ftı.;. m F .a 
- l'\c}'C vy.t ı ş · l,. C' :ıı.ı ı·.ı. 

atl. bil 1. el J:;-.:rk.\'. ı.('pwı.. o&.edrn 

c r y ' "' ft.O • v ,gr ~ ke'.er .. 
E c!.~ , , rl ı ı; • c '< 11 

- Obı... .. l" f'J "lir X t: m n u c..1-
d . 

- -. ld P k .. u n :f t n 
t h.:.lt~n oldu ı e!t •. d rn" Yanı J;~ .. 
~lmd cı Jr:-:ı işI~ Ca ıa. .> yü.rU.. 

· odiyle bu}1< ou)tlfl~ .. m. Fc:ı• ır.:! 
- F na Qtmeo.i:nı. F.::ık.Mt? 

.yo .... 1... r-: 

- Ş"y ı:f~nai~ ..... Du yazıhaı'P!l-n 
zınn.yetiıu S:f'l 1. muiuııf<ıı:akt&r o.ar:ı!-~ 
ttf;}'.t~ edıoi..irler ... 

·1ı1a.1 Bc-x o"l.-dt."1LiJi· t' taıır ı. tı.ı. 
ı\... ı H.l ıJ. N"t:den boyle 1Jir 

Z Il. k,.phbWı,.. 0.~ r:, Vı.ır'> 

- Be,vt!enJI ı:.. 111: b: , bıraz <lc-
&ı C :ıc c· " h!ll n· \ c t mltk' z hni
ı:rt · !ıı ııro S'b ıı;r l • ıyı. ı 
el n • Yuı 14.ı bHL 11.ı. n aam1-
1iıı.. Btn ıtı (; n t-, r c*l/Ud.cn a 
yı .ey ' ,~ 1 

N ı D~.> :..t .... .ı l~f· 
Q.~t:ı htrklı1knmı t : 

-Fcı;ı;let:ey! tan.:ı.ı l..l1 Pil 
t r• K:z L ıMı:ı~ rı <ne ,.-.r ·tı:r .. ! 
ır. ;et m"hr m y i n x gcl•rcdi 1 
a. Jl El> Efccoi' .• Hay ı h..ıyda . .Se:ı 
dL·..ı.• n i ;...pnu.;·~ bJk' ..• 

Rat . .Ji:ı b.t~t .. od )' r.:\k\ -4•~L e, ı .ııa t 
ıunu N.: E~y ~lı· ı: r.d k. ıc.-r ~ :ı
fen bfı•• b .l 1 :a kJ. t•bıl· ,-c,, blr 
t( lg .. ! e .!a .ty ;.."'idi Du treki ~· 
wg Il'll) 1•Y ~ <'ı .R.tıbia b. ,_ 
r,a :r~k a .. ı ~ ı d ki uğu: yeı a a. zJ-
t n • d • ffll> k!~ib-"• biabul.m 
ı~ıcıdı. Keyif cr:l!ii ıarr.anl&~ yıptğ: g:
bt Otr'1 • ttt-".:ı.ti'~ t'! .1.yr:ası.11 ~ .. aı
t'it!\ bı'.\ ı 1.1 ıuı d~ tıt, i::~ t. Jar ı i~ 

~ o.den ""... • nrıviıı:nı ''ar) 

İııgilterede ve Amerikada artık 
bir tek bile ipek ~-orap giyen ka

d "' kalm:ımış.. B ' de ise h'ıla 
'b:ı· çok kaciın!arın, kızlaı ın a
kıllar., 1 k rirei h"p ıpck çorep•a .. 
Para;; )-C't .. rrcyrp te .;~girü lbu
letmıy.:nlar onun t'1k1 el nı ar~dı .. 
gı g;:, Ayazpa~aıın kol gcrnıeğe 
bas'adğ bıı ha\'ala ~ lbilc ııa:a 

çoıab:n $'gua kiığ:dıııdan incesine 
3j'.K atan!ar !1 b:ni b:• raraya .. 

~]LH;~uklurdak· suluı-n, .buz ma .. 

k.nesmde a:,.lan;n:.ş •uıucıan fark
sız b r hal trelaıg:, :;Ürek.ıce j ağ· 

murl&ı·dan yollc.rd l ln sağ1am a

~·a ·kr.p'ar n P. bi:~ r~t..ı'bct çe{
t.ğ\ mutfakJard 1<i tuz.!ar1n, so

dalaron bulut•~n ne:n knptığı b:.ı 

~oğuk \'e ıs! k gun!erde bile ha.S 
yüz!crı yar.!erı ~U-5 r. "" na S.? -

tafat r.uır r.1 cieL'.: d•~•< Ki;lm.ş 

İçlerinde bdk, üylc:eri de var
dır, fakat, bir çokları as::, öyk cic;. 
ğ:J.dir b r ço•~arı kunduracıdan al
dıklar< ye'l :skarp:n!erde süs na· 

mınağ şatafat namına del:k dcş:k-' 
hk anyorl.ar. Es'<i 'balık~ılarlş ka
sapfar n giyd.kleı·i hantalın han
tal, lal.ta kuı urnlaro. kat kal 
la> <,«karan " ınahu~ !cn~uh:. 
mant~· ı.sk~rrfnlerden sonra tiın
d .. on!ıa.rul da•ha ucuzu o1artık in .. 
C'tı maı:tariı kndt, k~rpirJeri 

1.;.krr: ş!ıı· kı bunlar1n n-.ıaııt;; rları

na mukavvadan mf:.ntur di,>•orlar, 

köse!e !!c derı ara~.na konulan ya
rım, r.ohayet b.r santimJua bu 
mtıoko.ı·\'J m;,ıı\arların !bu k!ş gii· 
nı.:nde i.;k&Ip!n:ıı .çınc su çckme.-

ten başka ne faydas ol&bu:r ııan
k:! Kiığtciu:, muku,·vanııı bu dar 

zamarır.da bu zarariı ,.e masrt.flı 
r.esr.eye ı.t .uzum v r sank:? 
Düğme d ,.,P te geçmiye!!m.. 

ciüğ. c ci. bugün rn paha;ı şey· 

E'l'velsi günkü Son Telgrafta 
bizm R~at Feyzi .Susamış!.ar. 

b~hğiylt yazrrıı~ olduğu bir ya

zıda b:z.nı kadınbr::l süse, şata
fata, ince, inpek çoraba kaı , olan 

t ryakılıklerin., •bazı sc'beplere 
yükleycrek onların lbu hallerin,I 

mazur •görmeğe çalı.şıyorclu, Bı.ır 

gün dünya hı... halde olmasa idi 

Re-şat Feyz'nin bu ıcvil belki bı· 
raz akla, yııt~r gıb; olurdu, Fakat 

bugün dünyanın süsu ş3\afatı, 

lüzt.ın.suzu c>ü~iınee<'k hal' kalma· 
mı.şlır. Onur içın, geç<'n ak~am 

ıadyoda bır bayanın dediği gib': 
•- En yüksek ı 'k;, sadelik! r • 
B:r çok kahvLer,le, ka'wc ve 

ç:ayiann bı'.c sade içilm<'ğe baslan

,ı ğı bu sıı·•' rda hlıl.ı sii.>e, şata.fa
l•· garnıtürc, c;ci tıicıye; foca 

bulacaya ve !ilkse kat;anlara •b:l
mem ki gülnıell mi, tğlama1 Il"t? 

Hububat ekilişi çok iy 
Schrim zo~i<· «Lıık~JarlaNı gP

leo malün1::ıı'" gört ı ~\ ların a ... 
ra veuııedt•n yağı~lı gitn c , Cze

rıııe Trakyaııın boz yerl ri• de 

zerıyat Il"uvakkalert durm t r 

Fakat bu yı' hububat ek' f ,. 

kalad iyid r. Bllliııs a buğdav ı o 
arpa m:ıhsuliinü_.., Jk ınjslJ :fı .. ta 
olacai!ı nla.>lm~v 
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==Son 24 Saat içinde==• 

Hadiselere Bakış 

Fransız 
filosu 

t(.~ J•\auıl 

:ı - S O N T E L G R A f - 29 ! ım 

Par ili erin a 1 
TUNUS MUHAREBESi 

1 

ı Müttefik Generaller 
. ü·:tefikler Tunusta taarruza geçtil 
Ruslar Kletskayayı geri aldılar ı 

1 

T-t . hı ~<;::d::;.' "'--'==_:;.:-"='-'--A-'--J,.'l.,;..T_l:...;..f. , 

Fran.,.awn l.uı·iuhı~u cuırine talı~ 
sis elme-'k ,.c 1ulon'dıın ~ıknnnnk
tı. Şa~k:n l•'J'ausa. fikir. · 11011, • clr
oloj·i t~zatllttrı irİ.nrt ~ırp.u.aıı 

Fıaıı.ı,a manttec sii[ hu Jıa~1'h ~O· 
)11 scc..·eın<!nıi::. Uon:. ıınıa.\ • 'Jtı1uu
d-a h1rak1uı~ \ l.' hu a"tlıcti kt:utli 
~li ,-c ~a._kınlıı,.ıil<· h-.ı:ı.lr:laırı· ~ı.sr. 

Bununla lu.•rnht.:r don~ıırııantıt 

kendi kcndi,ini l.ıahrınH'• y.ıne 

bir görüşme yaptılar ! ..... 11-. •• 
r . 

Ml! 

y ... 1 ' 

C. Lıitfi Akso~ dun sCınTu 'I 

ulun 1 nt'plcr l'Uporun iıtiC.kla 

t ,,.;b:;,; >ii,ı liycrck Lfıtıi Ak 

ıru1 n + ... 

tıim ı 

gür· 1 t:n 
r ilen bırıni tcş-

; c güre, İııı;•lizı<: 
r,a- ı,"r ha7.ırı 

C:t! - Fı·aıı~.ı; \atans.e,·«..rli~i urln1;ı gö"t
teriltn .riiJ<,cı. b:ı· kz~hiiıdiir. 

Aıniral \ e don.anma ntc11!-.uplar1 
ge111iJc1Jni ,e l t.·ııdil•·r;ni hnva.'a 
uçnrı.na,yı te~ırın olnusa •. ,lilı' <'r 
eline geç-ıni) t! \ c .\Iİh\ er eınrin· 
de dü\·li!-.mi.''-' tctcih ctıni ... Jcı· "·c 
n. en dakihaıtc.ıki bir u~ ant~hı va
ta1ı 'c ne['."'lt I" İn«.• li~n·~ı ger«.•keııi 

2 ordu birbirine yaklaşıyor 
" -

c 

c<lı) -. 
'\m ra1 D. 

v 
aı r yod... w k

,..Jiı.:;atc 

1.k >U~ ı dlism(; u_• 

Bı'" 1 kmıdan ı )nun <:. g~ç -
rı men s' m \ r n bıı· ka:. p 
ı e el aJ n · ı:>ı nd el,., s.awı ç 

Stalin, 
bir 

Amerika Haı bi,fc Nazırına 

tebrik telgrafı gönderdi 

tc..ı <"'<l Cıı kü lbt o-
ıc : 

Fr n • 
Lan ı a _9 ( A .A ı B Cl. C • ' ı. d('mi-ıt..r. l\Ic" ,· r mu .. ı 1<<ltt<ı 
Smtali Af c:a h rlı'rinc . .ıx- An> •nı Kc'.°nıka.m ı?<- Ge • , l l'lret 

l' on ınuıt [ık er t 1-ı, k nt mali 
d!>,U,k 

la. re J.: , •ı.· n ik r>r •lrl ı t.-ı.ı tc ha< r l:u Jnn ~ el 

il l\''1 

" b l 

\Crdig bır 
1 yupnuslard.r. ır.:·r-cı lar h ~ <1. Jll' mu a- 1.AJndra. 29 (A.A.) - l)ogn Tu· 

Dögo l :--· 
ılın t ,. 

llutıc.ltHl Ull'Yt.' ~:rtık ftraıı .... a ta
.ınnınilc kulu kan::d ı l~ı rıhuı. har
bin ta~ in C'ill'tt:,ı.;i ıt( ti-.·t:,\ '-' gHrı• 
öın1·üniin 'ııkh•;ıfl~ 1111• hl'kl'.,t•n 
~~ir h"r nıillctin ,-~tan kii'.l'""dir. 
Diin~·a h. rhi .'ll l"ıau-..a~ı dtnıok-

k \ ı:.Js.u :ıu n n11~ta ıntittl'fik utakl;.1rı Sf:ık~ lı-

\ 

r 

- - Aim:ırtk r Tu n ıı:.. 
Fak l manı ve f J L kayoctt·

. A -ııar r re ;)Dpsal , a • '' 
Fı ~ ız muılrn\'crne · artac kt '" 

Tulon ;ınüh :n 'bır deniz ussü idı. 
Bı lim.m c1 ~ud n but ya uzanan 

r ku !fczi çinrkd J lGO met 

'11' 

l A -

n me 

Sİ MAL AF l'İKASIND: 
MUHAREBE VAZİYETı 

Par rı: ı cı.~ m l 
E b, b lgE nd 
1- <lı<. olm.ıkta '" jn,g ıiz <lll\ -

,.("ot' .... r n 1\'t- saf aı rıda baıı. 

nrk•""anı giım " ı'< 'r D ğ<:r ta
Taflun Bız< rt.c \'U Tunus cephc1€-

d d~ d c.t n L ı re be· ı " d -
\ıtm etmektccl •· G 'ta Andıcstn 

aat'ruza 

rns;ynların ıaf«. ri ilt: tt.•1 rar bil~ ük. 
\'C' hür bir nı"llt•t oluu~;ı gi>tlirc
<:ek. ;vahnl dn ~Iih, t·rin 'laf eri ilt• 
.,.'\.\:TUpa hir'.ginC' katıln11s nıii"'

tcrnlcJ..c.,.iı, inıpo•ratr.rl:.ık ... uı, do

naunıa:-ı:t, lıiirri.'"et..,rz hiı· tlt ınin-

;yon haJ:ııc ~• 1 kacukt11·. Fakat. hi<· 

~iiplıc ~ok k• Hiılcr'iıı . IBl'esal 
gönderdiği mckluı>laki 

ın11cİJl \Cbcı>lt:ıl' rağuu.:ıı 

1011 uıı i~gnli 'tı dun:.uınıa111n in· 
tiharı rramada millı int'lıahı art-

id~z·n c nde r 1160 mcl
uzunlı 1 1. nda IJ r m C..J.tLgiı 

.d • Körfozin cerup S<fu•lnde 

c r gcc t 
.. !l'd- n g :r P 
r skcn t r-

..ı..n.ın 

k· 
dar ·gel c dı 

. tı;ı f 1 -

Rl SY ıl CEPHESİ/\Df' 
VAZIYET ÖNEl\1 ALIYOR 

S fü t b Ki t ,ı ·an 

tıri?crık. kin \e iııtikanı eoskun

luğunu hile~ccck. hiitlin Fı· tn~ıı: 

tnıparatorlnğ"ıınu tlt rut~h ra!t,~ aln- ı 
rııı ~ad:k ' • hararetli · ... r.rtağı ha
line ~okurak ,.e ~\ltnnu.\n~ ı una· 
,-:-ıtan 1' .. ransa ... ındo.ı u":tha nıü-.kül 

r ırn-rna 

L dra ra } Tu on üssümir 
c C'Tl'!ll ··vet a . n, Ftıılya-
n• Cı:nova tlSSUllli arlık csk' e-

bir durttn1a ~ı:J,~t tkhr. «1"ulun• 
Mptl ''dgr b' ını kt TR~, 

tuzo.l~ına g·"Iınt.:klı.• !<'r.::1.~11: ı\n1i-tc J. arrı.zıın c. v m ctt -
rall.gı ııc ka-l r hii.ı iil. lı'r hala 

g n. ibıl , \ ır RJ• ~~ 1 arn za 
i}Icıni~ bulunu~ l"i ... u hn tuz~ıı.;;ı kur

geçc .... ku\·\·eUlcr RL ', r 1 n J. 
ıu;.tkla da A~n1aıı il: §okoınutanliğ l 

di r"nu g{ıre, A 1m 11 1nU...tJfa.. a 
h ınınıyet ni kaı be ıtig n:, ır tın~ kendi he>uLıoa < <l:rece bii.l'ii1 hil' 

l~rın b r Kaç ıı ·ıa n \ 'n k ı · -• l'k ı· '-r il bÖyC yer 'b r t 5e fu(yacı ol- Jl1'' O uJI, n"1.C\' l •illi .f ><:t H' 

• t..ıı-.. • • • • l l..:ı.ıcitr. taklJI, holu ... r j.,.Jenrl~ 'l' l• rHnı.ız 
dt gu i~:a'I bu t ,,, ' I' t g nı l F l· t d ' k 1 A 
s(v•m',..tir. f1a'..ıt atan gemlcr a .. a 

1 
ger t'c ...... n·er hi.iıüu1iigiinii ~aratnıa ~olunu"'.'· 

'"' •• 1 mun mu Ctl\Cme ITI "'1. artt u 1 1 limandan ·r,fadeH guç.c ~ recck- h ktu ..,. nııs m uııuyı>r, 
t r. Bundan b ka Cenm g bl, RUJ.I c yo _" ETEM lZZE.T lif.NiCE 
Tul-0n (ı<,-süre art.k bıınd;ın sonra B• k t"l h A d•ld · · 

" f •oraf·ı , tı ır a ı ma um e ı ı T l d b"t" b h . 
'?'U,.C' ·•~ an C l 1 .. . · , U On a U Un a flYC 
Jıava akınla .. nt"I )ap,'ma:mı tek- E~up Sutland11kı et1ııde hır ge· • • • 
kme': gerekir, ce kar"'' Giilizttrla rnkı i~cn nr- subayları tevkıf edıJdı 

Fran;,:z f' •ur wı ke7'd in· ı.ıa

t rması, her ihUmtılc kaIŞt lıazir 
huluduırubn b'r çok mül1dik c!e
rıiz brr!•;oforin! de ~>ındi sc 'lx:st 
bıraJamşt:ır. 

Mih\"C>r ka) · ak...ıı da Tulcrt n 
ı>gafoıc b'tra'bi h0yük ~hcmmi
:>el ve.r'ıyorlar, R:.1mad.ı ç ka.'1 
cMcsccaro• g•zctuı, l\Iibver ıı 
y:-ldınm süratr! aklı ı kararın, 
düşmanın bütün planlarını altıist 
ttt giııi sô ·lem::ktcd r. Bu gazıstc-

kad. sı '.\lehnıedi bıçakla iildiiren 1 
Ccı~il diin 2 nci Ağıırı·c'a ım~e- ı {,Ulli~l'a, 29 (A.ı\.) - ~lnıaııla-ıın 
mcsıncc altı yıl lıap<e mahkiım Akdenl7 FTans.."ı d•kı hask la· 
clWln1u itrr. rın1 aı thrnıak icin 'Jnlon ~·akın1n· 

Yeni fiyatlarla içki Ve da kain Fran ızlann Bii~·iik htre> 

ci 

sigara satışları hu• n Ü<SiİllÜ gal etınl> ulduk· 
ları haLC'r \t~r:llnckt~dir. 

Diitcr taraftan Amiral LahorJe 

ile Tnlca1'da IJ11lunuıı hiıtlıu bah
ri) e ~ııha)·lar uıu hnanl;,.ır li!Ti\

fmdun tc\ kif cdiln oldukları 

hober te1ilıneklı•ıi'r .. \mirnl La-
h<,rdc, gcınitcrint· aua .. pı k · ti-

M'E LE K SİNEMASINDA 1 
~:cn kinı olllf"D ol un ırıer

0

nl' der
hal .ate ... nt.·nC"ağın1 \n, ·u.lara bil
.1-.. m~~ ···ldu"ır tı h'-'. ·nn tın: tir. 

liıh.akibc11 \nıİral. ::\lu <'~a] PC'
tcn'l' a .. vğıtl:.ı'ki n1t.:sujı ı:Hndt'l'· 
ıni ... ılı·: 

KAHKAHA TUFANI YARATAN 

Lİ GÖ OLi 
FiLMİ DEV.A"d ~::D!Y01' ARTİSJLHl. i 
WİLLt\.: I PO\VELL • >\11'1 .. '- I Ol' 

sı..ı 13 te 1"Yı<Utlı hallı: m:ıt>o ;, •••••-"I 
D 

.. nfiti.in Tulun ti~c l:nun ııuc\·· 
cu<İı~eti h-tn1n hulnıu ... tu r .• 

ŞA 1 

o l urk .ı İl lı \ 
r 1 Tr 
t n b 1 d 

An· 

ı 

100 
T 

1 u 

ı 

t 
l 

STALli\.GPAO'D 1 •' .ZIYET 

L <a 29 {.\.A ) - l\h ' -
da • ı J• S W l. 3<'CC \ ,. 
1 lı 

St ,r... :Pıı 

"~r.c r m z y nidcn , r 

Bu bö TEdc Hi d ı f 1 • 

s. r.; ta z-
c • bl r, fn.K bı., R 
J_ı \ ct ı · tarafın ~' rr t' 
k-~ ~ ( ol~ ~tüm tır. 

K. 11 z h le\ i A n ,mı1~ 
y~r' <·l pht!.\(; t ~~ · ,.c g<;r e~ 
n le,. h I 1n kıtl"d -r 

K ofkashırda. . a'.on k 'm cc , p 
Cııü~l unda Ru 11ar • e 
bir n1~l1'3 glı ı '"'mı dır 

KI"ETSKAYAD1 HİÇ RUS 
KALMAMIŞ 

c .. 

'dir 

1 
ııııım=-............................... 1~ 
Bugün T AK.SiM Sinemasında 

Uoltıp dolup boş; !ıyor .•. 

Jl~ bit & .. ıı,ıılll: 2 !i 1 et· n müre.>.~<:p b.:llG n b L pıugr;: n 

1 ·MÖSYÖ MADAM veBEBE'I 
ME~lll'lt 3 KOllıiKLER 

Benny Singliton • Arthur Lake 'u •.hic Young 
"0'1 anm kaıhkatwlı '" ıı:ıy...t ııiilu.r.çıt bir l<ıom< ... 
lTmun i t.a.lep iı..ıe-rlnr 

ç ŞEYTANLAR 

1 ~ACINIS KIZI 1 1 BALIKCTNIN KIZ~I 
Filml~rl gibi 

ET 
Büvilk aile f -;a, da 
ş lJ. r 1"1 b t J\~ZD dt Si"e a nlt"tBkl Jrı 
~ l'• tetr r .ek.rt.r eeytedı:v rl r 

Guc illın~ nılf ııll 
l•rla, g~z :Y""~larla 

hınç r k· 

----

ıu"'nını btnthaıdınınıı tfnıi,lcrdir. 

lliiltrtik silalıbıı !\kdu l.k 
hu hül~r tıç ktır·nd.ı H ;\lih\·cr 
ll•\<..zıuı gı·ı•1:.:ın hatı nu~lur \C 
ı1t:linii ,f,. h.1 aı:ı ugr~tın si rdır. 

l~ •llJı, 2~) (.\ A.)- ~i ·a~ı l·~r 

..,,z \ftı)ı.:t'Jıııla ~6.rahı:11, n ili .. J\-
111 rİh.alıJ ı 11 .ı.\ınt•J1'k.c \& \·ardıl.-

1 ı·ı \""n.,,;ı,Rff'nd n h ht'riln•t·ktl' ... 
dir. 

L L B.C 
l\l. S<a 

( 1 d. 1 

\1 & m
go1ı (lL"" 

,\ne J 

sor ~ ı.> 

il 

r 
r n ( •m uç 

ıah 

d r l ) 1 ( lffi u· r 

Şehir .. eclisi azasından 
ılriyatçı Faruki 

vef .l etti 
j.,.t~ ııhul ~l·hiı- i\ll'( 1i i .tıa:-,ın 4 

dan \l rcl·: ıtrİ.\:\t,:ıh.rdlln Ahnı~t 
I•~arıı 1 · •' •nn ınlirldcttl'nhtri 1nü11-
1L•1 ı t.ı it•,;.:t~ bu tal ~l n kurtula~ 
ıu \a ~k dl ,1 \cfnt -etnı".,.t"r. ('L·nn 4 

7l:'". Jn•gi· lla) darpn n ~ ·iinıunt· 

Jır1.,tHı1c-,iı.Jcn llrledi~·eti1 .. ı ın 'L' 
ti1ccarlaı 1a tuı;.uhkln.rının • tirı.ki 4 

it: k:ıldırılıııt .... tJr. 

IVI ~hl en1elerde 
(l lC< s l °" ) 

c c. cd n )" da da~ "C T r re 
' ıa csil'C k. r.'r vei"d 

D.:ı.vac mcmn n. rn •. ken acn 
<:lkl . Etr2 " sar ı rak sa-
r ,eri kon uy ırdu Birisi, 

- HelT' de. de 1t "llat o clı 
ad C:a .. 

Tah r, al :ılı, 
- Ben d~ oru d lııü)Oıum, 

dcd . Yr İt ·n~• ot !' < hr yip 
ıe süphc ot• hor ı::•"") · n \ lalı 
b [i•" aoula gömlb.' . dog p ,,,... 
kag at•rlaı<lı. 

Ehem miyct1i bir 
tepe alındı 

Lonrlra, 29 (A.A.) - . ·e,~ork 
rad;\ "· u ctllUL''"'tC·~i gtlı Ü u~lt: .l~n 
!H>nra hilclirıni t" ·• 

1.l1nu.,'da11 g .. lc hah rlrr g<İ· 
re, ınrt• f"k ku,,·cth:r: ı unu ... ·un 
ct•nı~p hatmnda t>h(·mn1i~ l't1i h.ir 
L.Jl\.'' ı Aln•:lnlardan ist"rdai cttik
ler'n. bild'ri)or. 

b r /! e:lkaa 
irrı•nı 
rapora 

1 il 

\rr.~i.ı~tcn. 29 ( \ .) - Bahri) l' 
Nazıclıgı. 01ul1att•be t.''!na~·nda 
ölen Konırauıiral * ~:ırnıan Scott
dan alınan ı;<,ıı raponın, ll/12 Bi
<inciteı;rin gcce;indr Saloınun ta· 
kun adalarında r re~·an erl«:n de· 
niz muharebesinde Joponlar,n 4 
knıvazör ',. 1 de•tro)·er k:ıybcl
tiklerini 'f)a .,1ıııekte -0lduğıınıı 

bilıl'nncktedir. 

t lingrad'da kıs
kaç kapandı 

Boris Karlof- Pcter Lore- Bela Lugosi \. ı Sin ır.arınz u ıbret \ erlcı hı 
tav 

etle ı rl 
--

Stokholm, 29 (A.A.) - Son alı
nan lıabt:rlerc ,öre, Rus kı katla· 
nnın Kala 'ın C"ennbnnda Don 
nehri ho unca laınamilı> l<apao

mı~ n bu metle Staliııgrıul ce
binde nıiilr:ın lıir Mihver kl\\ ,.~ 
trln'n 1npl ur ,·aziyetc getirilmi 
oldugunu :ıannettiı·ecek bl.rlakını 
schcpk•r vardrr, 

SALI 1 İLKKAl\-UN SAAT TA. I 18,ZO da 

;;.ıı zın en me Ca:ıbu.n n ı l . "i e 

BOYO CAZ ORKESTRASI 
da Fılmler d rı ey;> vdıl ı z "n gL:.ul 
. ::!it ... ı çal.cal<tır 

&UMBALAB - TANGOLAR - KO. ·c.\LA'& 
N 1 ı~lı blcter ş ic:cn, s tı.'.!rr:r.·tadır Sa~ı g:.ınL. g· e""'"r.c ika? -
tw.. t kıa ~.r..k ıiçın ye 'c lrııl.Z.: ştmjdıden Tc 49369 

~--------------------------.JJ 

-------
Ta ib canlanıyor., i,ıanbul yerinden o ·nu}'or •• •••-.1ı'I 

A ~ 

}laik çı ~ın bir 'el LA LE ')e akı~·or, Çiıukü: 
bal'nde durmadan 

KLAUOETTE COLBERT - FREDRİC l\JARCH 
ELISA LA'SDİ CHı\RI.~S LAUGHTO 

en bli~iil; mu,·affakıycli olan tür1çe 
"'uu 

AT 
Sinemasında Bugün 

Bütün azamet , . ., ihli~uııu Sonsuz güzeli'· ve deh etile •enenin 
eıı büyük mu\·aaffakıyeti olmu tur. 

Yerlerinizi lüHeu enelden kapalrnll. Tclcfr•ı: 43595 

DOKTOh on ı: \TÖı: -

ZEKİYE TEMİZEL 

p 8\15-18 

':j(\ u a beCla" ... 
K 11tı;y Mod L irs• 2Jl 

n:r.ıcFo : 6091~. • 

' c • 
( 

l < 

' ' ' 

DİLFKI.rR 

:r l'i "" 
ç cu 'Y<~ 

t l n:~ 

tı J= ve 

~ ıw t'.klldar Jlalk Parlisi llc' 
ğ'nd · hizmeliııi lakı\irle lıcl'rt

tiıİ lcr \C me~ai ... '.ndt.•n dola, ı ot: 

d · ine alenr-ıı tc~ckkür ctn1İ:-.l ... 
el r, :lliit•·akihcn aıadnn B. Ya -
d l Peker Paıtil:Icrin ı, n1 bir d'· 
»iııliıı ııltırula hiiktnnı•tin ı;ö t • 
O .; ,\Olda }iiriidiil;.l«riııi, .\1ilh 
~cihniLiıı ~tra ında tlk bir jıı 11 

l.all i ı::ibi. ra.r11an -.ar ıloıar tı•r 

kütle k,kil cltikkriııi tebal'ıh el• 
t.ııni:: ,.~ le!o.:nıiid ha\n~_nı 11.:lıi.r

lc.ınek İ'.'ltİ~cull.'rlt.'. ·~tift.~·ıcr, \t r
~~uııeularla Paı-tiııın htikün1ctlc 
"-' ııi ,arı el ruk ,·ddctle nıuc:ı· 
tielc t•tn>l·..,i İtnı> etfrriııi be.)an c 
bu hnsu ... ta .;ınd İ<· Jınt· ini t k ıf 
etıni Uı. 

llu teklif ittifa kla H nlk si a 
k•bul cdinıfülir. 

B l 

29 2nciteşrin 194'.l 
18,00 Program ve Mi'ıcl ~ S. A· 

Y n. 
18,<13 Muz k: Thulyo D u o ı . 

(Şef· X;'uıd D i"). 
18,45 . ı; .ııa . 
l9C3 (Zir S li), 
19 5 s..ı E.; 

iP S.al AY< \c AJ 

B. I.utfı A, y b n D so 
1 t:re Gı l \·c: 

19.4 
19,4S 
• ?.15 
2.(1.30 
~!o 

2115 
2· 50 

• T 11. Y~ \ c Oc • J..-+QOA rl · t- 2200 ı .. ·-
c e d ,~nı.t~ 

ıe1 'd n :!' 
c~1 ... ı. 
]j1. k 

C\\ı..:l - gC"·c:n 22 o S~A:yrıt" :>ıJJ 

.22,45/2!? ıO 
p 

Spencer T racy' u· en bü)ük IDU\'affakiyeti 

GRETE GARBO'oun yerini alan fngrida Be;gmn 
la beraber ~eürdikleri 

Sinema perdesi nin en büyük ş ... hescıi 

iki Yüzlü Adam 
Türkçe 

Rop)a'1 

Pek • IPEK'te 
: a.hında 
Oı '.jinal 
Kupyas.ı • ELEK't 

~==================~====·-======================= 

' Günlerdenberi sabırsızlıkla beklenen " 

ALDIRMA 
12 tablo, fantazi revü 

HER AKŞAM 

İSTANBUL GAZINOSUN'da 
Yaza•: Ekrem Reşit, müzik: Cemal Reşit 

Her pazar 16,30 da iÇKİSİZ MA TiNE 
'.fELEFO. ": 4.52.f 



4 - S O N T EL G R A F ::- 29 ı iur.i T!'ŞRIN 194% -
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iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGUNDEN: 
30 Teşrinisani 942 Pazartesi günü sabahından itibaren sigara ve içkilerin 

halkımıza bildirilir. 
aşağıda 

yazılı fiatlarla satılaca~ı sayın 
• 

NEV'İ 

Sigaralar 
l:>:pan Lük' <T<:;< ke ku!u ı;) 
Sam-,un • • 
s:pah1 
Sam:-.un, Yaka 
Çeşlt 

.Hoğaz.~i 

Yerncc İnce 
SerkldOJ~an 

Bafıamuckn 

r.el ne !: 
l!:nala 
T ıyakı kalın 
1'iryu?(i jncc 

B:rinci kaim 
B:r1nc: :nce 
IJ a tı.!!r. eli 
Üçünı.'Ü .r.ce 
lk!z 
Ha~ ,a!ın 

Köy•u .<alın 
Köylü jnccı 

Doğu 

Ycnı Harm~·,, llu<w.i kokulu 
Mt"b'us A 
Meb'us B 
Mtb'u.s C 
Su.bav 
A<kcr 

Tütünler 
EnJ a 
&ıfra 
'fatlı.<ert Fabrik• 
'fal lı.<crt Atölye 
Beşinci r'aıbrika 

Beş'nci Atölye 
lı<'nci ~·öylü 

Muh':dif 

20 
20 
20 
2!) 

20 
2() 

20 
20 
20 
20 
20 
25 
~. l 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
2() 

20 
20 
20 

20 Gramlık 
20 • 
25 , 
25 
2~ 

25 
2Q 

• 
• 
• 
• 

.Bt·t,cr r•:. 0 <ı'l 2\1:.dafa•. 
Vt"Tg:s ja·., ' ... at1cJ 

Fıa~ Kuru.:. 

80 
71 
7;'; 

65 
BO 
55 
45 
40 
40 
40 
40 
40 
I! 
32 
30 
23 
22 
20 
20 
15 
15 
13 

lOil 
~o 

45 
40 
25 
3 

30 
25 
25 
20 
20 
16 
l4 

N E V ' İ 

50' 11~ ra.kıJn;r 

• • 

• • 

• 
• • 
• 

4:ı l~k ıakı!a~ 

• • 
> • 

• • 
Votka 

• 
• 

Ka~.~·..,1<, 
, 
• 

V-crmut ve kınak, Şarap 
> • • 

• • > > 

Ş~eli Sofra ~araplarJ 

• • 
• , 

Fıçılı • 
Miıf.ıcs ~arabı 

• • 
.Bira ~eli 

• F1\ı1ı 
Mat Hulô.-,;ası 
Viski 
Cin (Yerli) 

• 
• 
• 

Birinci sınıf Liköder 

> • • 
• • 

ikinci >ııııf Li"köC:er 

' • • 
• • 

Şı:~eli Sar ispitto 

• , • 

Şı~. hacın; Cl. 
-----~ 

JIJ(' 
50 
25 
15 

JOO 
50 
25 
15 

100 
5{} 

25 
l !) 

100 
50 
25 
70 
35 
15 

ıoo 

70 
5{} 

340 
200 
70 

Llt. 
200 
70 
50 

Lit. 
35 
75 

100 
100 

50 
25 

100 

Mud.,faa Vergisi da!h.il beher 
şi.!ımın satı~ fiah 

Ku.ruş 

700 
35& 
19li 
120 
5-00 
260 
135 
95 

400 
210 
115 
70 

'460 
250 
130 
400 
22$ 
110 
340 
250 
200 
330 
200 
90 
70 

260 
120 
40 
70 
45 

Yerl Enfiye 
Türk p;po Tütünü 
Pipo Tütünü 
İsfahan Bohça 
Bi 'ne' İs!ahon 
lkinc t,fohan 

25 
20 

10() 
\000 

25 
23 

• , 
• 
• , 
• 

30 
75 

120 
1950 

45 
40 

. , . 
'fu.vnlct İspirtosu 
Kolonya 

, 
Birinci swna 
Lkinci suma 
3af ispirto 
Kolonyolık , 
Yakılacak • 

L1tresı 

50 
25 
5() 

25 
15 
50 
50 
25 

Lit, 
Lit, 

230 
230 

1600 

650 
'100 
350 
200 
600 
300 
150 
340 
170 
100 
120 
230 
120 
730 
590 

Purolar • 
Hastane ve eoza:ı 
Kolonyacılara 

Bayil<!l'e 
faTn C"Si 17 

8 
• • • 

90 
10() 

100 
Bayilerden halka satış 
Murang; •z ve sanayicilere 

~i1e depozitoları dahildir, 

r . . . ~ 

ID. Uenırryolları ve limanları işletme U. Maresi llanlarıl 
~ J 
ı1· .ı. rren bı dt:lı (6500) atı bin , 'lt l ro o,:ı.n (5000) beş iJ 11 adet 

b ... K, s.... MJşr:ı ı (2 Bırnc·k~)ıı ... 9-12°> ';ar~ mb::ı gunJ ~~:t (14 30) on 
dört otwJ.a lloı) 1. l1> , ri:ı Gar b: :.·.l. 1 ı Ji.rdı..-k. korr~.,.yon ~a~·:ıf:ndan p&

ı_,,rlık. USıU iy:c ~ . .ıtın • ın~ca'..<.tu. 
l~a "'C g:r ut'k i:ı- .)e,..._ L' n l9i5) 

ve ~!l..1 Jll. '1 ~ y c·t ·ı: J < · r.> 

co y yPtn1·$ be:': ırnl!k Jtal'i tenıin3t 
iıt'c.· JıdZ r·hk ~L. il atıne k;ıdar kom1syo· 

UTI: J.f "" l.IL'":l 

n~r i:.: • a.t oı:lr' J. c r ,ç rn yonua.:1 ar·..ı" ~ o.arak '1.oiıtı ıooktadıı· 
(1729) 

Fmekli Dul ve Yetimlerin ve Askeri 
Malüllerin Nazarı Dikkatine: 

1 mlaı. "e t:ytam Bankaııından : 
'!\·taaJLI Jll BJr. :o:ıı.zd;.ın l~ 1;!1k suıeıiytc al;ı:ı. trrek;ı d ve )Ct.ımJt"dn Mart, 

ı'-1 3.tJ •• \lııy . 9-tl yık :.rı.:ıın L i)-ç i'"l..:l/12/942 ._ ~ g 'rıı..ı saat 13 tt:n Jıbarı'n 
ba~ ... n. ca:<tır. 

2 ~\ krı·i turp n!ü.Io.ın:r. ;~e ayn gilırlc ·"'- 8 de~ 12 ye k.adl~ rna.ı.ş'.a:·L 
\:t'r '.cC'ekt r 

3 - Ey ~. S r yer, ı\,,. ·"r, n. kı-rkoy, Kılrta, B· .. yıt.)z &;:.!!1\JL öğ-

W. it"n nra V"eı i 1.c ... ı 
4 -- ~\. 6 ~d ıc ... h:tr 

~I 12/912 Çarşaır.ba Y, ı J ;•,ti;1 diilkl 
2/121042 ç .. a.-b:ı ı ı~ 1 F'.~t h .\ ;ı;e;ı 

3, 12/!>-t2 l't m.b ıu""·ı Fıt lı .\ ... kc~·t 
3/12/9~.! 1'" .,e le~ n;.ı. ı:: ..nOtıJ ~lu.ıd 

4/1~ı912 Cu n ı:;t ... CmiaoLu ı\ske:·i 
4/11/942 Cum gunJ '~ki.'da '\1u~ı 
5, 121042 C l ıt !c ZJ J C k'Od:ır .\';k 
.5112/!i-4~ C."'\ıa aı-tt.:-ı gurıu K:ı:i .<"oy Ask.1 1J 
7/1 . .,/942 Poı::a··re~i g ırıu K.;dı~Oy r\ske i 
111 ·.11942 Paı!ı: t~~' gun~ K)dıkOy J\.tUl\1 
8/12/9--lı SJ.ı g;.ınü Bl~;;;ı~.u ~\.~c~·t 

8/ 12/9~2 Sltı günü B.>yoğb Mülk! 
8/12/94~ Çarş:ırallil gi.1.:-ıı.l Be.ş·k!.ı.. Ma' ..ı:t 
9Jt<!ı9-t2 Çaı.şa.nlb.ı gi!~ü B~f.ıctaş As..~e~·J 
Mı..q~!lr trdi;e t:J.ıle.-:e'.-(tır 

i '1231 
3140 

Ka .:ı. n ur.ı ;ı 

1 ' 
~;1 6071 

1 ;a 17-1:1 
331. 
.886 

1 " 

2767 

'J 
l3l5 

i.a 2706 
:H H95 
la ~833 

'1 2973 " 
1 iJiı 1181 
l ı!:\ 1401 
1 ... , 3210 

• 
• 
• 

• 
, 
> 

• • 
> 

• 

• l.ı.ı~ 11ah:.ç1~ :-ı-r. y~~(..J.:.c.i11 bı1dir:!~::ı ;un:ıerrlc \'t e!:t:-.nti' bu:ı...;.nn f.şl.erde.ki 
!3.J.l.e J.• B.:.fut.ıruı a :1.J:'JCJJ:.la:"ı ı.~ o:;.-1· 1 n.;.rici!ldı·~cı r.-: ae .. ~t!.J ••n. kO'l1:'ıyyen 
ka.~ı·l ed.: n '.y foeğ o'.1t tn.y -'.c l!i.'1 o~. J (17i4) ---- ---- -- -------------------
,- SAYIN BAYANLARA MÜJDE•" 

1 BAYAS TERZi İ RUHAN J 
Eu "m nıodcll~r ıızere miışt c ilerine tcnzılaı yapmaktadır, 

·' i Lı ~ 1' t • lJ!v ~adde Ku._.ttay ~kak K.;, ı (327) 

~-----------------·--------Şehir tiyatrosu 
KO:\IEDİ KIS:\11 

IJy akşam saat 20,30 da 
ASRILEŞE~ BABA 

Cuoıarte>ı \r Pazar g-ünlerj 

ZA.\·ı - Fa..çu,ıe..ıı.r. <ı:ldığ:m Lta:n· 
v:.ly t;ı . .-J. --~ k~ - r.. K;;ı,;t:etti~ Yeni~·: 

ç~.:rra.cıQurd::.:. <' c sın.n h L'..:.rr:'1 Y• .i

l-..; r 

l? J.<ı.ic FakıL~ üç .. nc:.i !.n,fta 7~08 
~J, 1 ıa Tl'XCALI 

Sah p \~e Bır.rı·J.h.arr1:ı E~.sm lz.zet 
Bt:<:ce - ~·esrıy.:t D.:-ektörü 

Cevd· KARABİLGİN 
&ON TELOR.\F lfATB.~ASl 

1 
2 
3 

" 5 

' 7 

• • • 
-

-- • - -

• • • • 
-· • 

• -
il - - -
- -• • • • -• - -· -• - - -- --• 

' 
- • -·- - -

Soldan saia: 

- -. - --- --· 

ı - Üzümden yapıhın iÇ'.-ci, Tt"~3i vü.· 
c:.ıt.!an çlı'.<3n su. 2 - Bayan, Su.al, 3-
Bı•yaz, SLı!"me, 4 - Tersı )·tiıri.i.n bir :C!~· 
mı, 5 - Tcı .ı. btYl7.. 6 - B1rd.ak. Eski 
Rus İmpot.Jtoru, 7 - İ.:sya~ ttien, KL· 
sır, 8 - Gey-şrkhk, 9 - Caka!ı b\:· a
adea1 ( ı~. kcll.r.c l 

Yukarıdan aşağı: 
ı - Ba$:na B ı.5.\·e,JJyl~ bi: kuma: 

oy-.mu. 2 - F•'•·ya.t, İ-kambl!de b: .. ı, 
3 - Bi.: İçkı~ Ü!-C değıl 4 - i .m ~:..r
mtzl. 3 - Nak::t, İ!>'erı.e~ (F.ırsça>, 6-
Nota, Jçi::'l.e yrınit:k c.yn 51 k:>n· 7 -
s~. Çaktlıı 8 - Be:ı (A.ııQO~.o), Ay, 
9 - Son h~1t'fı G 4.i•u"··a Tt~::ı.ı dalg.n -
lt':i. T1.·ı· :<t>pe:C 

Dünkü bulmacanın balledilmit 
,.ı.ıı: 

ı , 
s 
' s 
' ' 1 
9 

12SılS673' 
s o K AK • H A N 
1 R 1 .... K A ı.: A 
c A L J s o z • M 
l p 1 KIR A N • M A D ER• N E M 

• K • T ,•K A R A 
T • K OR E B E • A R 1 • A M A D E 
s • T E L A K E v 

Sultanahmet 5 inci sulh 
Hukuk hakimliğinden : 

Ytni Ç.iı. • .şı 83.o<.i.oca~ı ı;o:C.;A: 8, 2 No. 
da ikamet eden S?tiı• o._Ju v ....... ı ı!e 

Mar.o!-:.:n .. lie.ı ~'.izein.a ti:".l!t -ta· 
bu! edilmeki" kü;;ükicr_e ha:aıa•ı ayni 
adrest!ı ı:Camet ectea. Efro~n:n vasJ 'a-
yin ,g;,;.cı. ı ıhı.n Oİ 'JO r. 94.J ı 28S 

Ciliılık , 
NOT: 

DOKUMA FABRİKALARI 
Haşit ve oprecilere müjde 
Nişasta ve un bulmuu ad ğından üzülmeyiniz! .. 

Kuru tutkal, yani c., 100 jclii tin dmak üzere kilosunu 100 ku· I ruşa tedarik edebilirs'iıiz, A :!re.: Fatih posta kutuw 30 (306) 

Denizcilere ilan 
Devlet Limanları işletme Umum 

Müdürlüğünden 

Karadeniz boğazı haricindeki 
ziyalı şamandıra 

ve Bira fiatları nda 

1 

\ 

Ü•küd~~~1~~ ,ı.~~nk~~268Satış ilanı 
Bar:tefe borıfo Yonı P.ıç•ıranın ha<·LC<.ulen Kadıki>y R•wr.ı,~a maha 

l 
t.Skı ka.!'°ak:JI Yl!O İ FP ·it br \ ~n \.JğLnda kiı.:On esk- 9 yeni l/9 51 ~ 1! N:ı r j'i- ., ı • 

rı.: han(4 \e balıç~ı oohl Tı;ı.ış at";:'"ası, ntkı.1~1 K~·ap N:"f;z ı1an<' bahç~ , l 
p;yasa. aı ka ı-o-~Jğ. h!.ı!t"n ı:· ... rid bey so~ağı H•' mahdut \·c tan1am!'n:ı ( t:i33) b f1 

beş Yliz o~ııı. J,j-a kıy.1~rt t:ı.k<l 1 r tcLlen 29 rr.etrt' 10 &ınliır.ctrf! atrin;..t \·c : :J 

C"eJk.ıe .<ı cır.3.'1 153 metre ınuıubbaı arsa•1!.-n u.n1um.i hük~i.n!ı c. ir~incie ~ . 
rak pa ya çe\.·riımei.lr,. karar v~ı-ilmişt~: 

GAYRi'llENKULts EVSAF! 

Gayri ıncns.._.ı Ka~ıkö> Ra.:;im paşa. n1< h.all·~~ll csk Kr..ra~ 1 J--t· :ı.ı }"'e ·ı t 1 
sc\k.3.ğ1r.dr. mütcicJ,t !\.fl.kı',ı.ıfnnın evi ittisa'inde ha.i ars:ıd:: 

J - i.;·bıı gayrı rne;.''.tull.in arttı.nna şı::t.1~lmt1 si 14/l'l/19-ll•t:ırLh;neen ~ .. 
ı-en 941 /268 N'oJ. ile 0NtU<lar tcra dıtı.iretii,, n muayyen nwnurt>;.-:lri.O hf'M 11 gıJ• 
reb:lıne:;t için açıktır. İlfında yıazılı olan~r<lan fazla maıünı .. : '1lır:n:t 
i~bU şartnanıeye \'e 941/268 dasya nwn.-ı1·01.s:Je [llı('fl1Uni.)"ti:ıuı.-• ~iÜ13-C 

y 
(• 

1 litlir. 

1 
2 -A11n·ınaya !şti~ak i<,·in yukarıda )ıazılı kıymt:-n yilzde .. ,5 nı ,bet :<"' ı 1 

V<t:ya rr.ll'.i hi. ban."<o&nı:ı tc.11ıinM mt•ktubu tevdi edi~ect1 kt.r (•\ıı.ı.dne 124) 
1 3 - İpott:.t s.=ıhıbı llla~a:.Clılaırla cbger a:.5.kıa<iar~aı"n \'' •. ·(._, hak.<l st \ 01 

lerinin o:::?:a)rı men~ı... "1lt.:li:ı-:t~·<.ı haı:t>a.rını hwusU..i.! [Jıı. \"t .111.ı. a.ııı. · o: ... rı / 
d;aıa.rı..'lı ~bı..ı i:·~lr. ta.-J1 ndc1, itibarer .. y '":ni gün i~.nde evı•a.:u .ı .. _.,te •• c : ı 
,l;k:e nıcr•ı.u-: ytli.nııe b.Jcti::TLı 'crl icap e:--c i\.k h.;ıld h ... !tlar t 1• Sil le 
b:t o~-najı.k~a s..ıt·i bedel ııın pa,ylaşrr.0;ı1:.l'"'-.!an ha.riç kalıılar 

4 - Gii terıı~n gt;:ı_ 1le artırmaya iştif';li{ eci-ı'nitr art • .1."'ı.., i ıaın 

.mu-ş Ye luzun:. J. ın :ü:ı '1~ ı~-Unl• ve bun.arı ta~namen k<.ıbul c- •• i.' ad \ • o 
o.ı.;nu·rl~ . 

·; - G:ıy. n1<'n·;. .. l8;12/1912 tarili•uje pıa..u.ırt g · ı. a' 14. <l\· .dl) 
r>ı~· i.Ts:.cJrla ı:.a nıcnıt;rluğı..ında. üç de'a bağı?ı.!dldt~ oorJ t'!l çok 
ih.ı: Pd li A:1ca"' c..~-tır .. l bede:L muh:ımmc--;n 'k.1;ymet n yü<.dc i5 m, bu"ıUöı: \ 
ya ~:ıt.~ ;'.t:y€:1 !'. eıiac •. e0:na ı:icha.nı 0Ja1 rliğ•1 r alacaldı!ar buİL ı p L1 bt- .e; b' 
ları:ı b.: J?ilYr lntnlıt Jl L~ temin eclimj 1li<tl-tJ:el:ırının 11.t.cn1 t.ızı .> 
rr.ıa.ıısa t.:i <,o:<. 41:·lL:-;.1:ı.11 ta~hhüdü bakı 'c:ılma;< i.ize("'C -artırma l J g..ıırı ci 1 

dit cdl:cr.'i{ 7 İkinc?".<iırııın 1S43 taT~hi.n<lde per12embı• glinu saut 14 den Jti y ıe:a 
da:- Uı:::tJd1: ıcı·3 ınen:u 1.g·..t odasınd~ ... rtırrna bcd~1 li sat.ı.ı; ff'ycrıirı J c~ğ r:J 

:Hçhco.!'l. üı.i.,.. dı~cr .ılz.c ... ·dıln~-ın bu gay· ı :ncn~-cuJ ile teın•n edi!nı '5 11 1 :ı.ca-.•. ır~ rr.ı: • 

rnuundan r .ı.laya çi.i<ııı&.~ ~artile en çoko.Mırııan:ı.. llı~le e.cHl•r Böy;e bir ...ıcdc. e. 
de ~ı eZ'· ~ :ha!t> ıapı'maz ve &atJş hUrb~ d\işcı:"" 

6 - Garyı me-n.~ı:! kcndıs.ine iıa1c olunnn trimse derhal V<"Ytl \'eô!-cr m ... tı.• ı 
iç:nd.e p:ı:ay: \'e-rnw:zs.: ılıo.lf' k.ararı feıshoh:uarnk kend.bin<irn e-V\;el tr. yü;.: :~ 

tcklıtıe bu!uns:, lcim:.c a:-ı..etmiı old..t.C..ı bfde'.!e almaC:a razı OH .. 'Y',j.:l onn_ nzı .~# 
Rumt!ı ff!oerln!n 13° bal<ikt cihetindt ve 11 mı; mesafede \."t';, maz \·ey 3 bült:r.re!l.Z;, hı n.c::-: yedi gün müddetle ertırmaya ç-Juııo.fı.p &n c:o,.;il 

A 4:1 ;ı 24'. 35'' S a.rtllrona ih ~c dllı:- İkı ih:ıi~ a-rasınd..ık fark ve &eçen gü.nlfl"!' lc;in yilzdr• 5 dıt ı 

T. 29 >. 09' 30" S G )'> ... ~ap oh.an.aea~ faiz ve o.•ğt.:" ı;aı:ar!a:- '1"fl08 hükme hacet lca;m:.ıtwı;;,.n n tn.ı..-..ryt-
Cojr.:.!i mevklinCc bulunan ve asrtilrn gaıı Ue yanıp h.ıer 10 aa!liyede tek l mizcı• <Jl .<:~~rı t~h!;.l ol unlu'_ (Medddıt 133) 

beya~ şJ:11~k g~te: en Ka:-adenız .boğaz. ~arıcindekı zlya~ı şaınandıra 21/1 lı /431 1 _ Al:cı -..rtırml be:ie~ı tıaric,inde olar3it yalnız tapu ft:'-"W: harcını yir~• 
tarıhınd\' t:en şuldet., fıTtına tesırıle yer.nden t..opmuştur seneFk \.a'.t:f Lıı.•ıiı be~ı. ve iba.e taırar puUarını V"rmeye o1et.·burdur 

Badelınunyer:e tı..:~<!'J: ayn: rr.ev.t:e konulacak olar. mezktlr ,aman<:hrunın . -1 , "lı·at ve t,, .. :ı t ı~·· · · .:1 · .t 
1 · ı • k 'd " d'J , t 1 }.lu!rra:i: nı vcrg. ~ •\" .,, ,,_.z, .:ıt vt eı .... ııye 1'("S~r.1:1uc.·n mu •'\ı•c•. 
yı rlne konu oug ... \C y:ı ı. tğ: ayr,ca •.:ı 1 e ı eceK ır • .. · · k ı · · ı · · . . .. . · . b" eciive r(i':;i;...ım ı ve ırıulı rıo.ı1.ını va ı ıcare.;;ı aucıya a:ı ->nıayıp ı:u.111 ma txde rı· 

ITIZAR Bwnda.1 .._,·vc»kı nusha.arda tşamandırar.ın yt-rıne k'onu!cıcağı oıv .. ı . w 1 1 · 1.A. ı'"Y' menle 1 , d . 1 1 ~ hl u .. k"' . .. 1 . . · _ cıcn tcnı::;. o.un~.. !-'~~ ""' 1 u jo'J'.Gı'I'l ~ gos erı trı 1111 ... e .s u .. ..ıar :crı 
ca. ı!ö.n t'aılrct•kt:· ı vazı acak yc:-de sehven edıJm:yeıcektJr yazılm:..ş•:r. T;:~hıl , _ _. da , 1J ·ıan· ve ., te ., -ı 1 · , ·-~ l 
O'."J.nur '827 • n~em;,ın~ıgu Ol..ı::::4:}TI .ş U t 106 ;ı.!!:ı a~·~ Jfma ~r n_a.m~ı CJ~L~f'f'fil'nue SD. !..&• 

(' ) 1 ' .. c ... g. ı • ., o.ur. 

ŞİRKETİ HA YRİYEDEN: 
Boğa:oiçı "apurlarına uıah 'us kış tarife;1 1/12/942 'lalı saba

hından ıtibareıı tatbik edilec ekıır. 

- --

' 


