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ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Y alırız Cocukların Değil, Büyüklerin de 

Ansiklopedisi dil". 

FIYATI 8 LIRADIR 
TAN İdaresinden ve bütün kitapçılardan isteyiniz. 

ütün ve içkiler 
Yarından itibaren Yeni 
Fiyatlarla Satıl°:cak 

r ' De Gaulle 
Ve Darlan'ın 
Nutukları 

H~r iki Fransız Şefi 
T oulon Hadisesinden 
Acı ile Bahsetti 

·Sovyet Taarruzu 
Devam Ediyor 

Q wa. 

Bayilerdeki Stoklar Tükendiğinden, Dün D~ Gaune, ıu re1a1<ettn 

S• 1 k• B I k K b•I Ol d Fransayı Ye .Eı:ansızlan 

Ruslar. Kelstkaya 
Şehrini Zaptetti 

ICJGra Ye Ç 1 Uma G 1 ma 1 Birleıtirdijini .Söyledi 
1 Tütün, ,sigara, ispirto, kolonya Londra. 28 (A!A.'l _ General 

4 UNCU FRANSANIN· ııve içkilere yapılması kararlaştı. dö Gol radyoda demiştir ki. 

l rıl.an. zamlar tesbit .ve na:ı ~dil- "Tuulondaki Fransız filosu 
rnıştır. Bu maddeleırın yenı fıyat- yok oldu. Fransızlar, 1940 hazi-

VE RDI • G-1 • c EVA p larla satışına yarın sabahtan iti- ranındanberi, yalanın, gözlerinin 
haren başlanacaktır. önüne gerdiği tülü biran içinde 

Stalingrat' a Kar~dan Takviye 
Gönderildi - Alman Tebliğine 
Göre, Rus Taarruzu Akim Kaldı 

Strazburg mtıhsında patlıyan infil!ktn sesi ne Petain'in, ne Dar
lan'm. ne de Gaulle Fransasmın sesidir. Bu dördüncü Fransanın se
cidir. Esarete boyun eğmiyen, y(lzlerce zırhlı, kruvazör ve muhribi 
bir an içinde deni%tn dibine incUren Fransız milletinin bütün emper
Yalist Aleme, müstevl!ye ve idareciye, Fransı:z bayrağrru sellim ltyarak, 
tanla, şeretle ölerek verdiği bir cevaptır, Dördüncü Fran~anm ceva
bıdır. Toulon limanında, gecenin alaca karanlıkmda birbir ardtna 
Yiiı: geminin içlııden Afakı saran ateş ve gürültü, Paris, Marsilya, 
Liyoo ve bütün saldit eden Fransanln at~i ve sesidir. 

Fransız mütarekesini imza-ı--
ladığı zaman, Mareşal Pe-j \' 

· ta.uı, Fransız milletine işgal al-ı 
tıtı.a girmiş toprakları, donanma. 
~'l, Afrika müstemlekelerini kur-! 
tatınak vadile iş başına geçti. Bu
~ çıkacak yolu, Almanlarla iş
bll'liği yapmakta buldu. Fransız 
~letinin hiç sevmediği Lava.l'ler 
l ~lan1lar, Doryo'l.ar, i.mpara~
tıgun bir senbolü olarak yaşıyan 
~etam•m muvafakatile iş başına 
geldiler. 

Sigaralardan Sipahiocağı 75, yırtıverdiler. Ayni Fransızlar, 
Samsun ve Yaka 65, 25 sıgara.. d'" eline geçme esi için 
1 . 80 B ~ . . 55 y . uşmanm m 
ık çeşıt • ogazıçı ' emce kendi gemilerini kendi ellerile 

45, Serkldoryan ve Baframaden, b t rd 1 
Gelincik, enala, kalın tiryaki 40, aFıak ıtarb. "tü F s Toulon. 

. . . k 1 32 b' . . . • 30 a , u n ran a, 
bırıncı a ın , ırıncı ınce , d k b a h k ş duy· .. .. .. . . . an çı an u cı ay ırı ı -
uçuncu 22, ıkız, kalın halk sıga- d B' t e sü b' h'ddet dal-

ı 20 k"' r· . 1 5 k u. ır e s r, ır l 
ra an • oyu s1ıgara ~nı· 

1tü·t·~- gası bütün Fransayı sardı. Diğer 
ruştur. 20 gram rk ena a un felaketlere katılan bu felaket 
30, Bafra 25 kuruştur. F d. ·ııt· F 1 h 

D S 2 S 
.. 2 ransayı ırı ı, ransız an ep 

lt:!fj" evamı a. . u. b' t' d. 

' 

ır araya ge ır ı. ... 
Londra, 28 (A A.) - Dün ak. 

şam Toulon'un Alınanlar tarafın
dan işgali üzerine Cezair rad

tttfr Devamı Sa. 2, Sü. 7 

Sicilya ve 
Oniki Ada 
Bombalandı 

LuGANSKO 

Sfc:1/ino~ 
Ta9anrog, 

... J)Jart v,tı<:ı.O ~-

. Petain Fran,sasr bunu bir tak
lııt. olarak mı yaptı? Eğer öyle 
1diyse, zevahirde Almanlara el 

1 "'er~n Fransanm, iç cephesinde 
tnuttefiklere el uzatması gerekti 
~adiseler 'böyle cereyan etmedi. 
ı. etaJ.n eğer imparatorluğun sen
voıu olarak yaşıyordu ise, Alınan 
~ :mütareke hükümlerini bozup 
~gaJ. edilıniyen Fransaya ayak 
bastığı gün, Petain'in vereceği 
ltll.nıa.nda, donanmaya hareket 
~ idi Böyle olmadı. Petain, 
'l'ouıona Alınanların girmiyeceği 
"'a.ııine dayanarak, donanmaya 
0~duğu yerde kalmak emrini ver
ili, :müttefiklere de, Fransız müs
tellllekelerindeki Fransızlara ateş 
~ verdiğini bildirdi 

Denizaltılar 9 iaşe 
Gemisi Bahrdı 

Doğu cephesindeki bugünkü mevzileri, Şimal ve Stalingrad kesimlerindeki S-Ovyet taanQ 
istikametlerini gösterir harita 

Kalııreo, 28 lA.A.) ~ Muşterek 
İngiliz Ortaşark tebliği: 

.. 
-( Londra, 2s (A.A.) - Moskova-

1 ~ • ı • 1 T 't da neşredilen Sovyet gece yan• 

n g ı ı z er unu s a ı:;~;~·:::..~:~::.:~';;';~~ Kara kuvvetlerımiz hakkında 
kayde değer birşey yoktur. Dün 
Libya üzerinde hava faalıyeti 

ı küçük ölçüde olmuş ve avcılarL 
mız Bingazinin cenubunda iki 
düşman avcısını düşürmüşler

dir. 

ı ... G e çt -1 kesimlerde devam etmişlerdw a ar ruza Stalinşrad taarruzu es.nasında.~ 
meskun mahal daha ışgal edi1 

, llayat memat mücadelesine 
~n bir Almanyanın, Amerika
qla:ttn Afrika t.opraklarına ayak 
bastı:ğı gün bütün Fransayı işgal 
~ bilhassa Fransız donan-
~almak i,stiyeceği kadar ta
bıt birşey yoktu. Petain donan
tllaya hareket emrini vermiş ol
sa~dx, Fransanın başma ne gele
c~ İşgal mi Zaten olmuştu. 
~ altına giren bir mille-
1ilt çekeceği sıkıntılar mı? Zaten 
~e\Tcuttu. 

Evvelce İngitlereye iltica edip bu suretle son faciaya ismi 
'tarı~nııyan Admiralty zırhlısı 

Fransız Fılosunun 
Akibeti Derin 

Akisler Yaptı 
l3undan daha fazla ne olabı1ir

~i?Oıduğunu farzetsek, esaret al
t:na girmek istem.iyen bir millet 
~ neferine kadar ölmekten çe
~ltllnez. Fransız milleti bunu ya-

İ)an-ı<l2 mıydı? $emilerin Batırılmaları Hakkındaki Plan l:>ejenere Fransa, çürfımüş _ , 

~?'ansa, bunlar hepsi Iafü güzaf- Evvelce Hazırlanmış Bulunuyordu 

Sicilyada Gherbini hava mey-
danı 26-27 sonteşrin gecesi orta 
boonba tayyarelerimiz tarafından 

Tunus Şehrine 25 Kilometre Mesafede 
Bulunau Taburda işgal Edildi 

müessir surette bombalan:ruştır. Londı:a, .28 (A.A.) - Cez~ir 1 
Bombalar hangarların ve bınala- radyosu dtin akşam şunlan soy. y S t 1 
Mn arasında patlamıştır. !emiştir~ er arsın 1 arının 

Dün bomba tayyareler~~iz ?n Keşif faa1iyeti dc1Vresi sona Sebep O!dug"" u Zarar 
iki adada Portolanto korfezıne ermiştir. ı inci ordu, büyük taar-
taarruz etmişlerdir. Rıhtıma isa. ruzu icra maksadile tedafüi va
b .:tler kaydedilmiştir. Rıhtım bo- ziyeti bırakmıştır. 
yunda gemiler bağlı bulunmakta T b d alı d 
. . . .1 ş· li Af ik a ur a n ı 
ıdı. Sıcılya ı e ıma r a ara~ Londra, 28 (A.A.) - Tuntı5ta 
sır.ca f<>aliyette bulu~a~ uzu.n ilerlemekte olan Ingiliz birinci 
menzilli av tayyarelerımız bır . . 

8 
d.. .. .. 1 d ordu.su şımdı Tunus şelmnın 25 

Yt.nkers 8 uş~muş er "::e kilometre batısında bulunar.ı Ta.. 
b<tşka ~ir tayyareyı ha,'.>ara ug- burda'yı işgal etmiştir. 
ratrnışlardrı. 

Bu ve başka hareketlerden 4 Neşredilen resmi tebliğ, ha~a 
t:.ıyyaremiz dönmemiş1ir. faaliyetinden bahsetmekte, hır 

hücumda 40 düşman uçağın ta.h-

l O d 750 rip edildiğini söylemektedir. 
spanyol r USU 

1 
Müttefiklerin şimal d-0.ğu böl-

a•n Kiciyi Buldu gesi üzerinde yaptıkıa~. hava fa.. 
1 . 3' . A aliyeti esnasında 11 duşman u-

Mad~d, 28 (A.A.) - Sılah al- çağı tahrip edilmiştir. Müttefik-
~a. çagınlan 4 sınıf, ordunun ler iki uçak kaybetmişlerdir. 
mevcudunu 750.000 e çıkarmış 
bulunmaktadır. l:lJjj> Devamı Sa. 2. Sil. 6 

Ankara, 28 (A.A.) - İkinci.. 
teşrin ayının 15 indenberi mem
leketimizin bazı bölgelerinde vu
kubulan yer sarsıntıları soo:ı gün
lerde kesilmiştir. 

Balıkesir vilayetinde çoğu Bi
gadiç nahiyesinde olınak iızere 
136 bina kısmen, 1075 bina ta. 
ma!'Xlen ve Çorum vilayetinde 

de 262 bina kısmen, 39 bina ta
mamen yıkılmıştır. 

Her iki vilayette maalesef 8 
V<' i. mdaşımız ölmüştür. 

Sarsıntı geçiren Amasya, Ko. 
cgeii, Manisa, Çanakkale, Van, 
İzmir, Kastamonu, Sinop, Sam
ı::un, 0r.{ 1 vilayetlerinde hasar 
ve insan kaybı yotkur. 

t~r. Dejenere olan Fransız mille- . . ~ . . . 

lt ql>WYiı Fransa bankasındaki his- Madrid, 28 (A.A.) - ögrenil \ --- ----- -- ••••••••• •••• ••••• •••••••••••••• •••••••••••• •• •• •••••••••••• ••••••••••••••••ı 
~~~=:ı~ ı!xr:::: :;~;zg::e~i~:~:·~:~d~u~~;~~ \·}······· •• ••• • • • ••• ••• • • • • • B ·ı r Sıhhat Müessesesi Al! ı I d ı 
lılllhafaza için milletle mücadele- lerını batırmaları emrı A:nı~a1 D Ün yeni I '3' 
h~ · b k 1dı:ran Fransız- De Labarde tarafından . ver;lm Ş. , 1 
1 gıren, aş a · B b t ki lan evvelce tan r ~tın basını koparan Fransız bur- tır. u ap a P ' . ı 
l·,. .. ıı • . . · ed'l iş bulunuyordu. Fil~ "\.>azısı deJencre olmuş iktıdar- zım 1 m A . • , 

~ sınıft;. İşte bunlarn iş başında- n~ kum.anda~Jarı, bu planı tas· · 
~ı ,.,·· l · · b-t·· tarı'lıe mi vıp etmışlerdır. Kumandanlar, .. umune cnnı u un - . 
8<U olacak birer senbol olarak birbirlerine ŞU parolayı vermış-
~tşımızda görüyoruz. lerdi: 

li'ransız milletinin hün-;yeti Gemilerle beraber gitmek te. 
~ltrtuluşu kantarın bir tarafma şebüsünde bulununuz. Eğer. git: 
~Otıduğu dakikalarda dahi, Man- mek mümkün değilse ge~ı.lerı 
~tı. ötesinde bir de Gaulle Afrika batırınız ve gemilerle bırlıkte 
lııtistemlekelerinde bir Darlan, denizin dibini boylayınız. Her ne 
~\'!tı. ve ben kavgasile me~ür- olursa olsun hiçbir gemi, mihver-
l)l'. ellere 'öırakılmıyacaktır. 

* * Toıdowdaki 'filo 
Gecenin saat dördünde müs-

tevli orduların tayyareleri Vaşington, 28 <A.A.) - Mat-
~U.>tahkem Toulon limanının ka. buat konferansında bahriye na
,~leri üstünde uçarken, zırhlı zırı Albay Knox, Toulon filosu.. 
~:"'etleri .tersanelere yaylım a- nun Dunkerque, Starsburg ve 
"'1ie inerken, imparatorluk Fran- Provence zırhlıları ile 4 ağır, 3 
~ DMuunı sa. z. sa. 4 l'.tir Devamı Sa. z. ~ 3 

... .. 

. . 
Resimler Erenkö.v sanatoryomu dahilinde acılan ' 50 yataklı uavbonu ve dünkü törenden bir intibaı göstermektedir. 

· • • . ;acinci sahilemizdedir) 

. . 

miştir. 

Stalingradm şimal batısınd< 
Alınanlar mevzilerini muhaiaz• 
etmek için ellerinden geleni ya! 
mışlar fakat ağır kayıplara uğ. 
nyarak; Ruslar tarafından tar· 
dedil.mişlerdir. 
~ Devamı Sa. 2, Sü. l 

Amerika Harbiye Naz.ın 
Stimson 

M. Stimson'a 
Göre Son 

Askeri Durum 

'Rus Muvaffakıyeti, 
Vaziyeti Tama men 

Değiştirdi 
Vaşington, 28 (A.A.) - Harb 

ye Nazın Albay Stimson, dün sa
bah son vakayü gözden geçir
miştir. Mumaileyh Sovyetlerin 
k~ oldukları muvaffaki 
yetlerin ı\Skeri vaziyetı tamamile 
le~iştirmiş olduğunu söylemış· 

tir. Müttefiklerın bütün cephe
lerdekı harekatının müsıut bir 
surette terakki etmekte olduğu_ 
suretle devam etmiştir: 

Alınanlar, pla'.nlarını icraya 
muvaffak olamamışlardır. Alınan 
~ Devamı Sa. Z. SiL ~ 



z 

~u'.' .• 
- Hangi masa!r? .... 
- Demin bahsettiğim~ 
- Hal., Evet .. 
Cüneyd dudaklarını rsırdr, omu71~· 

nm sılker gibi bir hareket yaparak: 
- Tuhaf!. Dedi. Hakikaten tuhaf!. 

NelCT de uydurmuş!,. 
Sonra, birden doğrularak ilave er 

ti. 

- l·{;ı, şimdi hatırladrm. Renden ret 
rc,·abı ;ılınca bir hoş oldu ve: "Öyle 
·~!". onu sizden soğutmrya çahşayım !,, 
t'cdi. Fakat guip biı; tedavi usulü 
bulmuş doğrusu!. 

1:Jfr (Baştarafı 1 incide) 
-;rldığını söylP.miştir. nınma müddeiumumiliğine verilmiş

tir. Suçluların haklıı.rında haztrlanan 
dosya incelenmektedir. 

Arnavutluk İstiklali-
• 

29 - 11 - 942 

,-- DiKKAT: --._ 
Mesken Buhranma : 

1 

Karşı Bir Tedbir l 
Bir okuyucumuzun bir fikri • 

var, diyor ki: ı 
"Şehirde mesken buhrant var. • 

Bu buhrandan en ziyade kazanei 1 

az, nUfusu çok küçük ailelerle ça- : 
lı§mak için şehre gelenler mUte_ ~ 
esslr oluyorlar. Halbuki bu buh • 1 
ranı önlemek için de basit bir 
tedbir var: Belediye hall olan ve· 
yahut sahipsiz kalmı~ bulunan 
boı arsalara içinde umumi ab· 
deathanelerl ve m utbağı, yıkan

ma yeri bulunan her dairenin 
girilecek kapısı ayrı olmak Dze. 
re iki, Uç, dört odalı dalrelerl lh-

S tlva eden baraka apartlmanlar 
: yaptirmak, eun lar hem çok ucuz. 

j 
hem de çok kullanışlr ahşap ya· 
pılardır. On liradan l!O l lrı1ya ka· 
dar kiraya verileblllr. Hem her

t kee mesken buhranından kı.ırtı.ı. t lur, tıem Belediye bir lı-at temin 
;: etm it olur, hom de bot arsalar· 
f elan istffade yolu temin edilir ... 

i
• Okuyucumuzun bu fikri fılç de 

feıı• değlldll". Eiiel" lmkAn varsa, 
bu lii yapmak hem beledi bir 

$ hizmet ifa etmek, hem de şefırl 
t mesken buhranrndan kurtarmak 

demektir. " 

* Feyzi.nın kalbinde, Nesimeye karşı 

öyle şiddetli bir kin uyanmıştı ki, 
r1 şlerini sıkıyor ve kendisini bu ada· 
lt'ın indinde küçük düşürmiye varan 
drkin hareketini. bütün hayatınca af• 
f .. demyeceğini anlıyordu. 

50 derecelik rakılar 100 santi
litrelik şişeler 700, 45 der€celik 
500, 43 ·derecelik 400, 50 santL 
litrelik biranın şişesi 40, fıçıda 
litresi 70, saf ispirto şişeli 50 san
tilitresi 340, kolonya 230 imruŞ
tul'. 

Fiyatları arttırılan tütün, si
gara, ispirto ve içkilerin yeni fi_ 
yatları hakkındaki teferrüatlı 

resmi ilanı dördüncü ,sahifemiz
de bulacaksınız. 

Tevfik Sağlam bundan sonrcı, ~a

mıtoryomun bugUnkU hale gelineiye 
l<ııdar geçridij(i devirleri anlııtmı~ ve 
nihay~t ('ıkarılan pullardan 14 ay
da hastı olan yckıinla bugün acrlış 

töreni yapılan "Pul.. pavyonunun ku
rulduğunu söylemiştir. 

Profesör. ayrıca Esld~ehiı- tüccar Üsküdar kaza kongr esinden bir intiba · 
nın Yıfdönümü 

Belediye Neır1yat M DdSrlü!IUn· 

l;ırından Süleyman Çak!rm teberrü C H Partisi Üsküdar kaza kon
ettiği 100 bin lira ile diğer hir pav- r ·. d.ü o"ğlcden sonra kaza Parti . a·1 ~· . v ı ·1 t' g esı, n ' 
vonu.~. ınşa ~ 1 :ceg:nı ve.. ,.eK~. e 1.n reisi Lütfi Aksoy'un ba:;;kanhğmda 
verdıgı 100 bın lıra ıle de ucuncu bır 1 kt cl'l . t· . Kong d c H Par-

Sesi tit:-iyerek, asabi bir lisanla kc• 
ruşmıya başladı: 

.. . . a e ı mıış ır. re e, . _ 
pa\-yonun temel ntmrı :orenı~ı." ÇAr- tisi. Vilayet idare heyeti reisi Suat 

- Sizden selamlar getirdikçe, ara· 
mızda müphem bir fikir teatisi olurıo 

du., Size karşt teveecühüm ve takdir .. 
!erim bulunduğunu kendisinden giz

Diğer taraftan halkıc fazla müba
y[.at yapması yüzünden mevcut tütün, 
sigara ve içki çeşitleri daha evvelki 
gün öğleye doğru tükendiğinden, dün 
bayilerde tütün ve içki bulmak kab:I 

c:rımba günü yaptlacagını ılave et- Hayri Ürgüplü, eski 1\Iünaklat Veki
ıniştir. li Slnop mebusu Cevdet Kerim İnce-

Blındıın .sonra \'favetlilere veni açı-
dayı, di~er kaza ba~kanları, Umumi 

lıın pnvvon gezdirilmiş ve törene son Meclis [ızalarından bazıları ve lrnln
\'erilm i5tir. 

olmamıştır. 

Bu sebeple evvelce bir mll.:tar 
lenı~miştim .. Fakat, hlç bir zaman da, 
duygularımdan daha açık ve geni, 
miky;ı5ta bahsetmemiştim.. Vı:, &izi ~igara, tütün veya içki a!mamış olan-

lar dün bunlarx tedarike imkan bula temin ederim ki, bugün bile, si:ze kar• 
ll't Y111nu: takdir ve şükran hisleriyle mamışlardrr. 

__ ., ____ _ 
Vefahların Dün 

Akşamki Toplantısı 
Vefa !isesinin 70 inci ve Vefa iL 

halik bir halk kütlesi bulunmuştur. 

F"ongre. Lütfi Aksoy'un bir nut
~ nı;ılrnış, reis, geçen sene baş;ı

rlla ıı işleri, nahiye kongrelerinde tcıı
bit edilen dilekleri ve yeni yrl ıçın 

tasarlamın programı izah etmiştir. 

Lut!i Aksoy nutkundıı, halihaıır mrttehassisim... zaten, :zemin ve za- Sehrimizde kibrit ve tuz darlııiı da 

b. · b" bi · · b d d h hissedilmektedir Hakiki birer ihtiyaç 
nıarı, ızı ır rımu:e ım an a a s • · 
lı d · ab tal ı b ~ 1 d maddesi olan bunları halkın kolayca 

besinde okumuş. okutmuş olanların 
vaziyetin imkansı1.lıklarına nığmen, 

yurdu olan Vefa klubünün 34 ncü yılı 
geçcın yıl <lilcklerinin tamamtna yar Ye erm r ı ar a ag 1yamaz ı .. 

Y ...... ·· b' k ·· ekl b' tedariki için esash tedbir ahnmnııı uzunuzu ır ere gonn e ve ır 

münasebetiyle ve ayni zamanda Vefa 
li~esinde yıllarca hizmet f>tıııiş 

bulunan murıllimleritı şerefine dürı ak· 
!.l2m Taksim Belediye gazinosunda bir 

kın kısmTnın yerine getirildiğini izah 

:;~,;:;:~"::_.:E~~::·~::,,t~~; 1 i 'f iiE etmiş, bu arada kültür, tarmı. yol, 
yardım, temi7.lik sahasmdaki başarı
ları etraflt bir şekilde anlntmıştrr. 

top~antı ya.pılmışttr. Yeni dile!der iizcrinde duran LUtfi 
- Bundan emındım, Feyza hanımt. ·- · - · -- ıı:.;;;;_._ 
- Fakat,masa!a. biraz inanmış ol BUGUNKU PROGRA~t 

dui"unuzu ink1r- ediyorsnnıı:ı:... Nesi. a.aa Froırr•m 
ıne, demin söylediğiniz gibi, muhak ' a.32 Marılar (Pl.) 
ı. •- b' • b' 'b' • • ·· i - .. 8.40 Haberler ı .:ar< ır;ı ırı ırı.mıze munas P gormuş, 

1 
a.ss Mar1ıar (Pi.) 

1 
ı~.IS Sar uerleri 
19.30 Hah,rler 
19.45 Scrbeıt 1 O dak 
ın.H Türküler 

Toplantıya Vefa lisesinden mezun Ak!'oy. bilhassa köylülerin arazi ih
olanlardan ve Vefa klubüne menııup tiyaçlarfnr ta fsiltı.tiylc anlatmlş ve 
bulunanlardan yüz\rce kişi iııtirak et.. ezcümle; ziraatin bugün milletlerin 
nıi.ştir. Toplantı, samimi bir hava için hayııtmda oymıdı.iir roliin ehemnıiyc
de geçmiş ve :ıaatlerce eğlenilmi&tir. tini tebarü;r: ettirmiş, Üskiidarın or-

;;rada 9elam getirip ıötürdük .. e iki 12.30 Pro~raın 
" ' ll.33 MDsılı: ı 

tarafın yekdlğerine karşı meyli ve ata 1 ı<.45 Haberler 

k Id 
_ d" .. .. .. b" . 13.00 Türküler 

ı:sı o ııgunu uşunmuş ve ıyı ır ış l!.30 Orke.rra 
yapmaya lı:alkmıc.ttr Evvela bana· u.oo PT011ram 

v • ' 18.03 Dans orkest. 
•'Cüneyt bey benimle hususi görü,_ 18.45 Şarkılar 

19 00 Konu~ma mek lstiYor! .. ,, demekle, sizden vaki 

zo.ı S Konu~ma 
20.30 Solo'lar 
21.00 Evin saati 
21.15 Fa .. ı heyeti 
21.~0 At ko.}uları 

n.oo Müzik 
22.JO Haberltr 
22.45 Kapanıı 

Bu münaı;eb"tle söz alan Safa öz- manlar ve çiftllklerlc çevrili bir mu
yurd ve doktor Rükneddin Fethi 'j- hil olmasına rağmen köyli.inün elifl
~enin ve klııbün sebkeden hizmetlerini deki ara;r:iııın pt"k cüzi olduğunu, mev 
t.aymr!j ve Vefahar için müst<ıkil bir cut ei!tlilderin muattal bulunduğunu, 
büro temin edilmesi üzerinde durmuş· bunlarm ancak pek mahdut bir kts
lardır, mm1n, o da asıl sahipleri değil. köy-

HABE.IUE.R 1 Fransız Filosu 
«.ttr <naştaraft 1 incide) 

hafif kruvazör, 18 ağır muhrip, 

SOVYET TAARRUZU. 
· 15 mutat tonajda muhrip ve 21 

denizaltıdan mürekkep olduğu 
nu tasrih etmiştir. 

Bir denizaltı kaçtı 
Bern 28 (A.A.) - Toulon'daı1 kaç DEVAM EDİYOR 

mağa muvarfak o~an bir Fransız de
kıtalart, Kalaç ile Rijev arasında 10 Al nizaltısı saat 13 de Barselon'a gel
rnan tümenini sarmış gibidirler Bu miştir. Zannedildiğine göre İspanyol 
tü.menlcı-, çevrelerindeki daireyi yar- makamları geminin kumandanına 48 
mağa muvaffak olamazlarsa, yok edil- sı.at içinde limandan uzaklaı;ması la
me:ğe mahkumdurlar. Bu Alman tü - zım geldiğini bildirmielerdir. Ak$i 

menlerinin etrafındaki çember o dere tı;kdirde den\zaltı gö~ hapsine alına
ce sıkıdır ki, tek ümitleri baışka Al- c&ktır. 

ttfj"' (Baştarafı 1 incide) 
Bir kesimde 51 tank tahrip 

dilmiştir. Diğer bir kesimde ıbir 
Alınan levazım merkezi Rus kuv 
\·e-tleri tarafından işgal edilmiş

tir. 
Stalingradın cenup batısında 

Sovyet ilerleyişi devam etmiştir. 
Birkaç meskun mahal işgal edil
miştir. Ganaim ve esir 'alınmIŞ· 
tır. 

Stalingrad şehrinin içinde 
de Sovyet kuvvetleri ilerlemeye 
muvaffak olm~lardır. Burada 
Ruslar 400 ila 500 metre hatları. 
nı ileri sürmüşlerdir. işçi mahal
lelerinde birkaç bina i.§gal edil
miştir. 

'Alman tebliği 

Frm~.sada akisler man kıtalannm dıştan yapacak!arı 

kar~ı hücumlardadır. Alman mukave. 
B d k Vichy 28 (NPD) Vichy radyosunda 

meti, kuvvetlenmiştfr, u a ya trı-
da kar§I hücum - t 1 bir resmi t.eb:ii neşredllmiljtir. Bu teb 

' !iğde ezciimle şöyle denilmektedir: 
tir, 

''Büyük Fransız filosu parça t;ıarça 

Çemberin kenarlarındaki muhare - kayboldu Bu felaketler, vatana ve 
beler pek şiddetli olmaktadır. Alman kendi yeminlerine sadık kalınaım.ş olan 
kıtalarmın buradan kurtul!n3 sansla- bazı hain şeflerin yüzünden başımıza 
rr bilhassa garpten gelecek o!an Al- gelmiştir. 27 ikinciteşrin Fransa için 
man kıtalariyle çember içindeki tü - yas günleri slrasına girecektir .. , "Yü
n:enlerinin gayretlerini iyice tanzim reğimiz parça!anmadan o güzel gemile 
etmelerine bağlıdır. Fakat demiryoliy!e 1 rimi:d hatırlayamryacaiımız tabiidir. 
nakliyat, çok zayıftır. Bundan ba!;ka Bahriyemiz onlarla iftihar ediyordu. 

Berlin, 28 (A.A.) - Alman ordu- Almanların elinde yakacak da yoktur. Halbuki on!ar şimdi birer gemi leti 
ları umwni karargah1nm tebliği: Sovyet tebliğ~eri, Rijev bölgesindeki halinde yatıyorlar. 

Alman ve Rumen ·krtaları Kafkas- taarruzları hakkmd'l sükfıtu muhafa. Amerikada akisler 
yanın garbında yaptıkları mukabil zada devam cıdiyor. Bu taarruzun ı;oru 
taarruzlarla düşman hücumlartnı geri na ermerlen ;ıı:.ı.ib. vurulmıv:ıcaiı sa.: 
piiskürtmüşlerdir. Alagir'in şarkında nılmaktadır. 
da şiddetli Sovyet taarruzlart akim 
kalmış ve Sovyetler 35 tank kaybet-

Nevyork 28 (A.A.) - Bütün Nev
york gazeteleri, başyazılarını Toulon 
faciasına tahsis etmişlerdir. 

Nevyork Herald Tribun ~unları yaz 
maklııdır: mi~krdir. Av tayyarelerimiz bu böl- s+· t • G .. 

gede 7 Sovyet tayyaresi dü;ıürmüş- • im On G Ore Bu son Toulon faciası, bütün Fran 
lerdir. sanın yeniden eski müttefikleri yanm-

Volga ne Don arasında, büyük Don Askeri Durum da muharebede bulunduğunu göster-
kavsinde ve Stalingrad'dıı düşmantn mektedir. Dülfl1anrn umumiyetle Fran 
şiddetli taarruzları inatlı muharebe- Jtlir Baştarafı 1 incide sızlar!a işbirliği yapma siyaseti ta.-
ler neUcesinde akamete uğratılmış- / mamiyle iflas el:'l"J1iştir. Vichy'nin poli-
tır. Topçu ve muharebe tayyareleri kır, Kafkas petrollerini ele geçi- tikası, gözden düşmü1tür. Franıa, 
kara muharebelerine müessir surette receklerini, Kızılorduyu yokede- ölüme kadar Hitlerl!! mücadele ede -
müdahale ederek 34 Sovyet tankı cekle!rini ve Moskovay1 zaptede- cektir. 
tahrip elmlşlerdir. Alınan son ha- ceklerin i he,sap ediyorlardı. Kt- Nevyorlc: T!mes diyor lı:i: 
berlerde tasdh edildiğine göre, 20 z1lor.dunun cenuptaki şaşırtma Httlerin tecavüzlerine karşr gösteri
den 27 Sonteşrine kadar düşman Vol- hareketi neticesinde her şey, alt len mukavemet esnasındaki kahraman 
ga ile Don arasında 319 tank kay- fü;t olmuştur. Şimdi Sovyetlerin lık ve fcdak@.rlık hareketlerinden hiç 
hetmi~ir. Bundan başka, 26 top tah- ordusu, şiddetle t.aarruz ve Al- biri Tou!on'daki Pra.nsız denizdleri
rip edilmiş ve 2 binden fazla esir Al- al · h tl nln gösterdikler1' fedakirhk kadar mı:.n kıt' arınrn ıaşe a arım 
Jfıanlarh eline dilşmilştür. h.•hdit etmektedir. Almanların ~erefle parlamzyacaktır, Fransızlar, 

B'Jr şehir geri al.ınaı Sbılingradı bTrakmak zaruretin. şan ve ~ereflerini tekrar canlandır -
• Moskova, 28 (A.A.) - Rus kuv- d kal akl dilmektedi mışlardxr. Frann aslıı. ölmiyecektir. 

t . K ı tk ' ı ger·ı atm lardır n ac arı zanne r. - Ul . d ·r 1 • b v.e Ierı. e s aya Y rş • 
1 

d l . l . lk Kaptan kopr erın e va:ı:ı e en afiTn-
Kaı·adan gönderilen ., ar an a nan esır erın m 1 da ıesııirce ve cemileriy?e birlikte 

k . l r t:.n, yeni bir ufuk açmaktadır deni71erin dibine inen gemi kumand~n 
ta vıye e Her il,ı· tarafın da mühim milc-

(A A j Dün llk de- • ları Verdun'daki Fransızların daha 
Londra, 28 · · - tarda telefab vardır, fakat Al-fA olarak Stalingrad şehrine karadan doğrusu, bütün Fransızların kardeıı-

4 üncu Fransanın 
Verd~ği Cevap 

t:!if' (başt.nrafı 1 in<·ide) 
~asının can damarı olan donan
ması, Pctain'c Yerdiği yeminin 
kefaretini ödedi. 

Strasburg ztrhlısmda patlıyan 
infilakın S('Si, ne Petain, ne Dar
lan, ne de Gaulle Fransasının se
sıdır. Bu dordüncü Fransanın se
sidir. Esarete boyun eğmiyen, 
yüzlerce zırhlı, kruvazör ve muh 
ribi biran içinde denizin dibine 
indiren Fransız milletinin bütün 
emperyalist aleme, müstevliye, 
ve idareciye, Fransız bayrAğını 
selamlıyarak. şan la, şerefle öle
rek verdiği bir cevaptır. Dör~ün
cü Fransanın cevabıdır. ..... 
Fransız bahriyelilerinin, bu 

şahane cevabı, bu yüksek 

manda kendisile anlaşmağa çalrşmanın 
da ne kadar beyhude olduğunu isbat 
etmiştir. 

Almanyada akisler 
Berlin 28 (A.A.) - Alman gazete

leri, tabiatiy~e günün en mühim mev 
zularrm teşkll eden Führerin Mareşal 
Petain'e ~ekt~bunu ve Toulon'un Al
man ba~komutanlığr tarafından bildi 
rildiği vec;hile i~galini bahis mevzuu 
etmektedirler. Gazeteler, yazılarında, 
Ftihrerin mektubundaki Iik1r!eri be
lirtmektedirler. 

Fra11sız f ilosullurı akıbeti 
Vichy 28 (A.A.) - Ofi ajansı bil 

diriyor: 
1940 haziramndanberi donanmamrz 

bir çolı: acı imtihanlar geçimıi1tlr. Do
r:.anmamızm gemilerinden bir kısmı 
Dakarda batırılmış, bir kısmı İsken
deriyede bloke edilmiş, bazısı dünya 
nm muhtelif noktalarında İngilizl~r 
tarafından esir edi~miş. nihayet bun
dan on beş gün önce de bir ktsmına 
Amerikalılar tarafından Cezayir ve 
Fas sahilleri önünde öldürücii darbe
ler indirilmiıtir. 27 Son.teşrin günü 
Fransız deniz kuvvetleri için yeni bir 
matem rünü teşkil etmiştir. 
BuıUn artık birer zırhlı enkazından 

ba,şka bir :ıcy olmıyan o muhteşem 

J"emileri he;ıreeana kapılmadan hatır
!amak kabil olmıyacakhr. Kahrama11-
1Tklarr her :ı:aman, herkes tarafından 

teslim edilen donanmaları ve gemicileri 
il~ iftihar eden Fransızlar baslarına 

sidı'let. 
taktiyP ~ônderllmlşttr. man kayıblarının müstakbel ha- leridir. · Hitler, bir defa daha göster-

Sarılan tümenler rekat üzerinde maddi tesiri ola- miştir ki, nazarında hiçbir vaid ve gelen bu yeni felaketin acısını 
A(06kova. 28 CA.A.) _ Sovyet Iı:ı- caktır muahedenin ddcri yoktur, Ayni za- le duyacaklardır 

lüler tarafından icar ve diğer suret
lerle işletildiğini, geri kalan kısmının 
boş durduğunu, binaenaleyh bu çift
liklerin milli servet bakımından 1~

letilmcsi ve köyllinün arazi sahibi e
dilmesi üzerinde durmuştur. 
Kongı'Me yapllan yenl idare he

yeti seçiminde, yalnız eski idare he
yetinden Maddin yerine Cemııl Ye
nel seçilmiş, diğerleri aynen yerinde 
kalmxşttr. 

Parti Vilayet kongresine delege o
larak da, Liıtfi Aksun, Kamil Noyu
nun, Maeit Oktar, Vahdet Pekel se-
ı:ilrni~lerdir. 

Arnavutluk istiklalinin yıldönümü 

dün, Beyoğlundaki Arnavutluk sefa
rethanesinde Arnavut kolonisinin iş

tirakiyle hazin bir ~kilde kutlan -
mr~tır. 

Törene, Arnavut milli marşiyle baş 
lanmr' ve sefir Asaf Caı::u~, Arnavut
luk iatiklili hakkında bir hitabe irat 
etmiştir. Bunu, koloniden. bir kaç kl
şlnin verdiği cevaplar takip etmiştr. 

Asaf Caculi nutkunda, Türkiyenin 
kendilerin~ gösterdiği misafirperverlk 
it, Türklüğü karakterize ettiğini ve 
asil Türk m1lletine ve onun Mlllt Şe~ 
flne ka.q;ı duyduğu ıamitnl saygt his-

den aldrğımız bir t~'l:kerede 8/ 
11/942 tarihli sayfmTzda bahsertl
!llm1z veçhlle Emlnt>nD meydı• 

nında kııpah bir bekleme yeri 
ı yapılmasına imar MDdilrl!J!IDnDn 
: muvafakat etmedl!jl blldlrllmek. 

tedir. 

.................. ~ .. 
Piyasa Vaziyeti 

Kuru ü:zilm satışlan artmaktadn'. 

Beşiktaş kazası kongresi !erini _b~_ı_ir_tm_iı_ti_r_. ·o-~--

Vilayetlerden yeni siparişler gelmi~

tir. Ban müteahhitler de ürüm al
maktadtrfar. Dokuz numaralı -azo.m
ler 71 - 72 kuruştan toptan satll
maktadlr, Diğer yiyecek maddeleri 
üı:erinde alış yeriııler .ı;evşektir, Dün 
Zahire Borsasında yalnız kuru tııilrn 

satışları kaydedilmiştir. Çuvallı ola
rak patatesler 29 - 30 kuruş arasın
d11 toptan verilmektedir. Ege bölge
sinden gelen zahire arastnda fazla 
miktarda 1lzlim, kuru :fasulye, nohut 
ve bir miktar çeltik bulunmaktadır. 

Dün. Ü.sküd::ır kongresinden sonra 
Beşiktaş kongresi yapJlmı~hr. 

Kongrede, Vali ve Belediye Reisi 

Okullar Arası Futbol 
Müsabakaları Başladı 

Lütfi Kırd:ır, C. H. P<ırtisi Vil~yet Mektepler arası futbol ltlı: maçları~ 
idare heyeti reisi Suat Hayri, Emnl- ni, dlin Şeref ve Fatih ıtadlarmda 
yet mG.dilr!l Halük Nihat bulunmuıı- bıışlanmlıtır, 

tur. Seref stadındaki karşılaşmalarda, 
l<ongrede geçen ytl Y<IP•lan işler İstanbul - Taksimi 2 - O, Kabatas da 

gözden geçirilml:t ve yeni dilekler rilzel bir oyundan sonra kuvvetli raki 
tcsbit edilmiştir. b~ Darüşşefakayı 2-0 mağlQp etmişler 

Geçen yıl dilekler! nr:ısTnda ba- Altın Fiyatları ' 
lık~tlıjm inkişafı için yaprlaıı istek
lere, MilnFıkaHlt Ve!dlletfnhı tıal1kçı

hk ve kpnserveelllğin fn~~ft hak
kında haurladzğı kanun projesine olt 
Cf'vabr okunmuııtıır. 

dir. 
Fatihte !§ık - Pertevniyali heyecanlı 

bir oyundan sonra 3 - 2, Yüce O'lkü de 
Vffa)'l 6, - O yenmi~!erdir. 

Yeni idare heyeti ve merkez de- burreisimize, Başvel<lle ve büyükle
legelcrinin seçim1ndcn sonra, Cüm- rimize tflzim telgrallart çekllmi;ıtir. 

Altın fiyatı yeniden kararsı:ılıklar .. 
la ba:ı:an düıüyor ve bazan yflksell· 
yor. Ziynet altını alanlar :!'a:r.lalar 
mıştır, Dün bir altrn 30 - 32 lira ,.~ 
rıısında oynaklık gösterdildet>. sonra. 
3000 kuruşta kalmI~tır. Bir ırattı 
külçe 425 kuru~tan sat1lmışhr, 

jesti karşısında hürmet duydu-
ğumuz bir dakikada Mareşal Pe
tain 'c sorulacak ·bir sual var? 
Taktik muvaffak oldu mu? Işgal 
edilmiyen Fransa, Afrika müs
teml ekelı'.!ri, donanma kurtuldu 
mu? .. 

Heyhat... Ol saltanatın yeller 
eser şimdi yerinde ... Hiç bir mil
let kurtuluşunu ne şundan, ne de 
bundan bekler... Siyasi taktik, 
düşmanı aldatmak içindir. Kur
tuluşta teslimiyet yoktur. Kur
tuluşun baş şartı mücadele, ö
lümden korkmıyarak mücadele
dir. İşte Stalingrad ... 

Bugün denizin dibinde yatan, 
her biri bir Fransa kadar ehem
miyetli olan zırhlılar Akdenizide 
hatt1' İtalyan donanmasile çar
pışan.ık yıkılsaydı, kurtarabildiği 

parçalar Afrika mti.stemlekeleri
nin önüne varsaydr, F,ransanın 

mücadele kabiliyeti artmış olmı.. 
yacak mıydı? Realist bir kuman 
da bunu pek güzel başarabilirdi. 

Petain bu sualin cevabrnz tari
he vermeğe mecburdur. 

JI. ... 

Bütün bunların n.eticcsinde 
ortada çıplak bir hakikat 

vardrr. Fransız milleti mücadele. 
sini bitirmiş değil, henQz daha 
mücadoleye yeni başlıyacaktrr. 

T'oulon'daki donanmanın kendi 
kendini batrrmasz, bunun ilk i
şaretidir. Bugün Fransa ·kımıL 

dayamryorsa elindeki silahların 
Almanlardan evvel idarecileri ta
ra!ndan elinden almdlğr içindir. 

Rüzgarlar daima ayni istika_ 
metten esmez. Müsbet ve menfi 
elektrik cereyanları ne kadar hız 
lı çarpışırsa, yıldırımların sc-si o 
kadar gür olur. Tabiat hadise
leri gibi, cemiyet hadiseleri 

de bu hareket, ve mücadele 
kanunlarına tabidir. Tazyjk ne 
kadar çoğa1ırı;a patlayış o kadar 
süratli olur. Fransa diyalektik 
mücadelesinin içindedir. Toulon 
limanında, gecenin alaca karanlı
ğında birbiri ardına yüz geminin 
içinden af akı saran ateş ve 
gürültü, Paris, Marsilya, Liyon 
\•e bütün sükut eden Fransanın 
ateşi ve sesidir. 

Bir imparatorluk yrkıldi. Fa
kat yenı bir Fransa doğuyor. 

TAN 

De Gaulle ve Darı 

lan'ın Nutukları 
ttfr Baştarafı 1 incid'

Düşman mukavemeti kırıldı yosunda Amiral Darlan demi§tir 
Şimal Afrikatlaki Amerikan u ki: 

lngilizler 
Taarruza 

Tunusta 
Geçti 

ttfr Baştarafı 1 incide 

mumi karargahı, 28 (A.A.) - A.J Toulon'un işgal edilmiyeceği
merikan umumi karargahı teb-' ne dair Bitlerin yaptığı vadi ora· 
liğl: da Fransız filosunu t_utm.ak 1çif 

Şimal Afrikada ik...zoi hareketi olduğu daha başlangıçta belli j. 
esnasında, birinci İngiliz ordusu di, Fransayı evvelki düşmanlıi'tı: 
düşmanın inatlı mukavemetini na karşı müdafaa etmek vazi!& 
yendikten sonra Mejez'den at- miz.dir. Hitler Toulon'u işgal efl. 
mıstır. • meğe ve Fransayı da silahsızla.P' 

dırma.ğa karar vermiştir. 
Alman tebliği 

Bertin, 29 (A.A.) - Alman teb11-
ği: Tunusta hava meydanlarına ve 
düşman motörlü kuvvetlerine karşı 

yeniden gece ve gündüz hava hü
cumları yaptlmtştır, Alman ve İtal
yan av tayyareleri harp sahasında 
hepsi 20 düşman tayyaresi dllşlirmil~
lerdir, 

Şimal Afrikadaki mihver 
kuvvetleri 

Beyrut. 28 (A.A.) - Son bir ha
bere göre, gece karanlığından istifa
de ederek Mihver tarafından hava 
yoliyle §imall Afrikaya geçirilen Mih
ver kuvvetlerinin say1sı 60 iHl 70 bi
ni bulmuştur. 

Zannedildiğine göre, Mihver kuv
\"etlcri, şimdi, Bone'dan Gabes'e ka
dar bütün sahile hAklm bulunmak
tadırlar. 

Milıver kuvveılerirıin hedefi 
Şimali Afrika umunıi kararg5.hr 28 

(A.A.) - Mihver kuvvetlerinin şimd:. 
ki hedefi Tunus şehri olduiu tahmin 
edilmektedir. Bu şehir hücumla alın.. 

dıktan sonra Bizert'in tecrit edilmesi 
imkanını temin edecektir. Müttefikler 
dün Taburda'yı a!mışlardır. Bu şehir 
Tunusa 25 kilometre mesafede ve Tu
nusun anahtarı mesabesindedir_ Diğer 
cihetten Vichy'den alınan haberler gö 
re, müttefikler Tunusa Hi kilometre 
mesafede bulunan Cebiedayı işıal et
miılerdir. 

Şiddetli mulıarebeler oluyor 
Londra, 28 (A.A.) - Paris radyo

su bildiriyor: Mecez El bap bBlges\n
d.e şld.detli bir savaş devam etmekte
dir. İngiliz kuvvetleri Mihver safla
rma baz! noktalarda gkmişlerdir. Di
ğer taraftan Bi:ı:erte - Tunus cephe
"linde de şiddetli bir muharebe devam 
etmekte ve General Anderııon aldığı 

takviye kıtalariylc taarruz etmekte
~ 

Fransız tılosu Toulon'da. kendini 
mertı;;e m Udafaa ettikten sonra battr• 
m1:,ıtı.r. Toulon serbest bölgesinin b~ 
tuzak olduğu ve burada iemilerlmi~1 

Alman 'l!")plartnm atezi alhnda tut~ 
mak istenildiğini anlamak kolaydır. 
11 Sonteşrinde donanmadan hareket 
etmesini istedim. Filo kumandanı be
ni dinlemedi, gemilerimlzi kurtara· 
bileceğini ümit ediyordu. Fakat etın· 
di onları tamamyle kaybetti, Ve bir 
çok subay ve erin de ölfimUne ııebeP 
oldu. 

Fransanm tıaııtan baıa isıallndellı 
General Weygand'ın tevkifinden, hii• 
kfunet reisi salahiyetlerinin deği.~ti· 
.rilmesinden ve silahlt kuvvetlerimi· 
ıfn si1Ahlandrr11masından sonra Al
manyamn Fransayı ezmek kararı ar· 
tık ~şikılr olmuştur. Ebedi dü~nrı.· 
larnnızın niyetlerine istlyerek, iste-
miyerek hizmet edeceklere karst met 
barnetsiz olacağız. . 

Toulon'daki Fransız bahriyelileri 
çık.ar baeka yol olmadığını görere\(: 
donanmanın düşman eline geçmesı 
gibi en büyük ayıptan vatanı kortı' 

mak için gemileri kendi elleriyle bıı· 
hrdllar. Fransa Toulon toplannf, ve 
son ümitsi.:z mukavemeti gösteren tti• 
feklerin seslerini duydu. Bütün Fraı:ı 
sa bir elem ve bir infial ürpertnes1 

geçirdi. Bundan evvelki bütün felll' 
ketlerine inzimam eden bu yeni felfı
ket onu tekrar diriltti. Ve mutavıı:ı· 
bn bütün elim neticelerini zııferlt 
silmek azmi etrafında topfadr. Yen
mek için başka bir yol yoktur. ''1 

hiçbir zaman da başka bir yol oımıı.· 
mıştır. 
Almanyayı ve ftalyay\ ezmek , .• 

lTatanımtzı kurtarmak. Fransxz Afrl· 
kası dünya üzerinde bayrağımızın hİİ 
olarak dalgalandığt, ordumuzun siliı1 
taşıdığı vo hava kuvvetlerimizin ]{r 
rıatlarfnı kullanabildiği ycg~no yr<" 
d ir. Afrika hnlkT1 Fransanın yc~1lfl1 

ümidi biziz. Buna l!ıyık oldu~umuı~ 
gösterelirt 
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TUrklye Ec:nebl 
1 

- -'BONE BEDELi 
1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr. 
750 • 6 Ay 1500 r' 

400 .. 8 il 800 • 
150 .. 1 • 300 .. 
A.dr"ıı d<1lll'l'l"lrmek (2!) kuru.tur 

ı =ımı•ı:ı 
roulon'da Fransanın 
Seı;eji Kurtar.ıldı 

Yazan: M. ANTEN 
1)ün Fransa bahriyesi Almanlara 

karşı bir zafer kazanmış, Fran
ıanın şerefini kurtarmı,tır 

Alrnanlar Toulon'daki Fransız gc• 
l'Iİ!erinl ele geçirmek maksadi'Yle bu 
:!eniz üssünü işgal etmeleri üzerine 
1ınanda bulunan hemen btitün Fransız 
:ıarp gemileri düşmana tes!im olmı
Yarak kendi kendilerini batırmışlar•! 
dır. 

Bunların arasında Strasbourg ve 1 
Dunkerque gibi en modern iki safh 
harµ gemisi ile braber 4 ağır, 3 hafif 
~tuvazör, 18 büyük, ıo küçük muhrip, 
1 dn!zaltı tayyare gcmlııi ve bir mik
tar denizaltısı bulunduiu haber vril
llıektedir. FraMızlar ayni zamanda 
~llıandaki cephanelikleri yağ tankla-
'ın , 

ı, sahil bataryalarını da tahrip et• 
ııı~:erdir 

il.iman. zırhh kuvvetleri sabahrn ü
tUnde limana girmişler, Alman tayya. 
1'1eri limana mıknatıslı mayin dök -
!tıiişlcr ve bu suretle gemilerin liman· 
~an c;ıkina~ım Imkansr~ kılmışlardır. 
tına rağmen iki denizaltının kaçmağa 

llıtıvaffak olduğu bildiriliyor. 
. liltıcr Mareşa~ Pctain'e Toulon'un 
1 ~alini lüzumlu gösteren uzun bir me:j göndermiştir. Bunun esas nokta-

rı şöyle htilisa. edilebilir: 
~"Nazi Almanyası hiç bir zaman 

tansadan bir ecy istememiş, onun 
''rcfinc dokunacak hiç bir şey yapma
llı ı ~tır Bilakis Fransa. 111:' işbirliği te
r.. 1\ v~ iki memleketin ııulh içinde yaşa 
~aları için bütün gayret!cri sarfe~iş
ır. Fakat Almanyanın ıösterdiği bü

~lllt hiisnüniyctc karGt mesul mevkiler 
c bulunan b:r c;ok Fransızlar, müş 
~tek. düşmanlan olan İngiliz ve 
.nıcrikalıların teşviki ile bu işbirliği 

'
1' l setini baltalamışlardır Bir c;ok va
~n hainleri Şimali Afrik.ada. dilşman. 
'<lrJa beraber Fransanın ve Almanya
!ıı~ rnüttcfiklerine kar't harekete gec; 
lııışlerdir. Karaya çıkmağa teşebbüs 
tdtcek İngiliz ve Amerikalılara ateş 
~ç1lınaması ic;in Toulon kumandanına 
tanııız makamlan tarafından emirler 

\>tti'd"~· ·bı l 
1 

• ıgı 5a t o muştur. Franıız re 

1 
craııeri ve amiralleri verdikleri söz. 
~ti tutmamışlar, Almanyayı ve !tal
:a,ı bir defa daha aldatmışlardır. Bu 

1
11tnle mütareke hUkümleri bozulmuo 
lır. Bunun içindir ki Toulon'u işgal 
'~tirdim ve bütün Frans-ı kara ve dc
lıt~ kuvvet!erlnin derhal terhis edil -
llıtlerl emrini verdim "°" 

D~rlanrn Hi~~besi 
Amiral Dar!an bu Udise milnase-

\ betiyle Fransız milletine şu hi-
abcde bulunmuştur: 

I! "Ben 11 sonte,rlnde Toaton'daki 
tı<:ıtıaıunaya hareket emrini venniotim, 
t 4kat kum:uıdan donanmayı kurt&· 
l;bi!C"Ceğini sanarak emri dinlemedi. 

4ıtıerin Fransayı tz:mekten ibaret o-
l\ kat'i niyeti daha bariz bir surette 

ttı ··ı lııa.tu mektedlr. FraMayı ebedi dil,_ 
~ rıına karşı müdafa etme"k birlncl 
t a~ifmizdir. Düşmanlarımıza bilerek 
~ ''a bilı:niyerek yardım edecekl•..re 
ar$r merba.met11izce hareket ~ek 
~tcburiyetlndeylı;. Toulon faciası es.. 
~1 felaketle.re yeni bir felaket daha 

1.atrnıştır. Bütün Franuda. dem, in
~aı ve isyan uyandırmıştır. Şimdi 
lı l~n Fransızlar kurtuluşlarmx Simaıt 
q 1rUu.dan, bizden bekliyorlar Biz, 
t li$tnanları ezerek ve Fransan kuru.. 
~tak buna layık olduğumuzu cöster-

c!Iyiz 

d .\.ınir;j Darlan ayni zamanda, açık 
ı.'~zdo bulunan bütün Franm: gcmi
·tınin Oran'a gelmelerini emretmiıtir. 

'ıı General de Gaulle de, son ıünlerde 
,. lıhafaza eylediği sükQtu bozarak rad 
r ll(fa bir hitabede bulunmu, Toulon 
~tiaıımın 1940 tan.beri &Özleri örtül. 
, llş olan!arın ııöılerini ıçtığl ve Fran 
~ı~ rnilletinin mukavemetini şlddeUen-
lrtceğini ııöylemittir. 
ilı~Ütün İngiliz, Amerikan ve Sovyet 
lıa utbuatr Toulon hldiseııl hakkında 
11._herler ve tefsirlerle dolu olarak çık
"Gllrtadırlar. 
tı lngillz gazeteleri bu htd.Uıenln, Fran 
d? •atanperverlerinln zincir!erlni kır
'l1tııu , Vichy'nln auini ve Almanya
~ lıl hilesini tamamiyle meydana çı-
ltdığıru ve miıttefiklerln mllşterek 
~11alanna hizmet ettiğini yazmakta
ltJar 

~ l>ra~da razetesl: Toulon'da yalnız 
) tarısız donanmasının defi! Hitlerin 
tıı· , • 

ı Avrupa nizamının da suların a-
;•tnda kaybolduiunu: İzvesUa ise, 
t <:ıtılon hldisesinin Alman!ar için, di
tı- cephelerde darbeler yediği bir 
)ırada yeni bir darbe teşkil eylediği 
t I<'ransanın savagında yeni bir saf
'n açtığını yazmaktadır. 
Şehir Tiyatrosu Komedi Kısmı 
:ıo 30 da (ASRiLEŞEN BABA) 
~U!!Ün sant 15,30 da m:ıtlne 

1 "' ... r .... HA.ıFTA···KoN·oiŞ.i\iiiA:s·i····, 
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Şekere : 
Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden 

Karadeniz Boğazı Haricindeki 
Ziyah Şamandıra 

Fran51z Donanması 
~azan: ULUNAY 

Mafl\kp Fransa bir harekette buluı.. 
da. "Toulon,, un işgali üzerin~ 

limanda. bulunan donanma, teslim ol~ 
mamak içln kendi kendini batırdr . 
Ölmesini bilen rnil!eUer, tarihlerini 
yaşatır!ar ve yaıamafa hak kazanır
lar. 

- " Yine Görüselim 1 •• Rumeli fenerinin 13° hakiki dhetinde ve 11 mil mesafede ve 
A.41° .24' .35'' .$ 

Pekmeze: .. 

T,29° .09'.30".Ş.G· • 
Coğraft mevkllnde bulunan ;e asatilen gaz! ne yantp her 10 sa. 

niyede tek beyaz şimşek gösteren Karadeniz bQğazt haricindeki ziyalr 
şamandıra 21.11.942 tarihinde esen şiddetli fırtına tesiriyle yerinden kop
mu,tur. Badelmuayene tekrar ayni mevkie konulacak olan mezkur şa
rnandırantn yerine konulduğu ve yakıldığı ayrıca ilan edilecektir. 

Fransa, Almanya ile mtitareke ak
dettifi gilndenberi müsbet bir siyaset 
tutamadı. Bin türlü ihtiraslar, e
meller birbirleriyle çapı~ıyor, memlee 
ketin varlığı harp kasırgaımm aman
~ız rüzgariyle bir saman çöpil gıl>i 

siırüklcniyor, bugün bir fikre taraftar 
olan yarın ba;ıka emel arkasında ko
şuyor,. memleket htt an baıka baıka 
CE:reyanlara, akıntılara kapılarak Cİr

daplar ortasında fırıldak gibi dönü
yordu. Bunlar harbin milletlere tah-

- " Sefa Geldin! 
'' 

iTiZAR: Bundan evı.·elki nüshalard! (<:omandranın yerine konula
cağt ayrıca ilan edilecektir) yazılacak yerde sehven cdilmlyecektlr ya-
ıılmtşttr. Tashih olunur. (1827) 

'Gelen Gelsin Saadetle! Giden Gitsin Selametle ! .. ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN . .,, 
Geçen harpte pekmezle bu.. 

lamanın hizmeti pek bü
yü.k: olmuştu, belki de milyon.. 
larca insanın, hele çocuklarımı
zın kanına kuvvet, canına can 
katarak onlan yaşatmış ve 
bugüne ulaştırmıştı. Sırasını 

buldukça dediğim gibi şimdi 
iş başında bulunan otuzluk, o. 
tuz beşlik nesil hayatlarını pek 
mez ,bulama ve tahin helvasına 
borçludurlar;o yerli ve kalorili 
güzel gıdalardan kudret alarak 
birinci dünya felaketine dayana 
bilmişler, ikincisine de daha iyi 
şartlarla yetişmek imkanını bu. 
labilmişlerdir . 
Yazık ki ayni nesil, pekmezi 

yrllardanberi alt plana attı dört 
elle şekere sarılıp ötekini affe
dilmez bir nankörlükle evine 
sokmaz ve eski velinimetinin 
yüzüne bakmaz oldu. Sandı ki 
cihan harbi bir daha tekrarlan
maz, şeker bir daha azalmaz ve 
pekmezin rağbet bulacağı gün-; 
ler tarihte yeır almaz! 

Şimdi onun idbar<.lan ikbale 
geçmek, yeniden baş k;:ıltuğa 

kurulmak saati gelmiştir. 
Hepimizin gözü pekmeze di. 

kildL "Pekmez bollaşacakmış ... 
Pekmeze narh konmuş.. Aman, 
pekmez alalım, pekmez ıçınız, 

pekmezli tatlılar pek nefis o. 
luyorl" diye seviniyor, şişe el
de, dükkandan dükkana koşu.. 
yoruz. 
Ve mübarek pekmez, o sağlam 

,seciyeli ve derviş meşrep köy
lü gıda, bir zamanlar fondanla
ınn, §ekerlemelerin ve süslu kfı.; 
ğıtlara sarılı karcmelaların yı
ğıldğx en azeroeıtli camekanlar. 
da, bir surahiye veya §işeye kon 
muş ,hatta biraz da kendinden 
ziyade bizim dönekliğimizden 
utanriıış, kızarmış halde, ortada 
durmaktadır. Kavanozdaki aki.. 
µe şekerinin 750 kuruş yazılı 
etiketine hayretle bakıyor sa.. 
rursınız . Onun boynundaki ka
ğıtta sadece 160 rakamı vardır 
ve yanında bckliyen su sızmaz 
dostu tahin şişesine manalı 
manalı göz kırpmaktadrr. 

Fakat emin olunuz, pekmez, 
bu kıymet düşüklüğünden mem 
nundur. Paraya bakmıyor; ca
mekiında aldığı seçme yerden ve 
}" alka faydalı ola.bildiğinden do
layı haklı olarak avunuyor ve 
öğünüyor. 

"Evlatlarrm, başları sıkışın. 

ca ve beyaz tenli haspa şeker
den yüz bulamayınca yine bana 
döndüler!" diyor. 

Evet, nihayet pekmeze dön.. 
dük. Pekmeze dönüş, kıymetU 
mütefekkir Baltacıoğlu'nun ta
birile biraz da kendimize dör.ü~ 
tür ve inşallah bütün dönme
mizi istediği güzel şeylet~ de 
:takat daha iyi vesilelerle kendi 
irademizle böylece döneriz.' 

** Zira pekmez bizim milli bir 
tatlmuzclır; ayrıca. o yt.ik· 

sek ı;ıfatından başka , sayılmak
la tükenmez değerli hııssalan, 
faydaları ve güzeıllikleri vardır. 

Bu bahse girmeden önce Ke. 

r -YAZAN :-, 
jRefik Halid KARAYI 
: . 

Pekmez, sanıyorum ki, "pek.. 
-nek" masdarma bir "z" eki na. 
\•esile yapılmış isimdir. O m~ 
dar kuvvetleştirmek, sağlamla. 
rnak, akar halindekini "sulp" 
h...ı.lhıe koymak manalanna ge~ 
!ır, Böyle olunca pekmezi iki 
manada anlatıyor demektir· 
Hc:aı yemjş suyunun şuruplana. 
rhl< katılaşması, hem de vücudü 
.~ ~ilamlaması, kana ku\rvet ver
ı;~si ,iyi bir kalori olması ba
kımkırından ... 
Yemiş suyu deyip te i.lzüm 

su~ u dememckliğimin sebebi 
vardır- Pekmez, yalnız uzum. 
den değil, birçok meyvalardan, 
mesela nardan, hatta - bilmem 
işittiniz, gördünüz, yediniz mi?
akla gelmez acayip bir nesne.. 
den, kcçiboynuzundan da yapı
lır. Hatta keçiboıynuzu pekme. 
zi büsbütün başka, hoş kokulu, 
çok kuvvetli ve lezzetlidir; ta
hınc daha iyi yaraşır; aynca 
pek serinleticidir; sıcak ülkeler
de onu, üzümünküne üstün sa
yarlar. 

Nar pekmezi ise cenup mem. 
h :ketlerimizde, mesela Ha tayda 
bazı etli yemeklerle 5alatalara 
domates peltesi gibi konur, çok 
nefis olur; hele "Muhammere" 
Jenilen, cevizli kırmızı biber 
c:rmesi, o nefis meze bunsuz ol
maz .. Halep usulü "Lahmacin -
etli un" ve mancuş tadı veren 
de nar pekmezidir. 

Eskiden lstanbulda keçiboy
nuzundan bir cins şerbet yapıl
dığını ve adına "banıp" denil. 
diğini de unutmıyalım. Dama
ğımın ara Slra özlediği tadlar. 
dan biri de harup şerbetidir. İç
tikten sonra ağızda, uzun za. 
man güzel bir çiçek rayihası 
bcrakır, midenin de hararetini 
giderirdi. Yeni şerbetçilerin dik 
katini çekerim- Bugünkü nesil 
bir tutarsa sürüm eskisini ge
çer. Eo:;kinin iyisini pek kolay 
ve çabuk unutmak bizi C!)iyce 
zevkten ve faydadan mahrum 
bırakıyor. Yakında pekmezli su 
muhallebisine kavuşacağımızı 
gazetelerde okuyunca çocukca. 
sına sevindim, ah, üç köşeli siv
ri uçlu pirinç kaşıklarla bunu 
ne güç yerdik, fırlayıp gitmeme 
si için ne zahmetler çekerdik ... 
Fakat nişastanın serinletici. pek 
roeıin iç ısıtıcı tadından, ruısıl 
hazzederdik! · 

** Birinci Cihan Harbinin son-
larına doğru, bir üzüm ve 

ipek memleketinde i~siz güçsüz 
oturtulduğum sı:ada bağlar k -
ralayıp pekmez kaynattJğ.m, 
pekmez ticareti yaptığım için 
bu işten iyi anlarım: y...,ını~ pek 
mez değil, pekmezcilik de hoş
tur ve Anadolu • kaynamak 
masdarının tam manasile - bir 
pekmez kaynağıdır. 

.. .... · ... Muhamme" 
Doaya No. CiNSi bedel Teminat 

mi! eylediği ağ-ır mecburiyetleı:dir ve 

ler vardır. Me.,sela şekerli suyu, 
içine bir meyva tadı karıştırma
dıkça, yani şurup haline getir
medikçe pekmez gibi içemezsi. 51217-1114/107 l\tecldiyeköyünde 9 pafta, 
niz; yalnız başına şekerli su, mi- , 
de bulandırıcıdır. Halbuki pek.. 
mez meyvamn su ve şeker ka
tılmamış hazır bir şeklidir; mey 
va kendindedir, kendısidir; 
başkalarında bulunm,yan o ya
nık hususi rayihasllo fn tabii 

parsel No. lu 2982 metre 
66 ada, .3 

murabba! 

11928 895 milletler bu gibi acıları böyle büyük 
hareketler, hatta ferdi fedaklrl:ılı:Jarla 

·şurup, pekm~t:jir. 

Sonra pe1'ınez h:ı kkmc1 a kü. 
tüphaneler <foju~u eserler yaz
m;.kla rnedht ::.ona erdirHeme
mi~ bir ycnıiı;:n, yemişler şahı
nın özüdür ... Şeker gibi sevim. 
sir bir zerıevatın bulanık usa-
11. ıs : değ·.I! Güneşe doğru yuk. 
selen bir asma çubuğunun göl
g~'iııd-:ı f erahladığımız bir üzüm 
ç:;rdağnun o onurlu manzarası.. 
m c.lü~ününüz, bir de kara top
r:tğa gömülüp ba~ büyüten pan. 

11n 

183 

323 

arsa 
Mecidiyeköyünde 9 pafta, 

parsel No. lu '2459 
arsa 

metre 

66 ada, 2 
murabbaı 

Mecidiyeköyünde 13 pafta. 1 ada, 4 

parsel No. lu 5800 metra 
arsa 

murabbaı 

Mecidiyeköyünde 12 pafta, 84 ada, 8 
parsel No. lu 2623 metre · murabbaı 

arsa 

12225 923 

,, 

5800 435 

5246 394 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 9/ 12/942 Ç~r1jamba gi.inü saat 15 de 
Milll mlak Müdürlilğiindc müteşekkil komisyonda kapah zor! usuliyle 

satıtacakttr. İsteklilerin 24il0 srıyılı kanun hliklimleri daire!linde hazırlan
mte teklif mektuplarını ihale günü szat 14 de kııdar komisyon reisliği-

ne tf!vdi etmeleri ve nüfus hüviyet eüzrlanlarını ibraz eylemeleri muk
tazidir. Fazla izahat için J\'[illi Emlak Miidürlüğiine mürncaot. (1624) 

ÜNiVERSiTE REKTÖRLÜGÜNDEN 
carın sinsi ve acıklr durumunu.. Tıp Fakiiltesinde: Hayatı ve Tıbbi kimya, Hijiyen Patolojik Anato
ller halde birincisini beğenirsL mi, üç\incü iç hastalıkları, Fen Fakültesinde: Umumt Botanik Galenlk, 

1,i7.. tJziım dalında da yenir... Sınat Kimya, Hukuk Fakültesinde: Devletler hukuku ve İktisat Fakül-

telafi ederler. 
Tarihi karıştıracak olursak böyle 

vak'alar daima daha belirtici oekllde 
kendini gösterir: Romaya karşı son 
filosunu hazırlıyan "Kartaja., da bil• 
tün kadınlar halat yapmak lc;in uı;

l:ırını kesip verdiler; Kartaja mahvol• 
du, hatta nam ve nişanı ai!indi; fakat 
bl! hamaset tarihte hala yaşıyor. 

93 harbi bizim ic;in Tokatlı blr Türk 
mareşalinin memlekete bir zafer des· 
tönı olarak bıraktığr "Plevneı,, müda• 
fr.;;sıdır, 

1914 - 18 harbi "Çanakkale,, dir. 
İstiklal harbinin 7aier miijdeçisi 

"İnönü .. muharebesidir. 
Milletler varhklarınr, tarihlerini za • 

fer mozayikleriy!e yaparlar. 
Büyük vakıaların fedakarlıkları da 

büviik olur, 

MÜESSİF BİR ZİYA 
Şehir Meclisi ô.zasından ve şehri

m iz İtriyat mütehassıst 

Alımet Faruki 
tesinde: İktisat, İşletme doçenllikleri a~ıktrr, İsteklilerin yabar.et dil im

Pancarı , topraktan söküp yuta- lihnnlart 28.1.943 Per~embe günü saat 9 da yapılacaktır. Namzetliği Ve
bilir3en yut bakalım! killikçe kabul edilenler tezlerini derhal Jürl heyetine v('rmiye mecbur-

Pancardan şeker çıkarmak i. dur. bir zamandanberi çekmekte olduğu 
cin büyük sermayeler, fabr:ka- İsteklilerin sıhhat raporu, beş fotograt. nlifus tezkeresi örreği ve 11- hastalıktan rehayfıp olamtyarnk ve_ 
lar, ince ve usta teşkiller lazım. mi hüviyetini gösteren !isleriyle (fişler tedris ışleri k<ılemlnden istene- fal etmiştir. Cenazesi bugGn Hııydıu--

. · k d" cektlr.) 21.1.943 tarihine kadar Rektörlüğe baş vurmaları. (1769) 1 paşa Nümune hastanesinden kaldırı-
ciır; pekmezı evımizde, en ı e- l larak Kadıköy Osmıınnğa camii ~erl-
lımizle kolaycacık yapabiliri::. finrle öğle namazınt müteakıp cenaze 

Pekmez çıkardığımız bağ, bulun l, t;,,ııııııım••••••••••••••••••ı- ' namazı bndeleda Mnltepedeki aile 

duğu memlekete güzel bir man- 1 ş A R K S 1. N E M A S 1 l k-.ıbristanina definihaki gufran kılı-
zara verir; "bağlrk, bahçelik ı nacaktır 
ver" diye anılır. Siz "aman ne 1\1evlfı rahmf't eylıve. 
.1 Dolup dolup boşalıyor .. 
hoş, ne latü bir pancarlık!" sö. ARABAClMJN KIZl 
zünü hiç duydunuz mu? Soğuk 8. 1 
mermer kll'ınWarına benziyen 

şekerin yanında pekmez, sıcak BALf Krı· ıı·N KIZI 
roogile, kuvvetine daha inandı- 'i ı 
rıcı, daha canlıdır. Ayrıca, bir 
kaşık içer içmez, içinize sıcak 
sıcak hemen yayıldığını, damar 
larınıza ılık ılik yeni bir kan k a 
rıştığını duyarsın°ız. Bence ~eker 

Filmleri gibi 

YiKILAN SAADET 
Büyük a.ile faciA.sı da 1 

da idi; kaba pancara ımnc 

S inemH mera.klıları hı<'kırıklarla goz yaşlarla bu şaheserı 
tekrar te:krıır ~eyrcdivor ar. 

şek€ır kamışından çıkarıldıği za· ı 
manlarda daha nezaketli bir g 

hem kibarlığını kaybetti l•cm d '9 
dı •yayı kaplıyarak JlıLt.msu :t. 
bır n .ao;rafa ve zararıı :-, la yol. 

Görülmemiş işitilmemiş hir rnğbct kazandı. 1 
1,.-.......... ......_.,~··i-..... - ·-··· ························; i Sincnı.,rr.r1 l u ., t ,·cr"ci hic;!'i dram sayın : '1 
• mürıteıilcriı C' h::ı.rrı ·N C' tnv ye eder :-=--• . ·...--···__... ___ .............. _.... ... _.. -~~-·! 

a..,t:. modern bir aıl.~n n 1 are. -----------------------------
ıMla, pasta, şcl l•rl m '· <:kol 
ı.. surup rcc:el, donJ.1 l•'U o · 
rıı'· butçcsıııd k e:cq s 
heh• ZUlJpelık İl·lhll~ ge .L. 1:1!·~1 • ı 
butün mutbnk masrafm !l t•ll a
~n~ı üçte jkısini bui1 ır. Çı.k şı;-. 
ker yemenin v;.icıt .e uır~rlı ol. 
ı ·111!'1 ihtimali de yok değildir. 

Evet, bilirim, şekerin yaplı . 
ğını, o göı bağcı marifetl~ !·ı pı:k 
·ııez yapamaz; fakat pckn"!eZ, 
iı ap edince §ekerin yerini tuta
l.ıHır. Görecek1»iniı ki piyasada 
ş~keı-in al.alıp pekmezin ço~a!a
rak ucuzla~tığını şu süııler<lc 
yeni Türk zevki, bize pekmezle 
yapılnuş ne güzel tatlılar, reçel. 
ler. ~e·ınekler y dirccektir. 

Pekmezi olan bit· nıcrnlekct 

şekerin yasını tu tma:.G. 

Jf Jf 

Onun içindir ki şekere. 1 
"Yine görüşürüz, lll§&l. 

llah!" ve pekmeze: "Sefa geldi
nız! Sefalar getirdiniz! Buyurun 
baş köşeye!" diyelim, işimize 

INGRID 

WARNER 

FAY WRAY 
BAXTER 

mc,·..,iıııiıı slııı:macıfık tarihindP hii.' iik bir lıfıdisl' teızkil <':lccek 

so s 
lHi~ ilk 'c tnlibi dikkat {ilminin k:ıhramaııl:ındırlıır. Simdi.' c 
lrndar g\imwrli~iniz derecede his ı 'c• J<un·ctli hir mc,·zu . )Jiit. 

hi :ı J>ir a~hı miidnf:ıa i<:irı miicndclc cdi·n iki kadın., 

Bu Snlı ~\k":'amından f tibarcn 

SÜMER SINEMASINDA 
,ME:li..s:lmiillm&INll~~~~~Dm~IKK:~~ 

M AKS i • 

H ER PAZAR 

MÜZEYY EN 

'de 
MATİNE 

SEN AR 

Sayın Halkımıza ı 
Ehemmiyetli ilan 

Milli-- Alemdar 
da 

bütün sean,sları görülmemiş 
bir hücumla ayak ayak 

i1stüne seyredilen 
Dlinyanın en yüce denizleri 

Fatihi 
ARBAROS HAYREDDiN 

ıevrinin destanlarını yaşatan 

son 

E İZLER 
ARSLANI 

Süper filminin 

Yalnız Bu Hafta 
Salı nk~amına kııdnr 

gösterileceği \•e uzatılmıya

cn~r maatteessüf iHin olunur. ., 

1
-G-o··· r-m-iy_e_n .. le_r_A_c_e_le .. lp 

Etmelidirler 

Marmara' da 
Doğan Sinema Güneşi 

Şekerin lüzumunu ve fayda
sını kabul etmekle beraber bana 
pekmezi sevdiren, pekmezi şeke 
re üstün bulduran birçok ~ebep-

bakalım. 
Gelen gelsin, saadetle! Giden 

gitsin, selametle! 

lime hakkında kı,sa bir 11arasöz" 
yapalım: "pek"in, kuvvetli ma
nasına geldiğini hepimiz biliriz. 
!stanbulda "pek vur! pekçe I":: 
bas!"' gibi birkaç türlüsü o ma-ı,··--·-··------·-··-········· 

Kemani NECATİ TOKYAY ve 24 kişilik SAZ JIEYETl 
Ayrıca. Büyük muvaffakiyetler kazanan 

E F E N I N , A Ş K 1 
BUYUK MlLL! REVÜ 

MEMNU 
MEY A 

ra lstanbul halkı d::ılgalar 
halinde akın ediyor. 

nada ku~lanılır. Fa?.~ en faıla 1 
kullandıgrmız şekli pek ağı.~; I 
pek yavaş; pek hasta; pek gu
zel" sözlerinde olduğu gibi 11ga. 
yet" yerine büyültme ve "pek 
çek" daki gibi bolluk manasuıa 
gelir. "Pek gözlü", "gözü pek" 
ce.Baretliye iş_arettir. "Pekiş
mek", sertleşmek ,katılaşmak 
ve 14pekiştinnek"de bu hale ge. 
tinnek anlamınadır, "peklik" 
malum ... "pek pek", "nihaye
tünnihayc" ve "olsa olsa" karşı
lığıdır. Dilde "pekitmek", "pE•k 
lcmck" gibi boşkR masdarl;ır da 
vardır, lakin biz kullanmıyoruz. 

ALDIRMA 
Yazan: EKREM REŞİT - MÜZİK· CEMAL REŞİT 

12 Tablo Fantazi büyük Revü 

İstanbul Gazinosunda 
Bugün .. aat 4,30 da İÇKİSİZ MATİNE 

Revü gece tam 22,30 da ba~lar. Telefoın: 40574 

TEPEBAŞI Belediye Bahçesinde 
GARDEN SALONU 

Tekmil progrnınla · 
saat 15 teo iÇKiSiZ MA TiNE 

'----·--------------------.~ 
,~ iPEK SINEMASINDA -~ 

Macera filmlerinin en yüksek artisti 

PAUL MUNI ve Yeni Yıldız GENE TIERNEY 

COŞKUN KAHRAMA~ 

Yaratanlar: 

.BARBARA STANVlCK -
HE1'"RY FONDA 

Aynca: Bir heyecan mahşeri 

l
DEHŞET 
ADASI 

KAVIP: Bakırköy emvalinden 431 
numara !le aldığım maaş tatbik mil-

)Iel' gece s:u:ıt 23 e luulat ve her Pnzar tam. prograınla 1 '7 den Filminde büyiik muvnffakiyet kazanıyorlar. hürümü 2:ıyi ettim. Yenisini haket_ 

J 
tlr"ceğimden eski111inin hükmü kol-

20)·ııkadar1 DANS, BAitAJıE, Teıl: 4%690 Bugün sant Il ve 13 te tenzilatlı matine I mndığmı ilan ederim. 

.................................... • ...... -Mr · ..................................... .. ~ - r ~ ----- Zı:hr;ı r.ıH..,r 
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inhis ırlar Umıııu Müdürlüğünden : 
30 TepWsani 942 Pazartesi Günü Sabahmclan ltliar• Sftaaa ve l~ldlerln Afağıcla Yam Fiyatl•la Salllaca& SCIYll HcAli11im ....... 

SiGARALAR 
Sipahi Diki tTeneb btulu)~ 
Samsun• • • 
Sipahi 
Samsun, yab 
Çetit 
Boiazicl 
Yenice 1ace 
Serkldory• 
Baf ramadell 
Gelincik 
EnA1A 
Tiryallıi kalın 
'liryald ince 
Birinci kaim 
Birinei ince 
Bammell 
'Cçüncl iDee 
İkiz 
Raik blm 
Köyll kaim 
Köylü ince 
Doğa 

Yeni harman, li111UI kokulu 
Mebas A 
Mebus B 
Mebaa C 
Sumy 
Asker 

TOTONLER 

20. 
20 
20 
28 
26 
20 
20 
m 
20 
20 
20 
20 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
·20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

...... ...._ MDdafaa~ ........... ~·-
K • • • • 

m 
'11 
'15 
66 
80 
&ö 
46 
40 
40 
40 
40 
40 
41 
32 
30 
23 
22 
20 
20 
15 
15 
:ın 

100 
60 
45 
40· 
25 
3 

• 

.•• ır • ' ........... 
Ol. 

50° lik rakılar 100 '100 
• " 50 850 

• • 25 IH 
15 120 
ıoo· &00 " . 45° lik rakdar 
50 260 
26 13& • 

• ,, 
15 96 

100 400 
., • 50 210 
• • 25 116 
" • 15 70 

Votka 100 460 
• 50 ~ 
,, 25 1m 

Kanyak '10 400 
" 86 226 
" ~ ~ 

Vermut ve Kınak Şarap 100 840 

" " " " '10 250 
" " " " 50 a>o 

Şişeli Sofra praplan 840 830 
" " ., 200 !DO 
" " ,, '10 90 

Fıçdı Llt '10 
Müaket f&l'abı 200 160 

" " '10 120 
Bl.ra şişeli 60 40 
Bira f ıçdı Ut. '10 
Malt Hullsası' 86 46 
Viski 75 1600 
Oin (Yerli) · 100 660 

EnAIA 
Bafra 

20 Gramlık 30 
25 
25 
20 
20 
16 
14 

Birinci ımıf likörler 100 '108 

" " " 50 l60 
Tatluert l'ahrika 
Tatluert Atölye 
BİljlHİ Fabrika 
BirinciAtölye 
lkind Köylü 

MUHTELiF 
Yerli enfiye 
Türk pipo tlitilnB 
Pipo tllti.ntl 
Isfahan bohp 
Birinci lıf ahan 
tkiAtt lafalwa 

PUROLAR 

20 
25 
25 
25 
25 
20 

25 
20 

·, 100 

1000 
!& 
25 

Tanesi 

" 
" • .. 
" ,, 

• 
" 
" 
" 
" 
" 

80 
75 

120 
1950 

45 
40 

TELEFON -
Santral Memuru 

Aranlyor 
c 30 llracbr, Km tereQmet
~ çık adn. yuılmı. mek

tstanbal po8ta kutmu 

- • 408) 71 maracaat. ' 

Rize 8111• H•kuk Mallk•IMllnden: 
Davacı: Rlaenln c ... maball.ınden 

" " " 25 200 
İkincj sınıf likörler 100 800 

" " " &O 800 
" " " 25 150 

Şişeli saf ispirto 50 840 
" " " 26 170 
" " " 15 100 

Tuvalet ispirtosu 60 DO 
Kolonya &O 2JJO 

" ~ ~ 
llirincl ıuma Lit. 730 
İk1net 11t11ma Ut. 690 
Sat ispirto litresi 230 ıtUtaiie Ye emmiler 
Kolonyalık ,, ,, 230 Kolonyaedan 
Yakılacak ,, " 90 Bayilere 
YRk1lacak ,, ,, t 100 Ba:yllerden halka latlf 
Ci1~11k " ,, 100 Manrpa v_, ~ 
NO'j.': lifelJ_,_. ~-bira ~MW!r.,., .. ıflı9'_4alMr. 

y 1 N 
1 Y e11I Gel•• Tlpler Her JC..ere U,ı•• 

M A R 
1svtÇBE!dN MARUF PBDİZYON SAATi 

L 1 O N 
Beyoğlunda DIAMANDŞT AYN 
Galcrtacla: OSMAN ŞAKAR ve Şld. 

M'OESSESELERİNDE SATILMAKTADIR. 

.... 
ı 133 u. Tip 

241' • 
, .......... 
' • 1 . .: . • 

• -

olup balen nerede olduJdan bllbunl- ~--------------:------~;: ~=:.,-:;,:.:: PUYANTÖR YE ANBAR _\ 

FiKRi T. KARDEŞ ~~:E::,,.~ MEMURU ALINACAK 
OTOMOBiL " MAKiNiST OKULU ta olan mahketaeli masmda brafı- Mlaakal•t v....... Devlet Llmaalanı 

BomonU tranıvay c1uratı karpn - eı.u nıza te1illl edilmek esere cfbnlan lıl.+me Umum MldlrliiiU•d•• 
v .. ı ..,,,. 7 lıkklnun MI de 1191laoalct1r. ~ mtı:ıaında Bwnetalhmız ICaclrommda mOnhal bulunan pavant6rlilk ve amber nıemcır1ala tein = '::~ =:ıp~°:.=ıa~.:: ~ut olclula blldlrllmlt oldutwı- ı Bfrlnefklmm MI ,ana saat 11 de umum MWrllk mema b'r •. 

brUk celmda buhmanlar mot6rl0 kıt'alarda mu- t1m Olma dafttlJnln tebUlfne " da J'IPl)aeak lmtlban De lOzumu kadu memur abnacüt:ar • 

...,.oeıa. • ...,.,....,,... Olm1uD 11Jlhkba71tl,40001 bulan maun- ~11 ;_111,.1/MJııı"' .:-ı.~::: AraMla• .. rtlar: 

.._.. .__.._ DU - - ---- -- ~ 1 w Jlem1lr olabllec* kanuni eva:fl bala olmak W • ,.... ..... 
-- .. lldlflıa ........... Kabal prtllll'IDI ft ~ isahatı 0 .. UIUU 1'9- rllmlltlr: Meb1rMrMp ... olana memek; 
nC.1111 ............. 1:ııa1lıoa1rnm. Bbıden ı.teJtnb w ,_.1er1n1z1 flmdl.. dnc1a ieJıw ~ 1ıir wktı &in- 1 - J'U1m 8*erlflbd 7S1J11111 balmmullc; 

den temlD eclbıls. Tel: I02H cWm ı 1• ............ 11;1ap lmnd 1 - Ortamektep ıueıUliii olmak; 

-------------------- çduırıJMılla w.111 olunur. ' - Sıhhi 4urmDU bu YUlfelere mtl..ıt baJmnnaJı:; 1 - Yukulda ~ ftllblan ,,. d6rder adlıt ıotolrdm Dlflk o-

l M. M. Y. ISTANIUL 1 NUMARALI ......... lllrlMI TfeaNt Mahlc•• laraJt 1dr clDekle De Umum lltldOrlQe 1 BMnclHwm Hl ..... lba 
ı.tnba1 uma kadar' maraeut .-.. olmak IAzlmdır. cını> 

SATIN ALMA KOMiSYONU ILANLARI: =-= ::.,;,, ~ _; ______________ ._,_ .. 
• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 

100 taD odım paaddda abnaedt.. Puarblı 10/11/90 Puarted 
llllG ..at ıt da Saltpuarmda M. M. V. 1 Ro. 111 ..tm alma lto. da 
JllP)aca:1t1fr. eartnam911 her .an Ko. da ıDrtUOr. hteklllerln belli va• 
ldttıe ıaoo lra bll temlDat1arl1le lto, na P1melfrl. (290 - 17U) ... 

M tan .... kllllillrtl ...... aJtnMakltJ'. Betael' ldlewna n 1nıı'al IO 
imtina 117-* talımlD edlJmtlllr. Teminata .. Uıadır. tıw..I I0/11/MI 
9lnfl ... 11,IO da ~- T\1111 ol8n1.-~ 1lldDde 
••• _.... ...... v. Bir llo. la -- alma ıto. - ıntlnıeaatlarf. " .__.., .... . 

2400 tan olem almae*tıır. PIDr1MI eblltmell 111. a.m/MI ..... 
Dil saat 14 de Sa1lpuanDda il. il. v. Bir lfo. la aatm .,_ ır. ... 
71PlacakUr. Blbllr kDcımmm mubannnm tl7atl 4,S Jmrut. btt teılnail 
U,300 lindn'. 8Ltnwwwwl lıılr - S.. da~· lsteklDlnn belli 
wJdtte Ko. • phı ı'•I. <• - iTii) --Bebe' kllo&UDa ..... -- talıılllll .... 40 ten 1mN -~,.. 
arıtkıa ıtıı/942 ıt11i1 -.t ıı ete •atm .,_...t.:-' - .n. 
nıdrr. Şartuwuesl her lln llcımfa1'0Dda ~. '8111 
n aaatte s.)Jpazal'IDda il. 11. V. l No. Jııı Sa. l. ıtcım. plmelm, 

(IOO - 1102) ......... ., ................... .. 
G tııft w ... .,.. t. L. .. Ull ••• • 

.. relıll .......... Jll ... la mmı-
nantn 11/20 ~ MI ....ı 
~ Jt••@lıll pelrdfll .. 
n1z bsMllla aft raporcm ahmrıM 

mesk6r -•w Nlll A~ N:8 
tanıflDc1ım lltlda ile lltanmekle ma•. 
na w 1ft]e .ıabk w bil l"8D ~ 
nrll ....... , .......... .. 
IWl ............... bii....11 
....................... _.ltl 

--· 

Şirketi Hayriyeden 

• 

.1'0RK RADYO ve ELEKTRiK Lfcl. Şti. 
G.ıata ...... ıatwa 1117, 'l'elır.. ani 

IZMIR DEFTERDARLl<llNDAN 
llnldl: İzmir, ~ Dananımıer ••u..t, Yala CICD .... 4mf::l,.W 

CMM..ınııle • lıda. il puwel. llQl1 ta! numarak mu MJ1ce ~ 
llOttemDl1t Bodrum btmda: 1 mutfak, ı oııtımlak, 1 ~ .... 

• beJI, blr1Dcl katta: 1 oda. bir bUhifer racU7&t6rltı Salan. bir ~ 
odul. '* balkcın ft bir IOfa. 

Orta tatta: J)uftrlan 7ll'llll ehil cllfl)l baJıo mahaDI, biri Jr:dldl9l 
radlpt6rl0 o1mak bere •• balkoa, be1l ...... 

ttat beta: Yedi oda. bir beli, bir IÜaD.. ._ 
IGH metre lll1ll'llbbd 1-bce. 'Mhcede muhtelif ebll aiac1İr w' tilD9 

Ja muta.ı bil7tlk ..._ W blıboM'"' UkNmde laf cfo*Ull ft .,-
..... bir oda. \ubgnbe .. --- .. I01a De arka • ...... demir ,.. 
.,.,.,, davar • 

Yut8IMla ........ ft ~ ........ (llOOO) ..... _.. 
bin lira muh•mmen bedelli n IU •bl D1llDAnh ~ miı1ld'" 
,.emm attp P8lhı para ile 11111.IMI tuib!nden ltlbum 11 dD moıt' 
.... .... (kapalı llJ'f) amlf71e -~ Clbnlmlt .... 11/U/MI Ol"' 
ma ıana IUI 11 de Deftıerdubk Jıll1ıt Bmllt KtıdtJrlOIOnde ıntıtsu*"4 
... ~ lbalelıl ~ o1dulUDdaa taUpJerbı __. 
...... ol-* (8CIO) illa z:1ı.rt w MIO 1Q111 \en11mıa a w ... 
llMıll •ftsı.t mn • ı mıtktap1mm o .- mıt -tt a. 
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