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Tulondalli F•ansız donanması 
teslim ol 

~•dl: kendlnJ batıran Fransıı dona.nm~ndan bir <'bzU 
JHde atı, ııuımı yaparken 

am 

tam, açık den.lı:-

Dögol 
diyor ki: 

Fransa şere
fini kurtardı 

Mannlya, 27 (A..A.) - Toulon'dan 
öğrenlldt:ine ıöre, Alman kuvveUerl 
bı.:. sabah saat 1 de Toulon'a girmt~
lerd.Jr Zırhlı kollar derhal tersaneye 

1 
doğTu !lerlemi,ler ve tersaneye gir
mişlerdir, Bu dakikada. Fransız fi· 

!osuna mensup gemiler kendi kendi
lerini batrrmtşlardır. Sa.at 10 da de- l 
niz Usttlnde bir tek gemi k.almamı~tır 

Tolol'Hfakl ter.ıane , .e mühimmat 
depoları da berha\'O. edildi 

Londra, 27 ( A.A.) - Vişi radyo· 1 

& Jnun bildirdiğine göre Fransızlar 

T~ulon'da tersanenin kıyı bataryala- f 

t]e mühimmat depolarını ve petrot j 
s.ı.rnı ıa.nnl berhava ctmlf!erdir. 

Kendi kendini babTan Fran 11: donan
ma111nırt aruında. Dunkerk, Ştra burg 1 

olmak tizere ı O kadar t~nnsız ıemisl 

\'&T 1 
Cenevr'·. 27 (A.Jı..) - Verilen ma.-

, !s~a:r.bt1ı KomUr Te\.'l' ve Sat~• mü· 
j ~:.: :esesinde milhım bu suiistimal hl· 
' d:~sı meyda:ıa ç:i<arılmıştır Uz:un 
mUddette~berı Tc\.·z: ~tües~esesini:1 

satı~ ışlenne bakan bazı şef ,.e me· 

1 

rr.:.:rtar son günlerde ıhtıyat: sa..htple· 
rıne ,·er:ımesı Hızım gelen kömUrlc· 
rl, yUkır:ek f.yatla. harıce satmak \T 

!ailte b<?yanname tanzim etmek su
çıle ~1ıllf Korunma mahkeıue::ıne ve· 
ritm i~ bulunmaktadırlar. 

Bundan ba,ka 100 . 1~0 kadar kim· 
se de. t~::blt edJen fıyatla aldıkları 

'-cömilrleri. 1-40 ıı:a glbi fahi~ bir f:· 
yatla başkalarına de\·retUJderi:ııden. 

haklarında La.kibat yapılmaga ba~lan· 
mıştır. 

Bunların arasında şchrimızın tanın. 

nu~ kım!ıelcrı vn mevki sahıpleri var. 
dır. Bunlar hakkındaki tahkikat de· 
rınle~tlrilmekt~ olduğundan bunların 

~f :a Korunmaya verılmeleri l~i bır 

kaç gUn gerıye bırakılmıştır. 

DUn akşan1 geç vakit ?\.filli Korun· 
maya verilen Et\hank memurları a· 

ra.sında satı" şeflf'rlndcn Sillcyman ve 
intihar eden 
Fransız 

donanması 

lOnıata rört, Toulon'da kendi ken· 
dtstni batıran 1'""'ran~ız filosu küçük. 
bUyUk yUz kadar birlikten mut.,.k
kil bulunuyordu. Bunların aruLndıı 

Stra.sburg, Dunkerk, t!'kf btr kruva
zör, Uc; veya dört hafif kru,·aı.ör, yir
mi sekiz muhrip \'t ~'itmı kadar de-

(Devamı Sa. ş, SU. 2 de) >-c 

StaUngrad cebennendode, lCDl ha.mlcrler "e :reni kaun~lar tenıln eden Rus ku\"\etlerlnln taarruz tıtl
kametlerlnl rostertr barlta 

ı (Devamı: Sa. 3; Sü. 6 da) ;u; 

- ----------

'(ozan : Btlsamettıa 
CLSEL 

~ ja.nslar, Alma.n devlet reısi .. 
lj nın bahtsız Fransız P.tarcşa .. 

~ Fran•ada işgal edilmemış son 
'dı ra.ıc parçası ile elinde istifade 
tıl lebiHr en son kuvvet olan Fran. J 

btıq~ona.nması hakkında.kl kararını' 
tq. lren mesajını ftrdiler. Bu ka .. 
ı, l.a onun ıatb!kından doğmuş o· 
tı: 11 

Vek1tyi ve neticeler ne olursa 
~un 27 lkincıteşrın 1942 Fransa
'• lar!blnde bir devir kapayan 
~uılleler getireceği blllnmlyen kor. 
bı." ı.ı bir dereceye ba;tana:ıc o~-

llur. 

~.~1ınan devlet reisini böyle bır 
li)a'' a.Jmağa sevkeden AmUln fb· 
•ıd:- lll'areşa!e serdettiği scbopkr 

ıı ,curıa 1r.anmak biraz güclür. 
'l\~ '-<:e Toulon ve Toulon'd•ki do. 
~:ıll'ıtna uzun zaman serbe.!t bıra. 
•ıt •ı olsaydı Almanyanın Akde
~~~•hil!ndekl Fransız topraklarır.ı 
lu,d etmesindeki maksat l<oybo· 
~•n~· 13u adet& Almanların düş. 
't-ı 1•rına Avrupaya ayak basma .. 
'Çin açık bir kıpı bırakmaları 

•k olurdu. Halbuki bütün v•r
~(Devamı Sa, 3 Sil, 5 de) XX 

.._.»"*"91 r rw 

Norveçe 
lngiJiz 

çıkarması 
~~hile çıkan ufak 
ır müfreze 

' 1~ktrik f:Jbrikası~ı 
oteş~ verdi 

~~·· 27 ~A.A.) - Gizil ola
ln~'•dilen bir Norveç ıaute· 
ııı;~ Commandoc'Jarı l&rl.frn. 

ı Sa. 3, SiL 7 de) •·•·• 

ı- TUNUS HARBİ 

Müttefikler Tunusa 15 
kilometre yaklaştılar 

El - Mejela işgal edildi Fransanın Almanlara t~~lim oldu· 
fu gtln, Jı\umandan ola.l'ak dofta.n. 
ma.yı teslim etmek ialemiyen ve do. 
nanma ile birlikte açık der.izlere Çt· Londra, 27 (A.A.) - Şımal Af-ı geldtğı sanıU;yor Cczaır ve Oran 
ka:ı Amiral Darlan, Vi~iye dönmez- rikadan e:elen bir haberi bahis ~ev arasındaki uzun mesafeye r:ığmen 
den evvel, denizcilere yaptığı de. zuu eden Nevyork radyosu şöyle çok az b:r zaman ıarfr:lda Tunus 
meçte: ıJSlze son emrim. tesllm ot- demiştir: topraklarına pek büyük nılktarda 
mamanızdır. Eğer benden ikinci bir Tunusta mütteCik kıtalar mihver harp malzemesi geçirilmiştir Tu
emtr alacak olursanız, ba emir iradem mukavemetlr:.I kırmış ve Tunus şeh nusta 30 bl:ı Alman oldugu tahınin 
haricinde ,:erilmiştir. ltaat etmeyi- rint 15 kilometre kadar bir mcsa .. ediJlycr. Bundan başka Trablusta 
niı > demişti. fcye varmıştJr. kıyı muhafazasına memur birkaç 

Donanma. Aimanle..ra tc!li~ otma-ı Tu11U!la büyük ta:arruı: ;akın bin Alman askerinin de Tunustaki. 
ma.kla Amiral oarlantn el'J\l'ınt .ye-

1 
.~n~ra, 27 (A.A.) _ Tunusta lcre iltihak ettiği sanılmaktad:r 

rtne getirmekten başka bir şey >' 8 P- muttcfıklerin taarruza geçmeleri El • ~lejel;i ı:şıaı edJldt 

mamıflır. 1Çin hazırlıklar hemen hemen ta. Londra, 27 (Radyo - 24:.45) _ 
Re~ımd"' Amiral Darlanı donanma- ma.mlanrnış gibidir. Resmi tebliğle- lngjhz kuvvetleri El - MejelA'yı i~

yı bıua.t idare ederken görUyorsunuz. rin. kısa oluşunun bu sebcpt~n tıerl gal etmişl«dir . 

Tütiin ve içki 
fiyatı- arttır~~-vor 

Yeni f igatlarla satışa 
pazartesi başlanacak 

inhisarlar idaresi bugünkU masraf- nl fiyaUarla sa.tılacaktır. hisarlar idaresine vermeğe mecbur tu-
tan karş:da.mak tizere inhisar mad- inhisarlar idaresi, her türlU selis- tuımu,ıardır. 
delerine yeniden bir zam yapmayı ka- timale mA.nl olnıak için ellerinde in· ldare bu akşam beyannam('Jerı tas-
rarl.qtımu~tır. Yüzde itibarile olduk- nif ed~ek ve yarın zam nisbetlcrini 
ça kabarık bir yekfuı tutacak olan hll,a.r maddesı bulwıa.nlarda.n beyan- bildiren yenl fiyat listelerini nan e-
bu zam. pazartesi gUnUnden itibaren name J.stemektedlr. TUtUn ve içki sa- decektir. 

vkü tatbıke konacak, her nevt iç· tanlar bu &klJ&ma kad!ll' ellerindeki Satı;-ıar pazartesi gUnllndt'n itlba.· 
ki. tütün ,.e sirara bundan böyle ye- m~·cuUarı b~dirir beyannameleri in- ren yeni fıyatla.rla yapılacaktır. 

Stal i ngrad cehennemi 
Ruslar gen_iden birçok şehir 

ve kasaba zaptettiler 
Timoçenkonun ''ö ~üm kıskacı,, daralıyor 

.Moskoı-~ 27 (A.A.) - Sovyet ge· Akatov, Yagodny, Klyarov, Lyapi· AhnanJar ~toskovanm .Jimal lta.t:-
ce yarliiı tebliği: chev. Nizhnckomsky, Grovezıavke.., arnda, Toropsen mıntakasında Ru~ ... 

I<ıtala.runız Sta.!irı.;;rad bölge.5inde Gc.neralov~ky ve Darganov m~kQn ların bUyUk mikyast& bir taarruza 
dU,man mukavemetıni kırarak ev· mahallerini ı~al ctm.1'lerdir. geçtiklerini bildirmektedirler. 
V<'!kı ıstikan1et1crdeki taarruzlarına Ruslar )lo&kovanıu ,ımaı ltatı•nda . .\lmanlar Tlm~enkonun kı9.kactn · 

devam etmt~lerdır. da taarruza geçtiler dan kurtulmaya. çalı~ryorlar 

Kıtalru·ınuz, Kraznoesslo. Genera.· Londra,, Z7 ('"'\..A.) - )·toskol·ada ıtoskol'B, 27 (A.A.) - l(ızılordu 

lo, Kalaoskin. Perepolny, Verk.hny, neşredilen Sovyet gece yarı.er tebli- ilerlemekte devam edıyor. Stalia-
a.ş:ağı ve yukarı Nlshny, Gerazimov,' g-t: (DC't•.n11 ~. :1, ~tı. 4 de) //// 

• 
J ~~man Fransız donanması~ 

.. ·r r 
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Atm&nlara teıelim olmamak l~fn Touio11 amanında ktnıtl kendfnJ halirın t~i&R!IZ donınma!11tdan blr """"" 
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Yazan: 
DAPHNE DU MAURİER 

Çcvil"<'n: 
-HSAN BORAN 

1 Deniz nakliye 
11 

ir ve san'at Mis gibi içiyorunı 

V 
ıllardanMrl Yenine ~11 bir 

arkadıL' Udde bh-de, _,,.a si· 
J;"•r& fkram edlldltı aman 1ttındl pa~ 
keUırl ~tllanr: 

- Ormanda. Sorma. orada ba. H y t ve zaman bö~lc kal- u•• cretle •nde 1 yatı korktum. YalnızlıkLan ll"frct 1 ınaz. f} 1 

13 -

cd yorum. r Benden ayrılmt) acaksın de. d "' • • kı• ı 
- o halde ne dıye sessiz yerle- gıl mi? e gışı 1 ~ 

re sıciıyorıı;un? - Hayır. 1 
O .. .:ake, yalr ız gormc~ ıçın. - Sen olmasaydın, çoktan mah. 

Her şev: görmek istıyorum. volmuştum. KömCr fiyatının tesbiti ı· 
\ . at ld ın Hayat yolunda -.alnı;; yürCı-

- Bent at usUlnde gorcnler ha- mcs de bıtmck azım. üzerine Dentzyolları 
ınc ul cck er! 

1 
- Bunu yapamıycrum. f 1 

- Aldırma. - Yarın <;abıth dağlara doğru İyofları arttırıyor 
- O kadar para nereden bul. voltı. koyulaca~ız. iktisat VekAletl kllmUr fıyatlarmı 

hın? - Mükemmel' tesbı~ ederek a.!Altnlılara blldlrmtştir.I 
Ucuz aldım. Sqtan herif çL - Şımdl nasılsın Tesbıt edilen yeni tarifeye göre Krib-

kır keyifti, attan da pek anlamı- - Çok yı i le 24,50, 18/ 50 22,40; 10/ 18 20,35; 
.)(fdu. Daha fazla konusmadık. Küçük O ' 10 19,50, Tuvöna.n b.rincl 17,70, 

- N reye gideceğiz? otelde )atak odalllrımıza çek Idık. ikinci 13,05: Briket 25,10, yUzde otuz 
- D:ıtları aşarak Fjord'lara. Ben çubuk uykuya daldım. O 10 ~tarın Lave 2144 11radrr. 

- Hiç aklım kesmiyor.. * Oğrendlğlmlze göro gerek Deniz· 
- Hayır. muhakkak gideceğiz. Dağlara çıkıyoruz. Dünyaya ye· yolları. gerekse armatörlere alt şi· 
- Bu d tlardan korkuyorum. nklen y imi;; gfbıyım. Da 1 rın '1- lepler bu artış karşı ında yeni fiyat-

n kadar büyük ve yuksek ? Hl~ zer>mde yaptığı le lr pek bOyük larla nakliyat yapma.yı kararıaştır
gozum tutmuyor. Ilk yiınU ncr~e olduğumuzu an. mışlar ve bu husustakı tarifenin ha· 

- Yalnız kalacak degılsin ya? layamadım. şa~kına döndum. Atı- zırlığına girışmışlerdlr. 
- Bu dağları gördükçe içim mın başını bıraktım. Bır kaç adım Denizyo11an ldaresl Uk olarak nav-

\rperlyor. Sesslzlık. htç donmeyen geriden uslu uslu Jake'ın etını ta· !un llcretıer!nı arttırmış \"e dUn de 1 
karanlık, yiıksck ve sık ağaçlarllc kip ediyOt'. lak , gülOms yerck ı;ık yolcu llcretlcrlne yüzde 10 ve yU:ıde 
çıııc glr,lemiycn bu vah$1 orman. sık soruyor: 20 arasında blr zam yapmayı karar-
lar.. - Nasıl hoş mu? la.ştımııştır Bu zam şlmdlllk yalnız 

- Dıck, ben bunları sevıyorum. Başımı sallıyorum Ne tuhaf. Karadeniz ve Ege seferleri gtbi u-
- Jakc. sen benim Gibi değilsin. dağlar sanki yakına gelmek istemi. zak yerler lçln tatbik olunacak şehlr 

Yalnız başına kalsan da sen yine yorlar. Beyaz gök altında bütün nakliyatında tatbik edilmesi ııı.zım gc
b r ata atla)ıp yola çıkarsın, eml. zirveler karlarla örtüliı. Yamaçla. len tarife için MUnakaltıt Vekll.lctın
rım ki, g{ilc oynaya, C"ytana omuz rıı ormanlar serilmiş, Hepsi bir zln. den ayrıca mUsaade islene<:ekllr. 

ilkerck bu ıssız dağlardan geçer. cır gibi uzayıp gıdtyo.-. Hudutsuz Yeni kırktm yap 3 g"'ıların 
sm.. me a!e ban\! ürperti veriyor. Yük· 

Bilmem.. sek tepelerden a~ak şöyle durııun, Serbest b ı rakılaca ""g ı 
- Yemek Jş.nı ne yapacağız? onlara ulcışablleceğlmlzc bile umu-
- Talihimize yolda ne bulursak. dum yok. Ne kayaların sert avuç- Söylen İyOr 
- Oralarda şchırler yok ki? 1arına bir insan ağ d ı:, ı tl yan 1 eöm ş r, Yeni kırkım yapaAılardan, dev-
- Ko~·lcr ve hanlar var.. ne de ormanlık ı d h ı ö ,, yamaç ar an ız a Jet lhtlya,.larını karşılayacak mlk· 
- Demek sırasında açıkta ya· db"külen çağlayan suları bir ınsan 1 " 

c 
K i.ıltOr h&vatımrı.m ilstündc 

chemmıyeUc durulacak blr 

meselesi, daha doğrusu bir yara· 
liı var Kültüri.ı zamanında ver
mek şartile damla damla haunct 
tirmek va~ifesindc olan (flldr ve 
sanat) mecmualarından mahrum 
bulunuşumuz elbette bir yaradır. 

Yeni cserlcr1lc cdebt >:cvkln 
işlenmesine ve taze fikirlerle 
kürtürün bcslenmesıne yardım 
eden bu (sanat ve fikir) mecmu. 
aları acaba vaz!feleriı:ıı yapama. 
dıkları için mi, yoksa. bizde boy. 
le bir lhtiyaç duyulmadığından 

mı batıyor? 

Bu sualin ccvabı:ıı vermeğ ça
lışmak için son beş altı yıldan_ 

b<'rl dofup batan mecmuaları bir 
gozdcn geçirmek icap <'der: bu 
mecmuaların bir kısmı şöhretini 

yapmış, değerli cdıpler ve mü
tefekkirler tarafından çıkarılmış. 
yine batmıştır; bir kısmı yeni ve 
orlj.nal eseri< r VC"rmck goyrctlle 
neışrolunmuş, onlar da tutunama. 
mıştır. 

C"'C inde c:air 
Necip Faıılın neşrettiği 

•Anaç,, mecmuası o zamanın ye· 
tişt rdlgl imzaları bir araya top. 
lamış güz.el bir sanat mecmua ı taca1.ız? ;r, • a tar ar hariç, geriye kalan mahsul 

~ ayaöı gorm ştür. Bu dağlarda ne alım satımı serbest bırakılacaktır. 
- Merak etme, yatacak yer de tutunacak bir insan eli bulabllirsL 

buluruz, niz, n" de Sc slzll;r,ı· unutturacak Bugün fl'l{?VCUI yapağılar, milnha- ı r......--~--v'A'..-:::::.....1 ( 
- Seyahat eslcnceli geçecek de. bir kl~an sesi .. Iz b nedir bilmeyen ~1;:Anıl!e:m~~~d! ~g~;!~y·:of~l:u:lclnadlk~a~r~bşıilarya. H-u-b~u_ b_a_t...._._... 

gıl mı? Dağlar, sessizlik ve ara sı. karlnr sanki zamandan daha ebe· _ 

- Müsterih 01• küçilk aMadaş, Yolumuz bazan iki tarafında sık k d "ld' 1 ra tek tük bir yolcu .. Ne dersin? di... l 
sonunda bana lfınet okumazsın. amyon ~vrı 1 çam ormıınları uzanan vadilcrd<'n "J h • R • • ~ll-m:;ke yine deilllğlm tuttu de. gcçlyOT. Ağaçlar, insanı hayale gar Olln sabah kömUr ytlkll llc Alem-ı l 1sser.er1n1 f 

kcdcn bir yesıll1ğc biirünmilşlcr. dağı~a gitmekte olan şofbr Mchme· ( 1 · ( 
- Hayır! bu yeşilliğin üzerinde güneş ışıkları din ıdareslndekl kamyon Sultan çift· ı 
- Ne tuhaf huyum var: Baz.an kıp:rdaşıyor. Karanlık. sakin gölge liğl civarından geç<-rken bir hendeğe uıe mi yan I"' r 

sess zllk nrıyorum, bazan da işlek lcre sessizce göğü açmış. ağllÇların 1 dev~llmiştır. V i i il rlloll okııklarda yürümek, kar§ı kaldı· nltmda <'Srarlı bir halı gibi serili Kamyonda bulunan iki kişi bu ka- 1 \1 
rıma geçmek için IS'lnmış asfalt ü. duruyor. Birbirinin omuzlarına çık. zn neticesinde vücutlar nın muteııd-
zcrınde sıralanan insanların arasına mış gibi duran çamlar tepelere doğ dit yerlerinden tehlikeli surette ya- ) D ... .. , . karııımak istiyorum. ru yükscllyôrlar. Aşağıda. dağların rıılanmışlar, Haydarpaşa Nllmunc ) a hı :ıye Veka . etı 

- Böyle şeyler duşünüp te ken. uçurumlarında l;:ayboluyorlar. hastanesine kııldırılmıslardır. l İ.. . 1 .. h. 

ualarımız 
Yazan: CelAI SILAY 

idt; on. on beş !&Yt çıktT\.::tan son. 
ra kapar.dı, ondan sonra Peyami 
sara, kardeşi İlhami Safa ile b:r 
mecmua çıkardılar, «Kültür Haf. 
tası. Qdn.dak bu fıklr \"e sanat 
met'muası ayfalarına en yüksek 
kalemlerı toplıımıştı: Yahya Ke· 
mal. Mustafa Şeklp, Hilmi Ziya, 
Peyami Sıı{a. Fazıl Hüsnü gtbl 
şair ve mutiatt1rler burada çok 
besleyici eserler verdiler Bu gü. 
zel haftalık mecmua da 19 sayı 
çıktıktan sonra. bUyük bir mü
nevverler zümresınln ıçlndc ynra. 
lar açarak kapandı . 

938 senesinde Hilmi Zlyo, Nu· 
rullah Ataç. Sabahattin Eylipo(:
lu bırleşcrck c1nsan. adile b 'r 
mecmua çıkardılar Bu kt ·met! 
ve zengin dcrgı de sayfalarma en 
kıymetli kalemleri toplamıştı . 

:\1ustafa Şckibln, CelAlcttln Ez • 
nenin. Sabahattin Eyilpo(:lıınun 

ve Nurullah Atacın c:ok kıymctıı 
makalclertnl sunan hu giızcl mce 
mua da 9. 10 savı çıkablld 

Bunlardan sonra yeni ncsllın 

dC' birçok fikir ve sanat mccrnu
nlRrı çıktı. bunların en karaktC'· 
rlstil:ı 11 Ses~ gazetesidir. Onun 
snvfalarmda d:ı yepyC'nl imzalar 
ve çok orijinal şiirler ncsrolun. 
muştur. 

Bedri Rahmiyi, l\Iustafa Scylt 
Sütuvcnl, hııttA Orhan Veli \'1' 

arkadaşlarını onun sayraıarmde. 

okuduk. Salt Faik gibi zamanı. 

nın en kuvvetl i mııhnrrlrf bıırttdn 
çok kıymetli yazılar yaımıştır. 

Bazı mı>c;hur şairlerin de bu rncc. 
muncla mlistcar isimle şiirleri çık
mıştı. Zamanında epey ııllika top_ 
layan ve b•r fikir, sanat mecmu
ası !cin hayli iimllbahş olan biı· 
satış yliksekliğinc ı;ıkan bu ga. 
zete göst<.>rmiştlr ki, bizim yerli 
okuyucular öz sonat:ı karşı alaka 
ve sevgi beslcmckted rler. 

v erli eser okumanın blr ne-
vi gayretseverllk olduğu 

lddtasını taşıyan züppe bazı oku
yucule.r bllc. bu mecmuayı arar 
olmuşlardı Hakiki sanat cscrtntr, ı 

vere•tıfr bu ali\kayı o mcemuay. ı 
r;cken yukarıda ı.smi geçen imza 
!ar bulunduğu glbı. )"lne o gilzc 
mecmuanın istihfafla atılmasm<ı 

sebep de, sayfalarına aldı:ı bazı 

sahte yazılar olmuştur. 
Bundan sonra neşriyat hayatı. 

mızda küçUk bünyelerine rağmen 
bilyilk fıklr veya sana.t' ıddiaları 
taşıyan mecmuacıklar çıkmağa 

başlad ı. Yent insanlık. Sokak 
adı alt:nda çıkan bu özenti ga· 
zeteler d<' bır lkl ncles aldıktan 
sonra batlılar. 

Ses mecmuasının yıırattıtı san. 
at hareketini GUn gazetesi başar. 
ma tecrübesine girişti. Bir sayfa 
bolluğunun curcunası içinde çı. 

kan bu gazete. en kuvvctlı im
zaların yanına. en gUlünç1erlnl 
koym:ık ~lb! bir tertip hatası yü
zünden hem bu ncsıl hakkındaki 
,ft•trndı sarsmak, hem de hakiki 
sanatkarlarımızı küstürmek su
rctılc battı. 

~ ugiln edebiyat sevenler bu 
gJ f kir ve sanat mccmuala. 
rından tstıhfafla bahsediyorlar; 
neşri haber verilen bu g ib i eser
lere karşı tam bir itimatsızlık 

tavrı tı:ıkınıyorlar; bu yüzden, 
eserleri okunmağn !Ayık olan 

genç sanatkarlarımız neşriyat va_ 
sıtnsı bulmaktan mahrumdur. O n 
ları bu acı süküta mecbur eden 
neşir vasıtasızlığı mcmlcketlmlzln 
fikir ve sanat hayatı için acı bir 

neticeye lşarct ediyor. 
Okuyucudan, hC'vcskAra karşı 

duydu/;ıı tstlhfa!ı kaldırarak, onu 
sahih sanatkarın eserine alıştır. 

mak için her biri bir tarafla kuc;. 
ınUş durnn sanatkarlarımızı bir 
nraya toplayacak yeni ve kuvvetli 
bir mecmuaya muhtacız. 

Celal SJLAY 

1ıni boşuna üzme! Yükseldik, b r zirveye vardık. UskUdar mUddeiumuml\lğl kaza el- VI aye ' ere mu 1m 
Başka bir ınsan olmalıydım. rafında t hklk t b 1 tır b d Ne bir yol ve ne de canlı bir mah. a na aş amış · ı _·ı r ta .-. "ım go"' nder 'ı 

- Vakti gelince olursun. 
- Yi.lksclmck isterdim. l(!k. insan aya{!ı görmemiş karlıtr, Adli ey ) var ilen J<a 1 
-Dlck. sen yazılmak için açık buz tutmuş: ne de parlak g6rUnO- er-

duran bir Sc
"yfa gı"blsın. Bekle bı·_ yor. Fakat sıcak bir hava esince. mtil1'0kl"rler , fşferitade ihma. (JÖSfe· "'"""'"""""'"'"""'"""'·""' -z_z. ... ._. .. "'""""'"''''' " """"''""''"'" '""'""''"'""· ·'''""~~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'\"f 

raz sabırlı ol! Hadiseler seni arar, gilrlcycn bir çağlayan gibi yerin- ren ıki kaymaka s den kopacak. kayalıklara çarparak Teşvıklyede ekmek bayii Nıko 1) m ( ..., / b ""l k l "' 
bulu< :;;kc. scnlnlc •• ,. .. , olmak, dik yamaçla<dan ... ğ. dökülecek, oğlu Dtm•ı.-o 600 g<amhk bi< ek- > v ,ı emri ne alındı < 1 a g ~ a m a a g a m a az l m 
b ı k d il l vad boyunca nkan beyaz sulara mc~I 65 kuru5a sattığından dolayı • en ne a ar g ze ? 

40 
lira nı.ır pnra, on On dükka" _ Devlet hububat lı ssclcrı~ın ntı::ı 'l· ı 

- - Orasını sen bilirsin. karışacak... _, kap~at 1 1 g lınmn işinde Ulyık olduğu ga.yrctın 
'h b d b b k d ı Ne y a sk aka la t nıru.. ı ması ve t caretten men . - ıı en e a am ·a ar ş ır re e v r . r su ra ras - larına 

1 
sarfcdılmcsl için \'<'ld'ılet. valiliklere 

~ az.ııbllsc:) dim.. lıyoruz. tatlı şırıltılarını işitiyoruz. ceza Beyl ı;~pı mıştı~. bir tamim gönd~rmlştl. Dahiliye Vc-
ı t::rsen :) nzıırsın Tabiat, dağların Ozcrlvde kar tıır. * 

1 
ra er eyı Çam ıca caddesın- kiUcti bu fııc dahn ziyade ehemm yet 

- Hayır. Jakc bunu becer.: mi· laları açmış, bemb ynz. Akşam, CS- de 0 u " ve- lstanbulda tuzculuk verilmesi ;olund vll ı~· tlcre t.ckı ar 
l orum, ben mctclık etmem. rarenglr parmnklarllc ormanlardnkı ynptuı T lıp Dede. deposunda bu- tcbli"'at y~pm;.:t~r ~ ı ıunan iki ten t a· · t c- -r t'::rılma ama sen tembcls.n. aı,;aç ar ve dalları birer soluk ha· • uza r gmcn muş c- Dahiliye Vek il R cep Peker. dlln 
Send<' çalısmak için hırs yok. yale çeviriyor, o zaman b;z de sa. rıye ".tuz Yokıı diy satıstan lmtı- I~ tanbul \"illiyetıne vı;klllctçc tebliğ 

Tembellik ha" baha kndar hareket.siz durtın birer na ettı~lndcn Mllll Korunma mah-
1 

<-dilen csMlar d,hılinde hububat his-

- E\ et, or.dan kurtulman gerek. parlak cisme benziyoruz. Akşam- kcınesınc vcrılmiştlr. 
c;dc belki .• Bol vakit var. !arı, sular da. gökler de beyaz. Deri fiyatları d üs. u yor 

ş mdl yalnız görmek ve zevk al. Hatta bizi yıkayan ışıklar da bc-
mrık i. tlyorum. yaz ... 

- Du l!';lC çabuk dsvran, sonra Güneş blilüll gün göriinüyor. At 
ı:cl: cç kalmış oiur ·n. üstünde dızlerımiz bliklilmilş. o· 

- Ne zararı vnr" ln an hayatta muzlarımız kalkmış, dizginleri bol 
•' r k re genç ohıı. bırakmışız. Atlar bizi gôtürüyor. 

Hcr\,c.., bo.) le söyler de. on. lkıdc birde kulaklarını oynatıyor. 
, 'ıflde e'rı(5·n b lmcz. lar. Oğleyc doğru duruyoruz. At. 

,.,.. !ıC de. saatler do !arımız otlarken biz de uzanıp uy. 
geliyor. ku kestiriyoruz Yüziimüz. avuç· 

- Boş düşünce. larımızın aro ında. güneş sırtımızı 
A. tı. IJ. z drı yaşamış sa. ısıtıyor. Uyanınca dağlara ve or. 

• ı ırım 
J:uçuk şevler . •. 
\ t de., 1, kuç· k te değll. 

Se im ve v e O ' v 
IL.JI lklı>e meşhurdur: iki karoet 
lfll asker olmuşlar ,.e askerlikle· 
rlnl :->cllnıl> r kı-:lıı"ınıta yaptıkları 

lı.ıldı• hlrblrlr.rlnl bir defa olsun gö- ı 

rcmcınlşlcr. 

., imdi de bir Jnglllz nıccmunsının 
~ ıııdıJ':ınıı gör<' Rlr Rrltnnyıı knı,·a· 
ıorli A tlantlkte ı;e~ redcrken gecenin 
karRnlıklnrı içinde bir ışık fıırltet

nıl~. o tin lşnret 'rrmls 'e her iki· ı 
.. ıniıı ıl<' ln gill:ı geınllr.;I ohlufu an
lııı:ıınıı •. 

.. , k ı a at nıe.,ut bir te~ııdlif eseri ile, 
her iki zırhlının knrde" olan kunınn

clanları hop:ırlıırlcr ~ nrdımilc be.<; 
ı;enedenbcrl ilk dcrıı blrblrlerl~ln 11e '. 
lerlr.I durnbllmlşlcr \C ailelerine alt 
Jı:tlıerlerl nlabllnılşler. Şimdi in anı 
hlr dıışlınrcdlr ah) or. Acaba l'liml
' e mi bir umman kndnr bU~UkmU , 
Hık" korıı tlnntlk ""ellnılye kadar 
ını klic;lıkmUş. 1 

~llli-Ç'E 

hiç konuşmı. 

Kolkola merdivenlerden aşağı indiler. 
l'ı:ıkat sözlerini tutamadılar. Kabahnt oıı
l&rda değildi. 

Xll 
Bardaki garson dclu kadehleri tezgfı. 

hın Uzcrınc ~oydu. Hcsscn neşeli bir sesle: 
- Şercfınızc! diyerek kadeh kaldırdı. 

Senıus da teşekkür ederek içti. Hesscn 
:ıordu: 

- sırcr tane daha içelim ml? 
- Hnyır t şekkür cdcı1m, bana yetl-

... ır. Kafamın iyi işlemesi için böyle lfi
zımt 

- canım bir kadeh daha içersek bir 
~ey olmnyız. Haydı ıçeHm. 

Hesscn gP.rsona işaret etti. Kadehler 
;>en den dolup önlerine geldi. Tam o sı· 

rada kamarotlardan bırı bara geldi. Et. 
rafına bakındı, arandı. Polis hafiyelerini 
GÖri.ince hemen ) anlarına gelerek: 

- Affeder iniz. Slzl ri nrıyordum. Kap 
tan hemen s zlcrle konuşmak istiyor ve 
kamarasında bekliyor. 

Hcs:.en ikinci kadehi acele içtı, öksür
du ve homurdnnnrak: 

- - İnsana bir an olsun rahat ettirmiyor. 
lnr. Yine ne oldu acaba? 

Sen us alay ederek: 
- Belki de kaptan Kersten'ın ncr-.:de 

olduğunu bulmuştur. 

l"uan: Welner E. lllntz - 3; 

İki polıs hafıyesı ~amarotla beraber 
bardan çıktılar. Kaptan yanında geminin 
doktoru olduğu halde onları bekliyordu. 
Hes en teltışla sordu: 

- Yine ne var? Yeni b '.r şey mı keş· 
fettlnlz? 

Hayır. maalesef cdcmcdık Yalnız 

doktorla beraber şunn karar vcrdık öı. 
dürülen adnmın cesedini Nevyorka ka. 
dar götürmcğc imkan yok. Bu gece ce. 
.ı:edi d nızc atmamız lazım. Vapurda da
ha fazla muhafaza cdeminccğlz. Pren~c
sc de bunu söyledik. muvafık buldu. 

- Peki .•. Bundan Seni us ıle bana ne? 
lstcdiğlnizl yapınız. 

- Size ne olur mu? Polıs hafiyes, ol. 
duğunuzu unutuyor musunuz? Vazife o. 
ıorak burada yı:ıpılncak işler var. Mesela 
cesedin resmini çekmek lazım. Amc.ri· 

çef'tren: Rez:ı;aıı A. E. Yalmu __ ,_, 

ı.an polısinc göslcrılmck için boylc b\r 
resme ihtiyncıtnız var. Sonra Müsyu Se
r.ıus. henuz cesedi görmedi. Belki bir ke-
re de ,·ara yerlerini muayene etmek !ster. 
sız de fikrinden istifade ederiz, değil mi? 

Senlus ciddi bir tavırla CC\'aP verdı: 
- Hakkınız var kaptan~ Ben de siz. 

den bıına cesedi göstermenizi rl<'ıl c.cle· 
ccktım. Hcsscn r;ln.rlenmişU: 

- Butiln bunıara ne lüzum var. an
lrımıyorum ki. 

- Hcniiz bir şey söyleyemem. Fakat 
her halde l!.izum var. 

- Haydi, öyle isC" gidip bakalım. Siz de 
bizimle geliyor musunuz kaptan? 

- Hayır. Benim kaptan gUverteslnde 
c:ım var. Htıva bulanık. Fırtına kopmak 

ihtimali vnr. Bir saat sonra beni gelip ka. 
mnraında bulursunuz. 

- Şu halde. Haydi biz gldellın Scni
us! Yeni bir şey ke~fcdeblleceğlnlze ka
raatlm yok. Ama! Yıne bir muayene e
diniz bakalım. 

On dakika sonra iki polis hafiyesi de. 
mir merdlv<?n!crden vapurun ta en alt 
katına indiler. Svn basamaklara gelince 
Hcsscn döndU ve arkadaşına şöyle söyle. 
dl: 

- Nerede ise oraya vara.cağız. Ceset 
(,'n a :ığıda ambara yakın bir yerdedir. 
Vapurun o kısmı daha serin olduğu için 
orada duruyor. 

Çelik duvarlı, karanlık bir kOcilk ka. 
mara~ .. varmıslardı. Basilin cesedi bu. 
rada duruyordu. Üzerine bir kalın keten 
ortülmuşlü. lit>ssen örtüyü kaldırdı. E
lindeki resim alma makinesini hazırlar
ken anlatıycrdu: 

- Şu yaraya bakınız ne derin! Zavallı 

st•dık uşak, vazife kurbanı olarak gitti, 
Scnlus eğilmiş dikkatle cesedi muayc • 

ne ediyQrdu: 
- noyundakl yaradan başka yara gör_ 

müyorum. Yalnız bir yerinden vurul
muştur değil ml? 

- Evet! Doktor onu iyice muayene 
etti ve böyle söylcd .. Bu açılan yara çok 
derindir. Gayet ku,·vetll bir bıçak dar. 
besidir. Gördilnüz ya! Siz de yeni bir şey 
keşfetmiş değilsiniz. 

\-J'kas. nr) 

- Buııctan başk .. '\lnı ~enıfyorunt• 
der durprdu. 

Dlin sabah. !!anki bir dti~~~e 
ı.tc;ılmış ı;ibl btttüıı tUtündUcrtt
biTdenblre \ e hep trf~n slgaraıar 
ortadan llaybotunrdl. 

Otleden !lonra, Yeaittden -..~ıc• 
"ıgara lçemen1 diyen bld"' arırad8~ 
.. a ra"thtdım. c;eblnden hotT blri11C 
nen paketi çıkarıp bir ı;ipra tel· 
lendlrdl. 

- O. ma•Hah ı dedlN. 11a.nı ıeJI 
ölıtttr<1eler Vulceden .,..,,ka fllpr& i· 

ç«>mcutın. n&cııl ehayor • ltirhld ae· 
,.ı tçty<ın11n ! 

- NMTI içtifimt -ıatayılllı io-

dl ft •" hlkfiyf'yt anıatt1: . . 
«G~ Umumi Harpte blr 1t1lt•~ 

id&rel!inde sfak blr hıgili~ Jllatre· 
zest çöltlıı l!llCaklamHla ,...iP tatil,. 
tulcta• sonra ltlr lıöye geımı, 't 

kiytln btr kÖ!Je81nde ttd fıçı tı4J'& 1tol· 
maş. ttbay, lıılndaa Mr bardak W 
ntek 14Un11'. fakat yt1%8Dtl .,.,,.,; 
tusrak vazgeçmiş, cbiy1e tteıil• 
bira düoyada l(Urnez, lmldırnı f1lıt"' 
lan!» entrinl Yertnlf- Ça'V119 ..,oct•· 
hale etmı,: «Aman eten4lm, tnifl ... 
de edin de &<ıkerlere ~lreylftl»· sn; 
ha~·: «Onlar da, dünyada ıho bf'tb• 
l!eyt k;mc7leu cJemlf. Ça•ttf d'I'" 
lçlrlrlm» tlemlş. l~lrtrlm, tçlrflll'"

1
" 

ııln, lçlrirlm. Sçremeı.sln dertten 
1111

• 

hay mUo;aade etmiş, çavuş ft<;ııa; 
alarak erlerin bulunduğu ,ere 

111 
• .,o• 

lettırml'J. Bir müddet sonra rA • 
~ıa· 

celdl~ zaman 11llbay ıormat= «· 
ı ır· ıl, lçlrtblldln ml ! ». d~lbette ı: 1 

dlm». 5abay hayret etmlt: c?J•'~ı 
1\'lrdln ! ıı>. cr..tendinı, '° fıçıı.r4• 
biradan daha fe11&?1ını '!iz k;11uıol111ı· 
daha iyisini de sb:e Ye""~ıer ~~ 
dlm, bunun lizerlne eturap nıl!I I 
lçtlltr. •• jlııt! 

Arkada' hlkiyeden sonra ıo~ 
de"aın etti: r 

- Sliaraııcz kahnca , .e tiitilDC~I· 
de de bulamayınca eve ko~til"'• ·.,rı 
ııa.flr için :ıJınmı<ı bil' .. aket biri 11 ' .. ctdt 
ile bir paket Halk vardı. Btrln 1 
fena5ını hen lcmem, blrlncldtll ıyi:, 
de f'\'de yok. Onun için ltlrfncltl 

111 

gibi lclyorum !ıt 
it.ÖR ıt~ı>I 

------~--~~------------
Memurlara 
verilecek 
kumaş 

Bütün fabr ikalar 

Sebzeli sığır eti 

haşlarr.osı . .. •. 
,,,,ifıt.11 • 

B 
lr buçuk kilo kol tara. aoğrl''' 
ğır etini parça parça ı."'' 

.ıw.ııt• 
hın. Bll,ilk bir ten<·ereye &ıo- L0ı;ııll' 

"' .. tUıı ~ " 
dar -;u doldurarak iki btı 1, "' 

nrıı b 
içine atıp kın·nattıktan so r l · 

• 11" (lı.-•• • 
at kadar ,;oğuk c;uda kain · r ıı\11 

. )18\'ıl ,• jl' 
teri ıı;lne attım. Kcre,·ıı., 11 ol 
na ınra"-a hep.,lnden birer l"ır<" .. eııtt' ' r.ı \ c - 6' 
rak beraber kuynattını. • uııo 

,•ıırın' ıı· ıcr ıtlşnıeğıı bao:laJın<'R . ,,0,ıJıl u ılB .. • ..ı· 
patııtes atlım 'e toLun ıcıt ,. 
tan onra ~·ok lvi pişince ıı.t~ ·e ııtı1' 
dıııı. Bu , -emek beın besle)1cl ' ,, ıııyor· 
de lılnrl'll ,e ılo_yuruı·u 0 

·· ' ... ndl 
E\r ~ 



1 
1 

s 

1 i ~ ! ~ i•] :ı i ~ !'1!211 :t!=l4 hJ~ 4;D 
Askeri durum Tulondaki Fransız 

Stalingrat 
cehenneminde 

B. M. Meclisi toplanöı 1SİVASlTCMAl. 
Yazan: 

L IBIAll BOBAN ) 
Doğu cephesinde 

harp vaziyeti 

S taliılgnıd ... Den dlnıett ize

ri:ade cereyan ebnektıe .._ •Uı 

ha.- n.z!Tellnl MI: .-:rıe lnıl& .. e
rt ebiH:rts.: 

1 - Stalbıg-radon ııtmaJ hatmn<la: 
\llttMl\ar Deıı dlraeflnla flmal 11CDY

l• Volıa af"Mmda şimale ka.r1t• bir 
tnudalaa kottatv (kllit Yeya seci meY· 

ı.ıt) ı .. ı. elnılııteNl.lr. StaUaırad ~
tine hUen.m ederken ,ımaldea «elen 
lhtt yardlmo. ordmun& kartı llOI yan
laruu tıu müdafaa koltotu saye-in· 
de koruyorlardı. Ra.tarlardadıtr 1d.. Ma.
re'*1 Timoçenko ba Alman mevzUnl 
.\ arntRk l"e Stalfnl'Nd mlidafUertJe 
birltı!!mek ~n mil-t defalar yar
..._ l-bü•lerinde blllıında. Bu de· 
'• &u Atınan ıu.ut mevzu 1•rıtdr ... r 
Ru•}ara cöre. im Alman mUdataa lrol 
lota l'olp Ue Don llnıef;lala 9lınal 
ilen &l"Mln"lda yanI1n11 ,..., yardımcı 

~u-. ordaau Stalhlırad rnödaltlerlle 
hirle,ml,ı:tT. Fakat DıMd oluyor da 
\lrnaftlar lıJ.IA Stallngnıdın fabrika
lar m•hall~tnde mukavemet ediyor· 
lar ~ Arkaları kesildi mi, k~llmedJ 
htl ! 

donanması 
(Başı ı bıeide) •=> J hareket edeo bazı e4eJnanJarm föo. 

nlzaJt:ı ayüabilir. nenıu.ıtııann ka- lermek IBtedlklerl mukn""""' da. 
çıp kaçamad.ıklerı henUz belli değil· ha dojtmadan öldtiTerek birkaç sa. 

diı'. at >çlnde kendilerine ?OT!ln>'Ş olan 
Dunkerk, strasburk, kendtnt ber- v.azife:rı ıtmam etm.i.ş!erdir. 

ha•a etmı.,.. mürettebat direkte dal· Toulon Uman1 ve şehrı bu saba
galanan Fra.nsı:z be.yra.rtnı selA.mh· hın ilk saatlerinden.beri as.kerlerı. 
yarak gem.I Ue bırlikte dalmıştJr . Bu· mJzin kuvvetlı bır ıııurette elinde 
nu derhal ~ka. iki gemi takip etm~ bulunmaktadır Fransız donanrna
Ye bir Kaç eaaı tçmde F'Taneanm !e- ~sının bir kısmı. Frllll.S& hükUme. 
reli olan btittln bu güz.el gemUer su- tinden aldı;tı emre rağmen . kendi· 
yun dıbini butnluftur ni babrmlŞtlT. 
AJman "'e ltalyan kltatan Teolon'u ~ Fransıı ordu.su teşkilterının ter. 

ınaı ettiler 
B li 27 (AA) Al hisi ılerlemek~ ve yakında b•t1r!l. 

er n. · · - man ve 1• mesı mukarrer bulunmaktadır 
talyaıı kıtala.rı: Toulon hma.nını ~gal Vichy, 27 (A.A.) - M . Rıtterin 
etml~ler ft bazı yerlerde teşebbUs e-

Fr.ansız devlet reim Mareşal Pe-
dılen mukavemeti ortadan kaldırmı~ taın'e gonderdiii mektubun metnl 
lardır. Fra.n8ız fUOıSu, Fransız hOk'O.-

şudur: 
meli tarafından verilen emirlere ay-
kırı hareket ederek ftlonun btr ıuıı- Ek.se!Ans Mareşal 
mı,.ı bat.um.ıştır. U/1111942 tarıhinde Almanya· 

(1lafo l -) 1111 
gnıd ..,,,.._. bir - -
kasaba, dUşnı:andan geri .,mmı.,m-. 

nıı.mandan 12.000 ~ ...,.. edllmlıf· 

tir. Bizzat Staılingudın ıoWai • bal> 
m.ahalleolnde Soryet kttalan, <!at
manın mukavemetini ~ar v.e: 
birçok caddeleri yeniden ~ et
m~erdir. Almantar. tnırada 500 kif1 
ka ybetıniflerdır. Bumin la beraber 
4u noktayı kaydetmek tcap .-: 

Alman1a.r. Ttmoc;enJtonuıı >ter tk1 ce 
nahJarına S&f>'amak-ta old:u.ğ\ı maku-. 
!ardan kurtulmak !Çın pek büyük ıı:•Y 
reUer .sartetmekte ~Wda.rındu mu. 
kavem~ artmaktadır. Yeni altnaıı 
esırter de heeaba katılmak MU"'ettle sa 
ıı g1lnUndenberı aJ:ıııBJl eeirleıin ye· 
kQ:ıu 63.0000 e ballt; olmaktadır 

S-Ovyetler, Ka.ı..in\rıin .şun&Jinde ve 
hatta Toropetz bôl,gesindt' yeni bil" 

ba.. .. kı daha yapmı~ıard.ır. O Slttette ki 

bu t.arafta.n yapııacak taarnıZUD Smo 
ıen.ske varmattı tMtbdat etmekte ol
duğu z.a.nnoıunm&kt.a.dır. 

Şimdiye .kadar 9"I bili AlmU -

Meclis pazartesi içtima edecek 
Anltara, 27 (A..A.) - Bft7llk Mil- mlizal<ere ot-ileceeını ııl1'ye)'en!k 

ı..t MecllSI lıüglln Refet CUııt....., baş bir tailep ollıp cim •ıtıa ---ıı.r. 

kanlıtuı<la topleıımı.ftır. sı;,,ıe lıir ıotekte bUluıııllmadıfı ve 
Cebenin a(1:hnaısmı mUteakıp ruz. ~ ruzname<le gôrü~ ~a. 1Jılr 

namede bulunan maddeterckn Diva- madde bulunmadığı. cUwıUıe pazarteci 
m Jhlı-bat raponınun eneloe a- \ gllnü toplanmalı ben ıcııaaa •n 

1 
ı.ınan karara göre a.nca.k bir balta son verilwıı!ttir 
ra mftızake.re edilebilecettnt 'Dtklirnn~, · \'elUHer He,-eti H toptandı 
maa., kanun.una ek kanun ıa.yıhas1nın 
da dWı tev.zıi edilmesı dol&Yll!'ile bu- Ankara, 27 (A.A.J - Vek:ill('1'" Jte· , 
nun da hUk6met veya encümen ta· yeti tlün saat 15 dıe. S..,veJdl Ştlkril ~ 
rafınctsn i.1tenttdigt takdirde derhal j Sa.racoflunun rershğinde topJanmı~trr. 1 

intihar eden Fransız don anması 
CB~raft 1 lltdıle) X X saplı hareJıet eden bir devletın daima 

lığını ortaya al.mi.} bır Almanyanı 11 şüphe Ue gcSrdüğü donanma gıbı sey
bOyle bır ı:aflet ve yahut da mti- yar kU\1•ttf pek te hareket serbestiSi 
sa~ahayr yapac~ğıoı kabul etmek ı verecek ımklnlar: bıra.kmamı..• ola· 
vazıyetın ıcabettirdığı cıddıyetı an_ ca.ğlnı t.a.hmln ediyoruz 
lamamak demektir Bu dUŞtince Touıon'da.lci Fr11ns~ı ge-

Bızce mes&jda bah~ı geçen Fran mtlerının fereflerını kurta.rmak 'H;'in 
sız general ve amıraHcrile ditcr bq\'Urabtleceklerı en !'5on çareye de 
subayları r. ın CAmiraı Darlan v~ sa. müracaat etmt111 c>lma!arı gıbt kabul 
ire) malüm hareket tarzları da ol· ~ edllebtlir!!ie de, "imal Afrlkan.ın i~ga.h 

Franerz (emfleıi ltalyan •e A.tmaa· 
lara m•ka~eraet J'Mtennt,ler 

nın müttefiklerile anla ma halınde. al.nl•*f 
Lo d 27 ) So~· .... masaydı is .. aı ba<ı:ka sebepler Heri 

zamanında FT..,,.a "" İngiltere ta- n ra, (A.A. - ., •• ~- · 0 
• 

tııra.s:nda Cezayir li.manıarından ke· 

f;lp Toulon'a ıltıca edenler lçtn bu 
Berltn, 27 (A.A.) - Toulon'd&Jd 

Fransız kuvvetleri Alman Ye ltalyan 
kıtalanna kar'1 mukavemet göstel"'"' 

tlhb t b .. clü' aşamwa Sürülerek .v ı r.e '.'l.·apılal'aktı. Çünkü 
rafından bize rorl& tahmil edilen ara urosu n rece o·~ 

k ı t 11 -ı tmi•t· Fransız topraklarrnın Akdeniz sa. mazer"t ~ayanı kabul olabUır mi" 
bu harpte AlmanV'!ITIJn müdafaası- ki ŞU uUSUS eb g neşre ~ ır: 

•- St ı· d · · · a.ı \,... hıllerıni i"'gaı etmek zaruretını hıs. Almanya bugttrı F't"a.ruıız donanma-
nı temin içın Fransa.nın batı kıyıla. a ıngra cephesının stm u-- -w 

d k k nda 5 seden Alman bao;ıkonıuta.nlıt ı vazı. sınm muhtemel ya.rdımını da fed& e-
rını işgale karar vermek zorunda tısın a ı t ve Don ıvrımı ~ 

-• •- k·' h 1 al 1 iL yetı daima meşkük ve fikat mu· derek Avrupa karasındaki açık kapı-
AJman.lar verdilderf 9ÖZÜ tutmauh.-r kaldığım zaman, bunu aV'Tli zaman- mes - .... n ma a gert ınm ş r. 

N Al •- B böl -• A'- ı k _ ___.'-- kabil tarafa meyyal olaca&ın1 far. lardan bırlJı.int dahA dU!llmanlarına ka-

mektedtr. 

evyork. 27 (A.A.) - Evvelce • da, yalnı< Almanya ve İtalyanın u g=e. uuan ar Uv>"'•...-
-• h ı d k km k zetmek mecburlyetınd~ olduğu ve pamı:ı,tır Bununla yapılacak olanlar 

manlar t&ralhından verilen temtn- defil fa.kat bizzat Fransanm da rinl ne r n oğu ıyısına ç:e e 
hıll!ına olarak TouJon hmanmın. menfaatine olarak memleketinizin için uorasmaktad ırlar. -

olan Fransız donanmaslle bu do. da Alman kontrolUnUn içinde ve dt· 
dlln ~ hlJA da hatırı sayıhr blr kuvvet ı •ona ermı.ı, defUdir. Avnıpa karuuı-

H1tlerin emrile v,ı,gaı edildiği bildirtl· dahtlt durumunu aydınlatmak ilmi Taarruz başlıyalıdanberl Rus nd 
• s•-ıı -~ ~ı d "·~ ı d ı nanmanın üslcndilrı hıc dokunul. ~ 1 a. ks.lmıt ('ok genı., ~ah11len1e ... - -- ngr-..ın ua ısın a: gç. " mektedir. liu işgal keyftyttl bura a dıle de yaptım. kuvvetler tarafmdan alınan esır • 

"1üdafaa eden Jtu l<•v\·etJert de ta- ı Al d 63 t mamıs mükemmel bir limanın da· daha bir ttayU açık kapı \oludtr Bız 
acı bir ilıtiba brrakmı~trr. Işga ın • Mazı· ye do·nerck b•.r kere daha ade i ,000 ı bulmuş ur. Ayrıca Al b aı·~ d ıu 1 '' -•ı 1 f •·-t ""• 1 da ha uzun ml·ıddel kontrolunlın dı- mcınyanın ur ... ...,a a. zum u rnı:a de\'am ""'yor ar, a .. ..., ... m many& taralmdan Fransa ha.kkln şunu beyan etmek isterim ki 1939 Ruslar düşmanrn elinden 1800 top. -

lt'1nd'°oberi Alman. krtalarının ,·er· h d "'"t rt1medtııh ... i 1300 tank bl k b k şında kalmasına müsaade etmıy(". gord:Uıtil tedbtrterı almak mecburiye. 
~ iç e dostluk eseri gl.N e 6 ,... cy!ülünde Fransaya ve lngiltereye ve rço aş a gana. tind k 1 ... 1'. k b l 

lf'~tlkJerl mahal1elertteo ve l'H)kaklar· isbat eder mahiyette oJdufU belirtll· harbı Almanya ilin etmı• deg- ıldir. im almışlardır. ceği kendi görüşü bakımından en e a_acne.nA .n ı. spanya _se-
da,. ri<"ate mecbur odlldiğine dair btr mckted'r ~ BüyWı: taarruzda A.hnan kaybı 200 makul blr dlişüncc ve karard ı r ferberlığını dt> bununla ata.kah gOrü· 
hah~r yoktur. Almanlann huırla.nmış 1\~ar~~l "·on Aund8ted lfizumJn Fakat ben ıktidara gcldlğtmdenbe- bine ÇJktt mı~ Bunun böyle olacağını Fransız yoruz 
tne,ı:Uerde ölesiye mukavemet etttk- tedbirleri alıyor ri, Fransız . Alman münasebetleri. Londra. 27 (A.A.) - 1\1oskova deniz kuvvetl<ri komutanları da Bugün Touıon'un !~,;ali ıçin Llen su. 
ı,ri ıöylentyoT. Ru.slar StaUıagradın Vi,t, 27 (A.A.) - Füh.rer. Mareşal ni Versay diktat'ının keyfi saha- radyosunda neşriyatta bulunan Co görmüş olacaklar ki l ~gal\n ba~la~ ril.len \'t' Vi~I radyosuıiun ~lldırdıı?I, 
e: .. nıı• •-tı·ınd• 5 m .. k•n yeri __ kt •• 1 1. sından hakikt bir dostluk işbirliği- maslle b•rabcr •emil crıni batıra.· Hrtı,.rın ?lıfare.,aı Pl".terır göndermış , . ..,.... ~ - u ~- Petene yazdığı m~ up...... ngı ız ve lombıa radyosu muhabiri bu&:ün .. - e<o 

rı aldık1annı blkllrm1'1ercllr. Fakat Amerikalıların kara.ya ask~r çıkar. ne ınUkal ettırmek için hiç bir fırp demiştır ki: cak kadar zaman bul~bllm ı şterdır. ı oldut('u mektuptan ~afıya a.Jtnan ~f!-
"ta.Un,grad ~h .. Jnde bir tek Alman malan takdırinde atet aıçtlma.ması i- satı kaçırmadım. O zaman Alman. Stalingrad çevresinde yaptığı bü Büyük deniz birhklcrinln kı~a beplcır Fransız bayra~ı altırıda kal&n 
"-'-k,rt kalmadığtttı ltenttz illa ebu• çin Fransız ınakamlan taratmdaa ya Fransadan ancak bir talepte ytik taarruz esnasında Kız1lordu bir zQm~n u:ınde bat1rılabilmeler i. en ~on t~pr_aJı: p~ça.. .. ının . da nuıl 
4'i1,r. Toulon mUd&faa mevzilerine emır v~ bulundu. O da Alnıanyanın Fran· h-erhalde 200.000 den fazla düşman ıt i n ancak ev\"eJdl"n altnmıs t<' rt.. kurban edıldı.tıııı go;tern1~~ı bakımm 

3 - Staıingı-adm ce.n.Dlnında: r1Jmlş, bulunduğunun 12 aonteşrinde saya uzattıtı elin reddedilmemesi subay ve er ı nt muharebe dışı et- batla kabı.I olacağını deniz ve de. dan ıbretr değer.«Ahnanya Fransaya 
ltu,lar Stattnpa.d eeawba:nda Al- sablt olduğunu bildlrm~tir. talebi idi. Maalesef vicdansız An_ mişllr Bununla beraber Almanlar nizctliğe vukufu olanlar bılir : cr . ~~rdığı ,OzU her uman tutnıu~ ve 

~hrer, bu itibarla, bUt1m Fran- glo • Sakson entrikacıları ve ılk Fransız donanmaı;11 kendi kendisini manya V(' ItaJya FrRn~ız ımpara.-
h\a" ce.ııı.h .. lnl yarıhkl&1'1111 ve Ro8tıof '"u. h b dU Alm umumi ricat ali metleri gösterme- tortum• d b t t ed ,. lb' 

•· .sız kara ve deniz btrlildertnın derhal atta Ya u er :renı anyanın k ed' batırmakta bu kuvvet'n bugün için liun a.n ır ~ev 8 em 161 g 1 

''" No,·oro~lske uzanan iki deraiı'yo- barısma için yaptığı her hareketi me t ır_ Alman kıta tarı yalnız d'. 1 1 ge"m r. 1 F. ra.nea ıle daima teşriki m~a.t etmPk 
terhiS editmeıen cmrtrrt vermiştir bir zaaf •••rı· ve her sulb teklifini 1 m.ecbur oldukları yerlerde .,eri çe· uşman arının e ıne ., ~sıne ma· 1 1 d l~tt ~ a 1 b 

1 1 111;tem ~er ir Fakat bir çok feref•ız 
u kestlklerinl bildirdiler. Bu Kus Mare.,a.J Von Aund.! ted lUzu.mıu gö Al a yak b k 

1 
a kılmctc ve tutun•bıldiklerı nokta- nı o a ı m ış ır 0 an nm m ı ı ••ın eneraller ve Amırallenn POzlerınde 11 td, ... •ır ~-M-- ~.--•- --..--Hı.. -''n-eJc: bilttın tedbirleri tatblka ·- m Y r Y 1 -. H ı d 

.. ~ ~ ....-... .....u ~ ...,..,-~ • u ç.., "'"" deltl olarak göstermek ıstedller. tarda mukavemet etmektedır. . ıç şuphcsız Aln:ıan ar a Tou- dunnamaıarında.n dolayı &rtlk Fran. 
"tll'ı~. dlfer ti.Taftan tlemtryohı bo- Fransız topraklan.na att kare.rlar1 Abnan tebHtl lon u ışgale karar verirlerse Fran. I sız a.skenne, d~ntıctslne, zabltıerı.ne ı-
~ hah,.. dej"nıı ta.arraza koyul· almaga memur edilmiştir. Fransız şımaı bati ve 5lmaı Af. Berl ı n. 27 ( A A ) - A]man or- sız donanmasının mukabclesıle kar timat edtlemıyecefi cıhetle Touıon un 

~ıtaırııtur. AhaaaJar Toulon'a atçtn ~pJ rikasına. sabıt olduğu gıbl, sayısız duları başkumandanlıtının tebliği: 

1 

şılanacaklarını ve yahut bu donan. t~galınt> vP Frıuısı.ı mUsellih kuvvet-
heme1c; Volı;a ne Don dh"ıteti &ra.- ettlklertaf anlat.yorlar. 1 haın general ve subayların yardı- Kalmuk bozkırlarında Alman ve manın kend ı kendısını batıraca&ını ' lermın sıh\.htan tecrkhne karar ver-

~trıda ve Stalinpad ,ehrhlJn llemf'D Berlin, 21 (A.A.) - o N B.: 1 mile yapıl:n Amerikan ve lngılız 1 Rumen kıtaları bır Rı,ıs suvarı tti. hesaplamışlardır Nt> tıccdC' her ık· j dim . 

1
:"-t"•nda Rll.!lar heHabına bfr çifte Alman orduları başkumandanlığı çtka~~a h reketı·'· -~ za~a~danbe- J menının büyük ktsmını dağrtmış- I hal de Fransıı donanm4sm1n k •..; · Dı!'r!phnsız "" ~erefsiz orduya ma· 
'llt~tma taarnır.a 1talı1I men11Ud11r. aşağıdaki tebliği lle§I'etmtştir: rı rn_utarckenı.n butun hukumlcrını : lar \"CYa yoketmı~ler, bircok ba- t men olsun tahribini ıntaç ed~crJ.:- lik bir nııll~tin ya~ayamıy.acattı ve 
\irr.ald ta ta& ed İngiliz ve Amerikan kuvvetleri tahrıp et.mtş .ve: Almanyayı mütte. j taryaları tahrip eylemişler ve yüz... I' r kı !::.;, ciıı: yine Almanların ilk ona. ıttmat edUemiyccefinl MilsyU lö 
l~ı ıtO:nor~~.:n :.ne~:'~ do;: t .arafından Fransız ınüstemleke a. f;kle_rıle . bırlıkte gereklt emnıyet lerce csır almışlardır Sovyet kuv. kazancı dt'mekUr Belki Fransız do· Mare..,alin ta.kdır edecekleri.ni ve bu-
4hf1J ÜT.erinde bfT noktada yerle,- razisi üzerine yapılan tecavüz ha· tedbırlerını atmak zorunda bırak. , vctlcrintn tanklar ve piyade ile nann1a.sı sa~l::ını oıara..k CI<> gec;mi~ nunla mUteıselh olaca.klarmı bildirir· 

lilf'Yt, yani St&lhtpad Ue Don dlr- rek:Htından sonra Alman ve İta1- ~ıştır. Fakat_ 11/11 ~rihlnde be- Volga ve Don çevreloertnde yaptık· olsaydr Aln1anıarı11 kazancı elbet bu ken Fran!iaya hUrmettm olduğunu ve 
~ti aru.nd&kl Alınan. kul+vet1erfn:l yan kuvvetltti, İngiliz ve Amert. nilz bu_ İngUız, Amerikan ha.rckA. ları taarruzlar diin yeniden aka. donanmanın kendi kendi!:lnt batır· bir kaQ dıJt.vereclnin onu harbe .Sil· 
~"1nhıtr içine almap ~all,.naktadı-r. kalıların yeni bir tecavüz hareket. tma mt.rncer olan ahvale vAklf bu. n1etle neticelenmıştır. Bu sırada ma~:ndan daha fazla olurdu Fa.kat rUkledittni ve bugün de ayni krratta· 
'it-• Üti Rns ordUHU ara.,1nda blrl~~ !erine karşı Fransız Ordusile elbir· ıunmuyordwn. Bugün ben de, siz 55 Rus tankı tahrip edilmiştir donanmanın b;:tşka bir kara.r a1ıp da kt adamların ayni entrikalarla Fran. 
h.th 300 ml1Uk bir mesafe kalmı~. O liği yaparak müdafaa etmek üze. de bilıyoruz ki, bu ışgaı hareketi Merkez kesiminde düşman mü.. Anglo - Anterlkan cephe.stnı lltıha· sayı kurban ettiklerini HA.ve ederim.> 
~ld"' Alma•Jar St.aUn.graddan ("ekJJ. re. o vakte kadar işgal cdilmemış evvelce Fransayı harbe sürtiklemiş him kuvvetlerlıe taarruzların :ı ete- ka imkln bulabilmesi halı karşısın· v1.,ı radyosunun diln ak~m ver· 
t "k h:ln rlcat imkAıunr hilA mtıh•- olan Franstz mıntaka.sına girmiş~ olan ve ~ua:ün de resmi ve bilhae. vam etmişse de inadlı çarpı~lar da kendı kendisini batırması hiç diği mesajın esa!ll noktalarını yukar-
•~a f"dtyorlar. terdir sa a.skerı hayat havasından uzak- sonunda ağır kayıplarla düşman şilphesiZ ki Almanlarca daima ter· da gösterdik. Bu ta.ı.yikin karşısında 
h~ll"- tttbal'fa vaziyet ('Ok tnühimdlr. Umumf müdafaa terUba.tına bü· !aşmamış 

1 
bulunan Fransız unsur- taarruzlarının hepsi püskürtülmüş cih edilir müttehit olm1yarı blr milletin ikıbe· 

:"ı d11'9eft bu ıru,atma taarm:ılan tün teşkiJlerJle iştirak e-deceklertne larm k~' dileklerı Ozerıne yapıL ve 129 Rus tankı tahrip olunmu$- Fransız donanmasının kendıne ha- tini go.5termcsi bakmıında.n herkes 
ıl Ilı Jtusıann çok ı,ıne yaram1tkt.a· dair Fransız kara ve &e-nız kuman ... mıştır. r&rısız general ve amiralle tur. zırladığı bu ılkıbet hiç filphestz ki, için ilimlere nakledilecek bir ibret 
~'· 7.Jra Almanlann Don dlt'M'ğtnta danları tarafından namu~ üzerine rinın Al~a~y.aya Jıtar~ı ~erdikleri Lcningrad cephesinde i1k hat. kcndisınd<'n beklenilen olmadığı gibi der.sidir Bunun .sonunda büyük e
,.~1.\'tn köpri\lerlnden tbttyat kov· söz verilmesi üzerine Frans.a ordu. namus sozunu hem e b rcok de· lardakı kıtalarımız düşmanın Neva şe-retlı de değıldır. Bunun hangi !!art· mekll' meydana. gelen blT donanma ne 

Bulanmadan 
durulmaz 

le:" ra.n~• • i .leri dt"j'til, çönl.u 

U-- o karı.'•"a.tı kada&r karı!tı ~ 
Hla.re rnekanizma.,ı. kolay kolay <hı· 

ı.~lnıı~·ec~k ~aruhr bir ~ekil ahlı: ılP 

GMJIJe idaresi, Da.l'lan ldare--i, L.ı· 

\al 14areM. 

LavlLI tle ileri f"'le-n ı-, arkMla,. 
la.rı aruıoda lht:tUnar çıktıtt h:ı

beT 't'ertUyor. Oaı-la.nın l"l"f!te~:\'" 

bir murahha.~ göudertt~tl btldlr\li
yor. De Gaulle'ün l·~~tona gldf'
t'eğt rl\ayet ediliyor. •"uhartp Fran 
&• adına Londra. radyosunda.o Fran 

"8.ya hıtabıen yaptlan ya3-,_mıann 

«Da.rla.n tııı ba~ıftda.n f."eklllnceye ka
dar• k~ildi,ti 90yfenJyor. 

Jiarı·~nklıka l'&ı?men nıMele ba'lt . 
tt .. : Frany. m~lt\p olur elma~. mut 
teflklertn mlı,~rek th.v•tında "f·· 

bat eden de Oanlle. 7 a~toıı 1:•10 
ta tnıllt~roe hlik8metne 'btT anıa,111:t 

Jmı.aıarru,b:. Ba anl .. man.ın htrint·i 
maddesine göre, ln~lte~. ('°tenf'i'r:ıl 

de GaaDe'1iı müttefikler R&fmd1t hl4r -

pe dtl"am edttelr bütil• P'rfın•ıt.ların 
şe.fl olarak tanımalı:hldlr. 

Ştnıall Afrika fı""'n.MUına yapıhuı 
baskından ıonra Amlt'&I Darlan tht 

de Ganlle id&rMlne rtrmtıden. mdt 
tefiklere Utlhak ettt. f'otu şekil. ? n· 
_...,..to ıııt•o an~mL.~a t&man1ilr 
aykırı)'dı. Fakat Darlaa'ın bu ";tf' 

kildekt iltihakı:. craklp il"ün de n .. 

ll:ıu-Janur A.merJka.IJ t:ıı&.,ıtumandanla 
•nla.şNLŞ nlmuı yU1.UndeA ho" ı;o 

nildü. 

rada Laf'&tt hO!IJ prmiyenlt'r ,.,. 
mUtt.-ftkler satına :-eçntek i"t1Jf'n 
ıer YM.rdır. Fakat hunlar, de <ianllı • 

(':Ü mu. l)arlaucr ., ola.caklarını ~ 
trrmıt)ardır. 

OOrWUyor ki muttPflkJer a fıı • ı 

mlhvt"re ka"Jı tıareket eden ı ·rrıuı 

ıızlar da şimdi Udye ayrılmı':ttır. 

Jlarlanın lngfltereye bir murahha.1ıı 

g-ôndermek ve ele Ga.u.lle'itn \"a')inr; 

tona ~trnl'k l!litemesi, bo ikilij;"i or. 
tadan kaldırma.le ffl Franadakl la· 
raftJıırları tereddütten km1:armak I · 
<:indir. 

Bularunadao du!'lllmaz derlf"r. d~ 
Gautle - Darlan lklltğ1 ~r~c: orlA
dan kall<aeak ,.e ortada. bel ki dt• 
cmtiktesep hak:. ı doJayısilt.• yint• 
yalnız. de GsuUe kalacaktır. 

:saı·•r 

Norveçe İngiliz 
1 

çı rormosı 

(~ı ı iacldel •-•·• 
dan G1anfjord'da Norveç sahılınc 

bir akın yapılmış oldutundan btıh

setmektedir. 

14 klşi bir elektr:k santral rabrl. 
kası vaklnin.e çıkmışlar, bu fabr i· 
kaya att"ş vermişlerdir. Bunun üzl• 
rlne Alman askerleri. vak'a mil . 
halline koşmuşlardır. Bunlardan 3 
öldürülmüştür. Commando5'la ın 

mühtmmatr tükenmiş, bunlardan 

•
·
1 
""'rt .. --..rln R"'• ~-.· ~-·ına -•. su Führertn emrı He. yaJnız kcndı· falar tutmamış olmaları tee.ssli1e nehrin geçmek teşebbüsünü akım ıa.r R.ltında bu netıceye vardıfulı .fll 8~elerce Avrupada bırtnct addedilen 

e't:'<-ı ,. .... 11.u..-a.-.-u-. u.. d ;;, bl d fak t b nla 8 t tekrar vapura binmcğe muv~ı 
•ı nıthl.ala.11 KUc;ıttir. Bu ,.·azlyet 24 •· halinde bırakılmakla ikbfa edıtmL e&er r şey ır, a u rın si. bıraktırmış VP 22 gemi tahrıp et- aırada katıyetll" bilemeyi~. Fakat en bir devlet tarthf' ka.rt.,mış oldu. fak: olnıuş, 6 sı da esir edilmt~tır 

iM k tl zc karşı yaptıkları sadakat yemt· 1 ti hurda teferruata \'armcay.a kadar he· -...,·-ettin .-LS~L 
'ııı,". nete miihlm. tnklM, Rar .. d. terf>. yerek kısmen uvve enmcslne ve al m ş r " 11 ao:n "' .:.. Bircok Norv"""li. tcvk:f ed'ılmı•tir. rı " nınde durmamış olm arı. beni bu ... ..,. 11 

yeniden silA:hlanmasına müsaade 0• ·-::::-::::-:=:::::-::::::=-:-:=--:=-:---=:-;::-:::-=-::==::::::-:-:--:-:--:_::-----------------------------==-ıı;-1 kabil unsurlarla her türlü anlaş. 
b - Don dlT"\ftflnln ,ımaı uruyta lunmuş ve Fransantn Akdeniz r:_ 1 Fl"a.nsaya Anglo ~ Saksonıar ta.ra· nün yanaşmış bulunduğu rıhtım& doğ 
''!).,,~ t manın tamamile manasız o duğ'unu 
,1 .. ··..,ar arasmdakl Don nehri cephe- losunu da tçlnde tu an fcvkalıld~ fından gasbedilen müstemlekele-rtnt ru ilerlemıştır Mitr&lyÖZJerle mUceh~ 

""'"'· mu'' hlm "e mo•. tahkem Toulon ke- tesbıt zorunda bırakmaktadır. .. " _ yeniden almak hu.~usunda yardım et· hez bulunan Alman. askerle!'lnln DUn· 
ııı. ~ll:l\aJden taarnı'la. ~ec:en UtUneil bir simt yalnız Fransızlar tarafından Ekselins Mareşal bütün bunlar· mek değişmez bir ka!"arrmdı r . Bil tün kerk zırhh kruvazörünUn tamir tıdü· 
""'1 k ·· b da sızın bır hisseniz bulunmadığına 
·• .. ~ t ve bu olaylardan derin bir elem 

Kömür kara 
elebaşıları 

borsasının 

yakalandı "" .. Otdu-,u Don nehri üzerinde Se. I müdafaa edilme u1'ere u işgal. lddıalar hılAfına ola Tak ve A-tmanya- mekte bulundugu havuz lle Foeh. Al· 

11 ··•O\'iç clvarrnda mth"·er mel'Il1e- den hariç tutulmuş ur. nın elinde bulunan bütün vasıtaJara gerle kruva~örlerının ve diter baZı 
r11:

1 ~•l'dıft ve Don dt .. sett içine nU:· Fakat o \'akitten beri •. veril.en söz~ duymakta olduğunuza kani bulu. müracaat azmi Ut" buna karar \"er- hatif kruvaZÖrJerle pek çok deetro- . (Beşı \ l•ride) /«»/ 1 mıyerek kendi yanında br!"aknıakta .. 
"ttı ettiği ,.e Çennt,evs Kayayı ı pi ıere rıayetsiılik ve h.arıce_ fırar te. nuyorum miş bulunuyorum Ne Almanya, ne 

1 
yerlerın ve torpıdonun yanaşmış bu· Baha da vardır . Uzun za.mandanberı dır 

>ıo-!' haber verllml-ıtU. Bn Rm taar· şebbil~lerJ yüksek riltbelı Fransız Bu harbi bu milyonlarca insan dt" Ita.lya Fransız mUstemJckt" impa- ı lundukl&rı doklar boyunca vazıyet al· ı bu tahkikat ..,ue uğraşan Ettbankın Bu yüzden deh~etli b1r 11ourette ac:ıı~ 
~ "" dair ~n l"elen Alman ve Rn• zabttlerı arasında tekerrür -etmeğe adına sonuna kadar devam ettir- ratorluğunu yıkma.k emelinde değil- i malarını müteakıp bırden milthi.f bir 1 kıymetli müfettişlerinden B Raslm ·veren bu zat, kömür mUessesesl rn!l 
\·, 111tı.,rlnde hl(' bir haher yoktur. başlachğı z!bl, evvelce lşbi rllğintn mek mecburiyctindcytm. Yağmacı dırler. Yenıden kan dökUlm<'.slne m:l.-

1 
lnfilik t~itilml.,tir . Bu ses kendi ken· Aky ar. bunlar hakkrnda tutulan et- dUrlU~ünUn ıabık bir ~efi "-'ıtasl!f! 

t.,rt''t, Londra, Ruo; orduıı:unun ~o-. hazır görünen Fransız ordusu saf_ ve merhametsiz bir kapitalizmin ni olmak ve blltün ta.raflara faydası din l atan Strasburg zırhhsmdan çık· raflı ve ıtinalı tahkikat raporunu dün bu paranın bır kısmını buJmu;ı: ve a · 
~-ıı:0\.1<: bölceslnde, .:\.iman müdafaa larında da daimf te!.vikatın esaslı tesebbilslerınden kurtulacak olan- ve tesıri dokunacak bir ış birliği için· mı ~ ,.e bu infilak ı ıımanda bulunan 1 akşam Milli Korunma mUddeiumu- çığ:ını kapamaga çall.,mı,tr 
"'~t r-ında açtddarı K"Mlif 30 kilo- terakkllerı kendin1 gostermcye baş lar yalnız memleketim in halkı de· IAzmı gelen ,artları artık gerçekleş- ] bütlln genlilerle kıyı bataryalarından mllt~ne tevdi etmiştir Parayı \'eren şet te. halka nok~an 

,re renı,ıetttklerlnl btldtrmlştlr. lamıştrr. ğildir. Ve yine beynelmileı yağma.. tirmek hususunda zarut1 tedbirler! al- yükselen infilılklar takip etmiştır, BUyUk bir meharetle meydana eı- tartı ill' kt>mtır vermek ve ttırlU .sui-
~ •• ~e Ruıı: taarnH'.-lan ,.e ı tt~ !ngıllz ve Amerika tt s.i.rlerinden cıların yağmasına uğramak ve mil. mak şimdi bizzat Fransız devletine 1 Harp gemı ı erlnin pek çoklarınm istimal ı·a.pmak gibi hallerinin 1,, .•• ~ . it 1 karılan bu mUhtm suiistimal fŞ'inde, 
ı...d tf ara"lmda. en mühlmoıl olan doğan bu teşv ı kler son gunler zar- mevcudiyetlerinden feragat et- düşmektedir. Feld Mareşal Ruvstet. sUvarilerı kumanda mevkilerinde, ge tür derece.sine ..-;ısıl oltnasmdan id;ı1rt 

llt- m.. mek tst ı ı ı ı k 1 h k t il 11 ı Kozlu ha.nında kömür eat"" mOesl!le!e· -., · ıı;:.ğer Rus ordwıu ,ımalden ce- fında Toulon"dakı donanma arasın- em yen er ya nız mem e e· Aman are e ~ e gili olduğ'u n1.s- mtıerinl atmağa memur edilmiş mü- --r bir kararla kömür mtl~e5esınden c;ı -

~,~ ilo~ru Don dirseği içine bakı· da da kendini h>ssettlrmiştir tlm1n halkı değildir , bette bu tedbirleıi almnta saJA.hıyet- rettebattan bir çokları ile bırlikte öJ. sinin ~fi olarak hareket eden aa.tla, karılmış olan bir şe!tlr. 
~ "lifuz etmı, ve Almanlar bu Fransız ordusu saflarında görü. EkselAns Mareşal bu beyanatı. Udir ve her zaman ŞRhsen emrinize 1 mUşlerdır Verilen n1aJ'O.mata nazaran Kuruçeşme kömUr deposunun sabık Bundan ba.,ka, vaktile beyannam·~ 
' lha.ta hareketinf durduramıya· len bu slya~t ı kilik: te-hdidinin git. ma onun adına yapmakta olduğum Amade olacaktır. Bu mektubumu, bu ı Frans ı z bahriye neferleri ile AJman şefi, şehrımi2!1n tanınmış pastahane vennt.ş. ordino kestirmiş ve kömUrtı 
~ .\~--r zayıf dü,mtr,Jerse, o hal. tikçe artması hususunun ~erek Alman milletinin Fransız mi:lletine olaydan dolayı yeni bir ı~ dcvre~intn :l.C:l<f'l'l<'ri arasında.. intllA.k. gemileri ve şekerci dükkA.nları sahipleri B. nü almış olan kimseler nam:11a bun 
t~~trlan ordusu bUyUk bir tehJlke kend? emniyetine ve gerek Fransız karşı hie bir ktnt Yoktur. Fakat açılmış olduğu Umldile bltirlyorunı_ ' ,·eyJ nıü~tahkem mevkileri ta.mami- Rasim Akyasarın dclAletlJe meydana lar yenlde-n sahte olarAk ordJnolar 
~,.t 

01 
ekt~dlT. Eğer böyle bir vın;J. devlet adamlarının nüfuz ve test. be:"t bu korkunç harbe sebep olan Bu tşbirıtğinde Frs.nsadan 1StenUen lC' tahrip edinceye kadaT Almanların çıkarılan ve ıst&nbulda kômUr ka· kesm1' ve satışa çıJcarmı.şlardır. sa

~ .. ~,,., bundan Almanlar, yu rlne karşı yaptığı tesirı tamamlle unsurların oyunlarına müsamaha tek şey, m~terek mukadderat mef. yakla.şınasına mAnt olmak a.zrnfle fid ra bor~ının nasıl idare edildiğini trlan ordinolııardııı 1270 liralJtı ele 
\" l"e AôY1ftdltlmlz sibl Sta1lngrad- müdrik otan Führer ve Duçe dün iöslerrnek suretlle Almany.a ve humunda bir anl&yı~tır. Şahst hürmet detlı muharebeler olmu,tur. bUtUn çıplakhfile ortaya koyan bu geçirilmiştir 
'~ ~ Votra Ue Don aruından çekil· &ece Toulon kalesini işgal emrini Avrupayı b:r hercümerce maruz hislerimin kabulünü rtca ediyorum, Alınanlar bir kaç harp g-emlsl kttr- dalA.vereli eatt~ şekli ~bretıe takip e· HA.diseJe, CUmhuriyet, Baylan pas-
~ ., kll\1111 hrnüz m11hafaza ettik· 'V'C"rmhdcr ve Fransız Akdeniz !i· bırakmamağa Almanyanın Filhrerl EkselA.n!\ MR.reşal tar..na,ta muvaffak oıdall:lannı dtlecek btr kldilıedir lahAneleri .sahipl~rile AsmaaJtında Kı 

'-......:__•ıa.ıhr. losunu .. n ha:ıırlanm.ış ol.an hareke- ve mümessili sıfatile karar vermiş TouJon na!llıl ._.,g-al edUdt'! ı.ôyli\yorlar fddlaya göre. Etfba.nkın SıRt • .. ,. ı.ılhan ~ekerlemecisi allı.kadardırlar. 
bulunuyorum. Mar•llya 27 (AA ı Alman ku• Berlin. 27 < A.A) _ Al an mı ı.., ... -

t:r.e mUmanaat ("dılmesınl ve Fran. Touloıı'un işgaline hemen 1, ..... uı · · · - j b'Jd rd m res &esinın b ... ma getirilen bu zat ev. Pastahane .sahipleri ve şekcrleıne · 
. .. .,, veUeri tarafından Toulon'un ~g-ali ve a ansırun 1 ı lğine göre iatih.klm · 1 

tı.. Altın 32,35 sıı: ordusunun az emın bulunan teş. edı·ımesını. gemilerin k~·- u.._atıl- 1 . b' k ı.. • veıce de bazı SUilsttmal suçuyla ta· eller. bu ordınoları ve g:ıyri mesru 
--· 6~ Fra.n.sa. donanmasının mürettebatı ta· er en ır aç narp gemisini lcurUr- · 

.. litl killerinin dağıtılmasını tcnsıp et- masmın veya tahrip edimesinln önü~ ma"'a muvaffak kip edllmlı, ve biltnmeyıen blr eebep- kömürleri !!atın almak suc;uyla ıth.ı_m 

.. ~.:.ı. 'Sorsada bir Re•adlye altını 1 l d. rafında.n batırılması hakkında aş&• a· 1 otm\l.!1la.rdır. ten dolayı ha.kkınd• "&pılan bu ta- edilmektedirler. 
1 '11J 11 m Ş er ır · ne gp('ilmesln1 ve ıcap eder.ee her rnu- il- d ki il ~ ~ ~O L Ve bir gram külçe altın da Al ftal n k tl . b -..- eI a taf!lllt alınmıştır: un ar. gem ere \'aktınde çıkarak kibat 
\ ıı.:tıtu man ve ya uvve erı u kavemetin kuvvet kullanarak kırıl- Saat sabahın UçUnde Alman bom· infilAk maddelerini zaranız bir ha... ' maaşını haczetbrmek ıureu.. . Lebon, Cihan Pa.Jas, Amaaya Palasa 
~ntir ş üzerinden muamele görp emri ayni dakikada icra etmişler ma.sını emrettim. Bu, şerefini bilen bardıman tayyar~lerinden mUrekkep le koymuşlardır le ortadan k&Ldtl'ılmqttr. aıt ordinolar da .ı,ekercı Hacı Ko.stl· 
'- · · ve 1n:11lz. Amerikan t.cşvikl altında Tra.bzond bl h d nin Uzerinde bulunmu•t ı...:-.-._ Fransız subay ve erlerine karşı bir mühim bir dalga Toulon'un UStünde lkl denJzaıtı kaçtı a. r ayır cemiyetin e ... ur. 
r"lllJtiil;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiamİİİİİmİİİİİmİİİİİmİİİİİİİİİİ~ .. a;: 1 mücadele değil. fakat bugüne kadar uçarak !;'~hre aydınlatıcı bombalar ve Londra, 27 (Radyo • 24.,43) - Fran çalış?ı·ken zimmetine geçirdiği 10 bin Namlarına ikinci defa ordino çıka-

n -,a kA!ı derecede kan akmadıfma hilk· limana manyetik maytnler atarken sızların Tou1ondakt donanma.sına men \ita ~.a.daT bir meblAğı şimdi aylığın· ı rılan kfm~eler arasında Hasan E<'ı:ı. 
U [? ~ {K Sı"NEMASINDA 1 meden ve felQ.keti uzatmak ve yay-' dtğer bazı tayyareler de limanın et- sup tkt denizaltı kaçmağa muvaff.._kıdan ödeyen bu şet, yazlık ve kışlık deposu !'!ahtbl Ha~an Oztş, belediye 

~ AUa<•ra rııuü'Ni'"~: Ye,i Y ı ız 
GENE TIERNEY 

~~ŞKUN KAHRAMAN 
\ ...., "1lnde bllytik nm\'affakıyetler kuanırorlar. 

Bugün •a&t 13 te teıızılJ.tlL m .. tıne •••••llill 

1 rnak içtn yenı ımkllnlar ·ara.yan har- rafında mestur bir vaziyette bulu· 0ın1uştur. ayrı ayrı yerlerde oturmak ve moda·. kon5ervatuarr muallimlerinden Santur 

1 

bın mügtakbel canilerine karşı btr nan i~tıhkıtmlar üstüne intilAk bom- Dö Golün hıtabest yı da. takıp etmek gibi ltiyatlara da ı· vesair birçok zevat vardır. Bunlar da 
mficadele olacaktır baları bırakmışlardır. Londra, 2i (Radyo _ 21,"4.~) - Ge· sahiptir. 'ahit olarak ikame ed:Umektedırler . 

A.tmaga mecbur ed!ldiğim bu adı- UçakR&\'Br bataryaları derhal ateş neral Oö Gol. bu gece radyoda söy- Bundan başka. bu zatm satış yap-1 Müc..~sese satılan kömürlerden 19.a 
mın Fran~a ile i~bırliği yapınak hu- açmışlar ve bazı Fran:uz gemileri de. ledığl bir nutukta .şöyle demiştir; tığı yerde !&at 16 dan sonra kömür tonunu şimdilik ele- geçlrebilmlşttr. 

·usundak i arzunıu hı~ bır \'eçhile u- mir altında. bulundukları mel'kileri ter •Şu dakikada dU.Şman ToulondakJ verilmemekte ve vean,eye para kabul KömUrUn 35,~ tonu N'iko adındaki bir 
1 yıflatmad•ğımı ve bilAkl~ bu ış bi.r- kederek Hmanın n1ah. recini tutmağa 1 Fransız donanmasını almak isterken edilmemektedir. Va.ztyet böyle olmak tckercide bulunduğu tesbit edilmiştir. 
liğinin gerçek,~n•esl ı~ın ıaz:m olanı teşebbüs etmişlerdir . Alman zırhh Fransızlar onu tahrip ettue-r ve bu la. beraber, bu zatın ifadesine göre,~ 1t1Utebaki krsmı aranmaktadır. 

;artı nıuhtemel olat'ak ıhd~ edece- kolları belli ba..,ıı b:.naları \'e ter.sa- suretle şereflertnı kurtarmış oldular. h&lka kolayltk olmak için bir gün 1 Haber aldığ1mıza göte duru.ı;maya 

1 
tını b~r defa da~a ten11n etmeden j n-eyl L'gal ettikleri sırada bir Almanı MUcadele edınız, bundRn b~ka bır sonra.ki tarihlerle ordinolar kesmek-ı yakında lfilll Korunma mahkeme.sin

i bu mektubumu bttirn1ek istenuyorwn. kolu da Stra.z.b.urı: zırhlı .kruYazGı'Ü· ı y.ol yoktUT ve hJ.ç hır ı.aman olmadı.> t.e ,.,e satı., bedetıermi vezııeye Yt.r· de başlanacaktır. 
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lstanbuldan Borsaya 
gönderilen kumaslar 

BULMACA 

Birçok firma hakkında 
tahkikat yapılıyor 

Bursa <Husust) - Bursa Emni
yet mU.dürlüğü Vtliyet, Ctimhuri. 
ıet l\.lüddeıumumlliC i ve Belediye 
He lşbirlit ı haLnde, piyanda fiyat 
kontrolu : c;ın memurlarını sefer. 
ber etmiştir. 

Memurlar yaptıkları yoklama. 
tardı bilhassa bir nevi kadın elbl· 
ı;.e.Ejl olan v~ Gofra '!l~I verilen 
krvrrcrk ba~ma f ı yatıarı üzerinde 
durmuşll.l'dır. 

Çünkü bu basmanın fıyatı her 
manifaturacıda başka baska görül
müştür. Bu nokta üzerinde duran 
Bursa polisi Bur5a tilccarlarının 

•ilerindeki faturaJ•r itibarile fiyat. 
!arda b'r gayritablilk olmadığını 

lÖrmüşlerdlr. 

Asıl fıyat farkı ve aykırıhtı t,-. 
tanbuldan alış flyatlarının değışık 

olmasından ileri ıelmektedır. Şöy. 
'e ki: 

1 - tsıanbulda Yeni Suld•n pa· 
ı:arı Gofrayı metresi 230 kurut
tan, 

2 - Çakmakçılar 81 numarada 
M. Mutlu J 9; ~urustan. 

3 - P..litat Süren ve ortakları 

Yaşlı bert erlere 
mahrukl\t parası 

dr gıt.1, yor 
Ötrend ğimize göre Berberler 

oemıy•tl. yaşı 50 yl geçen berber
lere kışlık mahrukat bedeli olarak 
10 ar lira tevzi etmeği kararlaştır. 
mıs ve bu paranın dünden itibaren 
•evzUne ba·1lanmıştır. 

Kız o. ulları voleybol 
maçları başladı 

218 kuruştan. 
4 - lbrahım ve Mustafa Çele Soldan sağa: 1 - Sır gıda m•d 

258 kuruştu, desı: Bır ll(lta. 2 - Gramer te. 
5 _ Sa.lamen Barakos ve Nesım rımterınden: rıubub&ttan bırl. 3 -

Muşu lam 235 kuruştan. Ştmaı Alrikada btr şehtr; Kesen 
6 - SümbüllO ho.rı 2S numarada aletlerden. 4 - Oturulan yer. 5 -

Ali Timur Kaynak 218 kuruşt..an. 
8 ,_ 

8 
ın 1 •r kadın adı. 6 - Nazil CJl&ma. 

7 - Y. KarakoY ı~ unyam k 
Kohener 235 kuru$tan, ma : Bır renk. 7 - Bır nota: Boş 

8 _ Buldan Yerlı Mallar Pazarı 
1 

toprak. 8 - Kıymetli: Göz. 9 -

235 kuruştan, 1 Az l O - Tersı: yoksullar; brr no-
0 _ Menı:ın manifatura tıcaret. ta. 11 - Karın ortajı; Havva cın· 

hanesi 152 kuruştan, li. 
10 - Fincancılar 41 numarada 

tstepan TanaJ 235 kuruş 40 san
timden satmışlardır 

Su suretle on ıatışta 152 · 195 · 
218 • 235 . 235.4 • 258 ııbl altı 
muhtelıf fıy&t vardır 

Yukarıdan aşağıya· 1 - MoL 
y.er•ın bır e~erının türkçesı; 

Mevsım. 2 - Kara parçası 

Aşıret: Irat. 4 - MülA.hazasız; Hay 

van çıfU ı jı 5 - Tıcart levhalar 

6 - Nefıy edatı; Ülkeler 7 - Şu. 
muuo kavga, Sır hararet derecesı 

8 - Keçı yotu; Bır nota 9 - Ter. 

st C0zya$ı &kıt; Bır mabut. 10 -

Uzak işareti; Bır kıt'alı 1 J - Ma 

l1lmatı bulunan; Zamanın kısımla. 

• Bu hal, Uzerınde durutma.sı 1~

zım geıen b1r mesele kanaat1nı 

uyandırdıg-rndan İstanbul ile muha · 
bere edilerek halledıl"°"'sı icap tl
mlş111' . $ımdl bu tun bu firmalar 
hakkında tahkıkat yapılmakta.dır 

Kınnaeıarın değer f.yatı tesbıt edil. 
dikten sonra fazlaya satanlar mah. 

rındaa, 
kemeye veri1eeeklerdır 

1 

100 

100 

BORSA 
llALLf 

%7 MlHCtTEŞIUN 194% 

Sterlin 

Soldan sağa 1 - Cehennem 
2 - Zeban; Ezanı. 3 - Aneml; 
Tf"r 4 - u tun), Aşkolsun. 5 -

524 A 
1 P Cpa); ita: He ıce> 6 - Akrt; 

Dolar 131.80 Ar , 7 - Tel· Şaamet 8 _ Ra: Rıv. 
İsvlçn. •r1.ncı 30,325 rıv <v:r vır). 9 - Ezici: lc·n ıo _ 

100 Pezeta ı 2.9375

1 

Dam: Caiz 11 - Ak: Mavn&; Ah 

100 lsveç kronu 31 ,135 Yukarıdan aşağıya 1 -Zanaat: 

ESHAM Ye TAHVİLAT Eda 2 - Cenup; Erzak 3 - E. 

111> 7 1/2 933 TUrk borcu be; Altım 4 - Hamail. 5 - Enlş· 
tranı 1 19,00 te: Rica 6 - Karşı: Av. 7 - Ne.. 

tlı:ramlyell 'iO 5 933 Erganı to; Tav; in. 8 - Ezeli: Arıza. 9 _ 

A. 6. C 20.25 Mars; Amıç (çıma) . 10 - Uhrevi. 
Oiln Eminönü Halkev1 Clmnutlk % 7 941 Oemlryolu J 19.oo 11 - Vişne; Nuh. 

salonunda. ba'layacağını haber verd.1-
~iz Kız Okullar voleybol maçları. % ? Uf.l Oemtryolu n 19.30 

htanbuı Uçüncö icra Memurlufun· bugUn hakem Sami Açıkoney'in i<la- % 7 Sirincf tertip MIJll 
resinde oynanmı.,. baştan nihayete ka.. Mtidaf-aa tattkrazı 19,00 

dan: (1141 • 3060) 

Bır aıacafın temini tçin haczedilip dar !eyircllerln a1lka ve heyecan l· ~ 5 lkramt:reıt birinci tertip 
le takip edtlen bu maçların •onun· Milli Müdafaa paraya çevrilme.sine ka.rar verllmJşı o. 

lan 1 adet terazi. 1 adet baskül, 3;; 
adet Yağlı boyalı zeytlnyıı,fı teneke· 
,ı, Ttltbede Latanbul Belediyesi koo
peraUt satış yerınde 1.12.94.2 g-ünü 
saat 16 da blrlncl açık a.rttırma Ue 
satılacaktır. 

da Ctlmhuriyet Kız Lisesi - Şifll 

Terakki lis .. ine 15 • 9, 15 • 7, Çam
lıca Kız ıı-.~ı . lsta.nbul Kız l'isdl
ne 15 • 2, 15 • 6 sayı ile galip gel· 
mişlerdir 

Klas ·k Tiirk musikisi 
konserleri 

İstanbul Kon!'iervatuarı Kli.slk 
:t'fu'k muslkilli lcra heyeti bu ay 
\.'ereceği konserler lçln hazırhkla

rını ikmal etmiş bulunmaktadır. 
Hazırlanan programa göre bu 

konserde Selimi Salisln Şuzi dt)a. 
rA'sı ve Karı natık da bulunmak. 
tadır. 

Bu ay ayrıca bu konser !:mln... 
önü Halkcvlnd de tekrarlanacak· 
tır. 

Piyasa3a bidon çıkarıld, 
Ticaret Qf:sı, p!ya!!iaya bidon 

arzetmistir. Bidonların fiyat1 26,23 
lira üzerinden alıcılara verilmekte .. 
dir. 

tst&nhuf Jtfıledly~I ~hlr 'J'lyatrosu 

i1 
Saat 20,30 da 

Komedi Kwnt 
ASRiLEŞEN BABA 
Ya.zan: Spiro Melu 

TUrkçesl A HacopuJos 
Htr çar,amba •aat 14 de çocuk piyeol 

Cumart~I ve pazar gilnlert 
15,30 da Haline 

r Radyo, 
~ABAM 

7,30 Program ve memJeket sa
at ayarı, 7 ,33 Vücudumuzu çalış· 
tıralım, 7,40 Ajans haberleri, 

ö(;LE 
13,30 Program ve memleket sa

at ayarı, 13.33 Türkçe pllklar, 
13.45 Ajans haberler!, H Rlyue· 
ticümhur bandosu, 14,30 Ankara 
60nbahar at koşularmın tahmin· 
lert, 14,4.0 • 15 Temsil: cŞu pa.ta
vatsrurı yaptığını doğru buluyor 
musunuz?> 15,30 RiyaseUcümhur 
!UA.rmonlk orke!truı konserinin 
Devlet Konservatuarı ıaJ.onla.rın· 
dan naklen neşri. 

AltSAM 
18,00 Program ve memleket aa

ay ayarı. 18,03 Radyo dans orkes· 
trasının her telden programı, 18,4:S 
Radyo çocuk k!Ubü, 19,30 Mtmle· 

ket aut ayarı ve Ajans haberleri, 
19,43 Serbest 10 dakika, 19.:ı:; F&· 
ııl hPyeti, 20,15 Radyo Gazetesi, 
20,45 Şarkılar, 21 Konwım1. (K•n· 
dimlzi tanıyalım), 21,15 Diııl•ylcl 
Jatekleri, 21,45 Konu~a (Meslek· 
ler konufuyor), 22 Radyo •alon 
orkestraaı, 22,30 Memleket saat 
ayarı ve Ajans haberleri, borsa. 
Jar, 22,45 - 22,50 Yarınki program 
ve kapanış. 

' 

19.00 

ZATI 

Haydarpqa Askeri hastanesinden 

almlf olduğum muvazzaf terhı. tez· 

keremi zayi ettim. Yent.sinl çıkara· 

cafımdan eskl.l!ntn hükrnU yoktur. 

11123 dotnmJu Rapall oğlu 

Serkbı Kıldıroflu 

lşbu gUn muhammen kıymetınin ı 
yüzde 75 ,ını bulunmadığı takdırde 
4.12 942 gUnü lklnCi arttırma ile sa· 
trlacağı UA.n olunur. 

Devlet Denizyolları ilan!~ 
lzmir postaları 

2%.U.9•2 tarihinden itibaren Izmir postaları Iatanbuldan pazar ve 
per,embe (llnl•rl saat 10,00 da kalkacaklardır. 

Par.ar postuı lzmirden bir gün evvel kalkacak, Lıttanbula perşembe 
günü saat 11,00 de dönecekUr. (H86) 

Konu,mento tarUarımızın 15 net maddesi (Ytlkleme, bo,,altma, vapura 
na.kil, istif ve ll!lti!ten ayırma kımin tarafından Y•pılı.rsa yapılsın masra· 
fı ve tehllke1l yilke aittir) ••klinde detı,tırilml,t!r. 1 nkkt.nun 942 tar!· 
hinden itibaren IıtanbuldfJ\ hareket edecek olan vapurlara. yUklenecek ve 
bu vapurlardan ~altrlacak ef}('l hakkında. bu hUkUm tatbik edilecek· 
Ur. Fazla izahat acentalarımtZdan alınabilir. (1775) 

Puantör ve an bar memuru 
alınacak 

l\lünak&lat \'eklletl Devlet Limanları l~letnte Umu.twt Mödürhitün
dea.: 

Kadromuzda mllnhal bulunan pu&ntörlUJ< ve amba.r memurluğu için 
3 Blrinciklnun 942 gUnU saat 15 de Umum Jt{UdUrlUk m.ttkeı binasında 
yapılaea.k imtihan He lU.Zumu kadar memur ahnacakttt. 

Aranılan şa.rUa.r: 

1 - Memur olabilecek kanuni evsafı haiz olmak ve 35 yaşını geç· 
memek. 

2 - Fiilen askerliğini yapmtf bulunmak, 

3 - Ort& mektep mezunu olmak, 

4 - Sıhhi durumu bu vazifelere müsait bulunmak. 
fi - Yukarda. yazılı vesikaluı ve dörder adet !otoğra.ttarı ilişik 0 • 

lara.k bir dilekçe He umum mUdUrlüfe 1 Blrinclklnun 942 akşamına 
kadar müracaat etmiş: olmak llzımdır. (1621) 

M. M. V. Ist. 2 No. lu Satınalma 
Komisyonundan : 

Beher kilosuna 147,5 kuru, tahmin edilen 8000 kilo karpit 30 Iklnct. 
tetrin 9•2 pazartesi gilı!.ü oaat 10 da pazarlık!& lh&hle edllecekUr. Şart. 
nam .. ı her gün komisyonda görQlebillr. Ilk teminatı 885 lira olup Ka. 
ııntpa.ş:ada Deniz mUesseaeterı muhasebecUiğlne yatırılacaktır, l:!ıte.k:Wertn 
o ırtın ve saatte komisyona gelmeleri. (807 - 1816) 

M. M. V. Istanbul 2. No. lu Satınalma 
Komisyonundnn: 

Tahmin bedeli 17,1158 lira 10 kuruş olan muhtelif ebatta cam pa
zarlıkla aatın alınacaktır. lh&ieal 2.12.942 çarşamba günü saat H de 
Salıpazarmda M:. M. V. ı.tanbuJ 2 No. lı satın alma komlayonund& ya
pılacaktır. Katl teminatı 2833 lira 72 kuruftur. Taliplerin belll va.kitte 
korulayona ı-elmelerl. (1809 - 1789) 

VAT.'\ N %8-11-UI~ 

YERLi MALtARAPAZARLARI l 
MOESSESESİ 

Mallannın Serbest 
MODORLOGONDEN 

ithal Satışa Çıkarılacağı Hakkında 
iihal mal:arlyle de karşılamak üzere Manifatura İthalô:çılorı Halkımızın giyim ihtiyaçlarını 

Birliğinden alc'.ığımız 
06mlekllk, Pllamabk, Mulate!U Basmalar va Salaşpur Çeşitleri 
Bahçe~apı, Beyoğlu, Kadıköy, Karaköy M::ığazalarımızda Satışa Çıkarılmıştır. 
Serbest Satılan Bu Mallardan istenildiği Kadar fflınabilecr=ği Sayın ff3/kımıza ffrzolunur. 

- , ,----------------------~ 
ı Türkiye iş Bankası 

NEZLE • GRiP • BAŞ • D!Ş 
Ve Bütiln Atrılan Derhal Keser. Her Ec~aneden A.rayuım. 

lzn,it Oe.ıiz Satı alm ı Komisyonun1a·1: 
KJlotu Tahmin fiyatı 

•unııı 

Tutan 
Lira 

Temi.nah 
Lira Kuru' 

Patates 
Pra.sa 
Lahana 
ıspanak 

K. soğan 
Salça 

35.000 
40 000 
12 .000 
30 000 

40.000 
2.000 

40 
15 
15 
15 

22.5 
120 

14000 
6000 
1800 
4500 
9000 
2400 

37700 2827 60 
l - Yukanda cins ve mtktan ya.zıh altı kalem sebzenin kapalı zarr 

usulile eksiltmesi 30 Uunclteşrın 942 pazartesi günü saat 16 da Izmitte 
Tersane kapısındakt komısyon bınasında yapılacaktır. 

2 - Bu işe aıt ~artname 190 kuruş mukabiiinde komısyondan alına· 
bılir 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek talıpleri.n bu gıbı l~lerle ilgili olduk· 
!arına daır 1942 senesine ait Ticaret vesikalartnı ve kanunun tarlfatı 

v~hfle ta.nztm edecekleri tekli! mektup;artnı yukarda yazıtı temınat • l 
ma.kbuzlarile birlikte belli gün ve saatten tam hır saat evveline kadar 
komisyon başka.nlığına vermeleri. (1280) 

30 ton kuru fasulye a:ınacak 
Kırıkkale Gurup Mtidürlüğ'ü satınalma komisyonundan: 
Beher kılosuna 50 kuru~ ta.hmın edilen 30 ton kuru fasulye 11/ 12/942 

tarihinde saat 15 de Yollama b1nasında sa.tın alma komisyonunda kapalı 
zarfla 1haJe edllecekUr. 

Muvakkat teminat (1125) liradır. Taliplerin teklif mektuphrını saat 
14 de kadar J<omısyona vermeleri. (1595) 

idrar yolları iltihabı yeni ve eski bell!loğukluğu idrar zorluğu ve 
mesane, prostat iltihabı, sistit, koll Ntltlere, böbrek rahatsızlıklarına 
kar~ı en mWcemmel bir Ulçtır. BELSAMITOL kullananlar bu hasta· 
hklarda.n çabuk kurtulurlar. Bütün Eczane ve Ecza depolarından ara· 
yınız. Deposu: Sami Aksu. I~ Bankası arkuı Ra.tıvancılar sokak No. 5 

••••••••••• lstanbul 

Denizcilere ilan 
Devlet Limanları işletme Umum 

Müdürlüğünden: 

Karadeniz Boğazı Haricindeki 
Ziyalı Şamandıra 

Rumeli fenerinin 13• hakiki cihetinde ve 11 mil mesafede ve 
A. 41' .2t'.3;". Ş 
T. 29• .09'.30". Ş. G. 

coğrafi mevklinde bulunan ve asetilen gazı ile yanıp her 10 S&niye<le tek 
beyaz fimşek gö.5teren Karadentz boğazı haricindeki ziyalı şamandır& 

21.11.9-12 tarihinde esen şiddetli fırtına tesiri ile yerinden kopmuştur. 
Badelmuayene tekrar aynı mevkle konulaoak olan mezkO.r f&mandıranın 
yerine konulduğu ve yakıldığı aynca U~n edilecektir. 

itizar: B\Uld&n ev-,.elkl nibhalarda (,a.mandıranın yerine konulaeağı 
ayrıca nan edllecektJr.) yazdacak yerde seh\ien edllmJyecektlr yazdmı" 

tır. Tashih olunur. (1827) 

lstanbul Belediyesi Ilinlan 
Yefllköy ç0cuk1arı Kurtarma Yurdu binasında yaptırılacak tamirat ve 

tadUA.t kapalı zart usullle eksiltmeye konulmuftur. 
Ke,it bedeli 12041 lira 2 kuru' ve ilk teminatı 903 lira 8 kuruştur. 

ltlukavele, eksiltme, Nafıa i~leri umumt, hususi ve fenni şartnameleri 

proje ve keşif hu1A.sasile bun& mUte!erri diğ"er e\•ra.k altmış kur~ mu· 
kablllnde vilft.yet na!ıa mUdUrlllğUnden verilecektir. 

ihale 14.12.942 pazartesi günü saat 16 de Daimi Encümende yapıla· 
c&ktır. 

Tallplerin ılk teminat makbuz veya. mektupları, ihale tarihinden 3 gUn 
evvel vilft.yet nafıa müdürlUğUne mUracaa.Ua &lacaJdarı fennl ehliyet, im· 
zah şartname ve saire ve kanunen ibrc.zı JA.zım gelen diğer veslkalarlle 
2490 No. ıı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacakları teklif mektup
larını ihs.le gUnU ıaat 14 e kadar Daimi Encllmene vermeleri lllilJJldır. 

(1823) 

M. M. V . Ist 2 No. lu Satınalma 

Komisyonundan : 
Ta.hmin bedell 12,646 lira 83 kuruş olan muhtelit eba.tta cam pazar· 

• lıkla. satrn alınacaktır. KaU teminatı 1397 lira 04 kuruftur. IhaJesl 2.12. 
912 çarııamba gUnü saat 13,30 da Salıpaza.nnd& M. M. V. Ist.anbul 2 No. 
Iı satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komlB-
yona gelmeleri. (305 • 1788) ı' 

Sahibi ve Ne.,rlyat MUdürU: Ahmet Emin YALMA..'I 
Ystaa N .. rl711t Türk Ud. Ştı. Vatan ıııatııaaı. 

KCçük Cari Hesap!ar 

1943 ikramiye Planı 
Betldeler 1 Şabat, 3 Ma111, 2 A ... toı, 1 hd11cl• 

tetrlD tarlblerlade Japllır. 

r-1943 iKRAMiYELERi 
1 adet 19 9 9 Liralı~ 
1 :ı 999 " 1 ,, 888 
1 ı• 777 
1 ,, 666 
1 it 555 
1 " 444 
2 " 333 

10 " 222 
30 ,. 99 
60 " 44 

250 " 22 
334 ,, 11 

,, 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
, , 
tt 

,, 

" 

= 
= 

-

1999.- Lir 
999.- " 
888.- " 
777.- " 
666.- " 
555.- ,, 
444.- " 
666.- " 

2220.- " 
2970.- " 
2640.- " 
5500.- ,, 
3674.- ,, 

TIJ'ldJ• 1ı Banlıı:uıa• para ıabrmalda ralfllS 
para blrilııtll'llllt •• faiz almıt olmız, aıaı ıı· 
maada talllalzl ile deaemlt ol11r1aaaz. 

Ünivers:te Rektörlüğünden: 
Tıp !a.kUltesinde: Haya.U ve tıbbt kimya, Hljiyen Patolojik Anatorl'~ 

UçUncU tç hastalıkları, Fen fakWtesinde: Umum! Botanik, Gatenik, sıııdt 
kimya. Hukuk fakültesinde: DevleUer hukuku, ve iktısat fakUlt~ 11,...1 
lktısat, işletme doçentllkleri açıktır. isteklilerin yabancı dil ımtih~,e 
28.l.9t3 perşembe günü saat 9 d& yapılacaktır. Namzetliği Veı<l 
kabul edilenler tezlerini derhal ]Url heyetine vermeğe mecburdur. "' 

lstekJilerln sıhhat raporu, beş fotoğrat. nUfua tezkeresi örneJi e· 
Hmt hüviyetini gösteren !lşlerile (fi~lf'r tedris işleri kaleminden ts~) 
cektır) 21.1 943 tarihine kadar Rektörlüğe baş vurmaları. (~ 

M. M. V. Ist. 2 No. lu Satınalma 
Komisyonundan : 3o 

Tahmin bedeli 26000 lira olan bir adet komple elektrojen &"'lbU\JI'· 
tkincite~rin 942 paza.rtesl gUnU saat 16 da pazarlıkla ıatın atınaca.k }(O' 

KaU teminatı 3900 liradır. Husust ve fennl fartnamesi her ~ beUl 
misyonda görWebllir veya 150 kuruş mukabUinde alınır. lsteklilerırı651) 
gün ye saatte komisyon& mUracaatıa.rı. ~ 

M. M. V. 4 No. lu Satınal11a Ko'llisyonu11dan:9.~ 
10 adet tekli karyola paz&rhkla l!l&tın altnacaktır. lhalesl 4 112~tıf· 

cuma günü saat 16 da Fındıklıda sa.tın alma komisyonunda yapııac• 
KaU teminatı 71 liradrr. ııJtI 

Nümunesinl görmek ve evaa.fları ha.kkında bUgi edinmek istt:reı.ıryo· 
her gün komisyonda görebilirler. Taliplerin belli gUn vo saatte 1<0~911 
na gelmeleri. ~ 

Türkiye Cümhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurulu.y tarlhl: 1888. - Sermay.,;I: 100.000,000 Türk IJrdl 

Şube ve ajan.s adedi: 2~ 
Zira! ve ticari her nevt banka muameleleri 
Para blrlktırenlere 28,000 Ura ikramiye veriyor, 

ı-rıııd• 
ZIN&t Sanlwımda kumbaralI ve ihbarsa ı.uarruf h .. aP ~· 

en az 50 llruı btıltınanlara aeııede 4 defa çekilecek !<Ur'• il• 
clakl pltna ırörtı ikramiye dafıtllacaktır. 

4' adet 1,000 liralık ,,oeo lira 
'- • 600 • 2,000 • 
'- • 208 • l,OGO » :co • 

6 oo• ıı.rao ıııaW< • 
" > ,,soo ., 
%t • s.:00 • 

dan ~· 
DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 . 11:,8"ertlece1'tlt· 
fi dliı/miyenlero fkramlyo çıktığı takdirde % 20 faz!Mil• 

Kura.lar senede • defa, 11 mact, 11 haziran, 11 eylıll 

,. • 100 » t,008 » -. 
11 Btrıncikt.nunda çekilecektir. 


