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FRANSANIH DURUMU Toulon faciasının TUNUS HARBİ 
MüşterekdOşmanak:r,ı anavatandanuzak~·l uyandırdıgV 1 ak•ısler • 

laşarQk dışarıda mOcadete etmek azmini gös- Mu·· ttefı.kler T 
teren şefler araslnda böyle bir mOcadele hOkOm UDU• 
sürerken donanmayı dOşmana teslim etmemek 

~~~.T:!.'::' ~~":Zdaıı!'~~:::~i·~:r•::;:;ı~: Fransız filosunun kaçmak s110 cenubunda bir 
yazan: Hii:;g7; c:~~i Yalçın teşe ~büsü neden akim kalmış? şehri dün zapt ettiler 

~~~~~~~~.. ~ .. 
S ~~=~i:m!':~i;-1 ~fi~eı:~:~i!e~ö=: Filonun intiharı hakkında alınan yeni heyecanlı Mihvere ait tayyareler ha-

sanın durumunu butun lar aı a.sında hakikı bır anlaşa· 
bütün çaıpraşı.k bir hale soktu. mı. ı czlı.k, bir nifak vardır. t f ·ı At a· F d . it B ı d d d t h . d ·ıd. o güne kad~: ~-a~ikatte, Fr~n- Müşterek dü.c;mana kar~ı ana- a Si a . ır ransız anıza ısı arse on a va a ve ger e a rıp e l 1 
sa~ anca~ J?o' u.şen Fr~nsız- vatandan uzaklaşarak d!~:.mda 
lar temsıl edıyorlardı. ötede mücadele etmek azmini ... öı:.tr:ren 
b~ Viohy hükfuneti vardı k;i r~- şefler arasında böyle bh. miica· 
mı Fransa olarak kabul edılmış- dele hüküm sürerken donanma
c. Şimdi bu Fransa ortadan yı düşmana teslim etmemek i
kalknuş bulunuyor. Fakat ne ç'ın Toulon limanında hay:.ıtları
Fransanın 'içind~i ol~ylara, ne nı kahramanca feda L'\.ter. F;an
Fra?sa ~ş.ınd~ı ve ~~assa Şı· sız ba.hriyeLileri çok -.ıh1 ve ne· 
~lı Af1;1kadakı .~~kilci duı;.ıma cib bir ders verdiler. Onlar 'fou
daır sarih y_e . butun malum?t lon limanında yalnız mukaddes 
ınevcut degıldir. Fransa.da Ma· vatanı düsün<lüleı n: onun u<hı- ' 
reşal Petain ne olmuş!ur? .G~- runda öl~esini bildiler. Vatan 
ı:~ral ~e~g~?:~n _tevkıf e~ıldı- hissini kalbinde duyan her F'ran
gıne daır ı.şittıgımız_ habe? ne sız sair her türlü duygu) u sus
der.eceye kadar do~rudu: · L~- turarak yalnız bu büyük dE>niz
Valin .. Fransa.dl\ _?ır d.ı~tator cilerin misalini takip etmcğc 
mevkıını: çıkarıl~ı~na daır ge- vicdanen borc;ludur. Fransız do
l~n n:alum~~ butun add~l. 1~· nanmasının arzettiği muazı-..am 
b~lecegınc gore.' .. ~~~reşal ~cta : hamiyyct levhası karsısın<lıı / 
nın devlet re slıgınııı ~ıymetı tereddüt ed('cek ,.e nifaka dfü.;c
h içe inmiş mi <lenılme.k lazım? cek r~ıansızlar vatanlarına kar-

Şimali Afrikaya ge.~ınce~ Aı~ı- şı en büyük cürmü işlemi15 ola
raı Darlan orada Muttefıkler n caklardır. Askeri ve sh·il bütiin 
e~~e düştü: ı:te~i -~~Y.~~a~ı~ Fraosız şeflerınin her türlii ni
~ırınde .Aımiralin bır m~fı.: _!?_lbı fak ve nefreti unutarak, hesap
ikram ve mu~mele gordugun- laşmayı sonraya bmıkarak şu 
den bahsedı}dı. Ba:ı telgrafla~· dakikada yalmz fi'ransavı cHi
dan. onun esır ol?ugunu duydıı'\ şü.nmeleri lazımdır. Fransız 
Am~ral Darlan 1~. ~ransadak. dostları onlardan bunu bekliyor. 
dcnız, kara ve ~" ı.l ıdare şefle- llıi.'ıı;eyiu Cahid Y AJ,CIN 

Madrkl 28 (A .A .) - öğrenil 
diğine göre, Toulonda bulunan 
Fransız gemilerinin kendi .ken
dilerini batırmalari emri Ami -
ral de Laberde tarafından ve -
rilımiştir. Bu baptaki plan, ev -
•velce tanzim edilmiş bulunuyor
du. Filonun kumandanları, bu 
planı tasvip etmi17lerdir. Kum:uı 

Milli Şef 
Başvekil ile kon

servatuvarı 
il 
1
' Şereflendirdiler 

Ankara, 28 (Yeni Sabal:1 

Muhabirinden) - Milli ŞeJ 
lsmet lnönü büğün Konser· 

:; vatuvarın verdiği konseri .şe· 
. reflendirmişlerdir. Başvekili 
' miz Şükrü Saracoğlu da kon 

serde hazır bulunmuştur. 

\.. - .,1 
rine Mareşal Petaın namına e· • 
mirler verdiğini de gördük. Ha- - ----

k.katte, Amiral Darlan Mütte· s • • k • f • t 
f1kl~rln erne ~ir diişecek kadar ıgara ve iÇ 1 ıya -
gaf ıl ye basırets z da vrnnmış ' 
mıdır? Yoksa Amiral Miiltefik- • 
lerle evvelden sözl>irhği ederek ı ld 
Ş~ali.~frikada onlarla birle~- arına zam yapı 1 
mış mıdır? General Gıraud .Af· 
l"ikaya nasıl geleö.lmişti:? Onı~.n 
Fransadan kaçışında Vıchy hu
kümetinin ne deı eceye kadar a
lakası yardır? 

Bunlar bilinmed'kçe hari<;teki 
Fra.P..sa hakkında do;;ru bir fi. 
kir edinmeğe imkan yoktur. 
Batta ziliı:n karıştıracak alamet
ler göze çarpmağa başl~mı.ştır. 
Malfımdur ki mütarekenın fer
dasm<la General De Gaulle f n· 
giltereye iltica ('(].erek oı:~da 
Fransız vatanını kt.ıı1:aıınak uzc 
re bır teş!,ıl;ıt y.ıpıııağa ve bü
tün Fransız vatanseverlerini 
kendi etrafında toplamağa te· 
Şehbüs etti. İmpanıtorluğun _va
li ve kumandanları, ekscrıyet 
itibariyle, General De Gaulle'e 
iltihak etme<liler. Fransadkn 
Londraya geçen . siv~.ller pe~ 
büyük ve mfrhim bır kutle teşkıl 
edemedi. Buna rağmen "Dövü
§en Fransa'' Fransanın kurtulu~ 
bayrağım şimdiye kadar ~eref.lı 
bir ırette ermde taşıdı ve hakı
ki Fransayı temsil etmekten ge

Sigara ve içkiler yeni fiyatlar 
üzerinden bu sabahtan itiba

ren satışa çıkarıldı 

ri kalma<lı. 
Amiral Darlan Dövü~en Fran

sa hareketine karşı en şidd<'tli 
mücadele etmiş Vichy hüküme
ti erkanından biridir. Şimd'i Hür 
Fransız hareketinin başına onun 
geçebilmesi hariçteki ~.,ransızlar 
arasında epeyce enerJ:k mese· 
leler çıkarabilir ve onlar arasın
dak1 bu mesele Hür Fransız ha
reketinin Müttefiklerle ınünase· 
betleri üzerinde de tesir yapahi· 
lir E<Teı bu tesir Fransa dı!)ın-

• h • • •• 

dakı Fransız kuvvetierının muş-
terek ela \·aya h'iımctlerini .zaafa 
uğratırsıı bu, çok esef edılecek 
bir ha(r ~e teşkil eder. 

Amiral Darlan, düne kadar 
lii.ir Fransa hareketine cand?.:ı 
dlişman hır hükumet adamı sı· 
fatıY!t f::ınliyctte bulunmuşsa 
b1ıg.\n ) tiycı ek, ya islemiye
t0k bu lı nekete ıı-;tirak ed'ınce 
onun basııın gecıp idare .,.emle· 
1 ili t'line alınası hakikaten ilk 
ınücahitlcı in ~ücünc gidebilir. 
Fak t Amiı al Darlan'ın o has'.ln 
muhalefeti oizlıden gizliye 1.c
tnayuller vr ~vaıd1mlar. ile sırf 
b r polırik oywrn şekhnde ;da· 
llle E'dilmişsc is değ'işir. Bunları 
bılmeden bugünkii va.ziy~t ha~· 
kınd bir fıkir dermeyan edebıl· 
?n1,;~e imkan yoktur. 

.l\haroafih vaz:yetin ciddi c! 
d u üphesizd'ır. Çünkü Gene
ral De Gau"lle hareketi namına 
Londru.dan yapılmak istenen b'r 
:rad) o neroiyatma İngiltere hli· 
lcumeti $ımali Afrikadaki askeı·i 
hareketlere zarar gelebilme.si Pıı -

Sigara, tii.tün ve i~ki fiyatla-\ 
rına bir miktar zam yapılması j 
lüzumu hasıl olduğundan İnhi
sarlar İdaresinin er.ırile tütün 
ve içki bayilerinin ellerinde mev 
cut nevilerin miktarını birer be 
yanname ile en yakın İnhisar -
!ar satış depolarına bildirmeğe 
mecbur olduklarını yazmıştık. 

Beyanname verme müddeti 
dün akşam sona ermiştir. Yal -
nız açık içki satan bayiler mev 
cutlarını bugün a~ma kadarı 
bildirebilecel:lerdir, 

Diğer taraftan İnhisarlar ta
kip memurlan dii.n şehrin muh
telif semtlerindeki bayilerde u • 
mumi bir kontrol yaparak be -
yannamode bildirdikleri miktar 
dan fa.zlıı. tütün :ve içki bulunup 
bulunmadığını, ara.ı;,tırmışlar -
dır. 

Sigara, tütün ve içki yarın • 
dan itibaren şu fiyatlar üzerin
den satılacaktır. 

Sigaralar: Sipal~i lüks (tene
ke kutu) 80, Samsun lüks (tene
ke kutu) 71, Sipahi 75, Samsun, 
Yaka 65, Çeşit 80, Boğaziçi 55, 
Yenice ince 45, Serkldoryan 40. 
Bafra maden 4.0. Gelincik 40, 
En ala 40, Tiryaki kalın 40, Tir 
yaki ince 41, birinci kalın 32. 
Birinci ince 30, Hanımeli 23, 
Üçüncü ince 22, ikiz 20, ~al~ 
kalın 20, Köylü kalın 15, Koylu 
ince 15, Doğu meb'us A. 60. 

Meb'us B. 45, Meb'us C. 40, Su
•bay 25, Asker 3 ıkuru~ saıtıla • 
caktır. 

Tütiin fıyatıarı: 
En ala 30, Bafra 25, Tatlı sert 

fabrika 25, tatlı sert Atölye 20, 
Birinci fabrika 20, Birinci Atöl
ye 16, İkinci köylü 14, 

Purolar: Toros tanesi 17, Es
mer tanesi 8 kur~tc.r. 

İçki fiyatları: 
50 derecelik rakıla.r: 100 san

tilitrelik 700, 50 santilitrelik 
350, 25 santilitrelik 195, 15 san 
tilitrelik 120 kuruşa .satılacak • 
tır. 

45 dereclik rakılar: 
100 santilitrelik 500, 50 san

tilitrelik 260, 25 santilitrelik 
135, 15 santilitrelik 95 kuruşa. 
satılacaktır. 

43 derecelik rakılar: 
100 santilitrelik 400, 50 san

tilitrelik 210, 25 santilitrelik 
115, 15 santilitreilk 70 kuruşa 
satılacaktır. 

Votka: 100 santilitrelik 460, 
50 santilitrelik 250. 25 santilit
relik 130 kuruşa satılacaktır. 

Kanyak: 70 santilitrelik 400, 
35 santiliıtrelik 225, 15 saııtilit
relik 110 kuruşa satılacaktır. 

Vermut ve kınak, şarap: 
100 santilitrelik 340, 70 san-

tilitreli'k 250, 50 santilitrelik 
200, 

(Sonu: Sa. 3 SU. 6 da) 

J Denizyollan _ye Limanları 
Fevkalade halin devamı müdd~tince 

işçi ve müstahdemin ailelerine 
Ayda beş lira verecek 

Ankara 28 (Yeni Sabah Mu-- celerinde bulunan müstahdem • 
babirinde~) - Devlet Denizyol lere kendileri, karıları ve iaşe -
lan ve Limanları memur ıve müs leri kendilerine ait olan ana ve 
taıhdemlerinin ücretleri hakkın- çocuklaıından (yetim maaşı al
daki kanunu değiştiren bir la - mıyan üvey çocuklar dahil) her 
yiba Büyük Millet Meclisine ve- biri için fevıkalade halin deva • 
rilmiştir. mı müddetince ayrıca ayda beş 

Bu layiha.ya. göre, bu idare - lira verilecektir. Bu paralardan 
lerdeki amele ve hamallar ile hiç bir teVkifat vapılnuya.cak •· 
birden 15 e kadar barem dere- tır. 

dsnla.r, birbirlerine şu pıarolJ.yı 
11crmişlerdi: . 

Gemilerle beraber gitmek re
şebbüsünde bulununuz. Eğer g it 
mek mümkün değilse genıiled 
bat•ı mız ve gemilerle birlikte 
den izın d ibitıi boylayınız. lfo,r. 
ue i)hırsa olsun hiç bir genü. 
Miln «n.:.lere bırakılmıyacııktır. 

Amiral La'bOl'de tar"lfınd:ır..ı. 
gonJenl::ıı:::< olan genç sn'bavhn', 
filoyu alıp götürmek ve bu müm 
ki.in olm, cıığı. takdirde gemile 
r. hatınnak plaıı.nın ıcn\$1 lU 
zumunu te:.yid e~nek Ü7.e!'ı:ı 1 v· 
ulon'a ~eldikleri zaman Stra.!}-,') 
urg zı~hhc::ı babrılmı.ş bulunu 
y')rdu. 'J cuJon'u terıketmek iç•n 
Yak:ı ge~ıkmişti, mukave1\ct i
çin de ''akit kalmamıştı. Alman I 
larla İtalyanların zırhlı kollan, 
tersanenin kapılarını dövüyor • 
lar ve liman sahilinde sağa sola 
dağılıyordu. Tersane, çarçabuk, 
zorlanmı~. muhafızlar itaate ic
bar edilmiş Ye Almanlarla İtal
yanlar, Strasbou~ zırhlısının 
demirlemiş olduğu Millia.ud rıh
bmını istila etmişlerdi. Alman
lal'la İtalyanlar, :z.ıl'lhlıya çıkmak 
istcmi~ler ise de zırhlıdaki Fran 
sızlar, toplarile ateş etmişler ve 
düşmanı duı·durmuşlardır. Bu
nun üzerine İtalyanlarla Alrnan
'bı.r, .zırhlının mahvolmasına, el
leri kollan. bağlı bir vaziyette, 

şahit e>lmWJla.rdır. Bu esnada Londra 28 (A.A.) - Tunus
Amiral de La.borde tarafından ta ilerlemekte olan İngiliz bi • 
gönderilmiş olan genç zabitler, rinci ordusu şimdi Tunus şeb -
filo kumandanları ile birlikt.e r min 25 kilometre batı.Rında bu
üiğer gemileri alıp götürmek t ec lmıa.n Taburda'yı işgal etmiştir. 

Amerikan harbiye nazırı, mı. 
raya, bir ltalyan fırkasının ıu.. 
'-a yolu ile getirilr11iş olması ih
timalinden ba.hsetmektedır. 

iki 

-ı 'ı:k-:-d bul kta N"""'J"edı'le ,.,........1- • ~'-lı·g- h a Milttcfiklt:rin ilk Jıcclefi TumUJ 
.l' l ~ı e unına u ibaret ""i'4 n .. ......... ~ , av 

f -··1 • eti d b h tmekte b" Şimali Afrika umumi kar·»•. olan "B Plinı,, nı icra etmek -ıy n en a se . ır "" · 
mümk\in olup olmadığını tet • hücumda 40 düşman uçağının gaJıı 2S ( A.A.) - Milwcr kul'· 
Jtik etmişlerdir. Gemiler, ha.re- tahrip edildiğini söylemekte . vetlerinin şimdiki hedefi 'I'u..,us 

dir ı ~Jıri olduğu tahmin edi!ıi1l·kte-
kete hazırlanmışlardır. Fakat · 1 
Alman uça.klan derhal infilak Müttefi'klerin şimal doğu böl dir. Bu ııehlr hücumla .. ı.ndtk-
edici maddeler, tenvir fişekleri gesi üzerinde yaptıkları haya 'ı tan sonra BiT..ertin tecrid t.>dil -

faalı"yatı' <><>nasında 11 di;..,...,an mesı' ı'mkfımr1ı temuı' ed"".'"ktır:· • 
atmışlar ve maynlar koymuş • "' """ """r"'' "'· " 
ıardır. uçağı tahrip edilmiştir. M'litte - Müttefikler dün Ta.burda'vı al -

Bunun üzerine filo kuman _ fikler iki uçak kaybetmişler - mışlar.dır. Bu şehir Tuı: ;ı::a 25 
clir kilometre mesafede ve TunlL<>UD 

danları, topçu zabitlerine barut Tttnu.<ıt.a bulwwn Almaınlar ht b D 
anbar:larını berhava etmek em- J ana arı mesa. esindedir. iğetı 
· · · 1 dlı B tl Londra, 28 (A.A.J - Tunu.<>- cihetten Vichy'den alınan ha ... 

rını vermış er ·. u sure e ge • - 12 ı"la~ 15.000 Al""'. a11ın bulun- ı..... J .. ·ı rd b b 14 •·• ~r ere gore, müttefi ldeı Tunu~ 
mı e e ulunan su ay ve er - dugu- t,-ı..mı·n edı'Jmekt-..lı'r. Bun 16 k'l 
l · ef a.u cu sa· ·ı ometrc mes..-Ued_ b:ıhı.· 
erin ekserisı tel olmuştur. 1a.r Tunus, • Bı'zert.e \'e Ga"'--0 '1' '"'-b· d ' · Uf:-~ nan \..-{!' lf' a yı ı~gal etı.n ;şlcr 
f"ransız filosunun insan itiba- tutmaktadırlar. dir. 

r ile zayiatı, Fransanın bir gün- ---:::------ --- ------ ---- - ----
lük harpteki ka.yıbından pek • 
çoktur. Fransız gemilerinin talı ı •ı • ı • 
ribi işi, s saat de•"Rm etmiştir. ngı iZ erın OD 

Her kumandan, kendi.sine ve· 
rilmiş olan emirlere itaat etmiş d 

1 tir. Slı·asbourg zırhlısında ol - a a ara taarruzu 
duğu gibi diğer gemilı-rde de 
Mihvercilerin gemilere çıkmak 
teşebbUsleri top ateı;;ile karşı • 
lanmı.cıtır. Almanlar. projektöt' -
leri ile Toulon'u tenvir ediyor -
lar ve Fransız filosunun deni -

(Sonu: Sa. 3 Sü. 4 de) 

Atılan bombaların birçok ha. 
sarlar vücude getir.tHi anlaşıldı 

Amiral Darlan'ın 
söylediği nutuk 

Kahire 28 l A.A.) - Müştercl< 
İngiliz orta!:.'ark tebligi: 

Kara km'\·etlerim.ız hakkında 
kayda değer bir şey yoktur. 
Dün Lihva üzerinde hava faali· 
yeti ki.içÜk olçüde olmuş ve av
cılaı ımız Bingazinin cenubunda 
iki düşman wvcısını dfüı.ürmüş -
Ieroır. 

rın ve binaların arasında patla· 
mı~'tır. 

Dün bomba t.ayyareleı imiz on 
iki adada Portol3.to körfe-,dne 
taarruz etmişlerdir. Rıhtıma isa 
betler kaydedilmiştir. Rıhtım 
bo;yunda gemiler bağlı bulını . 
makta idi. Sicilya ile şimali A1 
rika arasında faaliyette bulu -
11an uzun menzilli av tayyarele-
rimiz bir Yunkers S8 dü.-ıünnü.ş 
ler ve başka bir tayyareyi ha~ 
ra uğratmışlardır. 

-Amiral, Toulon faziası üzerine Alman
yanın, Fransanın ebedi 

düşmanı olduğunu iabat ettiğini söyledi 

Sicilvada Gherbini hava mey· 
danı 26-27 Sonte.şrin gecesi or
ta bom bu tayyarelerimiz tara -
fın<la11 müessir surette bomba -
Janmıştır. Bom balar hangarla - (Sonu: Sa. 3 Sü. 3 de) 

Va.5ington, 28 (A.A.) - Öğ· 
renildiğine göre Amiral Darlan, 
Cezayir radY'Q6unda şunları söy
lemistir: 

Afrikadaki Fransızlar, On Alman Tümeni Zor Durumda 
Hitıer, Fransayı s'ilaıhtan te:·- ı 

rid etmek için Toulonu işgal t>l· 1 
meğe karar verdi. Fran:sada or- Ruslar 
du, inhilal etmiştir. Toulon fi- dün de St alingradın garbında il er· 

ligeiek birçok meskun yerleri geri aldılar 
lo.su, kendisini kahramanca m ü
dafaa ettikten sonra kendi ker.· 
d'ini batırmış veyahut limanı ter
ketmeğe çalışırken batmıştır. 
Toulonu serbest mıntaka ilan et
menin bir tuzaktan başka bir 
şey olmadığını evvelden anla
mırk güç bfr şey değ'1ldi: Alman
lar, filoyu topların ateşi altına 
alınak istiyorlardı. 11 İkinciteş
rinde filoyu, limanı tcrketmeğe 
davet etmJ.ş idim. Kumandaı., 

benim sözümü dinlemek lüzumu
na kail olmadı. Gemileri kurta
rabileceğini zannetti. Şimdi, bü
tün gemileri kaybetti ve birçok 
subaylarla erler'.ın ölmeleı ine se
bebiyet verdi. Bütün Fransa iş· 
gal edilmiş, General Weyg-and 
tevkif olunmuş, müsellalı kuv· 
vetlerimizin silahlan alınmıştır. 
Almanların gayesi meydanda
dır. Bu gaye, Fransayı çarmıha 
germektir. Ezeli dü~manımızın 

1 
menfaatlerine bilerek veya bi.1-
:m:iyerek hizmet edenler e katl:.iyrn 
merhamet etmiyeceğiz. • 

----------------------
Pazar sohbeti 

• 
Aşureyi nasd pl
tlrdlk ? Helvayı 
nasıl pişirmişler? 

Sermed Muhtar Alus'uıı bu 
sıefis y8ZJS1Ill bugün 3 üncü 

sayfanıı7..da okuyunuz. 1 

- J 

bu bölgede 7 Sovyet tayyare$ 
düşürmüşlerdir. 

Alınan motörlü Jcıt1alan Kal -
muk bozkırında yaptık.lan bir 
ileri hareket esnasında yeniden 
bir düşman gnıpunu yoketmiş-
1erdir. 

~<>Ya 28 (A.A.) - Sovyet kasyanın garbında yapbklan 
lnt'a.Jarı, Kalatch ile Rickhev a- multabil taarruzlarla dü.~man 
ra'Slnda 10 Alman tümenini sar- hücumlannı geri püskür:tmü.ş -
mış gibidirler. Bu tümenler, çev d.erdir. Alagir'in şarkında da şid 
relerindeki daireyi yamı.ağa mu detli Sovyet taarruzları akim 
~-afak olaımazlar ise, yokedil - kabnış ve Sovyetler 35 tank kay il 
meğe mahkfımdurla.ı. Bu Alman bet.T11işlerdir. Av tayyarelerimiz 
tümenlerinin etrafındaki çen - -------- --- ------ - - ------
ber o derece sıkıdır ki, tek ü -
mitleri başka AhnaJı kıt'aları -
nın dışd:an yapaca.klan karşı 
hücumlardır. Alınan mukaYe -
met1, kuvvetlenmiştir. Bu da 
yakında karşı hücum ba.5lıya -
cağına al8.mf.)ttir. 

Çenberin kenarlarındaki mu -
harebeler, pek şidrletii olmak • 
tadır. Alman kıt'a!annın bura
dan kurtulma şansları bilhassa 
garpt.au gelecek olan A1man kıt 
alarile çenıbcr içindeki tümen -
lerin gayretlerini iyice tanzim 
etmelerıne bağlıdır. Fakat ele • 
mit yolile nakliyat, c;O'k zayıftır. 
Bundan ba~ka Almanların elin
de ya lmcak ta yoktur. ~ovyet 
tebliğleri. Rijev · bölgesindeki 
taarruzları hakkımla sükutu mu' 
hafa.za.da deva.m ediyor. Bu ta -
arru:.mn sonuna ermeden açığa 
vunılmıy<1ca~ sanılmaktadır: 

Ru.sıar Kelstlı.Yı.ya'yı aldıl.at 
Moskova 28 (A.A.) - Rus 

kuvvetleri, Kelstkaya'yı geri al 
mı şiardır. 

Almwı Teb7i(ri 
Berlin 28 (A.A.) - Alınanı 

orduları umumi karargahının 
tebliği: 

Alman ve Romen kıt1alım Kaf 

İLKOKUL OGRETMENLERi -Müteı-akim istihkaklarının ödenme•İ 
için Meclise bir layıha verildi 

An.kara. 28 (Yeni Sabah Mu
habirinden) - İlk okul öğret -
men kadroları ve öğretmenlerin 
hususi idarelerden muhtelü a -
laca kları ve mes~n bedelleri 
hakkında Maarif Vekaletince 
hazırlanan bir kanun lfıyihası 
Buyük Millet Meclisine veril -
miştir. Bu layiha esaslımnı bil
diriyorum: 

lda.rei hususiyeler bir çok se
bepler dolayısile ilk mektep mu 
allimlerinin paralarını vereme -
mişler, bu yüzden cmallimlerin 
intibak ve kıdem 1,a.mlarnıdan 2 
milyon, diğer hesaplardan da 
1,5 milyon lira alacakları top -
lanmıştır. 

Badema valilikler, mali kud
retleri nisbt'tindc öğretmen ve 
mua,;nlerinin terfilerin' !C'min 
için büt~elt"rine her & muıı 

zam tahsisat koyacaklardır. lık 
okul öğretmelerinin 942 mali 
yılı iptidasına kadar muhtelif 
hesaplardan tahakkuk etmiş a • 
lacaidarı hususi idarelerce üç 
yıl içinde tamamen ödenecek -
tir. Mali vaziyeii müsait alını -
yan hususi idareler hu borçlan 
için Maliye V ckfı.letinin kefa!P. -
tile istikraz akdedebileccklcrdir. 

İlk okul öğretmenliğine yeni 
tayin olunanlar bir seneden 3 
seneye kadar stajiyerlik yapa -
caklardır. Bu stajiyerlikte mu
vaffak olup ohnadıklan Maarif 
M iidlirlüklerinde teııkil edilecek 
üç azalı bir hey'et tarafından 
ıvcrilecek ma:;,balaya göre Vek.§ 
letce tesbit edilecckt'r. Muvaf · 
fak olamıyanların vazifelerine 
nihayet verilecek Ye bu takdir-

Sonu Sa, 3 Sü. 5 tc' 





l'EN I SABAH 

~.PAZAR sottsETil= (SoN :E-I . .A.::s~~ t.L...:BFI~) l •ı• s&••• l 
A. ır i asal p·_şh·~· ?. ~ lnniJ;i:r·ın on ·ık·ı T 1 - f- .=- x= Ecnebi memleketlerden lkiar:'a.U::::: ~;::ar 
~· n~sıl Pi il Uyı!:ı.lü ~J J.I o on acıasını gelen Türk memıır.iannua ••-~?~Jayı ~ şır ş er 1 nrfalara t~~rruz~!lrı moaflaTı 

Yazan: Sermet Muhtar Alu~ 4U Uü 111 d d '-' k• ı Ankara, 28 (Yeni Sabah Mu- Yazan: A. C. Sarat;o/!lu 
(Baştarafı birincide) uyan ır ıgı a ıs er babiriuden) - Meclise verilen 

Ad tt·.· ya. Muha""'enl mrı·ı1 ..... ,. · t::ı.. Bu ve b~ka hareketlerden 4 · yeni bir kanun layihasına göre Bu harbin başlangıcında Ay 
.. b. ..,.. ze, mı manunıza çalı§alıın !.. ı '1,..· emı k tl d k' 1ng 0111.tni , rnnd.l el değmedi mi, Saat önümüzde, Kavur zade 

1 
tayyaremiz dönmemieytirı. - Baş tarafı 1 'incide - Times gazetesi diyor ki: ~neuı m e e er e ı memur- rupanın, ~liz donanma· 

~:V • ·ıı JE:' aşure pi§irilır, konu Aziz beyın <Nazariyatı ceza) sı- Trablu,sgarp ve Ilmns Uuıanlan (Baştarafı birincide) Evvelleri "serbest mıntakn." Jaı•dan merkeze çağınla.nlar Tür sından sonra listenin en başında 
~~?1· Jya ol um. An'anenın nı açnuş. o bana, ben ona sual- Bombalandı zı.n dibine inmesine şahit olu - i'imini ta.~ımakta olan yerlerde kiye lrudutlarına girdikleri ta - gelen deniz km•veti, Fransız de-
'<lll.ı ı da .undan: ler sora dururken, B: Kahire 28 (A.A.) )- Birle • yor!ardı. mühim iki şehir vardı: Biri Mar- rihi takip eden ay b~ından iti· :niz kuvveti idi ve bu kuvvet btı· 

t. m , .. ı.ı:ı Peygamber za- - A.'jureyi bır yoklıyalını ! ıfo. şik Amerika kuvvetlerinin Or4 Fııuısanın Ma~nı 1Günü silya, denizaltıları limanı olarak, ibaren ve avdetlerinde Türkiye gün artık mevcut değıldir. Mil-
ltıaı 150 gün duımadan y~ di. taşarktaki umumi kararg:'a.hının Vıchy, 28 (A.A.) - Ofi ajan- dığeı'i Toulon, Fransız filosunun hudutlarını tcrkettikleri tarihe yarlar ve milyarlar sarfiylc ıl· 
lnur y ğarak tufan olduktan. Bir de kalkalım ki yanık ko- tebliği: sı hildir~yor: toplantı yeri olarak.. Almanya. dradar olan maaşları cicrecei ma- euda gelmiş mu'hteşem bır ar· 
k.1 ı.ızu dcrva halini aldıktan kusu mutfaktan dışarıları bürü- 26 İkinciteşrinde Birleşik A· 1940 Ha.Z.iranın<lanbcri donan· Toulon'un işgalini Fransız bah· aş emsali hasılı üzerinden Türk "madanın so.n kısmı da Toulon 
~. ra yağmurlar din p suiar çc- müş. Vakıa bazıları hafif is ko- nıerika ordusunun 9 uncu hava m:ınız birçok acı imtih<rnlar ge- riye za.bitler:nin mukavemetin- parası olarak tesviye edilecek - s:ıılarnıa gönifilüp gitti. Bugün 
~hnc NU'h'un gemisi Cudi da- kusunu severler amma, bu öy- l teşh.-ilinin B. 24 ağır bom.hardı- ç.irmiştir. Donanmamızın gemi- den çekindiği için başka bir za.- tir. gönderinde ,Fa:nsız bandırası 
pnın üstüne oturmuş. Nuh A- lesi mi? Gen.izi cayır cayır yakı man uçakları, Trablusgarp ve cilerinden bir kısmı Dakardfl. mana talik etmişti. Şimji Hitle- taşıyan harp gemileri artık par~ 
J..:_:.:ı.sseıaını karaya ayak basar yor. . • ı; Homs'un liman tesislerini bom- batırılmış., bir kısmı İskenderi- rin Fransa devlet reisi Mareşal Sigara ve ı~kı fltrat malda .sayıla.bilecek kadar azal .. 
bj111a.z gemide bakiye kalan za- Arkadaş hiç oralı değil: bardıman etmi~lcrdir. Tıablus - yede bloke edilmiı;i, bazısı dün- Petain'e gönderdiği mektup Al- Y 3 • mı.~ bulunuyor. 
tııl'c.'den ne bulduysa hepsini ka- - Riraz drbi tutmuş. kazıyıp garp limanında b~yiik bir tica- ya.nm mwhtelif noktalaı mda İr.- man taarruzlarına dninıa takad· llr1D8 zam )'8plldl 1940 yılında anavataıı çöktiilt-
ı._ra:k bu aşı yapını§. lttibaiyle atarız~ j ret ge!llisine isabetli bir endaht gil' 'er tarafındun esir l'clilmi:), düm eden bir propaganda vesi- ten sonra lt'ransız -deniz kuvvct-
ııeta'ber yemişler. . Koca ala.uıetı yaş beztC'rle tu- yapılmış ve bu gcmid~ mHthiş ı nih-;et bundan on beş ı.:-ün ön- ka.\;ından ba.ika bir sey tle>ğil- ( Baştarafı birincide) leri de öksüz bir hale gelmiş-
le %ure p;ştikten sonra gözetı,- ta tuta, df'vrilıverın0sın dıye bir infilak vukua gelmiş ve rn' ce c!c b'ı kısmma Am.~rilrnhlnr c.lir. Bu ınektunta hayı·cte düşü- Şişeli Sofra şarapları: lemi. Bunlardan bit• kısmı ingi-

n usuı ve crkfı.n varch: bin bir itıııa ıle . ıkı:ıa, fıkına ya- gın c::ıkmış~ır. İspr.n1ol dalgakı-1 tara.;. «le~: Ccruyir ve Pa,1 sa- recek herhangi b'r !':ekil, veya 3'.1-0 santilitrelik 330, 200 san- !iz limanlarında kalmış, birkııı;; 
Ocaktan inince evin en ya~lı, na eğerek i<'ındckn~ helvahande ranına da isabetli encfaht kayde ı hilleri önünde oldürü~ü darbeler hii<l'ı.sclerin simd1ye kadrr tek7ip tilitrelik 200, 70 santilitrelik gemi :Mısır sularıııda g-afil av-
~ &>fu sullıa, namazında, n!- re boc:..:.Jttık. ı)ib nde z.fıri, c.;a- dilmiş.tir. indir"lmiı;i. r. 27 Sontc~r•ıı giintı etmemiş olduğu hiç bi:· iddia 90, lanmış, geri kalanları dı. • (J. 

leQ.2;ında kadını abdestini taze· mur g b•, ıkı parm k külc;e. Homs limanında ht:yük hacim Fransız deniz kuvvetini k•u yoktur. Fıçılı Sofra şarapları: Litresi ran" da, "Martinik" ele w Totı-
l'!. başını örtüp besmele ile ka.- Kı"J><;eylc, danek bıc:a~ıyle ka- de bombalar, baş.ka bir btiylik yeni bir matem günü tt fıkil et- Fransız .Filosu Hakkında 70, lon" dn. Mareşal Petain hüküme-
~ açar, ü~ ihlas bir fatihe o- zı babam kazı; tencereJc su ı<ıı-ı' ticaret gemisine isabet etmiş m:ştir. ıBir l\fütaloo Misket şarabı: 200 santilitre- tinin emri altına girmişlerdı. 
"'~Yarak içine bir bardak gülsu- tıp yıka b·ubam :;ıka. Helvaha- ve vukua gelen inf.lak netice · Bııı?ün artık b:rer zır:Iılı enka- si 260, 70 santilitre-si 120. İ""'e verilen so"z hiliı.fına Toulon 
"" ed kil · k tt·k · d b · t ·ı ., Vaşington 28 (A.A.) - Gcor- ..,. ve hemen kapardı. n e erı vuıe a ·tarnı't c ı . sın e u g-emı ar.1amı e yana zından başka biı ~ey olı•ııyan o g-ieyı temsil eden asandan ve Bira: Şi~eli 4:0 kuruş, fıçılı limanı İ%"'nle kalkışılınca Fran· 
Beş dakika sabır. Yme bes- Lök gioı._ ~eb•n maşraba ma~ yatmıştır. Uçaklar, limandan muhtet,.em gemileri ht:yccaı'!.a bahriye encümeni azasıııdan 1ııl bira: Litresi 70 kuruş, sı.ı deniz an'anclerine layık bır 

llıe~e ile kepçeyi alır, kazanın üç rapa su. Tadın g'.ttıği U:ıbıi; gel· ayrıldıkları zaman bu gemi bat kapılmadan hatırlamak kabil ol- "esaret ve '1...~~ .. ıetle 
0
··z mure"' + 

)er d ldurd · · · k · t _ ,_ .. ·a· Rochard B. Russol, şu beyanat- Viski: 75 santilitrelik 1600, .. ·ı.=;,.. ·"" ı_ne vurup, ilk o ugunu sın yıne şe er, su . m,1.1\ uzerc ı ı. nııyacaktır. tebatı tarafından berhava -..J;l,,,., 
aı....;:!.. H · .. ·· · d I d 28 (AA ) A · ı ta bulunmu.c;tur: Cin: (yerli) 100 santili.tr-es.i 650 t.U< ~ -"i'ia dökerdi. urma, ıncır, uz~nıuı. yan an ..ı0n ra · · - mıra· Kahramanlıkları her zaman, Fransız harp ganıileri galip düş-
b_Artık kaplara bölme .. sıras~. çoğu birbirıne yapı~ıp k·'din ha- 1 lik tarafından Cum::-.r.tesj akşa· herkes tarafından t~slını edilen Almanların Fransı~ fılosunu Jcurustur. rnanın söziine manarak Toulou 
~ına üstten alarak suzmesı, lini aldığı, ç.öplüğe nlıkl;ğı için mı neı:ıredilen tebliğ: dona.nm::ılan ve gemicileri ile ıf4 ele geçirmeıfo kalkışın.a'.arı ha· Birinci sınıf likörler:· il00 ea:n limanından ç:fk:nuyan vah.idıi· 

Zlsına dipten alı.u·ak kovusu. haydi bir brıy daha bakkal; ye- 1 111giliz denizaltıları !talyadan tihar eden Fransızlar br.!jlarm:ı linde bu fılonwı yapaca~ı işten tilitresi 700, 50 sa.ntilitresi 3fı0, harplerdir. 
~A~nan kaplar çiçekli, nakı:;lı tişsin yenıler'i... hareket ederek garp Trablusnn- g.alen bu yeni fclakelin acl.8ını hiç bir zam.an ŞÜP'he etmedinı. 25 ı>antilitresi 200 kuruş üzerin-

1918 
yılında Almanyanın çôk· 

~unya testileri; geniş .. kas~ Ekti hatunlar kapı ara!ığ111- daki Mihver kuvvetlerine tak - şiddetle duyacaklardll'. Fransanın güzel gemiledoin fe· den satıl:1caktır. mesille öz ınürclt..ebutı tarafın· 
'l:t'; çukur tabaklar. P!şırenın 

1 

dan çenede: •iye ve malzeme götürmek için :Bu ac· vatanlarına- ve verchk- da edilmesi hakikaten acınacak .IJı:inci ~ınıf likörler: ,,_. " 
\>arı - 1 . d k l İlah. l 1 b d "k.J . ~ bb"" şeyd i r. Fakat OJları Toulon lı. dan ııgilizlerin "Skapaflow li· ..__ ıgına, göınder'; cnın e a a- - ı çocu < ar, -.ı,ınız an rı. ııenızi geçrnege teşe us e · leri söze ihanet eden bazı şefle- 100 santiJitresi 600. 50 ~ti- manına götüriilen Alman a.çıJc 
;:lığına göre ç:ft testi, çift ka- büyük işlere ne kalkıl":rsııuz? den düşmanın 9 ia.şe ger.1isini rin ~erefsizliğinin fiılycsi oldu· manının dibinde yatar görm~ titresi 3on. 25 santilitresi 150 I <lcnız filosu İngilizler el koyar 
. •çift Uı:'bak yahut tek, tek tep- t Ieşhur me..-;('led:r:Ycmeğ p;şireu · batırmışlar ve üçünü hasaı·a uğ ğu iç'!n Fransız kalblerinde da.ha Müttefiklerin ı;:!'emilerin~ ateş r•. · 'kul'Usa satılacaktır. 

lliler k ı ı ·şı melı k b d b b r ı 1 rd D · ıt 1 çar go··rmeg-c müreccahtir. ~ korkusuyıla filoya kumanda e· be e onur, at anna ı e oca aşın a era er pışme ı ... ratmıı? a ır. enız:ı.. -ı arımız • büyiik bir tesir yapacaktır. s· r af . . den Aln:ıa.il Am.iı:aii Fon Röler"in 
it Yaz örtüler yayılır, üstlerine Miibarek kaynıyor, l<aymyor: dan biri bu

1
ndan ba"ı:a Orione Bizi har.be çılgınca ;;üı ükliyen Gene ba.hz·;ye encümeni aza- ~ ı~e 1 5 ıspırto: 1 emriyle deniz muslukları açıl· 

it enarı zımbalı sakız gilbi patis- şimdi de ~uyu ayrı, seli ayrı; hır tipinde bir ta!van muhribini de lerden sonra, sıra ~;mdi, aynı sından ve ayandan M. (;uy G:ıJ.. 00 santilitrelik :;40, 25 snnti • ı mak suretiyle inblıar etmişti. 
ı~~ Örtülür, ayv.a~, uıµı.ğa, el u-. türlü helmeleşnuyor; cumbul., haS2rı:ı umtmıştır. ' inayetlerin kurbanı imparator- !ette, şu sözleri söylemJ.ştir: litrelik 170, 15 santilitrelik 100 
~ kadına veya ~leı:neye ve-1 cumbul... s luğumuzun bekçisi ve nwmlel·e- Fransız donanması, ML ttefık- .kuru.ıa satılacaktır. Aradan çeyrek asır geçtikten ,.;;p yollanır, götüren gönülden Kap~ dı~ındu.kileıden biri ~...ı- kıramaz takımdan. timizin en yüksek şeref \'C ş:m lere hizmet etmi')t.ir. Bu fdo, ha- Saf ispirto: Litresi 230 ku • ;;onra bütün bir Fran:;ız filosw 

l>an mecidiye, ik'.i çeyrek, çey-1 kızı ç:gnocl..i · j Eski kitapları karışt;ırıp (Ev an'aneler'!nin timsali olan do- kikaten kahramanane hare' ruştur. da, yine dü.,.c:man el koyar kor· 
~bahşişi cebe atardı. - Yüz dirhem pirinç unu, }"İ.!.; kadını\ nı (2) açmışlar. Ondaki namnanıtıı vok olmasının memle- etmi.)tir. {Hasta.neler için) ku.,;uyla, ceıına.nelm\ler;oo al:e3 

1 
diııhem mşa.c.;ta. yüz dil'tıem ko- ta.ı·ife g-öre bir kıye una bir ket önünde- mesuı:yetini taşıyan \·ermek suretiyle intihar ediyor. 

Gelelim asıl bahSi:mize: la. Evn•la ayn ayrı kapl,•rda ı:ın- çorba .caşığı hesabiyle, Belediye la.rdadır. Temdit edilen bir kanun Elinde gerek sigara ve gerek-. Almanlar g~erini denir& 
t. O devirde GQıtepede, bir Mu- landınıı. Kaşıkla knrıştu a ka- yaı:'llı tencereye lwyup, üstüne • se içki bulunanlar bu sabahtan muslukfaruu açmak suretty-
~artem ayı içindeyiz. E::iki a!..iÇl- rıştıra bit kcnarcıktan ıı:;ulca a- de un, karı~tırmağa b9şlaıruşlı:ır. '.l'oulon'da ()() H.n.rp i('rt>ousi Ankara, 28 (Yeni Sahalı Mu- itibaren yeni fiyatlar üzerinden Je batırıp İngilizlere esir oldu.. 
1ı sılada· yenisi molada (1), kıtın. Nüzuce (liizucı·t 1 h~ışu·! Bir türlü pembeleı;mlyor, tın BulunuAyor T 1 habirinden) - Tunçeli mınta • satı.cı yapabileceklerdir. Aynca lar. Fransızlar· esir olmayı da 

(\.aclım koc~a. A~ureyi kime pi- Dediğini y~1plık. Koyıılaşıv~r- kokusu da hala mevcut. Londra, 28 tA. ·) - ou on kasında tatbik edilen kan ur.un İnhi.sa:rlar satı~ depoları Pazar gururlarına yedircmıyerL'k ceı>-
~l'telim derken, bizde misafir, di. (Oh, oldtıJ deyip ill{ kase.\AC Başka tencereye böldükleri limanında, 3 zırhlı, 1 uçak gemi- iki yıl dalıa uzatılması hakkın- olmasına rağmen bugün bayile- baneliklere ateş verdiler; gemi
~.lihan.lara beraber çalıatığımız kotardık. :\1 ıih:ı r~kte sütlü bh- suya, yjne bir kıye una yarım si ve 18 büyük muhrip tlahil ol- da Meclise bir layiha verilmiş - ll!e tüfün ve sigara tevzi edecek~ leı•ıni de, kendilerini de berhaw 
~arkadaşım B·. ,•emsı· bı-1· r•'nk .. l<>lı.,e.tli İ"'_ kokusu l mak üzere, 60 harp gemisi bu- t" 1erdı'r. l ,. ~ .._ ., "' kıye şeker hesab;yıe .ir.attık a- 1 d w .. 1 kt d" ır. etti er . 
.._-, " 1 ~-sını bilirim, ha.na bıra.-ı bumbt.ır.uk b_ : çe;?ıu; a~za ko- b ı ·· ced h B ·k· · un ugu soy enme e ır. t 
~ ~~ b c.l 1 rı a • on en azır. crı ınrn Bir :fi~ Denizalt.ısı ö Diğer taraft.a.n tuz ve kibrit ki nzaıneili deniz kuvvetini,. 

··· dedi. nur gı ı egı · meya.nesi gelecek le üstüne dö· ·ı ık k ı •.. f ffi lerı• fiyatlanna zam yapılm1yacak . intihan arasında.ki fark sadecf 
~~ını yaba.na atma, müc:efrt-ı Muh3:c~rildm . h~lldcıiı ha!kınıi~r· ı küu derhal ateşten indirece~cr. Benı 28'Ba.rse(A Alo)n'daToulond·'ıı o u ure en tır. bundan ibarettir. 
;.~.~. ~ayışdağı.na., Karaman çı • aşure _pışır mı uyan çanagı- Nihayet. (meyane artık .ı:;el· • · · - " 
~ıne gidışlerimizde kuarttığı m ya~calayıp :,Oluğu bahı,:en:ızdc j m'~~tir, tatlıyı boşalb.p, kenara kaGm.a.ğa muvaffak olan bir - Ba-; tarafı ı i.ndd._- - ı ---------------------------
'Uz tl -ı-. ö 1 b ' 4 I k - Fra:naıız den'izaltısı Ra~t 13 de d b · h' t t hh""d" b .. •••••••••••• -•••••••••••-• d ·Unun, doldurduğu pa ıcan ~uu§. Y e r .-apt:}ll rı.r ·ı... j alalım; teı; dakika suyu~m c:e!,- Eaı:selona r:lmiştir. Zaımc<l:Irti- lı~n~n~~r~~k=:a ~ib~~ ~ . , 
lh~bnasının, yaptığı irmik !hel v.a- • • ı sin!) dem· şler. w. .. 

1 
, 

1 1 -..ıun tadı damnğımızda. Birkaç gün t'vvel, ahbaplar· Bir de kapağı aç~ınlar ki ka.p- gıne gore panyo m,uam aı lunulacaktır . 
.,. 1'&.şralı genç İstanbulda tale- dan b,rı, gt>,c:ende başına geled kara; kaşı~ı daldırsmlaı- ki kas- geminin kumandanına 18 sa~t Vazifelerini kuı>ursuz yaptık-
;::_~irkaç he~şehrisiyle Gooik~ naklettı. YultarıdıDci fıkramızt k tı içinde limandan u7.aklaşınası la- ları tesbit olunan ilk okul öğret 
i:~ t>ansiyonda oda tutrnuı:ı- ha.urlame:ı.rua v.e hu ;\-'a:LIYJ yaz· a:T~ su iliv.e etmişler; 'Şim- zım geldiğini bildirmişlerdır. Ak. menlerinin m.aa.sla-rı Vekfiletq:e 
~. bekar hayan yruşarlarken ı mama sebep -de bu ya. Onu da di de tıpkı k-et:en tdhumu lapa.- si takd-rde denizaltı göz haJ>Si- ·bir üst dereceye çıkarılabilecek-
~~t>!ilerini tadı. tuzuyla başa- anlatayım: sı. Duruşu bile öğürtü wriyor. ne almaca.kur. tir. Ayrıca 'k>u öğretmenler üst 
-"ll Jıep o. Ahba:p, .rtiyasın-da rahmetl. Zar zor yemeğe kalkı."j, mide Tf>llkıatu Kapo<ynon Alman t-aşarılı sayıhnak, ba."? öğr.ctı:nen 
tn,~b.lışını duyan bizim valideler annesini görmüş: Hep ~ra ber kabul etmiyor. Süprüntü teneke- Ve İtah·an Gemilrri lik u:ım7.ed.i unvanı verilmek, 
-.q'll1, kırına. ba.şla.dılar: un helvası yiyurlar. (Aınan ya- sine döksen merhumun ruhu İP- Londra. 28. (A.A.) - İfqa e- maarif memuru namzedi ünva-

MELEK Sinemasında 
~ah.kaıha tufanı yal'atau 

DELİ GÖNÜL . 

h,:- Aşurenin iisteSindP.~ gel- ~alım, ~una okuyarak yıye- c'ınecek. Bereket \tersin, o esP.R.- dildiğine göre, bir m~dd:rttcnbe:- m verilmek, yeni tesise attı ve-
~~ zordur herkesin kan eh.'- lım!) dem.işler. da a.partımaa ..ka;ı»cıffiil.ın kansı ri. ltal~ l1arp gemilerı ye Al· rilınek, ülkü eri sayılmak sure-- 1ııı••••'Saa:-•t•l•l-v•e•l•3-t•e•t•":•n•zi•J~--'H•a•l11k11ma••tin•' •es11.ı·· ·----• 
'"i(lir• 

1 

Evvelce karne ile fın~dan tc- imdada geliveıım.is de hemen hep ·ı ·man denızaltıları Toulon lım ııı· tile tnltif edilec~'kilerdir. .. 
1tı:'~~a..qa. gelince, gü-;cnde da.rik edilme ~00 gı:.am ~n sini mcmnwı memnun kabulle- nı kapamıs bulwıuycn·lardı. Ma-zereti olmadan derse baş - ,.4111 .. ••••••••••••••••• •••••••• ' 

~güvende: var. Şekere gelwce dirheuu yok, nip buiıJam dertten kurbı.rn:n.ı:ı. 1 C.laıı:m!~fiıı KekaDt•ti . "lama tarihinden bir hafta evvel 1 ı• p E K s 
~ - O da iş mi yahu?:: Ondan b~kkallarda!:l ?üsbütün <:ck.~l~lğ Sermed Muh tar ALl~SI Londra, 28 (A.A.l - Daıly vazifeleri başında bulunrmyan •asında 
1,._~Y ne var? Diş buğdayının gunler ve lakm maha.lleöıcıler . . .. Mail gazetesinin Vaşington mu- ve ders yi1ı içinde muereti ol-
~annı ayıklıyaca.ksın, temizce şiımdi keşkülli. tavuk göğsünü, (1) Acemı, hamal, ıetiıHWn 1!:i habiri yazıyor: madan bir hafta aralıksız \'a.Zi- Mıacera filmlerinin en y'üksElk artisti: 
i~Ylp akşamdan ka.z.;na ve ~ütlacı bile b~füı yapıyor: biz de gelmez DL'Utasına. Toulou hadiseleri C1ıurchill felerine devam etmiyen öğret . Pa ul Mu n ı· ve Yenı· Yıldı .,. 
::te koyacaksın. Bugdayma balla. yaparız.... (2) Esba.k &yoklu motasarrı- B:rl~'ik Amel'ikada b•.ılunduğıı menler. inzibati muameleye ta- .. 
~ bire iki su. Sabaha kadar Kararları karar, faka.t mutfa- ii Arif 1tı.e;rin han-mi Ayşl" Falı- zar ·un yaptığı bir kclıauP.ti tevit bi o.l:madan istifa etmiş myıla _ 

nuyacalc buğda.,lar kabarıp ğa soktuklan ahretlik kızcağız 

1 

riye hanımın 1300 küsuı· ~,ım- etmiştir. O zaman pek tab'i ola- caklardrr. GENE TIERNEY 
"'~ okka bu~daya yüz dirhem:. : kan koca, sa.hıma iki yumurta kıı.a. • Church~ll ~öyle deınışti: Ql 'i-.M ... 1 .J "+....bı Hususi idarelerden m~ alan COŞKUN KAHRAMAN 
~ı ... A ". ilk okul öğretıne:.l~ri için Maa-

bılnu ..... ..;ı. nı'ı 'ıçı·n,... lapalık pirrnç be<:eremivc-<:c:k. Kendil~ıi ise, da. İsianbukla hastlın1ş a'ŞÇ11ık rak bundan balliıedilemezdi. rll 
f~ akşamclaı1 ıslatılmış, ka.bu-ı Almanlar bir gün Fransız fi- rif Vekaleti tarafından hükmi 
\il Çıkarılmış kuru bakla Hı! no· 'ı losuna el koym.ağa teşebbüs eJe- b , 1 ol ··- l "' Filmlrude büyü:k muvuffakiyet kazanıyorlar. 
ıı lltu, kuru-\fasu1':eyi de atacak- K U R T U L U Ş cek olurlarsa F'ransız b,ıhriycı:ıi şahsiyeti haiz ir 'i k mi og- ~•••••Bugu'"n Slılaf 11ve13 te teıuilılllı matine••••-
llt " retmenleri sağlık ve i .. tim-al yar 

ıt..:; hep beraber yine kaynay.ı gem'ilerin batırılmasını emrede- dım .. sandığı kurulacaktır. Ü-
~<ır'SUnlar ... Şimdi sıra şekerde. cektir. zd 
~~Okka buğ<lay.a bir bucuk ok. Doktorlar, Bankacılaı. K ''· Bozulan parçaların yedek_ lngilteredf' Aki&1~r yeleı:den a~ kesilecek yü e fi' Tı..nh canMnıYiJF- J'Jlltm"1i ycrinJe,. a,nayor •.• 
11._ Şeker. Ardından ~ .. ~.~.ur:. tipler, Mi.ıheııdl lcı ve!hasıı leri tamir ücreti alınnııık_ Londra, 28 (A.A.) - Fran~ız 1 lerle ga}Tımenkullerden alı. ·ı A 

~)ı, incırı· ·, ç~irdeksiz uzumu bü.tun mi.ırekkeplı kalemle sv.ın yerlerine takılır. donanmasının, Toulonda kendi nacak 'kir.alaı:. teber.riiler vcsaır Hark çılgm bir sel LALE, k ç- kO 
11 ,_ b 1 ·ı gelirler sand1°an sermayesını ..._1-, .. ..ae "'··-..;&:..- ye a ıyor~ un 
ı,:."'oy, ibir müddet daha. oea:kta yazı yazanl,ın miirekY.Pbin K u R T u l u $ kendini batırması hır eri ngı ız n« , "" UVf ı·rt111u.M'I ~ f ·· h teşkil edecektir. Sandık iiyeler~ 11. _ l.ı.n. A "ure dcdi·-"'ınin mükem- ceplerine akmasınıian, ku_ gazeteleri tar~ ından uç cep e· . . d l k 
~ ~ 6 d t 1 "k -..t·ı kt-..J' mesken temmıne e ça 1şara -~· ~ alesta, kemali afiyetle ve· rumasmdan VE.' ucun boru!_ en et tı ~ı me t<Utr : 1 
'\lir kaşığı!... masından kurtar.an '\ıegine Kalemi sekiz parçadan iba.... 1 - Manevi cephe: Fı:ansıi'. tır. 
~atışına ıbakarsan r_nükem- ret olup her bir parçası vatanseverliği :ı.encirlerini kır· 

ru değil, ekmelini biliyor. B A Ki K 1 . bulunur. Ac;ık bırakıldığı mıştır. 1 
tıı }i.l!aydi, dedik, görelim se- halde her ne şekilde du. 2 - Siyasi cephe: Ykhy re-

·bt:·ız de yardıırn ederiz!.. KtJ'BT1JLUŞ ı-ursa dunıun murckkcp jiminin aczi ve Almanyanın hi-, 

Kaza Parti lı°"1Ptderi \ 
Dün saat 15 de l"'skiidar ve 1 

18 de Be~ikt.a~ Pmti binalarında 
Pıırti kaza kongrl'l<'ri y·ıpılmış, · 
h~l't:ın d'ılekler; de d"nlı;nerek 
Kongrelere son vr>rilmi~t·r. 

~e l-~ !'fütirardeşim, Arap Hadi akmaz ve kul'umaz. lesi. 1 
lf ~aher, akşamdan sıvandık. 3 - Askeri ueıllıe:: Müttef ix · ı 
~?niz buğdayı ayıklıy-0r, ki- P. 8108-6318 K U R T U L U ş ler davasının bir ır.aferi. 
~ z Pirinci; kiniımiz baklayı, ---------- ....._ 
l;.utu, fasulyeyi ıslatıyor. ~e- DOL .. A 1 
~il. ı ~r.tıp hazıı ediyoruz; hm·- na en sıığlam ve en kullıı.nışlı l'ı1rııam•mmıwı~W!lll!N•••••••••ll!!ll§llAl:RIS:'!:':!i!Wl'm:l'!IWB•!l•~t ' 
l '}, lllcir, üzüm için bakkala B A L E M İ Bn.;rBekke'fpll EkRnlemDduE·. şı· RKETI• HAYRI• Yl:DEN ·. Qitlc~Yoruz. Göztepe istaQyomırı- ., L 
l:lr 

1 EiUtcü Bulgaı-da.n siiuü, al,. Mtirek.keplı k..-ııemle ynzı 
tıı~. J\.J.eksi'<len gtilsuyunu alıyo- yazmak mecbur.ye1ınde o.... AR& YJNJZ 

1lı....... lan halk.1 hak1katen bu czi tHTA:R; H<ılkı ş!l§ırtacalı: 
· i;~ ;:-ıar b\ttikte..n sonra erte;:;i 
tı~'·~U ÜSüinün süsü h zırlılda- yetten kurtarnuştır 
1111 Cevizleri, bademleri, fındık
~ll.~ <l!iJ.~Iama: çam fıstıldannı. 
t Yu ~Umlerinı yıkama. narları 

derecede, birçok yeni mar_ 
kalar çıktığına na7.ar:ın., 

sayın milştcrilcrfmizin ıııı_ 

zarı dikkatlerini celbcde_ 

u:P taneıeme ... 
1-otıd 13.trnıyalım, knzan ocağa 
11 ı u. l~tesi s.bab e1 kendc.1 
ha:~a U..<;lı,?tıik. Lu ,tlayhır kn-
1, •t ı.ş, YlUnuşanu . P rı.ıc, no-
1 ~t.: clfliauıye kaWdı. Ardın<lıın 
'%r aha ardından eker : ondan 
ta l.'ıQ. ıd:ı hwma.. incır. üzüm bo-

A dJ, 
<l.t' _ ıiauaş fesi yıktı: 

'Yrı 'l'anıam., oldu. bıtti. Bunlar~ 
ayıp duracak, biz dersimi-{ 

Ucu aşmmaz. bol 
mürekkep alır. 

Kuvvetlice baSl
llrsa 4 kapya 
çıkaralıılir. 

rlf:. Garantili olan y:ıln 

1 ktiı:at Vekil etim izın P 
8108--6318 uumııralannı v 
KURTULUŞ ismini wıya 

dolma kalemi hakilffdir. 

TAKLITLEPllNDEN 
SAKIN'INIZ 

Kurt1111Jl alemferi Deposu 
/ staAhul Hal}llzla Han Ne. l 

Boğaziçi vapurlarına mahsaa kıf tarif esi 1-J 2-942 
Solı "Balxıhımlmı ~ibaren tatbik edP.eceki:ir 

M e ?UA*EM ---------------
,. ..... ............ ı;:'11 .... ~aa.ca111J1111 .. ~7~•l!!ı:§===~..,~a~,,~ca~ı::us-• 

MARVIN 
rtsVlÇJtl.:JNİN MAKIJF PR'FJSlıYON S.AA'li 

BEYOGLUNDA DIA~~~AWll 
Ga/E.tada: OSMAN ŞAKAB ve Şkl 

M.llF$ESELERİNDE SA.T.!LJ.'\IA.KTADIH. 

KLilJDE['TE COIJBERT - FREDR1C MAROH 
ELlSE LANDİ CHARLES LAUCGHTON'un 

Ea büyük muvaffakiyeti olan türkç:e 

Kanlı S al ta n a t 
Bugün L~LE Sinemasında 

'Bütün azamet 'Ve ihtişamı ... Sonsuz güzellik ve dehsetile .senenuı 
en büyiik muvf!ffak'iyeti o1muştur. 

Yerleriruzi ffıtfen evvelden kapatımz. '.l'clefou: 4~195 

SAL! 1 hkı·anun saat tam 18.30 da -

SiNEMASI 
VE 

TİYATROSUNDA 
Şehrimlzın en seçme cıızband üıtndlarının iı;tiraklle 

BVYÜC CAZ ORKESTRA.Si 
Çok zen_qin proğrammdn filmlerde diıılcyip SN cliğ niz en 

guzel ~arkıları çalac:.ıktır. 

RUMBALAfl - TANGOLAR - KONGALAR 
Nwnaralı biletler şimd;den satılmaktadıı·. Salı gunu gi clcrde ~ı 

kalab hktan k .. çınnuı.k ıçin ycrlcrınizı şıındiden .,ıınız. 

Te1~ 49369 

• 



UMUM M D0RL0G0NDEN: 
30 Teşrinisani 942 Pazartesi günü sabalıından iti6aren Sigara ve lckilerin aıalıtla 

yazılı fiatlaTla satılacağı sagın lıalkımıza /,ildirili1' 

................... ............... .,... ...... 
]'' ,,. .... ... .,., ....... ..... -

Sigaralar 
20 
20 • 2D 
25 
20 
20 
20 
20 
20 ., 
20 • 20 
20 
28 
20 
20 
20 
29 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

Tütünler 
20 Qrmbl 
20 it 

25 .. 
25 " 2G .. 
21 .. • • 

yerli Bntlye • • 
TUrtı Pipo TOt8d 20 " Pipo Tlt8ntl 100 " Waban Boh9a 1000 .. 
Birinci ı.tahaa • tldDei İılfabA 25 

Prolar 
Torol 

il -

E L E R I 

BAŞ, DIŞ, NEZI & GRiP, OMA TİZMA 

IO 
n 
'15 • 80 • 'l:> 
tO 
~o 
tO 
10 

'° 41 
32 
30 
23 
22 
20 
2(l 
u, 
15 
13 

100 
80 
45 
t-0 
25 
s 

BO 
25 
25 
20 
20 
16 
ı• 

17 
8 

VE BOTON AAfln.ARI DERHAL KESER 
SIHHIYE VuALErlNIN RUllMTINI HAiZDiR. 

ICAlllNDA G(/NDE a KAŞE AUNABILIR 

-.&i ~cnetl 11 .... , a·, o l7 n w 11 .. • ı,. • 

• 

NZV'I 

" .. 
" " 

.. " 
" " 

... " 

., .. 
u • 

''OTKA 
" 

.. .. 
Vermut ve Kınlk Şarap .. " ., .. 

" . " .. 
IJileli Sofra ~ 

.. " " " .. " " 
Fıçıh Solra ŞaraJUn 
MüsJı:et Şarat>ı 

Müaket Şarabi 
:lira şişeli 
Bıra fıçılı 

MaJt hutiata 
Vıaki 

Cin (Yerti) 

Bmncı 8llllf Lik&iel' .. •• " .. " " 
twnCi lllDf utörler .. .. .. .. • • ... Sal 

" 
,, 

" " .. , . 
Tuvalet İ8pil'tQııu 
Kolonya 

,, 
llıtnei s.... 
~s-
Saf lapirto Lİtl'ell 
Kolonyalıt İspirto Litreai 
yakılacak lapirto Litresi 
Yalalacak hpirto LltrHI 
C1Wık lapino Litreııti 

-lOI 

• • ıs 
lfJO • • lG 
100 
ro 
26 
15 

100 
50 
25 
70 
~ 
16 

100 
70 
60 

340 
200 
70 

Lit. 
200 
70 
00 

Lıt. 

Eme/ili Dal 11e Yetimlerin 11e A•kerl Malllll•rln 
Nazan Dlllllatlne : 

EmlAk ve EJtam Bankaslndan : 
lılMllarmı Banbımı.duı tıemllk IUNtiJe ala emekli dal ve ııeumı-uı Mart, Nisan, ~ • obklarmm 

tldb.m. ı.ıı.ea SaU ıano .. , ılden mberen mıJendec:ektlr. 
2 - A*erl lımp mal6Uerinin l9e Qll1 sQnde aat 8 den 11 ,.. luıdar maaeı.rı ,,.-tleoektir. 
3 - B10P, SlınJer, Adalar, llakırk67, Kartal, Beykoc ı.ı2H Salı ıt ı ı ötı.den soma 'V'lrileeeldlr. 
t - ~ tarihlerde: 

2.12.HI ~ ,OnQ 
> c > 

1.12.ltl ,........ > 
> > > 

•.12.MI Olma :t 

> > > 
5.1Z.M2 Cumartılll > 
• > > t 

'l.lUG P8SU'tlll 
> > > 

8.12.142 Salı > 
> > > 

1.12.MI Caqemba > 
> > > 

...... t«ti1'e ~

> 
> > 

IDinDnil )(Wld 
> Askeri 

Oüüdar lliilld 
> Aaerl 
~ Askeri 

> > 
> KtWd .... Aalrerl 
> llWld 

Betik1al MOlkl 
Askeri 

l 
ı 

1141 
ı 

l 
ı 

ı 

ı 

rm 
ı 
ı 

ı 

ı 
ı 

1ll mı aza llUIDaralı 
3140 ) 
10'11 > 
1'1tl 
1311 

ı• 
1525 

·2711 
•481i 
2111 .,. 
1181 
HOl 
3210 > 

Mut uldpJerlnbı J'Ukarıda blJdlrilen l(bılercle ve ellerinde bulumn ~ı saatlerde Banlr•m'IZa müra
eutlan ve bunun harkindekı mOnıea atıar&ı kat'17en Qbul ~ ebammlyetle ilin olUll\lr, (l'17t) 

l•l•nbal Defterdar.lığından: 
M'lbaamMn 

----115 
UI 
I08 -:m • 
'°' 210 
115 ,,. --180 

'°° 225 
110 
MO 
2ftO 
200 
330 
200 
90 
'10 

280 
120 

40 
70 
~ 

J 2 

ı._.:ı--ı--ı.-..-.J-~---
2,_~ıı-..ı.--ı.;;:;.;.;.;=+no-r 
'--ı;.;..,ı~--ı.--1: .... -t 
4 • 
s• • • ' . 7 • 
81...,;!-ı-+-+-~;+-F , ................. 

90Ll>AN IAOA: 

1 - Gece olur. 2 - -
&Gmüt a - O...ıak • -
Bir reluıin. 1 - Bir 
Bir nkam, BenkaJarda 
Silara IJ6nıılQriUlr. 8 
turam. t - AJet1ıtr C>dmıD' 
llU. 

A. ........... .. 
'1' .............. .. 

Onüverslta ve Yüksek Mektep 
Tramvay Pasolan 

Doqa No. Cima Bedel TenıtnM 

VUKAIHDAN AtACIV# 

1 - Bir ..... Bablıı 
Ccıialmıpn, Bir ..... s 
.as, Q,. t - Yeril* 
Bir ba1,Yan.; 1 - B1 1111 

_. .. a'ht·t ' w•ıtRm1111 .. ,...•ıe~• ---. .._. • • =,. ıs · Jllıllm 11111+·• ..,.. 1 ....... 
-_,Üa .................. ar-. ....... ' trC 11115 gtw, 

• ·, 
2

_ ....._ _.. _... fırt ' ,.,,. nlıpı-
•,__~_, __ ,... •• ., _ .. : p 'E. 

hlur: • 'sr _._ 'Or'r1a • ' ı ,..m.. ~ 
.,._ illa ulilı z •o.> J ' ok ,_.. ....._ = ..,. .. tir. Vr'h .... 
............. (Jm) 

ERLi 
iTHAL 

ltılınltul S1ek1rfk, Tramv11Y ve TIHI ............ UM.,.. MGıllltlO, ....... 
CWu .... w Yllmels MM1tpl• taJ.ebeelne. ........ lecen 81De:Je ait 

11n ımklt ...,._ JmGarınuı ao San_. M2 tartbJnden 110Dra tram\'111'-
Jmla aauteı. ~ l)8ilUa'e bDdirlllr.. cl'IO'Z> 

61217-1114/103 Mecidi79 kOJ(lnde 1 pafta, tS ada,.I 
psnet No. lu 370I m t e murabbaı arsa. ftft,50 • 

104 Jılecid17• k6l'Alnde 1 pafta, 83 ada, 1 
panel No. ıu 1925metre murabbaı ar1a ıoan,ro ne 

108 MechliJe k67Qnde t pafta, il ada, l -
panel Ho. lu 150'1 ~ murabbaı ana 7116 

Yukanda 7Uıh IQrimenkuller 1/121942 Çarpmba dlUl 
llUll EmWc '4ilclOrlOIOJJde mfltelekkll JC~ bpah mf 
tılacaktır. lsteklllerln 2tld sa;,ılı kanun bükflmlert dlılreslndt 
teklif mektuplannı ihale &Onil 188t 14 de kadar ltomlayon Reia1 il 
etmeleri ve nütu* hUY17et cOzdanlartnı ibraz eylemeleri mU&11111sıou 
lahat için Mlllt J!'mUık KQdQrlülQne müracaatları. 

Tallaaü 
ABONE BEDiiLİ 

leneNk 
• A,~ 
1 Ayltlc 
A)'hl& 

Tlrlcl,. ...._, 
1- Kr. 1111 Kr. 

1IO • ,.. • -. -. , .. 

Yeni n.,.Viıl: 

PA N 1 K 

t - ııtv--. Sebep. 7 - -
bit edatı, Havadan Jıonme. 
Pra ... 


