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TlJ.NUST AKi 1Müttefi ler un us ve Derne'.Stalingraddai Şeker fiatının artması Üzerine .. 
MUCADELE- 1 

• • 1Alman taarruı (" • 
NİN MANASI ,Şeh 1 rlerı ne Yak 1aştı1 a rızudurmuşgibi~~ıyeker/ı maddeler ve 

:Kafkasyad: Naıçık't~ gazinolarda çag, - 1 

Siyasi veaskeriı - 2 Uçak Gemisi, 2 Zırhlı, 4 Krovazör, 7 
Muhrip Cebelültarık'tan A kdenize Açıldı 

,Ruslar açılan rahncyı!k h k l k 
ionarmağa çalıfıyorlar! a ve açasatı aca ? saf ha .. 

f Tunusta Muharebe Kızıstı. Fransızlarda Mütte-13 O O O Alma nl Şekerciler bir k ilo Akide ve Lokumun 
1 t iklerle Beraber Almanlara Karş• Harp Ediyor daha öldürüldü 7,s - 8 liraya, T ahan Helvasının 360 

Lor.Ora 17 (A.A ı _ B. s. c. : 1 r=~a. 17 ıA.ı\ ı _ arı.1ün Rus kuruşa satllabileceğini söy lüyo rlar 

Afrikadan kaçmak ıçın 

de, Afrilı:aya çıkmak iı.in 
de en kısa mihver yolu 
Tunustur. Müttefikler için 
de Sicilyaya çıkmak için 
en kısa meıaf~li atlama 
taıı yine Tunustur.. O 
halde .. 
---~---ı 

yoD~~c::.:n~:s T~:~~~~~: :.:~~:,: ! ~~ROUHVA_-~::-"~?;.~-~~:2~ ;:~~~ ~'.;.,';,~~d~~:::~~,:'"';;:._ 
d • • -' l ı ı;ı..i: :ı. da su.cıı.::; K't.Cti'tr l''a.bi'lka. :rr.a .. 
~gı-.ı azami sürat.le ikı-,emekte 

1 

balıt~l~:"c>dC ~'11 yGıptri:ı biır kaç 
o!duğ~nu bildirıniştir ıu.::~n ~ bt~· Df~ \'trmto:-iıc. 

Tunustaki hava muharebe!<?rin- Nalçlk'ln Ce,"-'P o.cır""< • R.ıw!..-, , 
'1" 42 mihver tayyare.sı düşürül - 1 b&<a:mda ~>lı:n.ş ,.ıwıı r· >n<(l·ı 11.apa'.-

Yeni f iatları Belediye tedkilr 
ve tesbit edecek 

ETEM iZZET BENiCE j 

Şimali Afr :ka Franrn'. müstem- j 
lekelerind.- miittefiklerhı yerleş· 
&nesi d<'\·aın ~derh~n yalnız iki ı 
nok'!ada harel..et kalını~lır. Bunun 
hri. >iı ~si, <•teki a'ki'ridir. .. j 

Sıya"' ,afha: Darlanır. Dö Gol 1 
ile :şlirak elmenı:ş lılı· halde müt
ıefkl.,..ı. birlr~me>i ve hallii mu- 1 
'ak!Mıt b:r l ""=.L lıiıkünıeti kur-

m,.-.~<\ ıç,'f.?JŞ1.D1Ltı.t..ıdtrl.ı.r. H• ~ı. ı:C'1·!f'fr)i-
1 

Bel('(lıy'e Da ·m1 Encü;rı• lı dün ö_t- ·ı 
müştür. Yerde de 18 m:..1wer tay- Yl' ncuvatf•.'• olan H ,_ • ,rcvc1.lı"C": bu 1 1 "' ed.f'ln. ~ıra pe.---..-enci.e· ~Ef,I);~" flat;eı-'nj 
ye.resi tutu~urulmuştur. r.ı, -·t"Yı t«.µ.'l-t..T giıbı 0_1 :4ilôlı."'Ciz~ 

5008 AI~M/\_,'.ı: J)ı\UA 1 
Bdtanya birinci ordusu sey:yar öı.nent;uıi' ı·k -~·•"' 

1 Amerikun c:.izüleri ile ta~<.viyc o- ~l ~ov.a, 17 (A,:\ J ~-- ... ~ 
Junmuştur, ,r. ı)J.~n1ooı:ı. 80.\)'~ ~,,,..,-, •• -Crt St.a.:;11-

DEPJ\'E.c'HN ~ARKll'IDA BİR 
TAYYARE MEYDANI ALililll 

Lor.dra 17 (A.A.J - 11. rı. C, : 

Gece Lıbyadan alınan halbc~ı.:-

gr d'rla A 1~ ı ~t·i-. ~,~· ytr..rrı.~ıı·r ve 
<.ir~~m'!ınm yer...J. n ı:.t{) a.~·l"'inl öl
dU:..-mı.:-, t~ r. Kıu: ıdtı b~.~n be.i
ka I t t!;T,~ 1 c :>ph L C.e- \ro.1~v (,\ 'V - ı 
l"E'31"!<İ S co~ı•J& k"Y l'I 1 gt 1 ~ 
~ !s. an c.: "l ~ l 5Cı0 erın• dQha ı 

1 ö):!.,; TI, ~\_ ~ ·yeo.t -\.W'\ ("\ ~:'l l\;u.}: e 

te;ibit ~r \~ılio-·ct.;ı_ lle$t'Oluna11 

b_:r .teb~ cM- b .. li.lrilıcFi.111• g<~ fi ~h- ı 
.r:tm..i:.zrlıc' perc.kt"!'-ıKle k.l'a11ıe (k1t4>) {ll{tl·'- 1 
ı<n. lk.t!O,rutrliO ıbl.'Ş )'İ.~ ot\ Ve tJo.ı; Şt'
'ke~n k ~um::ı da peı 2 .L .. -tc ~ yilz 

yedi kue.,_....&ı :kn."lb1 kfil aJiawtl'!ııl-1 
.r.ıışt>., 

Bo.:~i!..ı:a ar !.r.l ti.r.. ü:zrT '!b'..i('O ha,}k.8 
_;gtcnil<- g k ~er ea~va 

b.ş.l :r: ı;'a 
Şd.cr fia.larııun artması ü1.~!-

ne P's!acı!a:, rr..ıhalleob><!!ier, ti1· 
haı1 he~v~cı ::.· kühve. gr.:.zino ~·fl 
ikaaatlı. ne :;;th ipi€'rı !aı !fclerc Z•nı 
icr~~ iç.n beJ.ot1iyt !klı:sat Dlı.a "' 

dürlugüne n11ir;;caat etmişl<""rrr. 
Bei~aiye ıktısdt mün ... rJügu g;;.

zıno \'f ~ıraat a f:h: :-C\{' çay ve 
kırhveıer·n k:ç.ı sa•ı.acağı'1ı f!~

imi en< .. men !l tcS:>,t t•mcsru 
mu\·a.!ık görrrıu-ıtJr. B 
rat:t.· :rapılacu.kl!.r 

CSbi~ S"L-

) 
rua ,ıdır . :\Ianz.araya bakıoca: 

- Üç fran..~ mı "·ar?. 
Demenil ıün inıha.u yoktur. Pe

ten 1' .. ıar.s.ası, Dö Gcı Fransası, 

Harlan l raru.;ısı. Petcn Darlanı 

l.J·n illin <'~miştir. Dö Gol, henüz 
ilk sözler ni sö,ylenıİj. bulunınası
ıta :ağ;.11c.1 kafi hükihndcn Çl'kin
nıi,tir 'c bir intiz;.ı.· de\rc~i yaşa

ıun ··tadır. Darlan ise hal:.:ki , -atan 

X€' güre İngilız t.ıyy.rcicri aurı 
Cedalbcye ve Elagg«va civarınc.a 

1 
Ş.ı;:naı c!ogc b. ı le n~ hl -
h ... ;l-&n e "'~ rı'k... '.Naç'< .========================== 

ricat ctmel:te olan mihver kuv -
vetlerinc hücuJn f'tın;~:C!·dir. ~d
gelya S.ruıeyka n Trdbiıısgarp 
e~·aJetkrı ar· ·ındadır 

~~n ~~oxto.tj<nhnr~tmed~- Ekme ve Ba la ve 
Diğer taraftan ~rrcnin tam 

cenubu şarkisine düşen Marıu -

bod~.'<i tayyare meydanı S inci 
in~_:z oıı:lusu tarafından i~g~l er 
lunmu§tur. Burası Ub,· ada en 
n:.ü·h n1 o:r hava liınanıdır yC bu 
yenı üs;ün t.<-m~ni Mareı;;al Ro1n

md ordusunun sadt-cc daha mu
ess'r '\);r tarı.dtı hırpalanmas:ı.; 

kaimıyacajc S'r€'ney1<a - Gi•'d a
dası arasmd c'Bonıib'1 geçi<l' diı

ye ~nılan dar lbir yer ve şar'.<i Ak
denizin büyük bir kı6mı ş:mdi 

daimi aveı tayyareleri Jıimaye6in

de kat'olunabilecektir. Bu !uret
le Malta adafllna da daha kolay
lJkla ma!.zemc gö!ürülebilece.k
tir. 

-=--

'l'ıı.nu•ıın halli baslı ~chırlcxiıı:i ve Si c:ı~ a ile mesafesini gö,kri.- harla ı 

iŞÇ i 
ücretleri 

hut unu karış a 
bir fır ncı yaka a nd 

J...t:rtulu~ıırıu kcndi..inin teınin e
decrğ: kanaati ile Tıınustn AJ.mnıı
larla harbetmektedir. 

S•) ası <af!ıaın kal'i bir inkişafa 
vas 1 ohn.ısı muhak! .. ak Ki, enönce 
Afrika lıar katının hitn.csine ve 
so •dururntl... Dö Go:ü hakil..; Fran-
• ~nın nı.iın "li ""~ ruı İ~ltere 
;Je Darlanı ~ahaya çıkaran Ame
rjkanın kaim' vero1c.3İ ile müınk.ün 
ol.ıuklır. Belki de Darlan ve Dö · 
Gol bir itil.Ha se•koluıuıcakı ve 
müttefik FrrJ>:.a bıı itil1'Ua demok
rasyala.un yanında yer alacaıkb!r. 

llarp safha>Jna gelince; 
a~ ·Lib)a harekatı 
b- Tunus miicadcl~si 
c- Ak.do.iz bakiıni)ef kavgası { 
Halinde de\ram etmektedir. Şi-

(Devamı Sa: 3, Sü: 3 cı.ıı 

Hangi tarafın tebliği doğru? 

a denez 
Zam için kanuni mü

eyyideler konuyor 
A -a.rn&n ıı;ldl<"1 !<1i&;in.· ı<rre IJ<>Y

!eı~ fab~· k1 lar. \:" m·H<."AS'~lcı!"indeki Salo nlar 
muha ebesi 
lılara göre nası 

1 ~· l<''h.n yı ·.v.~·(>-l~huı .s.:"tt: .sı 

Yeni Ginede General Mak Ar· 1 

tür harekatın bizzat başındadır 

~..,. "1 t. • i· Aj,.,. y jJıJ.:na~ta ve 
bazı ...u: a a 

D j:'e lL-t'fll'an 
t . ..:ı.: h 1cı u~ b·t.h.· ···i !i.ı t, !a~r.ka 
ve ·ı.. "' "n ,a .:t:ru&la ı n:.ıı.>
mı..ı!' ,.~~· rot • hJ."-:ıı!A: r(n \kre~i~•rine 

7"1t1..:l'ı y;;µ~1lı3dı::J.ı:?!."1 gürü.!ınü.~t.ı..:.:-. Dev
de'°..rf- Y :rr.Jac:l<. tı.CUZ gJt"i.R. ve twra i.eV--

7.'İa~tnıian hat'Ç ıita:an bu ıılrrr.cnin V'1-

2iyt•tl aş~~ tL't.Kk ulu1 na-'ı-/..odc. 
Bu \ab~l v ... >..~:ınd'.\'.;'::ıtM .ı.cret,e-:-in.ln 

a r•...tııılıP..l.'i?rn tıvn. il h Ubiıt • ·ı1<ia k.fı.r~ı-

Lond:ra 17 (A..A.)- B.B.C: ja
ponlar Salom<>n adaları aç•kların- '" <!.ati!!"---•>--

Dün gece Mahmutpaşadaki bu fırına göl .. rü
len 300 kilo nohut, ve hakla unu mü ad ere ediidi 

t,l<:?:dtlilı: ,.-.ı..,a bak' ve DCJbuı; u. 
ım knr;vtı.ı an b.: !ı.'?l "' dtl:l ~ 
<llirmii m<'Şbut ha 00,~ yı>.kal_,-,;~ 
l.;r. Hadi&e .,cı,.-r: 

Md:ıım. ~d.1 K<"t')nıtm 1.-ıruna.a 
y:ıpli"n efirY~l ..._,"\.~ bak'..:a ve nohut u- · 
nıı.ı kt n-şt:r?ı1dtRt Bey·a:ı:1t ta.bat.tamın 

~'hot'ılin.: ct1lbetm.ı~~ı ... B<.)!lt.m üzeOOe 

De)7.ıt ı:ı.'h."1Es: .Elmniy•l Başloornl6t'ri 
Swı ve A'"'i icap ~den te>'t*ıatı a.l
mrşiaırdır. N~lıllyet dün aqam sut 
19,i!O dG Y<,<;diı'<V.W T•n•kçı Cııfel'aja 
mBzballfq;ir_ri.tı !!2 nt.llTllBralı ha"a.l Ab
bobırı dü<d<trıı:nd::n •ı:rtınd1ı alllOı ke• 
palı bi:- cı.ııvt.Pc çıkan bir ş;bsııı 
f·ı'!"rı:ı.a ~ giu.!~ go.C." ·· · '\ie mez-

k-Ur çU>Ü.l b<ı!<.la, r Unı ı,, 
drJğu anı~iı~..r: Ea:ı... 1 t,.6; nne A -
ba::,"M G-uk ·llt .t çu.v ... 
fonla 35() l<C,o H viıuf ,.ıtı<. l1 
!unrı '-'f. 

Baş"!oomf!lof.ır • 9'T' \ t A "n} n-.ıeı.: ür 
unla..:n m<'°\'\.--udiyf.1·;ı orac! blr z:ıbıt.. 
tiı11. t~W. EYik'tııcn sor;..-A ,Yıl\(' ayn! nUa-
ma ç-.ıva. ı vt \~ ~ vt> pe.şınc u 1ı1 
n~erdir 

B:ı esıada Koçonu,, fr.r.ı öıllÜ:!ı.r"e 

arabacı .ır.,.T.a.fl'ıt-icı.e t.rn 1
- o.·n~ak btit-

1.iycn mcruıuır!a::- d.a. Jr. ( zf';..ü•· :!50 .;..- o 
b&iit~a , nobtr" un~ınun bu· ~.ıJ; \... .._ 

ai\Y IP tı~-.,a getrrıldlj-.1! t-.; >"t ı·'... <t .. 

tDevat\.! Sa· 3. SU: ; • ı 

mal Buz denizinden Kafkas U'Ç· 

)arına kadar .kanlı boğaşmamn a
şağı yukarı sükUn buhır gibi oldu
ğu bu dende bütiiıı gözli'r Afri· 
kadaki bu hareket sahnelerine 
~vrilmiştir. Libyada selJind İn
g !iz ordusu garba doğu irerleınek
tedir. Rommel ordusunun bu iler
kyişi te\kif edebilmesi yeni ve 
büyük kunetler a!Jlıadan miim
kün nlannyacağa benziyor. Diğer 
taraftan Almanlar hava ve deniz 
)olu ile Tunusa asker taşıyor ,-e 
buıada harbcdiyorla:r. 

da büyük bir deniz mağlubiyetine 
uğr:ıruışlanl9': 
Perşembe günü b:ı .. hyan deniz 1 

nıuharebesi Jıakkındn dün ge<:e 
Amerikada nr~rolnnnn fc\'kalfıde 
tebliğde Guadalknn:.I adasmdaid 
nıe\'Z'lere hü,uın ~lmckte olan 

ı r 
. ' Is tan b u l da 
hususi posta ÇE RÇ EVE'==================== 

Tunustaki harbin nıfıuası nedir 
ve Tunusa nasıl asker g•tirilebili
yo.r?. Hiç şüphe yok ki, günün zi.

1 
binleri i\-gal eden '\Orusu budu.r. 
Sic'Jya • Pantellary:ı.- TunWi 60 
millik bir yak>nlık ifadesi içinde-
dir. Afr'.karlruı kaçmak i~n de, AkJenizde bir İngiliz uçak gemısi 
Airikay& çıkmak için de eıı kısa ı----------------------------
mihver yolu budur. Mihver he· • ı 
sabına bu h<:yle olduğu gibi uıüt- Bir kad111 denize1ı lsviçre üzerin-
tdikler için de vaziyet aynidir. 

Arrikadn ycrle~tiktcn sonra Sicil- düştü kurtarıldı den yı•ne tayya 
Jayı i~ı;al i~in en m~krmmcl üs ' 
Tunus <isleri, en k:rn me;ofeli at- Balatta oturan Raşe! adında bir } t• 
lama f:ışı yiae Bi•nrı~ b:•ş ta oLınak 'kadın dün akşam 7 numarab Ha- re er geç 1 
üuıc Tunus ~arkı ş'mali kıyıları- liç vapurundan Fener iskeJes:ne 
dır. i~tı.•, l1r.giin T11nu~ta de\'am Dün öğleden sonra 

A lmanya ve Fransaya 
yeni akınlar yapıldı 

eden mücadelenin sırrı budur. çıkarken denize düşm~ güçlükle 
Jforşe~ in başında, A~ınan baş- boğulmaktan kurtarı1ıru§tır, 

konıutanlığl; Bu kaza neticesinde fazla de-
a- Rc-ınmel ordusunu kaçırmak r.izrle k:ılan ve su yutan Raşe! 

Berne, 17 (A.A.) - Dün, saat 
20,40 ile 21,3-0 araı;ında bir ve sa
at 22,15 ile 22ıt0 arasında iki, ha
va tehl'ke ~areti verilmiştir, 

\'e arkasından nırdurm!Jllak.. Musevi hastahanesine kaldırıl.-

b- Murnfrll'k olabild"ği takd'r- ı mıştır. 
de Tunu,ıa kalmak n ınüttefikle

l'in Sicil.yaya atlama')ına, garp A.k
dtnizi hiık'miy·ct i ni ıamamilc ele 
almaLırııı" m:iııi olmak .. 

birlikleri <karşısında zayıf mihver Uçak s•var bataryaları faal.iye
birliklorinin tutunmasına ıimklln te geçm~tir. Ecnebi uçaklar ço.K 
yoktur. Sadece, birinci İngiliz or- yüksekte uçmakıta idiler. 
dusu Tunusa iyice niifuz edip yer- ALMANYA VE FRANSA 
leşind~e k;ıdar hiç şiiphe yok ki ÜZERİNDE 
Almanlar başta Roınmel oNlusu- Loııdra, 17 (A.A.) Dün, öğ-
nun geriden vıvulınnksızın ri<:'a· leden sonra, Mos<it.o tôpinde İn· 
tini temin ediyorlar ve birinci İıı- gü'z uçakları batı Almanya üze
gillz ordusunu Tuııusta oyalıyor- rinde uçarak hedetkre taarruz 

otobüsleri 
japon filosunun öldii rH<•ü zayiutla ., -- -- -

ve üç gün silr•n hir ınu.harcbe<icıı ·l\iektuplann daha seri 
sonra paza·r sabahı gerryc nttldığı • • • • 
bildirilmektedir. sevkı ıçın yenı 
jaıwnla~ bu deniz harb'nde biri b' • h J d 

zrrlılı olıııak üzere on hir harp gc- 1 :r prOJC azır an 1 
misi ve 12 nakli)e geuıi,i ka~ bet- \ İstanbul posta, telgraf bajlllü-
ır.işlerdir ki bunun müfredatı ~u· diirlüğü ~hrimiroc m.,ktuplar:ın 
dur: ve d:ğer p<ı't.a mürase'etının da-

29 b.in tonilat.~1:11.. b!t miılı, üç ha c;ı:ıbuk lE'V'li olunması için ye
ağ: r kruuziir, ''" ha(,[ krurnzör, n; oazı tedbirler almıı,1,r. Şehri
Beş ınuhrip, sekiz kıtaat nakliye m:zc ,ge!en ve giden fX>StalGrın 
gemisi batmlnu~ \C 4 ı ük gemisi aksarr.ın en genç \"C sa'baJıın en 
karaı a oturtulup b:r zırhlı ,.e altı erken saat!criııde t..şıt!ara verile
mıılırip hasara uğra!ılmı~lır, b:lmesi bu suretle kabil olmak-

Bu muharebede Amcr:l<ahlanu 
kayıpları ise iki hafif krurn:r.ör ve 
allı ınuhriptir. 

Pasifikteki Aıner'linn filosu kır· 
mandan: Amiral Niı:ıitz tarafnı
dan yine diin gece ncşrıılıınan bir 

ıııcvanu Sa: 3, Su: 4 del 

YAKIN DA 

Taçlı Deliler 

100 Kocah 
imparatoriçe 

(Dı•vaııı .. S:l· J, Si.ı; .\ dt-> 
- --o-----

Papalık düş .. 
mania elb~rliği 
yapıyormuş! 

l~ia 'l'nıııı,ta hu nıiicndeleyi yap 
maktadır. Yalnız, nede olsa taşı
ma su ile dc~irmen döııdürülemi· 
;yrcrA"i g'bi ha\·adan ta~ · nan veya 
den i1drn knçırılan kıt'r.larla Tu
nıısu elde tutmak da mümkün o
lnrnıyncakttr. Yarın Cezair \'e 
I'o<1.an Tıınusa doğru s<:I gibi ak
""''•"' b.ıslıyacak ol&ıı müttef.k 

~ ~i~~i~ 
ETEM iZZET BENİC:E· - coeva.mı s..: 3, sn: •de> 

Reşat Ekrem K.oçu'nun Taçlı 
Deüler serisine dahil olmak üze
re, yakında yleni bir t€'frikayıa. 
daha başlıyoruz. Yi:ıe Rus saray
larının iç yüzünü tasvir eden bu 
tefr;kamızın da merakla takip 
edileceğine emin bulunuyoruz. 

l IW"" - ..,_.. .......... - • •f'l J ZLLL .L 4.. KL 

Roma. li (A.A.) - Re.g'ma Fa
chista gazeu.s• Pqıalı.k aleyfıin

de şiddetli b'r ma<a!e yazmıştır. 
Gazete di~'Or ki: Hiç kimse inkar 
edemez. ki lı.ılyanın başhca düş>
mantarı Vetikan"da toplanmıştır. 

ıDüşmo:n Yatikan vasıtasile İ
talyanın vaziyeti hakkında çok 

iyi malumat alabilir. Papalığın 
gaxeel'si otan Obscr\•atre Roma
no bitaraflığa r'ayet etmemekk· 
dir. Polonya da\'ası be.his ınev -
zuu olunca bu gaze<:' seller g'ıbi 

göz yaşl'1rı akıtmıştı. Şimdi Ce
no\·ada kiliselerin t:.Jır;b• ka1'Şl

sında b;r k"l:me sarf<:imiyo" Bu 
ya:n;z bi.ıa.ra.~ k değ', açk~a dfrş- ı' 
man.a bırl>k. r. 

Hey gidi 
Fraru;a bu harple, harbin başııı.

danbcri, en korkwu; tracedya için· 
de eıı ınüthiş konıed:,·n, 'ten müt
hi~ komedya içinde eı' korkunç 
traccd) a kııhrMnanıdır:. 

ı-ranı.awn, harp içinde belli o
lan iç:yüzüne göre, hllrplen evvel 
bazı nı:Uellcx hesaoıno takındığı 

himaye tavrı, aeıkh uir komedy:v 
dau ibaretti. Bu komed: a)·ı, Fran
sanıu, 200 taHare v·! b. r kaç yiiz 
tankla harbe g'rnıc~i takip etti. 
Ne tuhaf bir traced)a'. 

Herkesle beraber inandıJ:ım, 
bildiğim, gü\"c-ndiği111, tanıdığtm 
FrOlnsanın, tıpkı iit.rri•~,. n1enncr 
boyası çekilnıi§ külden bir (Par
tenon) gibi puf di)·c çôkiişii, insa
n•, hıçkıra hıçkıra a.':lrtacak bir 
komedya olJu. Yüzde biri ölme
den yüzde doksan dı;kıızu esir dü
şen bit' ordu, İnsanda, a"·urtlar1nı 
patlatacak kadar güldürüe bir 
tracedya tcsZri bırakmu• da ne 
bırakır?. 

Peş'nden, 191 ı dürıya harbmin 
so) luluk, kahramanlık. tarilı ve 
an'ane mihne'isiJi 1''ransasm.a a1t 

bir asker, bii~·iik (Vt'rdön) ınüda
(aa!7ının şanlı idarecisi; suratının 

yarısil:e denıokrasyalara kü<kiin, 
fakat yine onlardan iinıitnl', su
ratının öbür yarısile de mihvere 
iltifatçı, fakat y:nc onw düşmıı• 
yeni Frnosauın ba~ı ... 

Bu ne gebertici kmııcdya, )·alıul 
çıldı~tıcı traccdya'. 

Arada, (Darlan) gibi, yıkılan 

Fr;:nsanın ruhlarda u~ andırdığı 
hasret belUs:na c:, bir tecelli salı· 

nes.i bazırlıyan miı;ilı.İ'z rol sahip- . 

Fransa! 
NECİP F AZii. fi.ISA!CÜRER 

leTi., "'ilncri, Fransa hesabıııa lıa
in]iğ:nden \'e nıih,·t·r hcsuhınOl 

köldiğiııden hi~ ~iiphr bı.?'akılll

yacak b;r tabiilik '• samiıuil-k 
çelıresile a\ladıkıan >Pııra en ııd-

7.ik anda birdenbırc öbiir tarafa 
ceçiş ... 

İhti)-aı ~lare~nlin ~t·si: 
- Alman orduları butüu Fran

sa)J çign-cı1ır.k.lc bcn.111 hii ·ünıran 
lık hak.kum bozmu) r!. 

Ve atı alaıı l:skürları ı:• t'~lrn 
90ma tedbi.r: (Darl,~) ı bü•iiıı un· 
van ve salfıhi~·etJ~rıttdcıı ınabru n 
eloıt!k, azletmek. .. 

Eiitün bt1nlara k•i.r~rltk bit~ iik 
komedyacı Anı:raliu cc:,·aln: 

- ı\z ı. rt:i~nı ,.l. rflndtnı 1\Jn· 
reşal. Fran~a h:ıkktnda ijz dü~ ln · 
c~I~rini at ğa \ ·ura:,ilLtel.. lı.r \il• 

ziyette dc~ild r!, 
Bey gidi 1' .. ransa. he'.'·!, 
Gerçekten tam lı ' r 'an"atkarlık

la içiçe banndırdı~ın bu lı~~alc 
sığmaz konıedya ve tl':lcedya h;. 
\·ası iç-inde, tıpkı ~alın eye yen· bil" 
dekt>t' düşürürcr4'ine, birdenbirr 
eski, tabii 'e hakiki ~ah!-.i :. ~t'nı 
bulabilecek m!•iıı?. 

Çektiğin rıılı ihtilıilini, oynadı

ğın komed) a ~e tracedyalnrdan 
anlı) o-run1 aı11nıa. varo.c:ağın ruh 
bütiinlüğünii, tıı>kı (Röu~~an'ı)

dnn sonra yaı>t ğ-ın !(hi. maıaı.ıan1 
v e mulıte~em b:r kl:i,:kaya dön
mekl~ i'bal edecck,iıı'. . llu kla '. İ · 
ka. anarnlanınd• her azobn katla
nıp imparatorluğunda biitiin var· 
lığınla şahlaıımaktarı w nrhk re>l
lcre n anantaı>da hiiküııu•t lJk· 
lit!Nİnc H'<la etı.ı.ı.ten ba ka bir 
şe~ dci;ildir. 



2-SON TEL~RAf-l7%iuei~ ıtu -
HALK FiLOZOFU Ha:re Vaziyeti.( MA.i-IK/iMELERDE• 

TERBİYE İŞİ Neden ço il.itap 
'be ıı ıyor? 

1 l 

Al<deniz havzasında hava - deniz 1 

Vız gelir, tırıs 
gider ! 

1 Fransız Geaeraı:arl 

llarp > ılları, bir kısım tücc:aT 
\ie .,,nara yahD:< wlılakını değil, ter 
bi~esin.i d.e kaybetfadi. Paralı a· 
danı • billıa.ss:ı soıı.radan görme 
ulıır-a - biraz kü.:ı.tahça olur. Şu 
~ ıllarda ve şu aylarda, ma.lıdu.t 
gelirli iııısanlıorda para ne ara!'?. 
Para, elbette erbabı tkaretin ka
sawıdad;r. 

Dikkat edil orum: Ne büyük 
mağaza saJı;bi pat.ron, ne küçü.k 
ıuağu<a sahibi tüccar, ne dük.kiin
<1, ne esnaf, müşteriye karşı eski 
halde dcf'illerdir. 

'.liomınl ,.,.manlarda, sokaktan 
geçen insanlan çeviren dükkan 
&ahiplerni hatırlarsınız. Bunlar, 
binblr tekerleme, bin bir tatlı sözle, 
gel p geçen yolcuları dükkandan 
içeri •ckmak iç'n az mı çığırtkan
L.k ~ aparlaroı?. 

Sonra büyük ınağa•a tezgiilıta
rının, hatta patronunun, sizi, na ... 

Al'SALARA 

.IÜŞTERİ 
.Snn Posta refUtlınhin yazd.ğma 

gore, belediye, satışa ı;ıkardığı 
ı-iLirp:ıgop oıezarlığı arsalanıııa 
müşteri bulamyıormuş!. 

Halbuki, b;r amanlar, bir metre 
fNltılJ< arsa bulmak kabil değildi. 
Arsa alıcılun ş!mdi neredeler a· 
caba?. Onlarda mı. ticaret hayai•
ııa atıl:lıla.r?. 

KAilAilAT 
Sf. f;l\JALARDA ı 

< in;,ma k:ıpıları, bilet gişeleri j 
iuıundc de, hpkı tramvaylarda 01-
d.ı •1 g'bi izdiham ur. Ifaıı ga
zeteler bu .izdllıaını önliYt'CClıl 
te rlc.r almma..ını istiyorl:ır. 

Ya.hu, tedhi, , ıtktilıe :ıl·nıJU'itı, 

tıcr sinemanın hhc kaç g:~csi var· 
tlır. f nkal ıtçılmıyor ki_ Çilnkıi aç 
nıll!k iç"n bı:rcr l'lCJ•wr OlUrtulınsk 
lazımdır, 

KRIZA.'l'Dl 

\'I.: YAG~IUR 

ir gazetenin •l,;•~ek ,.-e bahÇ""
cil'.k sütunu- nda JU serlevhayı 
okud.uın; 

•- Krızantemi ya;murdan ko
ruyunuz.• 

iyi amma evvela kend:mizi yağ- 1 

mıırd n koruyalım .. Kı1 geldi ha
la. palto, muşamba. lihtık alama
dık. 

l'A. TAHANED& 
"E İSİ VAR~ .. .. ... 

RESAT FEYZi 

sıl kapıAlsn k11TŞ1ladığını, yerlere 
kadax eğilerek ifrata vaxan de.ro
cede ıı.rzaket ge,.ıerdii"ini unuttu
nuz rnu?. 

Belki, dün, sa.ttcı zihni}'~n 
bu hareketleri çok garip ve müfrit 
bir hok:kabazhktı. Fakat, bııgü.n. 
vaziyeti o kadar değişmiştir ki, 
dÜkkan s:ıJübi, sizi gUidüğü za· 
nıan yCTioden dahi kımıldamıynr, 
arzularınızı, kendisinden sadaka 
istenen b:r adam tııvrile atlatma
jia çalışıyor. 

Çünkü, malı k•ymeilidir. Nasıl 
olsa satacak! r. Yarın satarıa, bel
ki daha çok kauınacaktır. Tama· 
nıoo müstağnidir. Size karşı en 
kiiçük nezaket gö~termeğe mec
bur deijild:t. 

Fakat, <İ:z nezaket istemiyorsu
nuz ki, ondan i•tedii;iniz ha :t bir 
alaka vt istemediğiniz de, kaba \•e 
ı,,rbiyesiz.ce han-ket ve sözlerdir. 

Avcılığın himayesi 
A •'Cılığın himaye& iÇ>n cAvet

lar C..!I'Jyeti. nin dah<ıı faaliyet
ı.e çal _ ası kararlaştırılrruşur. 

Cemiyet, avcılara yeni kolaylık

l.u- gösteri' nesi için de m~ 

olacaktır. 

Diğer tara.fl>an cLüleburgaıı. 

da da b!r av<:ılar cemıyeti kurul

ması ka-rarlııştırılmıştı. 
--o--

Kilosu 120 kuruşa 
satan bir kız ! 

un 

İ>ıınir, 17 (Hwmsl) - İn<roü 
cac.ucs.nd<ı 77 numaralı enle otu

ran Mat · Hazan JSıninde 18 ya

şı nckıı bir kız Karabaşta fırıncı 

Armettcn ki-Osw 100 kuruşa satın 
aldığını söylediği unlan kHıosu 

120 kuruştıın satıırken yakalan -

mı.ş ve evinde 20 'kilo un bal.un-

rnu:ı: +ur • 

Kuru üzüm, 1 n c i r, 
Fındık ve Fıstık 

ıatışları çok arttı ı 
Son günkTde şe'hı-imlııde kuru 

üzi.ım ve incir, Iındk satışları ço'k: 

art.mşıır. Ekser kura/biye, şekerli 
madde irr.al edenler de kuru uzüm 

fınd1·k, fıstık ve inı:ir eatmağa 

<bıış!.a.mışl~Tdır. Bu suretle fiatlar 

da art.mş ve yerli y<'m 'şleruruze 

rağbet çoğalmıştır 

Bahı<ilideki ı. tapçılar, harıl ha
ni kitap basıyoclar. Bu kitapların ı 

mUhiın b T lru:mmı romanlar te-ş- j 
kil ediyor. Kcııd;Jc, ne sor::can·z, 
h;orp dolayıısile, işler fı:r,ad.,r, ka
zanç yoktur. Hn.bll~ı, bııgun bası
lan kitap m·ılct.annı, Babıali !Uçbir 
zamar. görII'.ıemi~tir. t 

Kağıt çok az ve paıbalıdı.r. Ooo 
rağmen kitapçılar, !<ağı• buluyoc
lar. Evvelce, Baılııalide, k>lııp ve 
forn,a basan kiiıçt;k matbaalar iş
s zlıkten adeta s.nek avlarlardı. 
Bu-güııı, boş maU:ı~ır yoktllll'. Hep
sin.n işi vardır. Bu gibi küçük 
ır.:ıuba<..lar, kitaptım başka •ba ta
lum işl.er de yap;yvrlar, hııılJ.sa 
'şleri yoiunı!adır. 

Mütemad.ıyen kit:.ıp ba ıldıgma 
göre, bir tara tan da satılıyor, dc
mekt .r. Satıl'Dlyı..!ı bir metaa ki
tapç:lar surr.Jyc Jağlarr.a-..:lar. Bir 
baıkımdan mel'" un olmak liızım
'.lır. 

Memlekette ıt~p mi.ı§terisı', kı
tap okuyıııcı.n>..ı do. attmaktadı.r. 

Harp yılları, kitabı da klymetli 
b.r r.esne haline Jroyuyor. Bu, 'bir 
haleti ruh ye me:;ele~·dir. HiOr gü:n 
resmi harp tubl.~lcri.111 cıkurr..ak
tan bLkar, insaniar, '>lra;; da harpten 
ayrı rne-."ZUlarda okumak hl'.;ıy:ıcı,. 
ru duyuyor1':r ; e romar. ve sai.re 
gibi b:r talum .çtinıui e:ıerler a.rı
yorW-. 

Şll ooın z.ı.ms.nla."da, bilhııssa tor 
cüme eserler çok r"~etted.r. Ve 
dünya ilim ve edebiyat hayaimm 
tanınmış b r çok eserl~i d;J,ımize 
çevrilmi-;tir. Bir taraftan da bu 
tercüme: devam ctmcktedır. 

Terciınıc'f'l'in b r taraftan m'<lilı

zınu, lbır taraftım da faydası var
dır. Faydaın şu ki, tacı..,m•ş dünya 
eserler. d"fumze c.e ginn ·te ve 
vat.ındallar .bı.. eserleri okuyuıp is
tifa\! etmeldedlr. 

Bu hal, ilim ve san'at •biiınıyem.iz 
için 'bi:r kaz~tır 

Ma'lı.ztZru d<ı şudur ki, ·lercwne 
eserler, telif faal.yet bdtalamak
tad.r. İtiraf ctır.eli ki, ır.es<;hi., cde
lbiyat hak=.ııııclam, sor. yıllarda j 
kı.wvetij es&ICT yazılmamaktadır. 1 
Çünkü, tercüme .romanlar seçme-- 1 
dir ve dolayısile kuvvetl"diır. Ki- ! 
tapçı telif 'bir eseri nasmak külıfeıt 
ve masrafm;o girerken düşünüyor: 

- Aca!ba eser '~uvveUi rnid:r, 
tutulur mu, satı:lı.r mı?. 

Gene bir mcslekdaı fıkrasına 
~öyle ba~lıyor: ·Ak~am ü~tü saat 

1
. 

beşte pasla.haneye giren arkada- lııid;;,;ı~ •oidliılllıı•t..;,ııL:..:;;..;:;ı 

HaJbuk<, taıur.mış ve lruıvvetli 

·bir ecnebi eserin sa tıla('ağı mu
lıakkaktır. Binacr.aleyh c eseri ba
sıyOO". Bı>mlan başka, teJ,f eserin 
.inuJıarrirrr.c para -..ermek lfv.ım
dır. Halbu:t, tercümeyi, dama u
cuzca yaptırnuık miımkündüır. Bu 
ucu.z t€rcümc 'bır hazin hi!Wyedir. 
Kitapçılar, UC'IU olsan, d.ıye, dün
y~nın en müıhim eserlerini !:ılır ta
kını kifa) ets~ mütercimlı:ı:e çe
y.rtiyorlar. Eseı•ir. as:I ruhu ve 
kuvveti, ba'Zall kaybo'uyor. 

İşte, Babıtilınin kitap faaliyclı
n. gwü -"ıi, J>ıillhat.ır. büylc'. 

•§•mııı ilk sözü inh ..• 
Dem.ek, ga<eteci arkadaş dalla ı 

c\'\·el pa tahaneye :; rrniş bulunu- ı 
yor. Hu saatte, bir gazetecinin işi· 
suhtur, pastahane<le ne işl 'ar?. 

AHMET P.AUF 

lzmirde memurlaı 
15 fırından 

ekmek alacaklar 
İzmır, 17 (Hususi) - Yapılan 

tcti<:kler nihayetinde memurları· 
mız,n şelırimi.zıde on be:ş fırından 
ekmke almaları kara<elBljtırılar~ok: 
bll fırınlar teSbit ve ilan olun
muştur. 

llağ,..za vttrlnl6ri 
R . • ' ~ T D.kkırtli 'b..'T dostumuz şoyle an- ı 

]atıyor: •Bı:oyqııu ve l,tanbul ta-,====•======== 
rafımlaki hemen biitt!n CU)~H, or- r "\ 
ta mağaza,oırın vitr nler v" içleri 1 
zaruri giyim, .lou.,<ıım eşyasmdall 

:ı.)'ade, bir takım llıks eşyalarla 
dolu ve lbiı- <;ok kinı.se!cr de bu 
lüks eşyaya rağbet gfuteri) la.r. 
Ha"lbıAi, lbunlanr. r atlan yiil<sek
ti.c. Buna ra.ğmerı, lüb ~yaya kar
şı, adeta bir tehacür:ı \'ard:.... Bll 
tıal ıhir k>sım vatandaşların çok iıyi 
kazanıp para ha~ıyacak yer ara
dıklarına delfılet etn~ mi? .• 

BURHAN CEVAT 

Yıl 942 fiş !! 

2 ci teşrin 
17 
SA l I 

Vasat1 1 

D. s. 
7 50 
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r- Mizahi ve milli roman No. 32 

IBİR PA~ Y AÇO DÖRT CAN
BAZ BiR DE HOKKAaAZ 

r :-- V~rslll Vt.'ret:ı;' OlilJoJZl\,.,, A:t-. ~ 
mu al'pudan o!slm.... Den haıiıı hazcı 
Clmürnı~ğ-0 başlanJam ıne y.2p:U"Sm Ra,... 
tip?. 

\,. J Mulı,.,riri: NEZİHE MUlllDDİN '------

F tip pn<i Bülıbü! Ş>dlyen'n cGel-1 
d :c ı.: ha;,ya tn :k.::ırş10Y..ı. uyktml kaçar> 
§ll m <iy'[emcmo Merzu;uc,ın dl-

• r: .., nôj"SU kurt ı.•ca::...ru di.ı.~UlYor ... 
d "l•hayet: 

• ' <.'nd.<> dlyerı;k mezd 
I'. .ş " nu. u <ki mı de ·l yop:ıc:ığını .. 
Yo V" r goet oo!ınu;; bir pı1tı t.Uyl ı
G e<"eı(ni yorum... U•T de aııyıe. 

11' ~ mı nk ıır? sa,,:,; Merzlikada ş.Ll'-
k ecet bni ~ v' . 

E! -d n b..- e !c.IŞ turam ioopunca o cia 
e<; bır.ra r~k l ı çıırp. 
t B ;Jl\Jıı S e ll.,-e ~ ... t..... 

a,C ,a.,.nr}ı otur n ~z hey'tti 
'". tl -r.e b Uık:.-m nattn-e-

Lk uı..., b · d.ıotan .,,nm Bül-
ye l o "ak cGCH oçc baı:ra· 

saik ,.,,,. ~yo:nca Ra
v ne :oeıı ne yap:ıcaıt<ıı IJ'lŞll"di, 

' i<end btqii!<: • "" 1d>rilıı 
ek ıı • f.lı gu~ mw(Jyoıu.. Bu 

~ı '1 ç i. s '-ca 13ayı:ıı M erz"""1 ~ 

""""ı:llne ge ,_., Railıiıı tatlı ıruı. ürn6e
l l· rrnı kendıinc ~tlı.fıt ıar.ıarai';. COŞTI'l:UŞ

tu, Harıc peni"<)Cn nrtbı beıvlıer 
şat'k:ıyt ını ıtoocı~,-or, n-M fJ.'11 da; 

- H11oy Ölıtriln~ bt"rC:ket R3trpcil:'m,. 
-D'Yorda- B<'n bu ş.•ıık?;"a 1>"6.U,<>-
runı vr.ı:a.ıll ... 

GözU-~i uılar.amk nak~ttan bir 
.:e.1 nlL rl.a..:.X :tan u:Jln'&: 

- Ah bızn:u yapan ö!:me!in... S&rk:i 
~ ıçlmı o '1Jfl'WŞ ta ya;:ın'PŞ... Tıp. 

kıs, C"'11rn tııpkımJ ••. Baozı geceler bl
:z.tm p!npoo }"8.DI ba.:j.rda: borınrk n ben 
bi'" tarafta. göcrJeri:md'rn yaş aı- ~~ak 
bu za,rkıyı :nın.t.Jd;:ı-:ıır d;.1ırurum •. Ary 

2111an oç m gıcıkla:JU""· tüylt't"lrn dM<'tl 
el.ilce" n:du bok! .. 

R.at:p Cllltlaça."l 99 hık ı;e,.g;Jisinl bir 
an e...vel btıra.dlKl aşlnNya bak~nlu: ı 

- B<• !wı>:sl.11t iıY• değ•idlr --Ooye 
c ~ ve~Jyorıiua- M.l..'t ~ ıı h soora ve- . 
ren\ oııuır h\ıi.an.. . 1 

K::.dın ~t!ıı V 

- B:r•k E!em:ı .. n şimdi bu acüL 
mat\.· al !a-rı!. 

- Ağ!ars.ın d<>g.l mi? Allı l>cn'm no
U>ŞUU... ü:ru~e!... sana l)'l>ıierce 
Ml.>1Y.uirn !€<la o'JS\ln! 

- A.ğzını k<eyıra aç cıuıom ... H""1 ar
~ Y'VllŞ ,Y31Vllf k..ııc.aı.: ... .İkimVze( de I 

ru.ı kalırnadı ... 

- Sw.adan şurs.ya ei4m•'ml Ha.nen.
deye babşlş V€'1'<"'~ acaba bu ~· 
tf'krtır söyler ml'l'. 
ıww.:n görlcri ııt;>I....,tı~ 
- Oiınıaoz! Bu Y"1oba!ır;<>li hanende 

Pembe <!eğl!... Bahsiş l<>bul etm~ 
IlJ.r ~ezal.el çtkar... 

1 

- Ne l<.abul rdet' acab~?. 
- s~:tti b.,. sepı-t ç;çeı.. 

- H"t)'dl gan;oon oQ;o~el>m de yap-
t:rı.p get rs!n ... 

- Bu ı>a hiç olmaz ı;"mdi... Çiç<k 
g!•];nc:ye kacl:>r o "'1'lııedı>ı çek.llir .. , 
Bir d:ı.ha sefere inı; " )ah ... 

- Btr d.ah:. g"1 ·z, drğtl mi Ra.t;p? 
Aq va.lla!ı ba gece (,'Ole g(Eel !'ğlcrı.

clim. .. 
- H>o-di artıllı: e•dııl4m ... şarkı de 

blıtti .. 
'l'1evamJ Var) 

üstünlüğü ve har hin inkişafı g,. .. ı,c k ı ıı<lıakemesinin de.• 
vac·sı ıdi, mahkemede, ikanıter 

"•'nıie hakkını müdafaa)"a uğnışı
ynrdu. l''akat, da,·a esasları o ka· 
dar sudan, o kadar su<knd.i lti, ne 
d , n~ ;ı.ı:; k'f.e, hıç bır aıasa ve 
hiç b.r delile 's!:inat etımıyordu. 
~e scnedı vardı, ne sepeti, ne~
hidi, r.e aelı! ..• Söylerken k plur
nuzı o1uyor, titriyıor, h.eyı..-canla -

(Yazan: İ. S. Eski Bük re ş Ate~emiliteri 
AKDE. ·Jz HAVZASIN'DA HA

VA - DDNtz ÜSTÜNLü(;ü VE 
HARiB l :-< İNKİ Ş.AFI: 

Birle~ik Amtrıka ve Ingil.ter(', 
Afr•iıanın bütün şimal sahiller'ne 
!hakim o1,mak üzeredir. Mihver e
linde kalan B:Cgoô.zi ve Trt.ll:ılııs

garllın ak>beUeri taayyün etm'ş 
gibidir. 

Almanya ve İtalyanın, Tunus 
bcyl.!ğine (10) bin kişilik 'bir kuv
vet göndermcs', BizerLa ve Trailr 
lus~z-bı müda!.aa etmek i.sted>k'le
rin, göstermektedir. Vi§, rad;ıosu 
da, Roınınclin müruın takviye 
kuvvetleri ııldıtını V"e Bngazi do
ğusurda s.ığlam Jl'.evzılcr tLttu -
ğunu bi rm:Şt..r. Net ce it.banle 
milwer'n şımali Afrikıfuôn tam.ı
mile Çek• nek ıs!('med,gi anlaşıl· 
m a:kt :ııd ı r. 

F ~ at mibver:n Bı.; "aıı:yı, 
Tr3!>'~a 'lıı ve B'zeı.<t·yı mıııha
lıafaza etmcsı, yalnız kara kuv
vetlerıle 'lıallcdilecek bir iş değil· 
dir. B1.nun için hı.va - deniz üs
tünlu"ü laz>n:dır. 

Akderü havzasında hf.va -
den z üstu lüğü şimdiden mütte
fikkrin eline geçmiştir. Bu, aşa
gıdaı'k. askeri hadisel.erle iŞbst e
dilebilir: 

1) Roınmel ordusunun mağ1iı
b'.ye•i ve dc\·;om eden r;ca'i. 

2) Bu orduy., den .ı;den büyük 
takviye kuvvetleri gönderileme
mesi, 
• 3) Birleşik Amer!ıkan.n ve İn
gilte:enin Cezıir ve Fas'ı süratle 
;,ıgal etmesi ve CezaiT ve Fas sa

hillerine ilruvv<'t ve malzemeyi çı
karmaıa devam etmesl. 

4) İtalya ve Almanyanın Tu - [ 
nııs ·beyliğine daha ziyad<ı hava 
yolile kuvvet ıııöııdermeğe mecbu:r 

oı.mao. ve ~ındıye !.."'3dar pe1c az 
kuvvet sevkcdebUme;;, 

5J Mihver hava - drniz kuv
vetle .c.n balı A.kdenizde muva!
fakiyetle harp edememesi ve ka
yıplara uğramocıı. 

Bu itibarla, mihverın Şmıtıli 

Afrikada tutunması bir mucizeye 
bağ'iıdır. Bu vaziyette it.alyanın 
muk.<:ddcra.tı ba:his me-."<Zuudur. 
Ş m<lidcn son.ra ltalyn, anavatan 
ropr<.klarında hanp etmek vazi-
) tine ,dü..=~.ıt;:T. İlkön<: ~ t.öl
yan clonanmasının, ha'\'a ku\"vet.- 1 

~r n , ve $&nayi merkezlerinin, l 
m.ıt d itler tardındaı. •ahıip ve 
i ~ ed ' c gıııc şı.iphe ~ok.1ur. 
B· nıdan onra İr;g\lterenın ana
\'.ıtır 1m·.ı fi!ıOları, İt.alyay.a. a - ı 
kınlar y" J1" meeı:ıur olın '1'.-

-k1a l'(LI<. 
Alm: ya, Ş "a!i Afrıkada lı:

raz da İtalyanım ha\.ır için döğii<;>
tü. Fak:ıot, Akdoo.., havzasında, 
muttefık taarruzlarile hasıl olan 
ycnı vaz) et ~rtık Alın "l,YIDYl da 
'hır , •llCı c<:-phe kadar aLakadar 
ebmekted r 
Alma~ya, yalnız }'mnsa cenup 

ı;ıı:h'Ucrinı değil, doğ J Akdcn'z -
de~ı. Avrupa sıthilleri!c de ge -
ç:rrnıo oldıı.g.ı bazı n:ıühinı ac.1ları 
da hl~ba katmak zorundadır. 
s cili)·a, Gir<l, IWô<ıs g'bi ad alarm 
art,k !eh!:kede oldu~ları iddia e
dil<!bolir. 

İtalyan IT' ,Jetinin yakı.el> b3:jlı· 
VQt'·'< büv::k t-Jva hücumlarile, 
,;..,üttef k'.cr n ı 1,ı\)\ İtalyaya- gö -
t•,rdükleıını göreceg· ', bekle!'Jck 
.ilıtlnıa...l r d 0 hilindcdir. A n,an -
yanın ttıı.'vaya InLla- ya'r<lm et -
mesı, doğu ct>plıcs'ndcn büyük 
hava kuvvetleri çe~ sine bağlı
dır Bun.ı ~ ı Aını .... ;,.a y~pamaz. 

nryordu. ı 
'Da\'a edilen gayet sak,ndi. Hiç 

~·ldırış etmiyor, yalnız: 1 

- Mademki benden alacak, bak ı 
,d<lıa ecııyor, ciel.iloini, şahidini !fC<r 
tersın I!' ot etsin! d yordu. Ben ı 
l<enais.ndcc ne para aldnn ne de 
.k msed"n borç ı:-~.-a almak ade -
t'md: . &rcu hiç sevmem. Ham
& •' i'vi Kötü gel run var! İ-
ş m oie y~.unda .. N çin borç ala-

:n? Hem de, sene~ sepctsıZ 
borç mu olur' B.ı'lı>.ısus. ıki bin 
beş ~üz g'bı n.uhim bırp ra'. 

fahk~-n ; davscı..ın delil ve 
~ h d (" , ~dıgmd n maznu,un 
bera ~ine ~arar ver'\.U. 

~. '1..'lk eden ç-ıktı\ar Da-v.ı e-
d en hı ı hızlı yürüyerek uzak
la~t.ı. 

:".lav.ıcı, t>pcy mlitcess!r gfui gö
rün y<>rclu. Keıı.d!s'le beraber yü
ıi\ycn ve 0 '1bıı:bı olduğu anlaşılan 
'biriSiie konuşuyordu. Alib:l!w 

Arlf 1.ıey, oc<1:; artık, ık.i bin 
bl'Ş yüıün üslüne bir bardak so
ğuK u iç. G · ıt. g;dCT, dahi gider. 
Amma, kabahat biraz da -~nde ... 

-- Altlı•ma aziıirr' il< b'n beş 
yuz, ll:»Cl, vız gelir; tırıs ,glder .. 

Bu aralık, ack:ılann.dan biri, 
yan n~K b:r i.'<i kiş:.yc: 

- Tabii v ,z gelir tırıs gider, de· 
di. Herif, tüccar, beş yer;,-:ıc yırmi 
bq kam n ve• ~imdi... Ahp sai
tıı;ı şeylere k lod~ y'rmi para Ha
ve eı..<e 'b'~ ayda iki bin be-ş yüzü 
nçılctan çıkarır. Yine o!M, s:ına 

bana oldu. 
HtlSE 'İ:-l BEHÇE1' 

c DENİZCiLİK BAHİSLERİ 
(~-~--------~-----~---------------' 
''GEMi ve D 

Geçen y.ozıında, yelken ve kü
rekle yürüyen gemilerden bah
setmiş, kürekli gemilerin envaını, 
islınl.er;ni, mfue<ttabatını anlat -
mıştım. TÜTk donanmasının 80 -
140 parça €E'miden milrekkep ola
rak sekre ç,ktığı göz.önüne geti
rildiğine gör , bir tek geminin 
yapma malızemce r.i gözdon. ge
çirmek faydalı olur dem· tim. 

l Yazan: 

Tekr.e \'C kereste - Her ge
mımıı. ılfr <•an<lah bulunur. Ta
kllar ,~ci-. n m-nda, yıtttm tnY..ım 

kür' lbir d'ümen ve iki ~eren, an
barda yec'ek saklanır. Dümen diş
bu<kk agacır.dan yapılır. Tersane 
k~l.crı Bolu, Adapazarı, Sa
parca, Geyve, 1 ik ve Bursa or
manla= ın kesılfıxlı. Tekne mas
ll$~ı bakımından ,bir mavna, iki 
kadırga, bir baştarda üç kadırga 
parasına çıkMdı. 

Çivi - . Bır k&diııgaya 81} - 100, 
mavnaya 390, lbaştard~ a 500 kan· 
tar muhtel f cins çivi giderdi k> 
bir kı.ntar 44 okk.a• olduğuna gö
re bir baştardaya 22 ton çivi har
canryor demekıtir. 

Lenger ve halat - Bir kadir
g.ı;nın 7 - 19 kantar ağırlığında 
'beş lengeri blllunurou. Bir mavna 
ile baştardada da ise 16_ kantarlık 1 
ikişer çengelin iıki c1ıemır, 12 şer 
kantarlık dörder çengelle dört de
mir bulunurdu. 

Demirler eskimezdi; a·ncaık, za
ruret halinde halatları kecıilerek 
denizde bırakıhrdı; demir hal.at
ları 80 ner klllaç olurdu. Gem.ileri 
l<araya tıağlayan palamarlar da. 
altmışar kulaç üzerine ·bükülür -

dil. Halıt!arın ve palamarların 
kendlrkri, Samsundan, İzmirden, 
Menemenden, M1bdiç:en, İne -
·boludan, SeLi.nikten ve Barlından 
gclird; 

Yelken - Her kadir.ganın üç 
yeikeni vardı: cCankurtaxan. de

nilen büyük yelken, kumsalda 
gem!yl yuka.rı J<aldırırdı. •Orta. 
yelken., küçük ye!kendir; bunla· 
rın [1çü de müselles şek! nde yel
kenkroir. Bir de ciört köşe ti.rn
kete vardı, o da her zaman kulla
nılırdı. Yelkenler de 3 - 4 yılda 
/bir yenilenirdi. Yelken 'be:ııleri 

Menemende dokunucdu; er. mak
'bulleri de Mısırdan gelen a1ıaoaı 

yellı>en bezleriydi. 

BEŞAT EKDUJ KOÇU 

~€ner - G<!milcrin kıçında, 
kumandamın rütıbesine göre 1-3 
fener bulunurdu. 3 Kanos ta, an
cak amir-al gemisinde bulunurdu; 
Hristiyan gemiler'nde, ıfencrler, 
gemir.in kıçındaki kaptan köşkü
nün üzerinde uzunJiamat;ına, Türk 
gemilerinde ise kıç ürer'ne ycııa
ze gibi Ironul•miu. 

Çatl r- Geminin kıçırda, kap
tan J.-öşkünün örtüsüdür. Kırmızı 
çuh:ıdan yapılır. Amiral çadırt 
yeş 1 \e kırmızı kad:feden yapılır 
ve her y' ycn·:enir, eskisini, Kap
tan P<.ışa hademeleri k~ payla· 
şırlar. 

Top - Her kadirgaya 3 top ve
rilir; bunlardan baş topu, 12 ok
kalıi<: gül)(' atar; kendi ağırlığı en 
az 40 kantardr. 

İki tane de uzun menzil:li yan 
1x>p1arı vardır. Bi< mavt>ı'da ise 
muıhtel'f büyüklü.kte yirmi dört 
top 'IYulunur; 1ıop bakımır..dan en 
kuvvetli geınilcr mavnalardır. Her 
~miye bir rnilQta.rda kurrtıarıaı 

wrilir. 
Komanya - Terasen geınıileri

rJn komanya bedeli reislere ve
rilirdi. Bu para il kürek.çile.in ve 

gemicilein yiyeceği tedarik olu
nurdu. Cenk erlerinden topçu ve 
yen çeriler miy1l'iden verilen koman 

yal.:ırile, den 'z cen,gile müke1.'eof 
tıma.iılar jse kesE'lerinden teda
rik eott'kler> yiyeceklerile gemiye 

biner:crdi. Gem'de adam başına 
bir varil de su verilirdi. 

Ka\ı:.fat ve yağ - Tekne ya.pıl
klıktan sonra fanda ilıe yakılıp 
kurutulur, sonra kalafatlanırdı. 

Geminin ilk kak.falına 12 kanıar 
ü..>ti:pü, 25 karnar z'ft giderdi. Ge
minin suda kayması için de tdk· 
ncs: y ağkınırc!ı, hir gemiye her 

y.ağlamada· 4 k<ıntar kadar don 
yağı g'derdi. Bir seferde biri ter
sancdEn ç· karken, ikisi de yollcla 
olmak ürere bir gemi 3 defa yağ
lanıı:'<lı. 

Kurşun - Her küreğin boşına 
i'k'şe: e,":ka kurşun konulurdu; 
kürek başl~rı için ve falya kapa-

A A,, 
ınağa, her ı;emiıye ikişer taıh4.a 
kurşun verilirdi. 

* Türkiye imıp:ıra'lıorluğu donan-
ması, üç 'büyük parçadan, flodıan 
mürekkepti: 

1 - Tersane gemileri. Tersane 
'kapdan!.arının ickır<:sinde, devlet 
:h.u.inesinden ;'aptrıl'llış, donan -
ıın&n•n ana parçasıyd, 

2 - Bey gel;"! "erL İmparatorlu
ğun sahalarındaki S. oo:ık Bey
le:ri, den z cengile ınUkellef olup 
Kapt.ın Pa~ya bağlı idiler. Kap
hr Pıaş :..1< (Baş amiraUık), bir 
eyalet it b:ır edilmi.ştı. Der. z san
cakları beyler de sancak rının 
gel·-:ne göre • - 3 geır. sahibı 
ıdilc·. Bu gemileri kendi kcselrin
den yapt.rırlar, küreloçJerini, ge
mk .ı>rini kendileri ıcciaor1k cder
Jerch. 

Devlet, deniz beyl.crine, tedıacnk 
ec:lemlyecekleri alet ve levazımı 
verirdi ki onl:ır da: Harita, pus
lı, düı1b n, l.engcr, iskaodi~ top 
ve sanc:ıik idi. Deniz beyleri şun
kırdı: 

Gelibolu sancağı: Kap1ı:ın Pnşa 
eyaletinin paşa sancağı 'di; 'bu 
san.c&ğın varidan, Kapı.an Paşa
lık taıhs;ı;at.ını teşkil ederdi. 

' Sığacık sancağı: İkinci aminıl 
olan Tersane ketilıüdasmıq san
cağıydı; Tersane kebhüdası, Ter
sane gem'lerinden ikin.ci amiral 
gemisHe sefere !ştirak edrdi. 
Diğr sane<•klar: Ağribuz, İne

lbaılıtı, Midilli, Kocaelı, Karlli>li, 
Rodoo, Biga; Mezastra sanca.kla
ırı!yd:, beyleri birer gemi teclıizi

le mükellefti. Fakat, İnebahtı ve 
Ağr1buz •beyleri e!..-seriya ikişer, 

Rodos beyi de üç g<mıi tN! iz e
dcrd .. Bunlardan maada, K•brıs 
eyalet; ile Giri.d eyaletinin ptşa-
1.torı ve sancak J:ıcy!,eri de dcn'z 
cengi ile mükellef idiler. İçel, A
UJoıe, Tarsus, Siısi, Men a, Tek
çe, Seliinık İskenderiye, Dimyat 
saneaklan ok1uğu halde bey'.eri 
b:rer gemi teohizine medlıurd,u. 
Hulina, bey gen.ilerinin Ill<'cmuıı 
elli p;;rçayı bulurdu. 

3 - Mağrıp eyıa·letıleri gemile
ri (TrabLusgarp, Tunus ve Ceza
ir gemileri): Bu üç cyalclin impa
ratorluk merkezine olan bağları, 

(Deva.mı Sa. 3, Siı. 7 de) 

Yazan: Ali Kemal SUNMA..'11 

F'ı·an~.anın gc~cn barptenberi 
nıc~ıur ola.n birine~ 'tleret".,,,dki 
kaleıu n kılı~ sahılıi ;iınalaınd,.. 
b' ri de General Ve~ gan<! oldugu 
malumdur. c;...ncral hu llarptc ta· 
lihi ,.ih er olamadı. l\foınlekcthı 11 

mağliıbiyet fel:kdi Ü.erim Vey· 
gand'dan da 9-10 ~azınd&nlıeıi tüı 
lii türlü bahse<l:Jıli. Şinııılı Afr1o 
kaya gidecek, orada mukavenıeto 
hazlA'lruıacaJ<, dendi. Halbuki çok 
ı;eçmeden kendisi Frun.sada tekli' 
üt edilml~ oldu. Son zamanlarda 
fakat yine General Vcygıuıdıu bir 
rol oynıyacağı zannedildi. Yeni 
gekn haberlere göre kendisi FTnı>
sada Almanlar ta~afında t.- kif 
edilıni~. 

Buzün şimali ş' malı Aırikada 
Fra -.a imı>aratorluğu en meraklı 
harp harokatıııa sahne teşkil e
dc.rk.en şu sual dı!in ueunıı ı:el
mektedir: 

- l\1ar"lal Lyotey sağ ul.saydı 
ne yapardı?. 

Geçen harpten galip olarak çı
kan Frsnsa döıt general.ne !'ola· 
rcşal p.1yesini verdi31 d•lııı ımu
tulmar.lJştır: Şiıııalı Af ik da L )ı>
tey de bunlardan h frJır. I'ın ıı· 

!ara güre Gcpcral n • iarc•al her 
iki Lyoleyin üçündi Cur:ı' ur ,et 
FransRı.ına ottigi Jı'zwet bll\ uk· 
tür. Fasın ve t>•11uah A.fı .ı.nL!l 

1-'ransaya bağlı kalııın<ıı» tn çok 
çall§'lll o olmu~. Fran~anın gcçc1ı 
hıtrpte geç;rdiği en "u.-ıntılı . ıra
larda, Fraıısauın d.ilrt l\iarı~alin,. 

doo yalnız L;ıı>tey, Fo.. Fr u o 
De•pre bu harb• görm~ntı lerd.r. 
İkinıci dünya harbini gi.ıın1u oian 
Fxans ı ..lar~şali 

oldu. 
yal:ıız l'dcn 

Afrikalı Lyoleyın wun z nuuı 
emri altında bulunmuş olan 
general vftr ki bu seferki Mr 
Jıarclr.iıtınW. keııJ.i.sınden pek baJı... 
ı;.eUınuektcdir. 

L)·oteJ vakLle onun k.ymetin.i 
taıkdir etnuş, ona p~ha bi~ti.r, 

Bu generalin kim olduğ tah
mın edileblli.r: jiro. jircıda a~ nca 
macera rubu vadır. Geçen harple 
garp cephesinde 1di, Almanlara 
e3İ.r düşer düşmez, tedaxik ettiği 
bir siv,ı elbise ile ka!mağa mu· 
vıiliak olmuştur. Ona fll'Sat da 
y11rdım etın~, niil e•vabı Alman.. 
!arın elinde esir olan bir Fraııs;ı 
ail<"ll:.0 erkeğindeıı bulahilnıi'ı"ir. 

Fakat fırsat kolayca gelıuc2'nıiş. 
Kim arkasm:ı düşer .ı.. araı.a tır

sa! ona iltifat eder; derler Onun 
~in yaralanarak bayı;m b'r hol~o 
esir olurken de j:ro ken:.lınc tı~Iir 
gelmez ilk işi n....U kaç:w:g nı .ıa

şünmek oIDıuştu. St>nra tnD\ .1fia

k0)et geliyoı·. Bu seicrk' : arpte de 

,·ine Almanlara esir dü~cn j ro 
söylcndij;iııe gör~ kad:r. k:y rct:
nc g·irerek .kaçınağa nıu\·o.f'Cuk ol .. 
muştu. 

Şimdi artık j'ro ~imalı Afr!·aıla 
Almanlara karşı muhll!coc eden 

Franstzlarm baıııaa gc~nıı. bulll
DU.}'or. Bu general D ~· . na esir 

düştıikten sonra ka~ın:.ııı 1 ı;:ıı e
sini bulmak hususundaki a.mclii 
zekasına hiç diyecek }'Oktur. }'a

kal ondaki bn ameli ı.<'ka b:r do 
macera rulıil.e tamanılanınr;: olu
yor. 

jtro bir 2amanlar hnrlH>e mek
tebinde hocalık da etııı.~, nazari
yat ve tatb;kattaki h'1;;i>iııi gös
term'şfu. 

l\lütarekc senel<rinde İstanbula 
gönderilmiş olan jiroyu çek geç
meden Lyotey tekrar Fasa aldırt
llllşh. Altmış beşine yakla<an j:ro 
bu.gün yine Afrika tov.u,:,mda 
Fransız ordusunun başıu<lu bu
lunmaktad:r. Beş oğlunu da ken
disiniu pek sevdiği askrrl:ı;c bağ· 

lamış, bunlardan biri tan ıtrnci 
olmuş, düşmü~ ölmiiıtür. iki kızı 
da varın ı~. Fakut bunların da her 
birini yine askere vcf:rn.§tlr. 

jiro, diyorlar; ·ı.skerl:k ha~·alın· 
da olswı, hususi ~·aşa)'ş.nda olsun 
iirnek olab:ımekt<dir, 

Sadelik ve ee•aret gibi meziyet 
leri ile ve askerliği sok sevmc.i il• 

Şehrimizde tr-rzil:ğe 
ı-ağbet çok a rl tı 1 

Scıı günlerde şe'lır.. '.:ııde c'<un· 
duracı. düklclrları g bı et -Zi• 
~r de çoğalmıştır. Taks •le l"tı ~
d'kiş ilcre~lerin:n yüksek! gı er
ziiiğ" rağıocti arttırmaktad . Bu 
meyanda bıllıas a kadrn terzı.c

ri daha çok 'ş y pm~ktad.ırlar. 
Ta.;radan da kadn ten.ı atölye!~ 

rine S>parl§ler çoğalrn~tı.r. 
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Hücu .n Kıt'alarına 
~ir Bakış .•• 

Ber;ı.den b'ldiıilıclikine göre, Al· 
.man ve İtall)>an Int'aları Fransu 
sivil ve askeri makaınlarile mu -
tab:.k katar~, Tıinusta karaya 
ç:km'Şla!'dır. Bone limanı ve ha
\'a meydanı !bombardıman edil
m:ştır. 

Fas radyosuna göre, mU\ll:efik
ler le m.ibver lruıvV'ctleri IB' ııerta 
civarında temasa ge~erdir. 
Tunusa yeni Alman ve İtalyan 
k.t'al.&.n gelmektedir. 

Birinci İnclliz ordusuna ~n
sup müfrezeler, ünlerinde para -
şıioçüler olmak üzere, Tunll'9Wl 
m~ ::m bir deniz iissü olan Bizer
ta civarına kadar *rlem 

0

§lıir. 
J\lih'Verin Tunusa. takrlben 10 

bın kışilik ·bir ordu getird · ği anla
şılı~ or. Romınelin Trı;blus'taki 
ku,-vetJcri de Tunusa gönderdiği 
tahm:m edJnıektedir. Ş'mdi bu 
cq.Aıede mllrverin 60 'bin !kişilik 
'b: r ı<tr\l'Vet olduğu taJmı,i.ıı edil • 
nıekıedir. 

Ayni radyoya göre, Fransız 
k.:ıvvetleri de Tunusta Iııacaya çı
karıl.an mihver kuvveUerile mu
hnrclbe etmektedir. 

İngili-zler dün Tunus kıyıfann
<la milıveTin 42 uçak kayfbett.iği
ni bı''dirmektedir. 

cTaymis• gazetesi• Bizerla'run 
Rommel ordusu için tutunukı.cak 
en son r.ıeıkta olacağını, vu se4:>ep
lc Eızer...anın ı:ııütte!ikler tarafın
dan zaptedilmcsi net:cesin~, Af· 
nkanın ş-rınaHndcki hareldi.tın so· 

ereceğini yazmaktadır. 

bir demecin.i neşretın.Ştir. Bu de
meçte General, Amiral Darlamn 
Fransız Afrikasındal<i Ameriloan 
Başkumandanlığı ile yaptığı mü
zaıke1ere iştir&k etmediğini bildir
me-kte ve onu Peten'in bİT mü
memill ol.arak tanıdığını söyle • 
mektedir. 

General Jiro da Fran&z Airi
kası_ orousuna Maıben bir mesaj 
neşrederek şunl.ar söylemektedir: 

cHepimizi.n bir düşmanı vardır. 
MemJ.eketinıQ işgal eden, vatan· 
daş!.aı:ıımızı. e6i<" meruilesine in
d'ren bu düşmana karŞ'l hedefi -
miz onu evvela Fraıısı.z Afrıka

sından, sonra Fransada.n clefet
mektir .• 

Bir Londra teline giire de, Al
man makamları tarabndan tev -
kif Edildiği bildirilen General 
Veygand mühim ve gizli 'bir vazi.· 
feye tayin edilmiştir. 

V.işi kdıinesiıııde hariciye nazır. 
lığı yapmış olan Flanden iledahi
liye nazın Peşii Şima.11 A.1irikaya 
geçmişlerdir. 

Cezair ve Oran limanları mü~ 
tefikler tarafından işgal edii.ınlş-

1i.r. 

Afrikada &1ih
ver müdafaası 
kuvvetleniyor 

Berlin 17 ( A.A.)- Berlin askeri 
mahfilleri ş:nuıli A.fzi!Qı hattlill 
hakkında h~bir talsilal verme
mektedirler. Yalnı-z Libyada çöl· 
de düşmanla temasta bulunulına
dığı; şim:ili Airikada İngiliz ve 
Aıneribn VMİyotin in lııaıranhk 
ve anlaş;lınaz bir halde oldui:u 
söy lemnekteılir. 

Bu mahfiller malAmal veril:mıe
meshıln düşmana vaziyet haklım 
da faydalı şeyi& bildirmemek ga 
yesindcn neş'ot ettğini; İlalyan ve 
Alman tedafüi hareka1=n şidde· 
tini muhafaza ettiğini ~ &iinıdeıı 
güne artmakta oldu,'lUlu lbel:ırt
ıııişlerdir. 

Müt ef"kler Tunus 
ve D rne şehirle

rine y klaştılar 
(1 ioci ~ Devam) 

Londra 17 {A.A.) - B. B. C, : 
Şimali Afrikada küçük Fransw; 

cüzMamlan müttefiık.LcTle iŞbirli· 
ğine ba:ı1attuşlardır. Daha şimdi • 
den Fransıı:lıar nakliye vesair u~ 
çaksavar roplar gibi milıvtmn Ş
ne yarryacak şeyleri imlha ~ 
lerdir. 

Gece yarısı 
Rus tebliği 

Moskovıt 17 (A.ı\.) - Sovyet 

1

. 
gec.o yar.sı tebliı:i: 16 il~ gü
nü kuvvetlerimiz Staliııgrad çev· 
resile Tua.pı;e şimal doğusunda ve 
keza Nalçik renup doğusunda düş 
mania Ç8'11l>ŞmlşlardJ.r. Başka cep 
helerde önemli dcğişkllk olımmış 
tır. 

Bareııc denizinde 8 bin tıonilato
luk bir AlmaA !Mll"llJ<Slı geruİı;i ba 
tıınlıru§hr. ------
İngilizler iki gemi 

torpillediler 
Berne, 17 {A.A.) - İngiliz si

liıhları, Norveç kıyısı açıklarııda 
iki Alınan i3'}C gem..sın.ı torp:lli • 
yerok batmıışlardır. --- ........ -

Salomonlarda 
<ı inci Slııhi!edt0 Devam) 

tebliğde Guadalkanol ııdnsını geri 
ye almak için yapılan bu en şid
detli japon hücumunda düşmanın 
nakliye kuvveti hemen hemen ta
nıaınen imha ol11:11muştur. Bu; bi
rİll.Ci sınıf bir zafer addoluoobilir. 

YENİ GİNEDE 
Lorulra 17 (A.A.)- B.B.C: Yeni 

Ginede müttefik kuvvelleri Bun-
naya doğru ilerlemekte •·e japoo· 
br kaçın~ktaılırlar. Bw&daki ha
rekatı bin.at bnşkumhn<ian Gene· 
norı>i l'ltae Arthur idare etınektedir. 
38,000 !A.PON !'.T.FERi BOGULllUŞ! 

Vıı.şlq;1ıon, 17 (A.A.) - C.eçm harta 
Ş md. mihver Sardunya, Sicilya 

ve :K,orsiıkayı tahhlm ctmketedir. 
Üç .daya çoğu İtalyan olmak ü
:z<: " 15,000 kazmacı efraıt ı;önde-
r~ ::ıtir~ 

Ce-zair önlerinde hangi da:ıiz 
kı.rvvctlerinin çarpştığı iyice anlıı. 
şılmamıştır.. cNevyıork Taymis> 
Cezair sulanndaki Frar.sız deniz 
birliklerinin Amiraı na.lanın em
rinde buluduğunu söylüyor. Mih
ver hava kuvvette.inin ve denlq 
altılannm hücumları devam et • 
mektcdir. 
Bır Mlbere göre de, F<ansııı: fi· 

!osunun !büyük k1Smı hala Tul.on
dadır. Şe1ırin hariçle müa.sebeti 
kesilmışUr. Ancak hastal.a.r ve 
yakm akrabası bulunanlar şehre 
ı;i:rebilmektedi<J.e.r. 

D~n gece Tunus radyosu Pa
zar günü öğleden sonra moiö
sikl~tier ve otonıob'1lerd.en ilbaret 
olan bir Alman keşif cuzunun 
Fransızlarla kar;!llaştığmı ve 
Fraru;1zla<ın ateş açıp Almımlan 

çekilmeğe mt<fuur bırakıtıldarnn 

bildirmiştir. 
l 

90!l'lllldu- Aıınc.nk-an t ~;ınd mıı.
~et>~~ yapılan <n buyUt cJıe.. 
n" eeıva.oıru mza,,n ıştır. lııo>=! ar s.ı.. 
l:ırnon Ma4arnıda. ~ eler:! m("V
zilorlni tek-ar e:lt!.e <t r.<1!< o;on Oçlıncı{l 

i ~ çre gazıct.cleri, Kors'kahla -
.-uı İtalyan ~al kuvvetlerine ~d
&le muka,Yemet ettiklerini yaz
maK• adır~. 

P nada Çtkan, Ciyorncle Di
tal) a, Gaydanın imzasile neşt'C'tr 
1igi bir yazıda diyor ki: cAkdeni
z:n birdenb're bir hal"p merkezi 
hal:~e gelmesi, diğer ke.sim:erin 
eheııımiyclini kay~tliğini ifade 
etm<'Z. İtalya mağlüp olnuyacak-
tır Kendi üzerine yüklenmek is
~eneıı işgalo tehdidi de İtaly•aı>-a 
end~ vermemektedir.> 

Visiden de ş(jyle bildiriliyıor: 
cFas radyosu Amiral Darlanın 

hak.ıki bir isyana teşvik nıa.lı:iye
ti de olıaın beyannamesini neşret
mişt.r. Bu veslkayr okur okumaz, 
Mareşal Peten bütün ana vatan 
ımparatorluk Fnr.nsasına neşret • 
t.,., bir mesajda hul.1saten şunla-
rı sc) lcmi.ştır: 

•-- Aırrral. Darlan ber'!Jl na
nı l arekot ettiğini idd:aya 

RO:MMEL NEREDE? 
Son Afrika ha~ında Mare

şal Rommelin nerede olduğu so
rulup durmaktadır. 

Stok:ha!mden verilen bir habe
re göre, Rommel Tobruk !batı.sın· 
dalı:i karargahndan az kalsın, e
sir olaeağı bir sırada, g\yinroeğe 
daıhl vakit .buLamıyaraJr. pijama
sile kaçınağa muvaffak olmuştur. 
Rommelin hastalığı> da ayrıca ila
ve edilmektedir. 

Röyterin bir muhabirine göre 
ıse, Ronunel Münihte bulunmak
tadır. Ve mcvk:i sarsılml(jtır, 

ITALYADA SUIJI 
NÜMAYİŞLERİ 

Loırlra radyosunun bildirdlğiıne 
göre, İtalyada bazı nümayşler ol
muş ve olıalk csulıh Gt:yoruz!• d.ye 
bağı.rmııJ!.ır. 400 k:Şi tev'kif edil
nrlştir. 

c ...,t ediyor. Ben :ı>.>rda kalınca 't-9'!~!!'!!!~~!'!~!!!~'!:!~~~~! :bı mı eğecck adam değ'tinı. Af- : -
'l"•ka ıı daba ilk !l'"''fliŞYOll<iıa A- ı W 
m· al mıisleYl 41e u-nıasa gcçmek- ilet• iiaburler 
te l<'rcdd üt emı emiş, a t.cş kes, 1İİİİllllİmiiiiiiiiiiiiiDıllliııl:ıımİİİllİİİiiiii1 
€ ırırir.i vaktin<len evvel yermiş-

lı r. 
Am ral iisi ve ~ n şef gene: al 

Jiro'nun kıt'ala:rın başına geçme
sine mimi olamamıııt•r. 
Amıral Darlan bu suretlıe milli 

camiJrıın dı.şmda !kalıyor. Onu 
her türlü· ımiill vazifeden ve aske 
ri kumandanlıktan azletuğimi 

~ 

bi!'diriyorum.• 
D ğer taraf.lan Londradan ve • 

rilen malllmata göre, Afrikadalti 
müttc-fik ku•"Vetler'n .başkuman
danı Gen~al Ayzenhover'in mu.
vafakati ile Amiral Darlan tara
[aı<lan bir Fransız Kualsiyon 
Jı.:. Ü!f'cl. kurulmu~tur. Gcnera·l 
Jiro ;se Afrikadaki Fransız kuv· 
vct" r:n'n •başkumandanlığına ta
y;, LÖilmiştir. 

D<,,er b r h:ıl!ıere göre ise, mu
h.ır'p Fransı:zlıır mHJi komitesi
~n sözcüsü, General dö Gaul'ün: 

DOKTOR-OPERATÖR .._ 

ZEKiYE TEMİZEL 

MtlTEJiERRll{: 

*Bazı brınların memur ve !halk 
kaıınelerini renkler nder.. ayırt e
demiyerek yanlışlıkla memur, ço
cuk karneleri ile de 27 kuuş'\an 
ekmek ..attıklan bdt>diyeye şika
yet olucarak fı.rmcı'ar haikkı.nda 
ceza zapl.ı. t\}tulmuş v~ bu kabil 
!üç b r alıaklık olmaması için fı· 
rı.ıılara kat'i tebligat yapılmış!Lır. 

* Asket" ailelerine de ucUI!: ekr 
mek karnesi vcri'lmes' kaymakam 
lıklara tebliğ olunmuştur. 

* 1942 mali yılı elektrik, tram
vay ve ttrnel :bütçes ne iki yüz o:r.ı 
bin li.ralık lb:X ilave yap;lması d'ün 
şehir meclisince taS<Hk edilnj ıştiır. 
Şchi.r meclisi bilahare hafi bl11 
celse akdt>tmiştir. İçtmia ır. .Je
ti on •be§ gün uu'ılm~tır. 

Diğer taraftan General Neho
ring';n Tunusfıalki mihver kuvvet
lerine başkumandan tayin olun
duğu dün gece mihıver radyoları 
taTafından bilıdirilmi~r. 

Şimali Ahi k,acLa fri ı:;üz e!lli 
Airnan .ve İtalyan esir edilmiştir. 
Bunlar Şimali Afrikada mihverin 
ba.şlıca urısurla<ı idil~. 

BİR İNGİLİZ F.İLOSU 
AKDENİZE AÇILDI 

Madrid, 17 {A.A.) - La Line
adan bildirildiğine göre, dün ak· 
şam Akdenize açıl-an bir filo Ce
lbelüttrık'tan .ayrılmıştır. Filo, 2 
uçak gem.isi, 2 zı~hlı, 4 kruva:ıiir 
ve 7 mub.ripten ibarettir. 34 li -
caret ve b'r kaç hastahane gemi
siyle 1 zırhlı, 2 uçak gem.isi ve 2 
kruvaz5? Cebelütarık'ta ikalmLT 
)ardır. Hasara uğrayan bir İngiliz 
mu:hribi dün Ce lüttarıka gelmiş 
ve yaralılerı karaya çıkal'ffil§lır. 

·BAŞ ASİ VE HABİS• 
Loııdra, 17 A.A.) - B. B. C, : 
Cezairtlen alınan en son h.WCI'

ler;n tem n cttığine göre, Amiral 
Darlı.'.ln, GencT"al Jj-ro'nun Şimali 
AfTikndaki Frans:z kuvvetlerine 
başkumandan tayin olunıduğunu 
bilıdirmiştir. Bu esnada' Mareşal 
Pet.~n nıuma'lcyıhin milli camia 
haridnde bulunduğunu söylemiş 
ve General Jiro'yu •B3'} asi. ve 
cHaıb;s. 'kelimeLerile tavsif etnllş
tir. 

DÖGOL KOMİTESİNİN 
BEYANATI 

Londra, 17 {A.A.) - General 
Dögol ve Fr• nsrz m!lli kıoınitesi 
şu beyanatta bulunmuştur: 

General Dögol ve Frans12 milli 
komitesi, Şimali A!rikada cere
yan etmekte olan görüşmelere tıi.ç 
bir suretle işti.ak ve hiç bir mes
uliyet kaıbul etmediklerini bildir-

mektedirler. 1 
Eğer, neticele., Vişi rejimini te -

yit e~1"C, Fransız milli loom.itesi 
bunu hiç \bir vakit kabul tmiye
cektir. 

ZAYİ - it..a,,bul Htı!<Uk Fa.·ü.te

slı:ırlm ~ldığım hUvıy<Hmi zayi etl;
ğ"mden, yenis!:U çJK;ır--;::ağ&nldon esld--
sk<'1ı h::..:~nü y '<ı•J:. (:!87) 

2 ci Sınl! 8011 R~ EKİTA. 

p "• 'Tıp Faldl'teslnd !'n m1'zt;rı 
• DOG\'. I ve KADIN h. """ .:kları 1 

n nci n:nl! 11" olı haSSl& 

* Sümerbar.k Yerli Mallar Pa 
zarları gelecek ay b3şında şctırf

miızde evlere kupon tevziatın& 
başlıyacak ve bu .!arla evvela be
her nüfusa beser metre pazen sa
hlacakllr. Kanunusani ayıaıda ye
ni ekmek karneleri tevzi olunlll"- 1--------------
ken ·başka cins mallar için de ev- İHTİRA BERATININ DE'7Rt ! 

• 

Pazanlan maada s:ı • 15 - 18 

Çarş:ımtı:ı fLl;.ar'.tya bedava 
K<' r,r, Mıx i k ır .. 251 

TLLEfO. ': 60918. 

!ere kupor.lar dağıtılocakbr. c.Aık.9aomı., difus;on. t:ı:r>kl ne Mndllr- 1 

r•hı.e ~ttihad cıt n1~ .. <r.om~u bir tcı.b::ka 
*Karamürsel ve Kula faıbr ka- ;,:., kaplmu o.m~'!yt><'• .tını~ıoıd.ak• ih

ı~rına da iplik Yet"ilerek meıııurlar tira içm jkl<ı;at Velt(;]ı-tinden alınmıcı 
i<; n kumaş :maline başlam•~!ardır. olın 20 Sor,t.cşr:n J940 taritı vı· sooo 

.ı.. No. l u ıiJ:ı.t • a bi,.'1'aıha.m ~ti\·a ~ııi hı,.1 .. 

iPİiasa)'I bifon ve terriibeli .. k=uk bu 'kere b::~.ca:::1.1na drvır v-.•yatwıt. 
~cadı Tü· .ıt•yed.r mt'vk~ fııle k~ymnk 
iq..n. s:ıJ.ah,i'/ot. d ıi \.'e": • J iıeot'ği t.clkiit 
t>di.kr.tt..--te olf'nıı.k!a bu husuısa fazla 
mahlrnat rdinrnck istiycn.:cı-ın Galata .. 
da, As!<ın Hon 5 n:> kıı.t 1 - 3 nwno
Uıra ıni...racaa.ıt Q)· lı:ın!. ri j!:m oJtmur. 

2 Satış Memuru ve 1 Daktilo 
llaınn ::ırant)·or. Tahtak.It'de ŞeJh Da\111 hanın111d•am3zıı.ıN;ı:o:ı:ı. ı=ıliiam ~.> KAD!R TU.NCA"ya miiracaat. 

ve en ci.ir'e-t.ıur ~tislcrini y~ 
la..,.., da ı.,,~ı göWamly 1< pldiC :Y"" 
nilmq!<>ı'1lr. R<:anl obnanak.Ie. bt ra.. 
ber, hr l"PW taşıt grm!&ioln a il~ 5 bln 
adreı- taşldllt.ıa ı;ure, Japonlann 25 
11A 30 •bin kiof k:ı!Ji>rt!Jtlerl ta.l=ıln <>
lı.t!ıuyor. Sat'.nnam adaları &ef-eTi. şie:n

d'.ıfe kodar j"ponl.a.ra bı>t.mlan 3ö Vf, 
b:ıooıra cğra illn 72 gEJniye mal <>L.'m!Ş 
ru!ıı,r.;rk ıı. Arn<Tikıılliarır yalnız 24 
g<Jll1i!erl b:ıtrnlmı, ve 4 ı:eın:leri dıe ha
sa:-a ugro.ı ı:lmıotr. 

----<>---

lsviçr• üzerinde 
cı in<i sın;rooM Dc-.'lllTI\ 

Başka uçakl<ır Fransa ve Be'l
çika sahilJcr'.n<le hedeflere taar· 
ruz etm.islerdir. 

Bir Al~an nakliye uçağı t&bl''p 
edilmiştir. Bütün uçaklanmı.z sa
limen üslerine dönmü~1erdir. 

Ekme~e bakla ve 
nohut unu karıştl

ran fırıncı 
(1 inc.1- Sahi!ed~ ı'ev3tr.) 

ıe..o;r. Bu cilrmll ~ıut !rı·tiba.l.Jı>dau 
h•ibcori ~;t!;'>,Y11n ımııcı Koçu '1"'21<ür 
b:>kıla. n<>tıut unıa.rm· ckm<!:lilc '- ka
. ış'..ıın.nıt.ro içP.rl gu n Bn . 'llıl<.şer Av
ni ile&\- 'fT)(nr; ·!aı1• tanıt ldan eüE
nlii meş.'1 ıt ~ · d~ Y~ " :n~1. ·-:-. 
N~ko ve 1\ıi.Abas 1'k.:~ıooa tutulan. 

z:lhıt vQ('ak:ısl vr aürmü meŞlıt~ evra... 
kiyle i>u sab:tlı Adliyeye V.N"ilmişler-
00-. 

lstanbulda hususi 
Posta otobüsleri 

tl inci S~hired"n D~anı) 

tadır. Bu sayede mesela Ak.saray
dan saa 17 ,30 dı:ı wrikn bir mek· 
tup ayni ak.,o;am kalkan Ankara. 
trenine yet'şciri.lebilnıektOOir. A· 
nadoLuyaı gönderilen gazeteler de 
hususi bir dairenin eline veril • 
nıiş ve daimi muraıkabe altına a
lınmıstır. 

Po;ta idares;ne ş1mdiki -Adli
yenin aıuıunmaıkta; olduğu. ıbina 
dar gelmC'ktedir. İdare daha bü
vük ve münasip yer aramkata -
dır. Bu!unca yeni bir tevz.i pro· 
jesi ta-.ıbik olunackatır. 

Bu projeye göre şl'lhr:mıize 
.ınem!ekt>\imizin da.lülinden ve ha
riçten gelen tekmil mektupkT tek 
tev'l,I m<'ruLinde ~opldndvktan 
~onra la>'Dif edilecek ve şeQuiıni
zin mı.ılı' ·lif mınuıkaarına saat
te bir hususi posta otobüsleri kal· 
d>rılı;caktır. Mektuplar her mın
teıkanın müvezz1'.erile ıh r!Jde 
merkeııdcn bu otıcıbü~lere konu
lup gönderilerak hemen tevziat 
yapılacaktır. Otobüsler avdetle 
nıuhtel<f merkezkrde birikmiş 

mektupları tek merkeze getire -
cekle~ ve o vakte kedar birikm'ş, 
yen' gelmiş olan mektupları ala
rak tekrar twziata döneceklerdir. 

İki Amerikan 
Generalinin ö 1-
diiğü bildiriliyor 

Vaşingfeg 17 (A.A.)- Harbiye 
NaT.ll'hğı, şiddetli dÜfman ate ·i 
altında 8 son tıeşriu günü Orana 
yapılan asker Ç1kartma haıelı:et:iui 
idare eden Tümgenetal George 
l\1arsball'ia savaş meydanımla ö,,_ 
düğünü ve General Bal•ma'm 11 
sontcşrinde Ccbelüttarıkta gemi
den denize d~ereık boğuldnğunu 
bildirmeklt>dir. 

Çorum meb'usunun . . 
cenaze merasımı 

Ankara, 17 {TeIE!llonla) - Ço
Jrum nıd>'usu B. İ.<ıınai1 Kemal 
ALpsar şeı!ırimizde vef et=ış ve 
cenazesi evvelk1 gün Hacilıayram 
caınL.nden kaldırılarak merasimle 
defolunınuşlu... ----
Şeker fiatının art
ması üzerine ... 

(l inci S:ıh.!edcn I 1evam) 
ŞEKERLİ MADDF. AMİLLERİ.1'E 

GÖRE 
Şeker:< mlkkle r..-n!ıı<er! bı> •:ıba.Jı.t.ın 

itJb~ııo y'ne ln.:ı~ta. başl ... n a:<b:r. 
Bu sıMıh ı;iir~ perli rr ~ .de 
fm i orindtn ıbaz>ııııroa gO:e lo;uım, 

ak je ş t, •r!cn y~ ı'ilı - e...ı.en 
imal ed..td.ğüıden wı.1.ının b.r kloru 
7 ,5 - 8 1 ra orntar]da sattı'~ &eap 
et>n; <tc.dlr, Yır.e bunlara g<>.·c bru..rın 
ıı<il<erıtıor> !Ul<>ru y,'Cii Lr'Q'a, ıçı mey
valı ve ;da s:ı-n ı kaTt::ne aları:ı da ı 

k· oounı.n 6,5 - 'ı e 1 a :ır...:ar. a -
ıt?lac~ 13!ı; n oluc...nr 
T~ c ~a-

t' •f ı; <e b ·"" .e 1 t!= belvar 
smın Uç )ı.JıZ lmuş koc ı. ve b•ı k 1

0 

J>OlmıcUi tah > he ,v un Ut. llra;ya 
6a • .OL:>l»1cceı;>n< ~lzyar:ık bu l·att<n 
i>u .00.11 6':! ~ ba-şloııı ıı.rtlır Lu.ks 
~1"1-c•, _r d·" 1.aıh:ıa h 1 ~ .lıç y.ı..;z 
sM..'CJO.c, mlon 25 3 biT tabu 
mu.~ı..eobi \~re B:)tan mı.tl!Oll ;b.:ciı-:er 
40 - 45 lru~ soıW.b .. ccc4aı1 oCaıle
"'-......ı rl<ır. Bu.üın i>u f•ı>lltır B<) iye 
E,."l:..at Mil&lrn.\tllne t»;ı<Lr ;~ ve 
t k'k cdiıdikten ..,.,,.a ınuv..Cık Pü
ıı:.r.c taad1': °'unaca.ı.:.t.rr .. 
l'AST.'\CILAıt ÖGLJ::llDI SONRA. BE-
LEDİrEYE rtiRACAAT EDECEıı: 
Pı~!ıan.:-l('!'t t: t1~: I~r ellc

rUtt!-oltl n..::Cuü.l madrJ.elot1o '"et.ti tiıaıtıe 

~Sıtadırlac. Pastoc>i r lru -aiı. 
aro!nıımla 11 O.Zal<er('Ye l>aş!ıyarak 
p:ıs1a ve oıısıJi mıı.r:.tldcrin ~a t>
lubl '.eıct'ğ:nı te:ıtııt c.~Jock.r'oo. Bun ... 
br öğll'lden S" 1\ B<::l'<l·)'(')'C ınıUra
caa-t c~rı et ,.enl p.:ı.ta f.atlerini tıc;.:.bt 

ve . • k E'll·l'f'<."C~.c-rM. • 
ŞEKER TEVZİATl?.'DA YENi 

ESASLAR 
Ankara 17 (Telefonla)- HükU

metçe ekmek ve ekmeklik hubu
bat ve sair eşya madde t'Tİ dağ>LI· 
ımasına dair t'd.liruatnamenin şrker 
tevziatına ait lG-20 nci maddeleri 
değişlirilnıişt·~. 1G nrı mad<lenin 
yeni şekl:ne göre hüki\ınetçe ya· 
pılttak tcvıiaıtan istifade cdec«k· 
!er için ~ark vilayellNiııin ihli~a- l 
cı şhudiden temin olun:ırak ~c-kcr 
fabrikaları ~irketi tartıfından bil· 
yük miklarıla şeker ayrılarak ya
kında se\'kedilerektir. D'ğer hü-
1..-iinılcre göre hak sahiplerine lev· 
ziatı yapa,,ak ba~·iler lıeor •·il.iye 
tin valisi tarafından seç:ıerek bun 
\arın isimleri şeker irket:ne bil 
dirilerektir. 

ZAYİ - İntan'»! ŞW.-miııl Diiıl'..a 
re "'1lllrluj:ınl.a.n a.ldlğr.n nU!us te>f<••
~ınr bi-r!~ F.lı._ h Af<•"Ct'",ık &..be--Jın.
den alaığını. a&teri 1.eıhd ~~•<Jtlİ 
e-Jyi -e•im, yt·ııı.~r~ni .alaca"1JT.ı.:kın es
!ı:i&rUı !ıütl<mii ~,,,;<tıı r. ( 282) 

İbra.h'ın oğlu Mcbmet Rifat 

ZAYİ - G«r<e1ın Vll(ryetine bağ!lı 
Ah.ca Kaza Nu.tus Memıırl~ 
ve Alııca ı\&('r!ik Şubesinden a.ldılım 
.A..ıkr..'ıl'l:d.. t1.,'This le--..Jkercn-..1e b:rl:kıte 
Bayoglu Koymakamlığ>nd<ıa ıt~ 
ağı.r işçl 'karnem za.yi ettrm, YeoJ.e
rrJ alacağ>ından esk•9'nin h(~'ıtına !)'Ok-

tur. H..tJ GÖLVE 

İT, Aosl · y 2 in<:! 'f>ca «ıt M'11ılı:eme-
siııd.en: 942/330 • 

Komandolar nasıl yctiŞtiriliyor? 
Y aıaiı: N. B. 

İlciı:ıci cıhan harbinin patlcdığı 
günl.erc!edberl geçen harpte ismi
ni ve hüviyetin duyup anl.amad:r 
{i-ımız bir sürü askeri birlikkrin 
her gün ajanslarda• y<ıclıp sôy
knd iğiıııe şahit olduk Almanlann 
S. S. kıt'aları, Japonların feda.. 
ileri g'.hi. Şimdi de l"VW!d Şimal 
denizinde Loföten adalarına, oon
ra St. Naza.ire'e ve nihayet Şima
li Fransız Afrikasın• ya.pılan as· 
ker çd..-amıa harekt>tleriııde ön
cü kıt;ı.a t olarak kufu.]lllan İngi-
1.Jzlerin Komanda v_e A. -erika:lıla
nn R~nger adını verd.ltlcr' hü
cum kıt'alanndan lbahse<L'diğini 
işil'yorı:z. Amerikan R&!!ger"le -
rinln Şlmal Ameri«llSllldaki 49 
Cumhuriyeti teJMil ctmtl"te ol
duklarını da yine ajaııs ha:lıert-e

r'nden öğrenmiş bu unuyoruz. 
Komando ve Ra •er kıt.'..Ja rı

nın vaz,felen e ;ıs ınbarile mfu>. 
tahkem me\ııdere karşı yapıla
cak 'baskmk=da c ce , •zif Ps.ıni 
gönnek, bir mustaıhk m mevkii 
ya!lıut r~ o mrekczını \"ej'a sair 
1csısler. tahrıp ettıkte oorna .:e
rı dönmeıı: yi!ıut wı ::-tlar mü· 
sail olursa arkadan "CCk al 
kıt'alarına yoL aç!' tı.;; 

B .. nun çin de b krt'aJarm 
baŞka türlü antrcncmana tabi tu
tuhnalm \"e ba~ka türl~ siliililar
la tedıiz edJmeıen uazı:mgıelmek
tedir. Ha•ta lbu k.ıt'alatda hıı:mct 
görmek iç"n seçiler. <'rlenn ve 
sı&ıaylarm viicutıçe vasatın ü:r 
tünde kuvvet, mwkavemct ve bıı
şancı.hk vaG:ıflarına malik olma
ları <la icap etı:nekt«::.r. 

İııgı1ıı:lerin Komando'larnın ne 
çeş.t a>;kcr olduklarını onJ:.arla bir
l:kte I.nroten, Bovlogne ve St. 
N:ıza.jre'e akınlr.rına tirak eden 
Clı.r'st.'<:ın Science !\fon bor adın

da.ki büyük Amerikan gaı:eteslnin 
Loncra muh:l!biri gazeK-sine mı.rlı
telf ve>Llelerle gönderd~1 ya.zır. 
l«ma şöyle taru etımektedir: 

cKDmaııoolar, başka 'başka alay 
ve taburlardan seçılmiş askerler
dır. Bunların cü!lS<'<:e ağır sikJ.et 
pehlivanı ğibi pek iri olmaları 
şart değildir. Fak.~ lhepG'.nin oi· 
rinci sınıf koşucu "e nUet olma
lan mıihakka.k sl:Tette lfrz.mıdır. 
Tüfeklerıoe her z~man süngü 

ta'kıhdır. B.,~dan b Jca ~zan bir, 
b3zan ik tabanca ılc de mlicen
~·e;;d ·ler. El b~~.!ıa'.:ı~ı, r:ınrip 
\'e y.ıng bomb l.m, b nıı ,esa
ireyi ibcriıa\·a 'mek iç:" barut 
vesair patlayıcı madde ıle dişten 
tırnağa k dar s"L:ıhland..rılır r. 

Kıoman<lo'larla ı,.•lnci akına iş

tirak eıliğ:m zaman kerdimi meş
hur bir fotbol timl ile seyahaote 
ç>kmış sanmakta idim. Fakat ge
mide Komando kıra:arına verilen 
mühürlü zarf!ll'cı bu as'!cerlerin 
ayrı ayn açtıklarını götdüğiim 

zaman işimizin bambaşka istika
metlede olduğun& !ben de kanaa1ı 
getirmiştim. Fakat bu orta s!tlet 
atların hepl;i de o kadıır soğuk
kanlı davrıoruyorlardı ki, tıedcii

miz sanki tehlikeli bir iş değilmiş 
gib', ben de kısa bir zaman için 
kendimi bir spor seyahntine çı«
m1ş sanmışıım. 

Komandoların antrenemanı çok 
mühimdir. Bunlar ilk aıyrıldıkları. 

zaıman İngilız tümenlerinde ter 

idi edilmiş buulııan cSavaş meli> 
tep. !erinde uzun b>.r kurs rfor:
dük:leri için adeta birer küç::Jı: za
bit gibi kendi başına kumanda e
dci>lie«>k lri<d.ar harp san 'atına. 
~ıi.klf bulumnaktad rl.-ır. Bu sa • 
vaş mektepleri haricinde yıne tü· 
menler dahilinde ohna.k üı.ere 
• Yüla.k kurslar. tesis edilmJş bu• 
forunalatadır. Bun.im. devanı e
denle. yilibaşıya kadar rü t!ıcle 
olan suba.y1ııırdır ki, 'bunlar da 
lıer h::kRnd:ı n erlerin tabi olduk
lan şartlac dahl1iııde antrencm:ıo 
girmclct<.'d!rler. 
Antrenemanları normal şarllar 

içinde değil, ıt.am bir harp mey
d-anı şartio'ırı sun "i olarak vucude 
getiriierok ıdevam olunın.aıktedır. 
So<ı;ci hoırı'ba;arın ve hatit{i az 
mı-kt.."l'da zırhlı gazl.nrııı çtkarillğı 
bom.cu hava ve tO'l d man için
de yapılan bu ant.renel!'aıılar Ko
mandıolann en ağır ş.-:nlara ve 
cefa'ı'a alıştırmakta<lırlar. Lt-..cnen 
şey, bir KornaDdo askerinin ııç ve 
hs tt.it s;.ısuz !l4 saat harp edabil.
ınesl olduğliııdan K.omanO:ı'lara 

fevkalade yi bakırxıkt.a bera4ıer 
bazaıı t ilk aırlrenemanları bile 
yaçtınlınaıktad•r. ila.kı'k! harp 
§art~ı yaratıla!l bu antreneınan
latda b:ızan kazıa neticcsı o um 
vak'aları bUe kaydoı.u :ıkı!a1~. 

Komndo'lara ıınt.renw,a ve a r.ı 
saatleri günde on attı S<at'e"l aş:ı.
ğı d~rülmenwkıed"r. Haftada 
üç dört gün 8 saat:i.k evbri yiirü
yuşk>r de )aptmhnak\adır. Beı

:ııaa da günde 74 ;ıc.iJometre yol 
yürlitıllroektedi •• Hatta bu yürü
yüşün sonu·nda bile ha-rp t<ıhnlcrl 
)ıaptırılma:kkdı.r. 

Bu izahlardan pelt5.lii anlaşılı -
j'Or k; İ 1"€ihzler de utı k iş<> .. re 
aSker yet'şilrrıı<'nin faydasını an
laını~lıar ve misallerile görülatiğü 
üzere Afilıarua..dıın hiç ~ağı kd
mamaktadırlar. 

(Denı.mı ~·ar) 

= -= 
• 

l! ....,; S.1hi!ec!erı De> m) 

on altıncı öl»r sonlarından itiba
ren bir Jsimden i:ıaret k:ı~ 
cDayı. adını t3'jtyan muteğallıib& 
ko=nlar, İstaıfuuldau gönderi
len be;ıleıbeyi (Vali) leri birer 
kukla lraline gdirmışll.'rdı Ma rı:p 

dayıları da deniz sefer'cr'.rc, kt~· 
di çıkarkrı icalbı 20 - 30 g ~ 
iştirak ederkrdıi. 

* Türık dıonanmasnın ı;e!ere nasıl 

çıktığını da anlatalım 
Seıfer ıçin evvel:a bir serdar ta

yin edil:r; bu umumiyatle Kıp
tan Paşanın bi=t ken<lis.ı ilur; 
tersane gemilerim alıp Boğazdan 
çtkar, Anadolu sahilinde ÇE!§m~·e 
gider, ONda Anadolu sa:lı'li deni~ 
!beylerinin gemileri iltihak eder 
ve d.onanmadan, deniz cengi ile 
l'Oülııt'Jlef Anadolu askeri b ndi· 
rifü. Donanma Çeşm~n sonra, 
Sel';ini~, yahut Nav.ar.ine, yahut 
Yunan ve Mora sahilinde her 
ilıangi bir lim<na gide:r, orada da 
Rumeli deniz beyleri iltihak e<kr 
ve Gem ·ıere Rumelinin deniz cen· 
gile mükellef askri alırur. Niha
yet, aÇik den:ze çıltı!ır. 

Reşat Ekrem Koçu 

Bu akşam S Ü M E R sinemasında 
H ugo S:int!" p.(>deray A. G. Jikiocl 

-r,cıııı et M • """'" ı»c11 Jıs:ıl rkniıı But ün seyircilerin takdir nazar fil'.ir'vle seyrecieceği !hakiki bir lha-
oldutu 30/3/942 w'h ve 9-10/130 sa- y~t sahnesini ... Yeni hir san'at harıkasıru ... KU\'Vetii ve iılıUraslt 
y.ı:. llfımı i<"I1lCa infaz etıi<emı.m'fl c>olo- •bir dramı tasvi.: eden ... 

~ıı:,,~~~~~~'>1;;7:' T:;:-..ı:~~~~ ·ı R s c ·ı s 1 Muır.ıni!cyh ~n Galata Kara ~t'llff'-
ta/t.ı.paşa cad.:ksi Mf'IYrr~~etli han 9, 10. 
ıı sa.y>!.ı ik-mıc~ı \cdk il<' ~ 
~e pttiği miib<tı:;iT meşrulı:ı1ıııı-
ci.a. .. aniaş:J.nı.ş o!m:ıkla :eb,.gataı ild· emsalsiz fi'= takıdi m ed yor. Baş roll~rde: 

nen •cras.ı.n• k:.ı-ar vrrlle!1!k mdwl<f>. CHARLES LAUGHTON 
nıe:-ıitı <le\·an:• 4/ l 2/9i2 gijnO saat 

14 30 a bn·alolmo(..,,.: l\W..yyen güııı:le . CA ROLE LOMBARD 
geİ~'ii v<'J'a bir vı4c'li 'kanuni g&ı- ı 
derJmediğ; \;)!«frde g;yaben mııhake- l f lh B" h "k 
rrey.: d<'\Om o:u.nac t;ı t.b!ca nıa·. ki aşık... ki tiras... ır arı a .. 
ı·.arnına k•:m Glm•lt ıızr iltın(G;;G~· l a•:.m:ıem Lütiuı b..ı ak m ıı; il ~·&rl;;rilıw evvelden ~dırınız. I 
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Teşviki yede satılık arsalar 
T eşvikiyede emlak caddesi üze .. 
rinde her türlü bina yapmağa 
müsajt iki arsa satılıyor 
Em!ak ve Eytam Bankasından : 

EoBS :\o. ___ ı~·e~r~•----=K=ı~y=m=e=t_.....:~=l=e=sa=h=a=•=•-=T=e=•=n_in=a=l-•_, 
19~ l'eş,-.ki~ e Harbiye 21.32~ fua 421i.50 1112 2133 li.ı:a 

Vali konaı;ı nıalı ailesi 
Bostan vı: I:'.nılak cad· 
deleri rski 8/4, yeni 
23 numaralı arsa. 

•oı Teş-rikiye - Ha'l'i>•yc 30.130 lıiia 51i7 :\12 S013 • 
\'ali kona~ maJıallesi 

Dostan ve Ernlik Cad. 
delrri eslH 8/6 yeni 

27 numaralı arsa. 

İubatı yukarda yazılı ı:a> rinıeııkuller p~io par.ı il< n ı(ık 
a:·ttırma ıısulHe ••tılacaktır. 

~lüıayede 30. ll, 942 pazartesi gİİllü saat 14. de bankamu. İs· 
t•nbul şube« •at •j komisyOJ!U huzurunda yapılarak ,.c "n yük· 
o;ek l>edel ınerkczc bildirilecek Jıaddi layık görüldüğü Uıkdirde 

'1al;ye Vekaletinden istizan ed llerek muufakat ce\'P\.ı alındık· 
tan sonra kati ihale~ yapılacaktır. 

Satış esnasında ~erilen be del mukadder kıyın.ti geçtiği tak

dirde temina.t akçesi derhal art urılınıyarak ihale kimin ubde•iııe 

icra edilir•o aradaki fark ondan tahsil edilecektir. 
l\tüza~ edeye iştirak edecek !erin mukadder kıymetin yüzde 

onu ni,,beün~ teminat yatırmaları liiz:mdır. İ•teklilerin teminat 

~kçesl, nüfus te2keresi \'e üç lat'a fotografla birlikte bildirilen 

gün ve saate kadar •uheıniz cm liık scn·is.ine müracaıt etmeleri ı 
mercudur. 1309 

Şose ve Köpriiler lst. !Vıntaka Müdürlüğünden: 
16 ıı 942 P~~i::ıs. c;Lcil e 

1:.f '( llii aQı(tıt vt 1 (9710\ lirs. 
.m t.ıEC!'l.'}(I r.!U 

,;e}11'° y JY. c:ık C>.! -ı (!'916) l" C"~mm'lD 

.. r tt be irl'i l~O ... e..;. b·do.., L-l.e:°Jn!n gör·' -
:" ~ 19 ı ı 94:? P • o günü sa:ı1 ıs,3-0 za 

t "' .Jfi. .• (]481) 

1'>0 • 14() lira. ij("!"{'t:! b d:, ~r.k cr.Ak.ıı ...:ıe il!tfycç "a"'rlır Ntı!irt ''et-<ô't.1 ti 
ı,•-ı. ca &m:f \;.t.-..t.~ eh yc-tr-r.ı :nt haı'.z ve te'!"t'lhan San': t Dk ·!;ı nlf7.·:nu ol- 1 
n:-ar ve e:~ ic :e:ı:ıtön el" \• b 'h :sa <.tonOOil e-lek.trlk tt ch~Amdıan akrtrnill::tl 
ihır o-< rı ,,.e ~ l~?'inden a.: w:dt v p oXc !olaım T\L-4: o!JU4L:it, e-cın•bl bir k'.n1 
ce Je .__l olar.mrı.c.uı, a~k : •. r:. :Y!!.p.1l:Ş °' ma.ı ~·. 

h;teic{" rn eb!iyc-•.... t?~ .. · me!tt "'P d ukın.alarır.ı., nüfus cüı.:cau .5'te-
ti .Prl- ;: ves ka \ e ye; n, lı JSn tha l ı..tğ;dı, s;h.'1'J1 :-n.poru, 8 adot totıo!-

n."'1-1 ı ve ç.dŞ.::z.. 1 a mu~ı ~{;ff l \.."l aLr.ıq o~<l.\ık!ıarı t~r\"is1 cr:yıic 24/11/ 
!>4-i g ... , K.rt :!\f.a:ltrpe-s!"){!~ Kır; a Komı.f<-3.:'ll..:.~:ı b~t n:ü <-ıcaa.' Ptmf';l!':"ı ;J{ı.n 

" (JC:l9 - 1293) 

, ... --------=-------ıımm-----~ TÜRKiYE CUMHURiYETİ 

Ziraat Banka ı 
Kurulu~ Tarihi: 18Rl! 

Serınayeei: 100,000,000 Türk Lirın 

~ube ~e Ajam adedi: 265 

2.irai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankn•ında kumbaralı '1'8 ihbarsız t3Sarruf besaplıı.rında en 
0 50 lirası bulunıınlara sen~de ( dela cekilec~k ku~·~ iic a,aiıdw 

plana ıöre ikramiye dağıtıl~~aktır. 

' adet ı.oot Liralı!ı; t.006 
ı.ooo 
LCl'O 
4.000 
s.oua 
•.PaD 
3.2ilC 

' • 500 • • 
' • Z50 • • •o • ıuo • • 

JOO • W • • 
120 • '° . • 
ıso • ıo • • 
DİKKAT: Hesaplarındaki ;aralar oır sere Jç nde 00 l..radan 

i":lC!:~ düş:r..iye?'lere ilr..rrımrye çJ::t ıV.: takd:rde r.~ ~·- faz!3sile veril~ 
('~ktir. Kur'alar ~~ndP 4 defa: l Evliıl l Bırmcık&nun, 1 Ma:t 
ve 1 Haz·ran tarihlermde ~eltilece1<tir. 

~ ~ 

r- ~'Cl'IA RO:\IAS! 

1 '"•u~• ~- mu'~ 
- B!lmiyorum. Fakat havad.ti 

radyodm öğrenince korktum. E

vet, hem çok korktum. Çünkü. 

Kaı;ton yemin et:mi§ti ki ... Ne za· 
man hap:shaneden çıkarsa ... Bır 

şeyler yapacak. Rikardo'nun y;.• 

la'l JeTe şahitlik etmesinin ceza· 

sını verecek. Öteki yalancıların 
cLJ ••• 

Durdu: 
- Ben, cied, Rksclo·nun av· 

det ı:tt ;:ini bi!mıyorum. Fakat 
D:Ksc.~'ıı::- da g·d·p onu evin<le 
bekliyeceğ ni :ahm'n et.mi.jtim. 
Hat J kendıs.Pi tekr;.r hap~ane· 
rıe dOnmcğ~ ikna edeceğ•nd um .. 
mu~tum. Sonra ... 

Tekrar d'Jrdu. 
n. :Jdon dede k:: 

- Görüyorum, siz ha•a Kosoon 
ile ala.kadar ıbul.ınuyorsunuz. 

- Tabii... Çünkü günün birin· 
dıc evlenmek için sözle;ıni§rik. 

~.teri Detmar d:iı: d>k doktora 
baktı: 

- S'z bunu b·hyor muydunuz? 
H&ddon başını sali;;dı. Kend:si· 

n.i tutmak için nefesini zorladığı 
anlaş ı ıyordJ. Fakat göz~.erin:n 

ifades: <leğ· smemişıi. 

- Ona bekliycceğ'.n:zi vadet
mcş m'.ydiniz? 

- Evet. 
- Şimdı nl:yorum. B.r d)>}.'..or 

ır.ralescf ar:cak uzvi hasta1ı:k:arı 

tedavi edc-<b:i'r. Bunun:a beraber 
eğer size yardım etmek elimden 
ge1irse, buna memnuniyetle ça· 
l.ş:nm. Si :ıc b'r yardımcı d~ ha· 

l l~ULMACAr . r 
Umumi Heyet Toplantısı 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 

r . ) ' ! _c._ Harp içinde · Milletler ..... J -· 
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ı - çr..,t. kr.ıcle •le-§ yalııı' y<~, 
2 - .'\sk~:-.. D~ıvrr..-}~ 3 - Tr.pl."(!_cn, 
4 - Bl;o'\&, 5 - TJ<nrr. Zo>rel<• veolh 
6 - Riıı,viil; •• &, ~ - B . k lo, 'f,,,, 1.>;r l 
b·cl.ti.;., 8 ~ T<'t , Wn.ı" g: b-, 9 - "rt"':lSi 
IJl""'kt=..t. 

Yuhrıdan M!afı: 

Me!1sup1arı Yardım Cerniyeti 
idare heyetinden: 

İdare heyetince c;,miyetimiz umumi hey'etinin 21/11/942 tarihi· 
n~ müsac.f cumart('si günü sat 10 da An!rnroda At.aıürk Bulvarı 
No. 347 de merkt'z binasındıaı !evJrniade olarak tıoplanını.ya daveti 
kar:ıxla~tırılmış olduğundan aza ve mümessi!Jer:n yukarıda ya· 
zılı gün ve saat~ cemiyet mer ;,ez n~ teşrif:ı; r:ca olunur. 
RUZNAME 
1 - N ızamnamt·dc ıadiH\t icrassı, 
2 - Tadiiü~a göre yeni ıdare h~yetı seç-lmi 
3 - Tad'ldta göre yeni müraknbe tcv'eti seçin1! 
4 Bü :çpnin iAdili. 

İ•tanbul 
lüğiinden: 

Elektrik, Tunl\'ay \°e Tiinel işletmeleri Umum l\füdiir-

1 

Japon harp makinesi 
ı karşısında 
!Birleşik Amerika 
Amerikanın AtlanUkte ve Pasi1ik!eki 
Deniz kuvvetlerini gözden geçirelim 

-5 

r- yaz. o: 

jNfJZB~T BA;Ai 
)arak (816,720) ı;:ibi ka·bfü ibınaJ 
bir rakam lrnlntı)lı. 

1 Yı•ı"!l· !"! l.,;t,,_ ı~. :? - '>tl"'Gk-
k.T D• ,.., ıılroa<""1dıln, 3 - Gemi.inin 
E'g"ITI'<Uc. '1Pri, 4 - AJma.J(-, &...,"l\ 5 -

i!fiı'. Yum.:...ır••k h.;:)..J.u, 6 _ &!:..._ kfl

dmı.atYı el ip, Fery~~ 7 _ Ruh, T., .~ 1 
""'ıiıartt>t>. 8 - ~uo:, B.Joodtl<~, 9 -

Jtj J;.t.:r.c~_., •ın 1tl4.2 <~~ı:Vtl gı'.aııi.i nıct·m ıtJOOı. t'1~ Ttiı:lt·Jı ~ı"\nf "il.in. ~ 1 
dt· g"~!r"•~n saatıJrr _•.a :f.l!lıJc yar·ıl.-..ıt"Gg; .~.., ~·f,.(ı.oı.taıta •. :\n oh;.,;ır. (1474) 1 

Birlc~ik Am•rika içiıı biTiııci 
ruiidaf:ıa ihattı şüphe yok ı.; d .. 
ııanm:ı.sıdır. Kıt'a halindeki bk 
ada için böyı... ı>lın•" da tnbiidiT. 
ı•a!rat bu adaıun biri Atlantik ö- J 

bürii Pasilik olmak ii:cere iki bü· 
yiik den.izle ~-evrili olduğu için iki 
biiy iik donaupı .. ya ihtiy•cı elduğu 
dıı ıı..•ik:l:tdı·r. 

Bu ceeyan şükür ki 1933 de de
ğişti ,e (%38) m'ly·on d<>la.rlık bor 
tahsi;a!la 32 harp g .. mhi inşııs.n• 
kıuar verildi. Bunda amı1 ),.,,. 
Cumhurreısi Rnnelllir. Eı.:ıseıı bJ 
taxilılımle tec•"'üzkar kuvvetlell 
Avmpacla \'e A.~yada yine ba§§'Ö•• 
tMm'iş ~"' c'Jıan suıbu tehdit edil· 
meğc başlanııw;u. H>J8 Wı koo;>;t• 
(31HI) biu tonlıı.k yeııi bir in!;'ıata 
da mii.s<ıade cimi~ bulunuyOl'du. 

9 - &ft('n ~~. Vüc.·tıtllln SutY".! 

Dilnkll lıulınaeaııım baI!ed;lmlf 
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Veni PUDRA 
RENKLERİ 

ôrıiin-de 

KADINLARIN HAYRETİ 

Tuinlze en unıun gelecek pudra· 
•ın tam rengınl veren yeni hir Kolo

rimeırık makina icadedilmiştir. 

Bu sa7ede şlmd!ye kadar so· 
ruımern~ş emsa.ı~ız blr güzellikti! 
orijinal pudra rentıcrlnln istihza. 
nna \mkln verilm!$tlr. Bunl3rı 

y~bız Tokalon pudralannda bu
labiUrslniz. Bu pudra rüzg~rh ve 
ya~murlu h~valarda bile bctün 
çun sabit kalır. Burn:.ın parlam3sı· 
na mani olur Hususi ve beratlı bir 
usul dairesinde lstlhzar edilmiştir . 

Bu yeni Tokalon pud ra~ının .en 
son yenı ., cazip renklerini bu· 
guncen tecnibe ediniz. Daha genç 
ve cu.zet gCrünunüı. 

l 1k IWJl(•:Ct•t &:t1 H;F.'{i:(•t l 
~~~ ' 

s~·· 7,30 ll""&ıin 
sa..ı s.- p...,,.. •ii11t1 

S;.ıa"" 21,""'!'" 

$o.al 2.J.,30 

f rıhiaarlar Umum Müdürlil~ünden 

1 - Nii.:nlunf'& nYU-C 1birııct.: 'l5X90 eb'ad:..'!:da 10 tQ;ı J!'lıll.v! ~1lı.!!oz k.iğıdı pa

zaclık~~ aatın aJ.naeaktır. 
2 - Pau.ır-.ık 24/l!/P42 ~ 'hırıe rfU>t?ı,y:ın Salı gut\l E<.;.a.t 9.40 da Kn.bata~a 

İA'\ &Z11111 Ş:.br ~'İf'.rlckl Al_,, K<AT.'!..yom.ınıla yo.pı:aca!itı,. 
3 - NMn.ıne h-er gCıı srt-..:.;..i. et?<:rtı ştrbrdı• ı: .rü'.<·b'ı~:-
4 - i.~:U~:· ~rl~ ~"'1!'1. ~yin ea·ı, n gü.n \•t:ı ~31te % 

rn.;oriyJe bi':'lıkte ~-"1.: &:t~çt:n ~'0..--ı.;F.)'O:"la gc'rı ... ta JJ .. n olanur. 

M.-..klne :P:,fği 

Dök.n~c P: ı'f'M; 

Hıuda olc . .-.._o,ı:m (Yl.IT~'' 
n.::--s may.ı.)J. 

T;ılnş (•~'' sa:ı<iıık arı ;ç:ııı 

lfb:m 

--·---
300 K'i.!o 

64 Pa • • 

600 KJo 

70 

100.000 

> 

> 
• 

> 

> 

> 

9,50 

10,50 

10 

10,30 

1 - Yuka~.Ca. Oıt13 "\·e mı!:d.:? .. ı }-a:z:fl n,.;ı..'ıcn-.ıe p~t=~rhık a:il~f.Y~C sa,1.ın alı11a
cs~.iw. 

2 - Paz.:ıri.ı.k h:za..la-:r..da go':i'te..r' Pngl-1.u ve &.al erdr Kub~t.aşta. Le\.""'kl.m 

Ş.ıbrsl""ldek.i ~!l':k{"Z Alırr. K ..... ,.~:rorrunda r- p :ne kt r 

1 
3 ~ M..:-ki!ı.c •P_!iğ, r.ümtır~ cilOk!ne ıı. tt.."n.t_, -t • b· a .rıJD.y~ı şa.ı:·t.!'..;,,,.. 

m<t.'5 ıh<'r gfın öğ~1."<ıet:ı son:ra. Cı. gJ.."".;Cn f! cd('I g\T'.ıJ• b · • 

i -4 _ i.~ı, Jı .. in p('1.cı ·.ı...~ için tay""n u, .. on .• 1 g,··n ve .sf.l :te tı'lkJ;r flUc\<K:~'l'i 
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KOLLEKTİF ŞİRKETİNDEN: 
İstaı.i:1Ul sicilli ticaret uai resin'n 28731 sicil numarasında 

mukayyed ve lslanbulun bül ün yeı..rd ga1etel~rinin hissedar 

olduğu Şırketi:-nizin mukavelesinin 6 r,cı II'.adclcsin.de şirketi

miz•n me\"ZUU ~~tigali: 

Resmi daire \'cya o hüküm deki dairelerin ve müc,;seselerin 

ticari ınahi,vetle olıuıyaıı Hanlarının gaze*e ve mecmualarda 
\·es-ı!r ilan yapılan yerlerde neşri içi~ı kanul ,.e neşir ,~asıta. 

ların:ı ,c,•kedip neşr:nc ta\'RS'Utlur. 

Bu Wbarfa RESc.~l DAlRELER, biitfoı ı;.ız~tekrde ve mec· 

mualırda neşrıııı isteciı;;Jerı ilanlarım bundan böyle: 

İSTANB'VL A.'IKARA CADDE:>İ No: 80 de bulunan 

An;erika dö..;.,,ru:ı51 lıaklun.dald 
bundun sonraki miilalealar, A.me· 
rika.,,ın ileri gelen amiraHerinden 

1 
Willi1ı.m Pratt tarafın<lau barpl<!n 
bai iııtiş:Ha. başlıyan ·Milli mil· 
d•fa:ı lıaftahk mecmuası. ııdA ya· 
L>lan bir ya~ <lan alıyoruz: 

Bil yaz.ıyıı AnU.al Pratt !jÖyloe 
' lıaşhy<>r: j 

Amerika kar.:. onlularmm ~kil 
\'C tensiki büyük ölçüde mevzuu ) 
bnhsold1ığu şu yü,n:l<-rde umunıi o.. 
ıa .. ı. brr inanç ortaya ~ık.makta-
d r l<i hu da o;,anki An1i'rika. nl.()
dern ı,ilidıl..:t.ı ındau hüsbiitün nıah 
runı '.ıui~ g'b~ bir fiki'in ha~ıl ol-
mnsıdır. Fal;at Amerikanın lıcr-

J- an_l;"İ b~r nıiPcttcn ıuodern s.il3h· 
lat hakıııı ndnil geri olı.ıadığı bir 
~3ha vartlır ki o ıla tlen:z ku\:\'et· 1 

ı,,, <l"r. Cn bakımdan Amerika en 
kuvvetli millellcrdell hiç de geri 
dei;-ildir. Bugün mübaliigasız diye· 
biliriz ki Amerika donanması dün 
yarun en kuvvetli deniz kuvveti. 
dir. 

Şurasına da işaret ohınmak ı:e· 
rcktir ki bu den':ı: ku,veli olma
saydı; d&ha doğ·rusu denizlerdeki 
bu ~elik çeml>crin nıulıa{a.uısı al
tındu bulunınasayd;k, Amerikada 
nıııauaın kara orduları talim, tes
iilı 'e teçhiz dmıek imkanlacın:ı 

bulama:ıd k. Hatta memleketimizi 
bir miist.cvliye karşı iidzfaa husu· 
suıula b 'le pek az şansıımz ohı.nhı. 

Bu iki karar n"Ccc,;i olarak A.· 
merikıı donanına,,.no 1940 da 
(500,000) tonaj hacminde 137 ycııj 
gemi ilihe olunmuş bulunu~·ordıı • 

i\fih\"er kunetl.en Ikl<;'ka vo 
Holandayı i.,til<l ederek l'ra"' arı 
Y"'" >crdi.klcri larilılerdedir ki 
Amerıkalılur mü,takbcl tehlikeyi 
tanıanıHc kananı.~ bulıınuycrlar· 
d;.. Bu tari!ıt.e An1erikanıı1 df'niz 
ku\'Vc-tleıri 15 JJırhlJ, ; u~ak geırı~~;, 
36 ai\'ır n: haf.f kruvazör, 118 dest• 
royer \e 94 dtn:zaltı ol&rak hula· 
sa olunah'lir. Bundan ııek az zn. 
ma.:.ı s.rınra dnnnnn1~t.ra ik.i ı:.rh!ı 
ila..c,iJ., "-'rLlı r.dcdi (17) ye uçak 
it"misi adedi yedi~c, destroye11 
1G7 ye rn dcn"zaltı aded; de 120 ye 
çıkarılmış bulıınu~·ordu. 
Şu halde Amerikan.ıı elin.le 

19U ~-ıhnda 17 zırhlı, 7 u~ak ı:c· 
mi::::i, 36 kn1\·azör, 167 destruyl'"r, 
120 d.-ni~alıı g<"ın;,; ~ardı. Bun· 
Ja,,.dal\ 9 ağustos 1942 tarihine ka· 
dar l;ataular şunlardı•: 
Gem'n.n . lllllfı Baqıı 

Zırhlı 1 
Uçak genı.isi 1 
Ağır k.ruvaıör 1 
De~troyer 13 
Deni-La;ıı 3 

Y:n:.1lana• 
1 
J 
o 
6 
o 

Bunlaroan ba~ka ı;aınboı, ıua~-n 
taraylıC!Sı, ka.r .. kol gembi, motor
bot ve saİTe gibi yardımcı den:.: 
cüzütamlaundan Amcrik:ın.n a)·ııi 
müddet :ı.arlıııda 26 parça gemi,i 
dalıa b:Mmışl.ır ki; bıı kayıpları 

japon kayıplarile nmkaı-ese ede· 
cek olur.ıoı.k Anıerkau ka) ıplarınm 
bakil<Men kabHi ihmal t\ dıı<:u 
neticesine var.ll"t.Z. Bu da yukarı~·a: 
yazısuıı çevi:rcliği.ıni"< AmiTBI Praı
t'in Amerikan don.anmasının d;in
yauııı en kuv,etli dannnnuı.sı ol· 
duğuna da'.r sözlerini he.rhaldo 
hakııız çıkaracak bir durum arzet
mez. Hek Amor·k:ı~·a luıışı harbe 
girdikten sonra.ki japo~ kayıııla· 
rile ıuukayese edilince lıu kayıp· 

Jarıo pek kü~ük cldıı;1n anlaş hr. 
Fakat Bklcş'k Aıııeril<a acaba 

o başdöndüriirii istib,al proğraıııı 
ile donanmasına neler ilave edi
yru<' . 

~~~~--~--~~-~-' 
Sah'p w Baş.nuh..::rm Eı•'m İzıeı 1 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 

R~~mô DD~lil)D©\ır Şirketi 

Bu bir hak'k:ıt olanakla l>erab-er, 
harplerden sonra deniz ku\·vetle
rini azaltmak ve ha·ttii ba:ı..ı ahval
de tasfiyeye kadar \'Rrmak da A
mcrikda bir an'ane halinde devanı 
edegelruişt'T. Bu, nıe~htı'I' deniz 

1 
sevkukeyş \'e tibiyt.'<!tluinin tav
siyelerine ra{;"!Den yine ooyle ola
gelmişt'.r. Bu a.ıı'aneye uyguo ola· 
~ak birinoei cihan harbinin SOttUn· 
da Aill4:rika 31 sallı luırıı gemisini 
ya batı:rm·ş, ya hurda olarak sök
müş ve )ahut da askC'zI:ı..t.cn te<:rit 
etmiştir. Bir suUı jesti olarak 
başvurulan bu hareket il<ı 767,880 
tonaj, gemi va,;ngton deniz muıı· 
hedesilc elden çıkarılmış ulu) 6'0· 

du. Bundan sonra kongrece kabul 
ohınan bir kan-unla Aıne·rika be
heri on bin tonluk 15 kruvazör 
inşasına karar vermişti. 1930 
Londra d..n'z silahlarıııı tah<lit 1 
konferansuııda alıınan müşterek 
kararlar clDlayrsHe bu da suya 
düşmüş oluyorou. Çünkü değil 
yeni ~t, eski gemilerden 
3~!,109 ton daha çürüğe .;ıkarıldı. 
Bu tarihte, yani 1930 da Amerika
ıun el'.ode umıun yekfm tonaj o-

Rugiınkii durumdJıı ıok daha 
mühim olan cihet bııt1ur. Bu~u 
yurınki yaz~ıutzda iıırrl.y'fcrğiz. 

ne bÜtıt!• rilmesiııi 
B.cntce _ Neş:•lycı.t . D.ı~ektorU. 1 

cevdd K.\R'ı'.BIT.GIN 1 

\:e ılilnların giiaü güuüne neşrini lemin 
ettiğimizi ilan <.'yleriz. 

SOS TELGRAF MATR~ASI 

ıırıar.s:nız. 

D '<~or maral lb'r tarz.ek, gti • 
lüm.s~di: 

- ü.,,;t edcrm kı ba.banız.n 
gc-çe g('cek! had>,edrn hiç rr.a -
lt:?nıc.tı )-ktur. 

Genç k;zın ylizü b'.rd.:n g rıl

di: 
- Ben kendis'ne b'r şey roylc· 

medim, dc<l '. Söylem<>k ıe is:L~ 

miyorum. Çünkü baıbam hay;ı,tı

mı zehirlemek iç'n ne 13:z.ımısa ya· 
yt•pıyor. R:kardo'yu hiç şevme

d ği i(n Kos<Wn işini de büyüt -

mek istiyor. Hani bu reuı',,tten 
bayağı memnun oldu. 

Gen ç;.ız ağlamağa bıaşladı. 
Hacklon kend'sini tc"kın için el -
!erini omuz,,neı koydu. Kend:s'
ni ıa!lı b:r dille te\'oih eth. 

- Ken<l nıı.e hakim olur.uz. 
Jı.I:S Detmar, s:z büyük bir in1t~
han gcçird'n'.z. Şiır.d: de zaafa ka· 
ı :lnı~yınız. Size dc>tça b:r ~ey 
söyliyeyim mi? 

Genç kız b r baş işareti 1e cE· 
vet! • ded!. · 

- O h.lde söyiıyey:ın Maziyi 
~ını·•,.nuz \'e jsı;.;obal<' yer.i bir 

1 göruş'e ıb~k.ııız. S.z:n Kooc!<m'a 
ka.,. h"ç 'i>:r mir.ret ,·e meC'buri
) c. borcu 1UZ y~ku .. r. 

Kiz b.a~uıl sal~ad1: 

- Hayır, d<:'d!, ona verdığim 

SÖ'.!Ü tut .. •·ağ~m . 

- lfc. )1:,:;ki o. kPnd: harekrıile 
kcndı taı:hlıüdünU boz.nı~ değil 

nl'~dir? 

- Hayır! 

- Evet bozrnu~tur. (Had:don 
genç ;cızı hafıfçe sarsalad:) Ş mdı 
me<1epli çocuk'ar glbı has.s..o> o
le.erk zamanda değ!lı;in:z. 

G<>nç kız ookoordan bıraz da 
h!ddHle uzaklö'Şt>, pencerenin ya· 
nuıa gct1'. 

Do:-wr hıç istıi:nl bozmadı ve 
bek:f'di. 

Faka: ı,:e-ç kızı b,rd<"ııhire ı:t

rc<liğ ı;i gördu. İ:k; ·lu~ıbk .küçük 
l>ır ar"ıba yaya kalo.rınıının ke· 
narıoca dur· u.ıtu. Bir delikanlı 
aşağıya ind'. Baş!nda kenarları 

ccr.i~ hır şapka ı·;:rdı. l'zun sac-

harı erucsine doğru sarkıyordu. 

Hacldon da baktı, GQzl.iiklü bir 
adam: 

- Kimd-r ' c·ye oordu. 

- K.m olacak? Derde .. Derele 
Rk:ırdo .... 

Genç kız kaşlsrını çattı ve ken
<li kendı<>ine kon~uyonn"ll9 g.ıb< 
s.:>rdu: 

- Aca.'ba niç.n buraya geliyor? 
Dı.ş kapı şi<ldetie açılıp kapandı, 

Az. sonra küıüphaneıtin ·k~'Pısı da 
açı:dı. AJOOy Det.mar arkasında 
yen gclm bir adamla i\'f'rıye gir
dı. 

Bu ~dam genç km görünce, he· 
men ona doğru irerl€dı. 

- Buraya koşup geldim. Size 
şunu söylemek :çın ... Plat detti· 
len şu menhıı.s kasabayı hemen 
ıterkediniz. Daha bir saat lbur•da 
kalmayınız. Sözümü anladınız 

değil mı? Bura<la emnıyet ...ıtmda 
değ·i1.:;;ın:Z . 

Bu esnada dokıor Ha<l<lon'u 
gördi.ı. ve .s<:oğu.i; soğıck baktı: 

(!).ı;,.\:4JJ Var) 

( .'\rkusı ur} 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörıü,;ünd 

942,d 

n 

Eır:ulyrt S• o~ lxr.çl._ı ölü Alx!Uvı hh< p V~ , an. .,.,,,, 
le't;!'i; 

3n yol.y~ 

Bz.y .'\b<!Uııvehha.p \ı"clıbı se'ğlıi:ndü, s . .ıı ıınlıı.:t B y..,z!dı Ced..t Ça\ r. --
<k" c...rnJ, Şert.f t:Okağ.:.r.da ('eki 9 ycnı- 21 "l.L:tl:.1i ·u..iı b.._a.ç •. b r e-.. n ta'"! JJil 

b.rirıcı de-recr-d~ ~Pot.ek gt}.~-.ft 11/1/033 T'l'''::d 547/155:1 hı .. p n.. ı .ı

f':·ıc $an0.:ğıır.:2dıan ald:ğı. (2'00) lira ıborcu 4 '2/942 taı ~· e kaC..ar ö.J:Lm L ~~-

' 

acrı fo>.t, kaıı!soyon ve ma""r'tl ;ı~ beralier bon; (ô8) krı ( 18) l':'IJ!O va .r.ş• 

tlr. Bu 19(.'bep! c 32<>2 mamaıraı!ılı kanun nlltcibince ha.kı:'..:a•1a- lcrıı trk ;,,, ba._, ! r..ık. 

üze-re t.anı-ırn olooan '11.>arneTile borçh...-r nntk~\·{"h·na'n f'ci':!' g<.s!'C. ,,! ı~t >?LoC .g~

b.ınn cömteL·i.!m.ııf ise dr bor9tu Abdülvoht-~b·:n .. .,vıA<.arı~ ya;;:~ı adı·(.$te o:di.ıığQ an.. 

lıa'i'ı·!mııı voe td:ıiığ )"W11.rrıcmçtı:r. MP<kür k-anunun 4S dıci m"<! ~,'Cl ver--.r. h:ilinde 
tci>ı:gs..ta:n ııan 8ur"t'-liyt.e yapıl~ı !Un1;-c$r Boı'Qlıu üLil Alı<.H.:ıvı~h.tp Vl'lhıbi n-ı;:

raaçJ:otA.r~ iŞ>u •lan WırlbJld-cn it.ibaren bİrbuı:uk ay '.çinOe S.;.o<.h;;tn~:ıza nlÜrocn::·!. 

la nıuri:i!cı:ının ıbcwcunu ödernek~n veya kanıuırılrı k:G.buıl~ .şay-.ı11 ·bil' itl:"r~i.aı·ı var-

. ı;a b•l<iinneled M!llind>r. Mlr:ıeçılaT ipoteg• kt""'1ımaz/aı• vr<ynh "t baı,ılıyan t:ıJ<lti 
UBUıt <!W-r"CSiın~ durcluITlCzlamo. lpotokjl gtıy;ı ınelllrı.ıl n~~l\.tir k .. nun;: gö..... ,S..n.-

dı:da;a ea.tıııa.ca&cı.ır. Bu cihotler aiStadarlatt'Q. bi~!nlp oruı gO:r hJ ·elg{_1~ t•<llrrı,... \.-P 

b< .. r blr1ne a&'l'ı ayn ibbanxıın-c tebf;ğı makrunıına. ka.im o!ma'k ü1L·re ıkL•yfyı t ~l'ıe 
o<ımur. ( 1417) 
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