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İ ;PANY ANIN i 
Seferberliği -Vaziyet ciddi 

olmakta 
devam ediyor •• 

lapanyaaın lueıni 1efer
IH'l'lilı: yapması bir ya•
d n Afrika harekatı ile 
alakalı, diğar yandan 
da hiç §Üphcsiz muhte
mel bir Alman itgali ile 
ilgilidir •• 

ETEM iZZET BENiCE 

Bu sabah Londraııua verdiği l>ir 

Bingaziye çekilen Mihver 
kuvvetleri ·çevriliyo~ mu ? 
Tunusta ilk çarpışmalar başladı. Alman 

ve ltalgan öncüleri geriye atıldı 
Müttefikler Tunusun 
kuvvetler indirmeğe 

içlerine 
devam 

paraşütçü 
ediyorlar 

Yeniden 180,000 tonluk iki İngiliz taşıtı batırıldı 
hakre göre İspanya kı•uıi ııefer· 
berlik ilan ...,.. ... Bu hüise biç 
fÜphe yok ki, >ki dur_umla sıkı l>ir 1 
alika mubaılaıa edıyor: Londn 18 (A.A.)- Dtırmaıl&n ilerlemM.te elaa müttefik kuvvet ı.. olan düşmamn artça ku~vetle- Almanlarla yaptıldan ilk piyade 

rini hırpoılaıııaJıtadırlar. çarp>şmııs11ub Almanları geri at· 1- Afrika muharebesi iltrliyen sdtizinci «ıhı, Bingaziyi l.eri, mihveri, çevrilmek telılib6i 
z_ İkinci cephe 1t1:ılm- ve pmdi daha ciddi bir ımretie leh- ile yüzyiisc (etimıektedirler. Demenin zaptı, ıııiittefiklcrm .,. mışlardır. 

lin yeni bir üa \'ttmi~ olmaktadır. (Dl"\<ıır.ı S•: 3, Sü: 6 da) 

Şekerciler Ankaraya 
bir hey' et gönderiyor 
Mamul imalat için ucuz şeker 
verilmesi vega muamele vergi
sinde tenzilat rica edilecek 
Yeni şeker fiatla.nna göre, şeker
li rnadd<.'ler, gazinolarda çay ve 
kaılwe, matmllebi ve emı;aJ,i gibi. 
sütlü. şekerli tatiıl.att-ın kaça sa
tılııcnğı hakkııda belediye iJctısaı 
müdiırlüı":.Une müracaatlar devam 
etmektedir. 

Bakkallara 250 
bin liralık 

şeker dağıtıldı 
47 mleııesede gizi· 
teker ele geçlrUcll 
Ba-kıkelilac~ C·.-m;y~t Ş.')(trı• Ş:...""ii. ~ 

drn a.Ja.rs.;.."'fa <ılıı.:t u L: ttkeri~J"i ~k';.a-; • 
lLtr.J. !l .. \·z,e devan, Pt.c-.oitıtıudir. P .. ~a-
te ,,_iı~.ınıder.!J r• ı· ~a-la: ('p..,y.yct.a 

• t i-k • Y\f7. e · ! • b n .._ ı;rt.:ı nnria 
c!. •. :ı, k yile Y• ~n < \ :-a t: · C:t:1.: ı \ t 

muhtemel bJ;r Alınan işgali.. dit etmektedir. DıabiH boJ yolunca ineim ICYYM' bllaıı. çelôlmdt· 
Afrika muharebesi, müttefikle- 1-..-----------------

~l:=et~~:,U~~~~i~~ ispanya umumAı se-
Havaların fena gitnıuine rağ• 1--------------

111.en, el'an h•va hakimiyeti nıüt- ~,,--=-------.~,,........,...-....,..,. 

Şekerciler cemiyeti idare beye
~ dün izalarmı revkaliıde bir lxıp
lan tıya ~ağı.rnnştır. Öğleden son
ra C<!fı·loğlundaki esnaf cemiyet.. 
~i merkez binasında yepılan bu 
IOeJa'fJda yeni fjatloT i.,o;İ görilşill
IDÜ§ ve a~<ide şe.ker'ni.n toptan 
kilosu ytdi liraya, d.iğe! lüks ~e
ker~cme ve ooısalınin de y~di li
ra ıle dtıku• ba arasında saWa
bilce.ği tesbit olunmuştur. 
Moamo.flı bu ssıbnhtan iiılxıren 

Baıhçekapıdaki büyük şeJr.e.rcile.-

lı'>i ~· .<.? ~l>-luq, tıa'l·d~ ıit{ ,..1ı> ~'kC R

la.;-ak ~1~1r•n1 .. lin n 1~11 : crn'Jl ı ıl& 
ki ba,.::lulat oa: lınıl ,.c b ..... ' ........ .,, 
1ht 6\ s.ıtı.ı.'l'ıt..c.wı.a IE'(,"\4: • Dıg.ı..~ 

tcı··afl .. n DO!l z.ar.rlan \"\ rl şeh"'!":t"' ;ı:n:.c 

~ ~rinde Ciı~-e b~ ~~ar;:ı \ • 
n".!\> o •Tuk.111 ~·annıımc-. rt na..:. aı 

btt.'1.1 ..... "'(fa RJ.1N yld ı b ~ ~~ yu.z :k 'O şı-... 

kr mevcUııtt.M' 1'"'.ıK .ı y'lpıılR'..ıı a 

ordusu ·Bingaz.i• ) i de tehdit a.ltı· 
tetik ha,,a kuvvetlerinin elinde s ç t } • 
bnlunmaktada. 1 ı r p e e erı 

na alınıştır. Belki kısa günler için.-

de Romınel ordusu burayı da bı- fer beri •. k ı• ıaA n ettı• rak.acak ''~ölü geçıniye çalı.jıarıılı: 
Trablusı;arba çekilecektir. Anw, 

iLK ÇARPIŞJ\lALARDA AL· 1 1 ı• t i ı d 
.MANLAR PÜSKÜRTÜLDÜ a yan ar an 
~ 18 A.A.)- 8.B C. Şimali 1 

Fnnsız Afrikas-mdaki müttefik 
kararga&ırutan alınan er. son teb- 1 
liğde: 

1 iki şehir daha 
a ldıla r 

iuı:ilizlerin bu defaki karar ve 
plint belıcmehal m ih..crio ayaj;'Ulı 
Afrika karasından kesmtk olduğu
na nazaran, sek,1zinci ordunun Bin· 
gazide bir imha ameliyesi yapa
maması ve hasmını kaçırması tak
dirinde tevakk:nf etmesi ve Va· 
..,.ı·.u diişliib-ü halay" düşmesi 
bcldcnenıeı. Sekiz.inci ordu taki
bıne de' anı ede<:ektir. 

Airilu.ınn batısındaki ) ani Tu
nu taki harekata gcl'.nce; burada 
da miittdikler muvaffak haldedir· 
ler. B r.uci İnı:iliz ord1111u Ce.zair. 
den derin b:r knh. çizerek •·e 
hemen bütiin Tunusu abnyank 
Gabcs t•tikamotinde ilerled.iği ribi 
Amerikan. kıt'aları da pali şadıi 
kıyıdan Bi:ı:erteye doğru yııkla§>
makta<hrlar. Bn şekilde hem Tu

Amerikalılar, bunu Mihver istilasına 
kar,ı altnmıt bir tedbir telakki ediyor 

Fapııt ıuıılil ~ vec-en İspaayol Mir.erleTI 

•-;-Bildirilecek yeni birş•y yok• 
4enilmektedir J\laamnfih Röyter 
ajajnsı.nın bir muhabiri ı:önderdiği 
bir telgr:ıfta Almanlara ilk dar
benin indirildiğini bildilmek.ted.ir • 
Bıütan:ı:;ılı handan indirme kıt'a· 
ları ti içerilere innıi~Jerdir, Ame
rikaltlarla takviye olunan birinci 
Lıgilm ord.us~un ileri birlikleri 

nWiuıki mihver ku.-vetkriaia çem- !--------------, Nevyork, 18 {A.A.) - tı.>anya 
umurnf seferberlik ernı-i vermiş -
tir. Sdeı!berl.ik hareketlerine dün 
baplfmııştır. Bunun, şimal Afci
kanın rnüttefiklcı- tarafından ~ 

galini karşılamak ma.ksadHe :ibe
rik ya.-ıım adasının mihver Jı.uv-

RUSYA CE HESi 

Stalingrad 'da 
Almanlar ye
niden 3000 berleıUOi!sİoıe ve imbasıııa gaym 

sadolunına&ta, hem de Txablu .. 
gacptaki Alman ht'alarmın Tn
nusa çekilmesi imkan.ı önlemnek· 
tedir. 

Bu şartlar altında n bilhassa 
şimdilü halde üç Frımsadaa biri 
olan Darlıw J!'?a&!a51111n askeri 
birliklerinin yanlımı iJe şimali 
Ahikıuıın tam temideıımeei lwa 
bir zaman vadesi içinde mubd4el' 
gibi görünmektedir. 
İspanyanın bu v"z.iyette lus:ııi 

seferberlik ilan etmesi bahsine 
gelin;:e; bunun yukarıda tebarüz 
etti.rdiğmiz ı:-ibi tek sebebi: ·ikinci 
cephe açılması ve muhtemel bir 
Alman işgal;.. dir. 

Alrika karaı;ı temizlendikten ve 
müttefikler i.çin taın bir taamız 
ü....u bal'ne sokulduktan -.... 
ikin.:i eepheni.n nereden aı:ıılacağı 
eiinün mevzuudur. 

ispanyadan ını?. 
Fransadan mı?. 
Ball;ıo.nlardan nıı?. 

italyad.an mı?. 
Bütün cenup A\-rupası barilast 

üzerinde ihtimalleri ı:-üzönünde 

bulundurımak gereği ile Alman 
başkomutanlığıuın \'İşi Fraoı;ası
na tatbik ettiği hareket tarzını İs· 
pan)aJa karşı tatbik etmesi de inı
kanstz dei:ild'r. F ilhakika, l~pauy:. 
faşisttir ve mihverin gizil bir or
tağı tcliıkkis'ne sahiptir. Fakat, 
Haridye • ·aı.ır ı ve Parti Umumi 
Katibi Seraııo Süııner'in ve arka
da~la.rının kabineden ~ekilmesi ile 
değiŞ4'n \'aıiyet yorgun halde bu
lunan Frank.o İspanyasım tara{. 
sızlığa daha ~ok bağlamtş'lır. Ayni 
zamanda, Afrika harekatı başlar 

başlamaz gerek İngiltere, gerek 
A ıneri.ku İspanyaya tnrafsulığına 
r ;ayet hususunda tcnı'nat \'ermiş· 
!er \'e İspanya bu teminatı hüsnü
kabul ctrui~tir. Halbuk;, Alınou· 
) anın bö~ le bir teminatı yoktur. 
Teminatı olmadığı kadar Avnıpa 
karasının ınüdafa<l'ını h;zzat der• 
uhde etmek ve herhnngi bir cephe 
a~ılnuısıua f~rsat •·crınem.ek ka· 

(!><vaını S1: s. :su: 3 do) 

Balıkesir 
zelzelesi 
Beı ki§i öldü. Biga
diçtc evlerin 0/0 60 ıı 

tamamilc yıkıldı 
B&lıi<eolr, 18 (Htılkltl)- Burada b T 

~ri ak '~ ~lı<•W".e:r cıl
maM:ıdor. Paııaı.· akşa:ını ot.at 20 clıe 

v\Jlw buıl:ın yer 90Rlt\bıs>, .>azı lı;ısar

la<·a da eebeQ ~- Eaoilmle B'
ga<iiç Nohiyr M-ez!nde 0wer'12 yUıı
dc al~ tarnamal)'i!e )"?kılıınıış, yürıxle 

kırkı otıı~acak b'<" halı: gelm.ş
v ı\ B;>ş k ı.,, ~ ölımıi~. Sındı·rı:>)-a 
tiıbi Gök-ük Nan;ye m€.l'kLızinde on :Y"'
iil ev ylkl!ımıt;."'tJI'. Val'.trıiz Vf' Kr.!tlıa7 
Parll R-eıeit"'ri bll yrrleı\. gm:~ :a:~

:aek'1<-n zarar gö!'UJLı"'t't'. iJk yard ım. a
ra baj.}Qıinl...~ar \'e K)Zı_ı.ıy Gı-nel J..lt·r
lr.ezi d,• 500 çadır &önd• •rm.ı,t>ı·. e-0:
cükte v~ Smdtrgııla zrhte>le 48 6'1Jlt... 

'en·bt·ri u,euutt.u~u ve şiddetti bir ~kııkire 1 
ıa .-ı la.la!'la devam. e.tırrM>-kit1d~r. 

S. Ml!LEN 

CDevamı s.ı: 3. Sii: 4 del 

Hariciye Vekili 
dün Parti Gru
punda izahat 

verdi 
Nafia Vekili de bir 

takrir üzerine 
beyanatta bulundu 

Parti Mre?.is Gnıpu dün saat 
15 te Trabııon Meb'usu Hasan 

Saka 'nın ReisLiğinde lıoplaıımışttr. 

(Devan11 Sa: 3. Sü: 3 d~} 

ölü verdiler 
Volkofda da bir piya
de alayı kaybetmişler 

Londra, !8 A.A.) - B.B.C, : 
Bu s~h Ru,yadaıı alman ı .... 

b~rler yine Stahı.gıad'd<.ki küçük 
ölçüde ve neticeslı Alnıan bü • 
cum1arıoo ve Kızı!ordu.-ıun Nalçı.k 
yakınl.aunda Japtıklar IP.rakkiye 
a itı..iı· 

Sta~ingr~d'd3k i AlT,~-n hücum
lar tardo!u.n:nuş ve 5 günde Al • 
rr<:.•11'-r 3000 ö.ü v~rmi~1erdir 

R.,!ar X··lç:k"ın cenup doğu • 
sunda yeıL b:r ilcrle-yiş yapmış _ 
lıı.r ·e dü.,<:ınaıu taJıkim edilınış b:r 
teıı.c-clrn geri armışlanlır. 

Volk.ofta da agır Ç><·rpışınalar 

olm~ştur. Almanlar •ğıx kayıplar 
bahaına bıraz iierlerniştir. Bu-

rada bir p'yade al<:yını kaylbet
mişlerdir. ---<>---
Londra Barı Köyüne elektrik santralı yapmak bahancsile 

. sahibi ve idare 
730dan aldığı Çimen- müdürü adliye-

togu 1250 ge satarken ye ver:ldi 
Fincanı 330 kuraşa 

Bir muhtekir ba ıaball ıuç isti yakala- satılan kahvelerin 
nar ak rı-ıua Korunma il abkemesıae verildi dörtte üçü nohut muş 1 
Em:ı.iyet Kaçakçılık Şl.l'besi meır.ur~ 

!arı bu sab•h b l' cürrr.U nu•~ut yaP
ınış!ııırdır: 

İ~n1i~ e bağrt Pa.nu.:.ko \·a kazne.ı:nın 

'l'ı.:.r~..ı~;u köyü haikır.di:-n B. Ziya ma
hali \.·;ı.:..rc·t..e rr.iirac:ıt ec~rı k kt'yün.d() 

bir elC"ktrlk .Fanı.ra!ı :r.~a M:mrk iste

diğini b.!dirmi.ş Vt' b ı..ı._~}'\r.l üzerine. 

m-ezklir sa.ı:1lral in.şa-~tı içtn Zt")rtınbuı·

na fabrikmuıdan çi.tnı.·n1o a!;.ına mu
saadt~.:;ı ve.r:lnl.İıj~ 

Şehrımiı.rı gelf'n Z iya idd·a 
bu çimı'n0t.1a.1';n bir kNnıa.ı. 

f:ah:n ..aL-ıuya b:ı.~>"anu...~rr. 

üıfer ıne 

)'tik•el< 

Harrı:<>fıı<l<u ~liplorlent•n Dml'l!'cl 
2 inci Şutı l' Kuçak:çıJ-ı<: k!Slll memuT .. 

ları k-end iit>'T"i ne müte~hhrt 9UsU wrc-

Bnyo;J...cla •Loıı.drn• Barında eov
ve!.ki gtce İnhısa.r ffil•Jı1\.lriı. rı. t.a.ralın-

dncı ya.pllia.n u:r 1t•tk :kıtc beher fincarı 

3".,)0 kuıruşa sa,tJ.:.ar~ -kahvt.ıer:n dörtt-e 
{~in.ün nohı:t:a k::ııış1.ic olciı;.ğ-J tf'>.sbit 
t'<iı: m'.,<t:lr. 

~ Ziya ı\r t.am:sın~~r \'e bir miktar 

Ç~t'111o a!tnlya. ıa.Fp olmuşlardır. Zi. 
l\1aıhj Ul kahve sah.,:ı yatMık o:d "''ırı ... 

da('l bu yaırıı:ak ht'-:ıttna har<'Kı:t rdenı 1 
ya sanlrol i~atı :ç;n Zey\ınbumu fab· mttkiır bar oriı'i>i y.,.n ıı~ İd.an• :\l;
rik~c;:.ı..ndan torbasını YUI!'.: otı.n k:.ı'!'uça.11 diı.r u u. H~')·ıo Asl :ye Bf'ş'.nc ı Ceı.a. 

{l)evlUlll Sa: 3. Sıi: 3 de) ıJ:ıffi<COlt"ıll> vtriim-;; ew.1· 

Londra 18 ( A.A.)- B.B.C. 
Yugoola\ yada bn~lı~an \e ge
niş sahaları kaplıy~n çarpış
nınlarda miktarı 10-15 bini 
bulan çcte<:iler şinıdiye kadar 
iki ~chri zaı>t~tmişlcr ,.c bu 
~ehi.rleri geri alnı:ı hücumla
rını püskilrtnıü~lc rdir. 

Ara Durakları 

Kaldır.hnca ••• 

-• 

H~r tramvay 
arabasz 8 sa
atte bir fazla 
sefer yapıyor 

T~·a ı \.·ay IC:n. •!ı r:ı ıJıU.\ütı tran:v;.l(S· 
ibt.)·arı <llHııl<'oı ıo; k<Jd,r<hğırıı yll<Z
rr:ışt.ık Daı. ".:.ıt--)ııe.fl ve bf~~lı rle u ... 
m:ni bir ıı:d:ilotr.e y:ıpıık. Hri"!: y ,.,,. 
f'(ki.!Uen rn-tıurı~ CJ1C{AJ.arırn 8Ö)'":.edi
ı~r. 

o-..ı~u ılU"Kl ı.:a.t.ıı1~6~ w.·r.icı: göl.e 
bo..ac-ak. bır icJiıt,.;:.ın ôa o:.zrıa:n~. 

ll"'lk ye"nti- ta:ifeyı bt·nlru&emi3 vazijl~ 
tt"d ?" 

Sr!ft'!<T d:>ba onfaa,,.ııdır. Dıırak-
larda ue;..n boyhı beki~,meii. ic;p e-trnc
rc~·kl t'1.ll'. Her a.ra.b-a bekİ!t 30at!ic be· 

r .. -ci {~n :nnd:ı b~r H"*r k.a~ta ... 
dır. B1.1 yüı..dt"tı hı;:r aı ..... btl &eİ{ı;t; sa.at 
içir.de bİi' Rti."abalık far. la 1§ yaprrıııll.4:.:t...ı
dl!". 

Ancak yeni d;r.a k ! a re, a ba.t.ı. aksak
J~, · r r gözr çarrm.ııkO<Lr. B<> yllıde<ı 
'.t.ıranwa~ İdaı-rtıi yttıicit-n ba.ıı nJÜtl;n1 

yrrlerde y!"'n; dma.kl an iılıdıası 1çln ill
..;;ı<rnl'ler ynpn:at ta<lu-

Elektrik lamba
sına altı el ateş 
eden sarhoş ! 

Üzerinde 32 parça 
esrar bulunan 

arkadaşi~e yakalandı 
Talıtakalede Şekerci sokıağı.nda 

20 numaulı Kaptan İlyasın kah
vesine gece sarhoş bir halde gelen 
solbıkGWardan 1.ıı.raJıim ve Muzaf
fer kahoveciye küf:rctrn~Jerrlir. 

Üstelık bunlaroa n İbrahim ta -
>bancasım çekerek elektrik lam -
!basına altı el ateş <.>lım.iş ev ne
ticede her iiu s.:<"ho;ı ta yaka!aıı
mı~.nrdır. 
Yapılan aramada Muzafferin 

üzer:nde yirmi üç par~a eı;ırar bu
lur.muş, ib"r • .:m:n de ta.bancası 
da ele geçırılrniştir. Her ;ki suçlu 
ela bu sıabah aciJiY<-'JC verilmişler
dir. 

< (lf\'am.ı S•· ::s. ~U: ,'\ Jr:ı 

l· r n t:ot r. şcıh a: :'Zdıe kmit Y'-~ 

Belediye iktisat 
Müdürü değişti 
Belec>iye iktısat müdürü Saffet 

Sezeı Toprak ::\.fa.bsulleri Ofis ida
re heyeti re:sliğine tayin ol•m -
muştur. Belediye iklısat rnüdür
Wğünc kırn'n gctirJe<:eği henüz; 
m. liım değôldir. B. Saffet yerı:i 

müdur işe ba._.otlayıncaya kadar 
~'mdlki vazif<.'sine d<"vam edecek
tir. 

1 

mürmı•"e sah!tıinın. el eı.inde jıb.e-ı • -; 
bu ı<T~ hal.Q.> Q ı.:.~an.ı.:ı.mc verrr:ıı.
ID'Ş o'doı..!.r. ı...tı t • :vmtf'w. E-.:n
.ıır l\l:llt K >rı.:ıc..y a ~Jı.ı.utcmt-s.!nc \: t • 
11kn--,;!M"<iit- 8 dil'k..i!t •h ı de rr. i
ck-rt.ı bıt1.~tC't! roare. g t b y~"I • 
vr c· ~e;~ir l>;rn Ba.,.<:'\·f tfrı >ten gö:; 
derılı n v;r ~r:e bt"ynmıarr.<l~"<.:e 

eti {'f,,ıd\ nıOct.ann doğ:-u oh:rp Q ilT ... 

dı1t:nrr. tftk•k \'e tı:!fib •t Ecı.ıl~ı !::>. o .. 
:i!ı: .'ır 

Piyasada R~kı ne-
1den az bulunuyor? 
İnhisarlar İdaresi 0/0 60 fazla Rakı verdiğini 
söylüyor. Fakat hususi amiller bayilere ka· 

zanç bırakma usulünü kaldırmışlar 1 
Son günlerde mJ!Wrat bayile- 1 

rinde rakı, şarap v<o bia gibi içki· 
Ju bazı y·.erkrde ~z bul.unmak • ı 
tadır. lnhlSarlar Mlares:le yap· 
tığınıır tenıa>larda. bu iılarcnin 
elindeki fabrikalu ı evvelce sa
dtte (;İindfrtled, holbuki son ay
larda g•reli gürulüz:lii ~alıştS'dı
ğını bu suretle yüzde 60 fazla 1'11.D• 

dıman aldı.lı:lanoı \"e her gün pi
yasaya bilhas.o.a kül!i,·etl i miktar 
ela rakı çıkardıkJarıoı ı;rrendik. 

Bu hususta kendisile güriiştiiğü
nıüz ,,.ıabiyctli bir zat bize şun
ları söyledi: P iyas .. ya pelı. çok ra· 

İsv~ kaynal<laundi\n gelen bir 
habere göre bazı Alınan kıt'alan, 
cenubi RusJadan Ytmnnistan ve 
Bulg2l' 'stana aktarılınnktadrr. Yi
ne ayni kaynağa bakılı"a bu kıt
alar tanklı ve motorlu seçme bü'. 
cum birlikleridir; ve kuvvetli ha
va tej>killeri de beraberkrinde o
lıu:ak, tıpkı 1941 ilkbaharında oldu 
ğu gibi, Avnıpanın cnup doğusu. 
ııa inmektedir. Yunan hmanların· 
da buluan bir çok vapura da el
kooruuş ve PİTe açıklı:rınd& bir 
İtalyan filosu ş'mdide.n nöbet al
mıştır. 

Haberin d<>ğru olmak ihtimalini 
büyük mikyasla vadetmesi, şimali 
A!ri.kadalı.i hiıdiselerön doğurab<
leceği netıi..:eye k.arşı bi.klenccek 
e.ıı tabii hareket ohunswdandır. 
Okuyucularım hatırlar ki, Airi

luı hiıdiselerinin daha başında be
nim mantığuııa çarpan hükiiıu, 

Afrika davasının dcmokrasyalar 
lehinde bir (oldu biUı) fade etti
ği \e artık Afrikayı deı;:ı, Afrika· 
daıı iite>İni dü~ünınck gerektiğiydi. 

lu çıluınyorm. Buna r~G"men ra• 
kının bulımmanıasmın sebebi U· 

dur: İnhisarlar idaresi ktndi i iN• 
tii:i fabrkailarda değil ~üzdc 6U, 
yüzde 200 de fazla çıkar;a İsfan. 
bulwı rakı ibtiyactnı ) alnız başı· 
na karşhyamaz. Bunu karşılıyabil· 
mesi için İnhisarlar be.ahına ça· 
lı~an hususi am"llerin de piyasaya 
akı ~ıkannası liızıındır, Filhakika 
rakı iıınillcri piyasap rakı \'Cr• 

mcktedir. Fakat karlarmız az di 
) erek bayilerin rakıyı karsız sat
malarını iı.ti)·orlar. Amiller bayi. 

{Devaını S.: 3, Sü: 4 del 

NECİP F AZiL KJSAKtlRER: • 

Ainkadan ilte.i için ne düşün 
mli~tüm?. 

Sıcilyanm demokra'y alar.:a iş· 
gal ı bir ileri karak<>I gay·esi al· 
tında pt'k lalıii olmakla bcralıcr 
deıııı.krasyaların a>li hr.lcfi Gir' 
, .e Ynnani..tan üıcr '.ndeıı Balkaııı 

la.rdtr! . 
i~te Almanlar, hiç de mcs'nt bir 

\ a>i><tte l>ulunmadıkları Rusya• 
dan kuvvet çek'p ~imdiden Bııl;:a
ri.,tana \'e Yuuanistana aktarmıya 
başlaıwş bulunuyol'l>a, sad<ce \"C 

sadece bu i.Jıtinıa!c büyük mik
l •sla yer \·erdiği iç.indır. 

Cmit.iz ~azİleUcrde çok dicfa 
güriildüğü gibi, eğ.r m:ın er kıt'a· 
!arı, A\'nıpaouı cenup doğw.unda 
•n kunctli demlerinde ı::rişme· 

dıklcri hareketlere bu dda gir.~
mek emcl'ni dahi ı;iidcı c, ı.:ıııso 

kendisini be'klenmeılik b:r hareket 
kar~ı~ında kabul rtınenıe1idi t:. 

E.ıı beklrnmcd;k lıı.rrk.tln i, 

1nih·ver 0 11 ınüdafd.l)J gc~N:.l'ı;
0

11i 
tahnıiıı ettiğiın~ı hu b,u~lıLıcJe 

beklemek dofrudur. 
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HALK FİLOZOFU 

BİR PİYESE DAİR Kadınlarda elası 
terbiye 

1 

H ~re v·a z i y e t i l Mektep sobaları 

Arluıd,.,ım R. Sal)t, b"rkaç ~ 
enci yazdığı bir fıkrasında, şehir 
iİ3alrc.su k<>ıucdi kısmında oynan 
makta ulan •Asrileşen baba. piye
.; için: 

• Bu e vodvil, ne oo kome
didir. llnl "bi modern dramdır •• 

RESAT FEYZi 

m•k lazımdı. 
Doktor Profesör Tevfik Remzi 

Kazancıgil, bugünlerde •Kadın
larda. cinsi hayat> mevzulu bir 
konferans veriyor. Bu konferan
sın şayanı dikkat mevzuu üzerin
de durup düşünürken, geçen gün 
şahidi olduğum bir haiiseyi anla.
tayım: 

Rommel ordusu tabiyesi Sirte 
körfezi istikametinde çekil

meye muvaffak mı oldu ? 
Yazan: • S. Eski Bükreş Ate~emiliteri 

Talıyraııdaa 
Darıan'a •• 

Yazan: Ali Kemal SUN~ 

Doınişti. U r ~oklon eseri ko
nwdi HJ a vodvil olarak ele al· 
mı lar, bu gütic eyreı.mişleır, bu 
koııaatle tenlddlerini ) :umışlaordı. 
Gün!..r geçtikten sonra, anlaşılıwı 
hakika t şıı oluyor ki •Asriltıttn 
baba•, b'r dr.arnılır. Fakat bizıı. 
modern d.camda.ıı babudar olını
·anlar ekScriydte bulundukları 

Şehir tiyatrosu Njisönlüğüııoden 
şi>ylc l>lır temenıııi. de bulıuımak. 
bilmiyoruz, oe dereceye kadar ye
rinde oluT: ·Asrileşen baba. ll.lll 

komecl.i tiyal.rosu.ndaki temsilleri
ne nihayet vermeli, ve e!Hlr, yeui 
bir •sahlteye kon~· iif. dram kıs
mında oynaom~a başJ,...mabclır. 
O vakit rörüLecektir ki eeer, dü. 
pedüz bir dramdu. Konı"'1.i veya 
•·odvil d~ğildiz. 

Tanıdikl.arımıl'JC!an l:ıOr ~ kez, 
son zamanlarda ıbiraz sin:r illeti
ne uğrı~. HattR, ralıafBııı:lık; 
sinır de değil, biraı da delilik idi. 
Kend'sini evvela, maruf bir sinir 
hekl.mine muayeneye götürdüler. 
.Dôktor, mu2yenedcn sun.l'Q, şöyle 

ŞlMALt AF1RixADA H.AR.P ı 
VAZİYETİ: 1 

ha tın kadar- ricale dewım ede<:ek. 

Pazartesi gününden 
itibare~ yakılacak 
Mekteplerdeki sdbalaınrı ve ı.: .. 

loriferlerin 1 Kanunuevvelde ya
kılması evvelce Moorif miiıdürlüğü 
tara:fmdan mektep ;darelerine 
bildir.ilmişti. Fakat lh.ıııvıaların bir
derılbire soğll'ması üzerine 9ciba 
ve luılor1feı1erin a,yın yinni üçün
cü Pazartesi gününden it!baren 
yakılmı:sı dün yeni O:ıır em.i:rle 
mektepler '.aınim olıunmuştur. 

Harp dovaın ederken vahın: mu
harebelerden değil, ıuu"harebelcrİ 
idare cdenJerdcn ayr;ca bahsedii
me.ktedir. Her .iki ınulıu'p tı•rafdl 
askor.IOk i.tib&ı"ile türlü tiiTlü m.g. 
yellere sahip değil yaınrz nıulıa
l'<!be harekitmm o hd:u bü)·ük 
bir ehemmiyet alwğı ı;üııler o hr 
rek.itm durd ..,u ı.am~ularda bun· 
)lır için çetin bir iaıtiluın devri ol· 
ma.ktaıbr. Bn •eler.ki dünya ha?" 
binin b.'rbiriıH!en ıı:tak salın~ 
de birer suretJe m~hıır olanlar i
çin henüz askeri t.ar;iıin son s<.ızii 
sÖylemue.ıuişüT .Sonra ge~oo. harP 
tc şöhret kanamış ve ı;clecck düıı 
ya lıarb'.ne dair d<> ı..•bnnetlercı. 
bulunmuş oıa..Jar tla ya.r ki bun
ların ~oğu bu harbi ı;örrneden öl.. 
nıüştitr. Diğe:r tnrııfta;, bu harbi.o 
bcffeı:kü mlihinı salrnrlen i~ba
rile hahrlaitığı s nıaı:ır da var ki 
bu.nkı.r da bugun safı degillcr. 

i~in. •AsrilcJCD bab&o gli!dllren 
blr eser olarak kaynadı gitti. 

Ifalbıılri, bu düşündi.ir ı eseri, 
muharririnin ~tediği kıylnetlt-rle 
sahneye koymak, n su.ret.le oyna-

ARADlı.., 

llLLA•l/\OlK 

E' v~11ci sabah ın~tl>oadan, mü•/ 
himce Hr zatı telefonla arıyodnr
ch, B'r mesele hakkıac<.ı fikri so

rulacaktı. Sa-0t on birı'e, bu zat, 
Ula ma·kamına gehmm·~ti. Onun 
iLuir·i vaz.iycti.nde ola.o bir za~ I 
so.rdular, Şu cevabı aldılar; 

- Biz ele arıyoruz, cııalanla yok.

1 lla ta mı araba?. Falu.l haber d.e 
vermedi. 1 
İHTİYARI 

Dt:RAKLAlt 

Taram,·ay ihtiyari oıırak yf'l'le- 1 
ı 

0

nı'1 kall.-mllSll b(lllleıı tüfün yol- 1 
cı l:trı menınu.n elti .Şimıll, daha 
rahat ı.eyahat ed.i)orıı>:. 

llnı.ı daJı:ın yolcular, batla, bi

letçiye dahi sesloıııneden, inmek 
i>ted kleri sabık dıuaklarda zili 
çekiyorl.v. Biletçi, i).,d-deıı bap. 
rıyor: 

- G•çti o günler, , .. ,ti .. Tabi-
mi ı:öze al bakahm.. l 

Bu e~erle yıi!<ından alaka ve 
ıi§inalıkları olan arkad~la.., t.emiıı 
ediyorlar ki, •A&t • eşen baba. bi
zim sahoamizde pek S<:yrek tem
sil edilen .môd~ dnıtıılsrdan bi
rid!r. Dram kısmında swncye lı.c>
aarak hu piyese, aııca k, o zaman 
luıkkı ,·erilııWş olaeakbr Kanaa
tiocky:Z, 

Beyazıt beşinci ilk 
ol u daki toplnnh 

Beyazıt beyııci ilk mek. 1'le yı
lın ilk • Vcner toplantısı. yapı.1-
ıruştır. Bu münasebetle talebeler 
taraf,rıdan \•elilere ıbır mü.:;amere 
\ erilm~ r lllcktcp müdürü Melı
met Al. de velilere hlcıe.bcn bir 
k.onuşma ;q>arak •Çocu.k terl:ıi
yesi ve vdilcrin mt•kicbin çocuk.
ların iızerlerindelci vaziielerı. ni 
anlatm~tır. 

Emjnönü Emniyet 
Amiri vazifesi 

başında hastakındı 
Em-nunü kazası emnıyet &miri 

B. LU:ıfı evvelki g~c \ıazıfesi ba
ıında ı.ıten :!Jird<!, :>.r<? 'C.:crıne bir 
ienahk g 1aek o1 " ;ı yere yık.ıl
'll'UŞtır. Biraz .sonra bıx ş iç:n i
çenye giren memıırl r emniyet 
an r.ini yerde bulr~ard r Dcr
Jıal ç::ıfl'r•lr.n nöbctçı hckımi has
ta-% bı bi-r kalb ıı.abet et,ığini 
ltjhjs ctlerek heır<"n Ccrralıpaşa 
llı:ıstdıııncsine kaldın'ınışlır. De
ı;eıii 2l<lihıta memurlıtntlan olan 
B. Lütfiye tııcil şifa dileriz. 

Maarif Müdürü Pazar
tesi günü. vazifcs:ne 

başlıyor 
28 KiLOLUK 

LAllNALAR 
Hostalığıı dolayısile mezun bu

kınan Maaru Müdürümüz Muh
Ilir gazetede okudum: S>vuıta ı;in Ad'I Bina! iyi1eşmi~-tir. Önü-

28 ~lo ağırlJCı:nda lihr.aıa~ yeti ·- rr.üuleki Pazİıl'!.csi gününden iti-
'baren vazfesine iba lıyacakt,r. 

~·orıuu~. Bu lalınalardan İstanbul- =====:..: 
da )Ctİ~ıncd'ğine ha~ı.Clanmadun, 

b!ü\~is sev~nd.im. 

Dalık pazanndak.i rer n va tçıdıın 

bö~ le bir lalı.na alsıwııı, eve nasıl 1 
ı;ütürccek.si.n.İz?. nu kou alameti. . 

lı'dnl\ a~ a sıJ:dırabi.hr misiniz?. 
f' tel k beş lira verip .hır !Aksiye 
binmek lılıun. 

YL 'I SE!llENİN 

f'1ŞI !\ASIL?. j 
•Profeııür Bay Fıtt'n • .iıı lf• 1 

de ine göre, bu sene "'Ş hafif o- ı 
lacnklır. inşaal.lab .. I:Uıwı !emen 

nrmiz de budur. Çünkü, eğer, g&

çcn kışın ~ukları, karı, {ırtması ' 
tek.e-rrür edene h · ;, ııke olırr? 1 

Ben, Bay Faliııia sörlerinıi, harp 

tebl;ilerioıdeQ daha eMınmi} etle 
kar~ılaclım. 

Apartıır.en !kiralımnı arthran
la~. sadece t>v sahipleri değildir. 
Şimdi, lııtarılbu.Jıda 'bir iki yüz. bin 
=fır va:tand:ıı var Bu!''ar zen-

1 ı:in msanlardır. İstanbul p;yascı;ı 
'e normal kııcz.ınçlı bemşer'lerin 
hayatı hakkında :fikirleri yoktur. 
Bo;ı oparlıman &r1"0rlar ve ev 
sah.plerine ş:.yanı Jıayret kiralar 
te1<lif ediyorlu, En makul ve in
s:tflı ev s~i, bu gibi tcklıfler 
k da kalınca, fl"inin çıo1ı: 
daha yüksek ~rde ol<luğunu 
k~bul edl'rek, kendıliğinden fiaı.. 
!ar yükseliyor. 

dedi: • 
- Bu cins delilik .iki sdbcpeen 

doğar. Ya, irsidir. AJesi içinde 
vaktile ayni şelı:: !de hastalar vv
dır. Yahut ta, hast!lllm )'UmUrt<l
ları, yani kadırVk uzuvk·rı ıyı 
vazife gôrm(!mişt.r. Bu da, kızla
ra iyi bı.r clnsl terbiye verme
mekten doğar. Her insanın uz
viyeti ve bünye şe!di bir değildir. 
Baıtaı;., yoo 1h 8ta'o.rımız, evle
nince dcriuıl iyı olurlar. Bu ruı. 
lada da, yumurtaWdannın iyi 
vazife göre'bilmc i. !çln, e1Tll ol
ma& J.Azımdır .• 

Doktor, daha bazı tais"laı ver
di. Anla.~ılan şu ki, kadınlarcia 
bünye ve maraz !h tima.llerinı or- 1 
taya koyan naz;k taraflar daha 
çoktur. Kimi kıdm, vak\\inclen 
evvel evleınd ği ~: sinir hastalı
ğına uğrlr. Kimi kadın da, böyle 
evlenmediği lçin sinir .tıastalığı

na uğrar. 

Erkekler için de cinsi tc.dbiye 
ia=uır. Fakat, genç ki:Llar, bu 
·, adide on plana ccllr. Maalcse:f 
CJ:z m ~<'llllekettc aılc ı<"Şkilat.ın
da, cinsi tem.ye, diye, bıır dıiva 
.)'Oktu-r. Çoouk' rm za cl.ll6i lıcl'

biye ve.meyiz. Çünkü, bu =1-
den değilc .. r. Böyle b'r t.cro:yeoyi 
kızlannr.zn vcr=k istes<.'k dahi, 
na.:.l yapacağ•z?. T...sbiı edibıı.ış 
birşey yoktuT ki ... Hangi ana ve 
i:ıabn, çocuklar.;.na cinsi tNft"ye 
vermenin yolunu w UBUllerini 
ibilir? .. 

Bııe kalıl"!I&, hiç ohnazsa, şöyle 
h..U"el<'et c~l'yiz. Ktz ..,ocukları

m.ız, 'büluıt çağına gel.dikten son
ra, :kı'ndilerini ·bir kadın bastalık
Ları mü t.<?hassıs:na, bir de sinir 
müt asııısma per· , çocuğou -
muzun biinyıe ve teşekkülünün 
husıısiyetlıcrini tcsbit edi.p öğren
meliyız. Ve ona (:Ô!'e, bir lııo~tı 

hareket tayin e1ımc>liyirı:. 
Biz.de, hasta olmadan d.okıtora 

g tmek, muayene C'dilmek g6rül
mü.ş 'J'!Y değildir, Hatıta, lhast.a o
luruz da, nedoıı sonra dQkrora ıbaş 
'-ururuz. Bu iıhmal;mız, bazan, 
çocuklarımıza :ınu.htela a.rız:Jar 

getiriyor. Her h ide, genç kızla
rımıZıh bünyeleri, ~Akili ve 
husus )'Cferi ile, bilh= tıü:iığ 
çağırıda, ya1<mdan a11i< dar ol
n; ız J.azımdır. 

R. <?"' r 
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Şima i Aıfrikadalti askeri ru.d:ise
ler mUt lclikler lclıind~ i:nk şat 
göstenncğe devam ed!yor. Yalnız 
Derne ve Mekillyi ~al ederek 
Binggız::, ıve Slı1te körfezi it111ka· 
metlerir.ıde ilerllyen 8. el 1.ng:!Jz 
ordusu için yeni b.ir vaziyet lh.a.sıl 
olnH:ştur: 

Berl nden verilen b>r habere gö
re, IJ"ihver kuvvellerı (Sirenaik.a) 
da in,: fü ordusile :C'D.351 kesmiır 
tir, ş mdi (S i.rt) çölü n~ı: başı:ncla 

bulunr.n ~gl•y1ny çekilmekte
dir. Burası Si:rte ldrf~7indc oluıı 
Rom-ı·.-·I" g<>çrn r•c'ata .. .:• Süll çc
ltlkl ~- ·,e k • .a bir m·ı !?.ı'aa:i•r. 

.sbnr1. ar taarru~a g~tit;. :ıok- f 
'!adıl'. 

BM(I n çıkan manalar şun.Iar- 1 
dır; 

1) Bing:Ul İr.gıllzi~rin eline 
geçe.:ekb ır; 

2) l\I!hvcr ordusu, Tra!ıl~rp 
i.le kara lrt>lı~tını. muhafaza ed>-
yw. 

3) İfl€il z ordusu, Trablusgarba 
kadar ıkrlerrı.;:-k zorundı..d.ır. I 

Demek, İngih kuıoondanı, ırJih-· 
ver ordusu baklyes nl Bingazi do
ğusunda cenuptan ku~atamam;ş, 
Rommel elde kalan h vvetlcrin. 
(Sirte) körfoz r.e kadar çekm!ye ı 
muvaffak olmuştur Buııd<1r.. SQD,ra 
ne o~ak?. iki ilıfana': • 
1- Mimı;r kuvvt"l!C'l'· ya Sirte 

körfezınde Ingı! z ordusunu d.ır
durnıait içiııı rıc'ate r. hııyct vere- 1 
cck· ı 

2 
1 

- Veya Sirt \'ÜIÜn!:e a.?1tçı. 
'e oy la.m.ı muli ttbckrile -Trab
huggarp d<ıgusunda muayyen bir 

Şimali Afrika.da.ki 9iil harple 
riaıde zaman ve meeısdienin ne ka.
dar büyük rol oynadığı malum. 
Mihver kuvvetleri üslerine ya"ıı::
laşırkeıı. İngiliz ordusu uza.klaşı.
yoı;. Fakat bu aefeo, Ceıı:ı.irden 
Tunu.sa girmiş olan mü1ıtefil< or
dusunun doğu istikametinde ıaal:'
ruru ve hava • deniz üstünlüğü 
umumi yazlyctı çok değişt.irmiş

Mr Bıı böyle olmakla, lbe"'1ıber, 8 
ci İng;]'z ordııoo S'rte körfezine 
vard:iktan oonra taal'r'uza ve taki
be devam etmek lç!n yıne güçlük 
çe~-cekl.ir. 111,.:....z ordusu 'bu güç
l~ı.i. ) cnmeK 'e durmadan ıler
k-rr k rorundı:dır. 1ihvcr kuv -
\"d nfu (Sll'l!:') ~ zinde cid
di b r mukavemet gosterece-:CJe... 

·n iht:ı:na.ı verılemez. i.ll\'er ta
r~f Romrnd ordusunQ ği~ Tu
nus.ı takviye kuvvetleri gönder
meğe ça~ ;(Y·or. Bur~ya mııhver 

kuır. odı -nı ay· n <'dilen General 
Nclır;n.g, müttefik ordusuna kar
şı ne yapaıbilir? ihtimah: 

1) B:r kısım kuwetie Bil<'rle 
ve Tunı..:.ti şcf\1r 1oerinı müdoafaa e
decek; 

2) Ası. k.ıvvetile Tunus şehr'n
den rcnu;ba uzanz.n iki dem ryo
lu boyu rıca müdafaa cep!ıcsı tu~ 
ım:ı.. , be sı.ır He müt,efik ordusu
r _ n Tralbl ,anha ya]o!.· ı;rrasma 
miinı oım&"a çaLışncak. &ye br 
p:tınır t "bıkı, 8 ci İngilız ordusu
nun 1rablu.swrp dogu~ur e:.ı Sırt 

çölünde k "i olarak dUl'<k<ulma
sma haklıdır. 

Tu( "" :u-.. ztzinc g:rcn önıeü fn
ı;' z oı:w:lusu Bızerte ve Tunus şe-

Konta mahkum edilen 
muhtekirler 

Kars, (Husu..i) - Maınleketi
mizin maruf tü rlıarınd.an Met.
met Tenıi~lin dükkanında yapı· 
lan oramada 15 çift saki.anmış a
yakka·bı lastiği bulunarak mevcut 
olan b<r malı sarmamak suç:ıe 
milli k-0rınıma mahkemesine ve
r'lrnıştir. Y ne şel-ırimiııde kasap 
Sett.,.. k , ef.i11i JroYUn etı d.yıe 
satarak fazla klr temin et!iğin -
del'.' 7 gün mücldetle hapse ve yn-
mi ~ l:·a para cn.3.'.e dük::;iı
nın•ı. 15 r,..in miıddet.ıe ·pa•ıl
masıra m h um o.hnu;;tur. Ayrı· 
ca İran tcl>aa.snclan İsa gömlek fh· 
tilriirın~n. bakakl Kenm T<şde
mir de ç,koW.ta ihtikarından ad
liyeye v>:rilmişler~r. 

Etikctai:z: mal •atan bir 
seyyar satıcı mahkum edildi 
K-.ııguncukta Meydan sokağın

da Dere'ç'nde 143 numarada, otu
ran sey:ı ~r salıcı Rafııel oğlu Ya
sef Benkaıb:ın sattığı ma&rın Ü· 

zerine ctik~t lrov.~·.a46mdan Üs
küdar m'l!i koru~ma mahkffiıe • 
sine verılm ş ve yı.rmi ı.ra &N:
sen kUrUo: ağır p3ro. ce2asrna matı
klım ed imiştir. 

· d rini iıi!ial etlikten SOtll'll, 

Tı ;ıılusg rp ı~tlkrunet.inde yuru
)1(.b>lır. Bu tibarla, müttefikle.rln 
!bu .ki şc1 ırl sürat e i.şgal etmeleri 
stratej b•ıtım ndan S"<>k mühm • 
dir. 

~..___HA_-_V_A_H_A __ P_L_E_İ __ N_İ _D_E_R_SL_E_R_i ____ j 
200 tayyare gemisi inşasile 

Japonları gennıek planı 
Yazan: HAMiT NURi IRMAK 

Or\.unun müdafa.ası~da. ta.,.. 
ruzlıannda, harp gemiler:nin moo
te!if lüzumlara gore kullanılma -
larınd , faı.hyetlerinden müSbe't 
neticeler &loınmasında § md.i.ki 
duııy a lıaı'oindc olduğu g:<:ıi, y.a
<rlll'ki rrucadeıclcrde 1ayyareler 
başkı ge:iyorlar. 

Lancııster., Alımanla.rın cMes:;et'
sdlıimid, Yunkerso, Amerikalıla

rın cUçan kaleler', Jsp-0nlaruı 
<Sıfır. glb> iSimler altoı tayyare
ler lıonlbarciıman, avcı bo~rdı
man, avcı gfui. tayyare cil1$!erin
den-d~r. Bunlar motörı.er.nin kuv-
vetl<' I1<? ,adetlcr>re, t<<arruzlara ı 
ve müdafaalar.na mahsüs ıı:ıpları· 
n n 11".l'ıınctrelerine, adetlerine, 
enda'ıt rncsaf<'leri:c kabılıyeUeri-1 
1lC' ı:ore ) kdığcrinden ilstiin bu-
lu .maktadı.rfar. J 

~an Birleşik Amer·kada 1942 ile 
1943 yılları içinde c200. ta,yya.re 
geırı:si haı.:rlanacaktır. Bu ha.zır. 
ı ğın denız harplerinde, bilhru;ı;a 

,T<Jrır·nyanın Pa.sıf'k Okyanusunda~ 
elde ctl:ği 'büyük mll'Vaffakiyet-
lerden sonra önemle devam etıi
rild·ği, tayyare gem.ileri inşa.atı

nın da ilk ıpl.lna alı.ndığı ani~ -
maktadır. 

1941 y;lı Blriooiklnunwı 7 sin
de •Perl Haıburd. daki Ameri
k.a bahriyes..r-ıe yapılan Japon 
taarruzu ve 'baskını, tayyare ge
m l.erind.cn havalandırılan uçakr 
ı.a .. vasıtasilc yapılmış, cPerl. Har
bunh baskınından 10 saat sonra 
46 bom'bandıman ve 86 avcı Ja
pon tayy•reslnin Filipin adnların
da.ki İba Glark ve Amerikan tay
yare meydanlarını bon1bala.dılcla
rı anl.:.ışılmıştı. Japon t.ayyareleri 
ora<U liınandaki Peary adlı Ame

Bugün şimall Afrı~uda Fraıı ı:ı 
· ınparatoclugDıllun c-u riyodc ın.,.. 
rakı celbeden ha~dciıa sahne o
lurken şu sual hatu a gelmektedir: 

- Neden Amlr.al Daı ian şimdi 
~·aplığını 940 reliıkot i 'ırasında 
yapmadı?. 

Avrupada Fransa ı1'ağliıp uldll" 
ğu zaman şimali Aır;kn<la lıit 
mukavemet hareketıine ı:iriş"leceı;İ 
bekleniyordu. Halbuki iıyle ulm,.. 
w. A.nglosakıoon tarafı ile beraber 
olarak şimdi şimali Afr ka<ln lıl.r 
lıükfmıet kurduğ• biJd;ıll<-n A.nıi· 
ral Darlanm o vakitki lıe. abt ile 
şimdi.ki düşül><'esi arasıı.dn bii)ti.lı: 
fa.rklar v&.Niır. 

AmlTali gelecftı: nkayie dau ~ 
han.ette buluııanlar sTI'a~ında say· 
mu kabil def"ll. Vişi Fransasmda 
iken kaç va.kittir daha riyade hep 
İııgiHzlcıin alelh nde Miz söyler, 
arlık çoktan tarihe malo!nıu eski 
lngifu: • Fnınsız husumetini tıızo
ı.em.-kten gCO"i blnuwlı. Buaanla 
beraber A~rikalılaon a.l yh nıle 
söz söylc-mektcn pek çekindiği gö 
rülüyordu. H« büyük siyasi nıc• 
seleyi bir deoİ7 meseles: sayaralt: 
onıı göre halletmek çaresine ba· 
kail Anı&-M Darlan İnı:il11 ve A· 
metikan taraf•• elindeki donan
ma ile çok İlf yapılauğıoı, orulan 
evvel İııg;&;z ve Amerikıut hava 
kunetlcrini ~· artıtığmı, 
yine İngiltere ve Amorlkarun ka· 
rada da g'Üııden güne nasıl ku v• 
vetlendiklt-riıı.i filiyatta gi>rünce 
tereddüt etmaniş olua.k, aıtık ri· 
yazi bir kat'iyet karştsında kalın
ca &en.dl alacağı istikameti larin 
ebnişt'r. Şimali Afrikada yen.< l: u 
rıılan Frantiız hilkiımetinin ba~ıııa 
geçtiği bhldiıriloeıı Aın.rıtl n daima 
başa geçmek için her vokit n.e bü
yük bir emel ~lediğini onwı 
hayatmı yıwmlaır anlatıyor. Her 
değişllki.kte birinci 91rac!a bul~ 
mMı;, sonra da eo öne geçmek ar. 
zwıu Amiral Da!'lanı me§obııır Ta. 
leyran ile muk&ye.oe ettirmekl<>
dir. Krallck devrinde, iınp.~rnlor> 
luk zamani.ndJı, SC>11ra yine krallık 
devrinde Taleyran Fren.aıun h,.,. 
rici siyase~ni idare ctmtk mevki· 
ine geçmiştir. Gen~Hğind~ papa. 
hk etmi~ l'nıll.M'Z ıhti1.ili ~trasın
da ise pap -lığa aleyhtar olmuş
tur. Muhtelif d<ıvirlerde ~ dev
ttye uyarak işbaşına g~ruek Ta
leyra.n. için b'r muvaffakiyet sa. 
yılmıştır. Çünkü Frans&ya hizıncl 
etnıek için her umand&D ve vasa 
ta.dan İ-9tifacle etmek vıırdır. 

A.HMET RAUF 

Zengin oı.aınlarımız, bu ~ 
lerlni daha makul tarzda yapma
lı ve halkı d• düşünmelidirler. 

BVRHAN CEVAT 
"ar(!amLa ı 24 I y.... ı 3s. 
lıJ y U 608 im~ t'.! lQ 

Türk Ml'l.i Müda!a;ıııru tan - 1 
zim, lc-min ve !<lare eden makam
la.r, şa:.>.s'yetlcr bu esas, şlmd.k> 

cihcn harır nin çeşıtU sa.fb aI.::ırın
dan ro.ndiklerı, an~~edelc-re, 
k'C:rilbeler<? ıjire Türk hava kuv
vetlerini tahi;·e lürumunu anla -
mışlar, ircıkiınların ilerlerine gi
d..erck Turk hava. kUVV<!tlerini, 
Türk ordusunun dığer sınıfları 
gibi yenilmez, kahraman, sıon de
rece ku»vetli, kudretli dtrece:;ine 
çıkarmak yolunıda gayTet sanfına 
~am~lardır. Bu yolda .hazırla
nan pı.i.ıı!ann talfbilci ile meşgul 
olunm«kta, yeni planl.ar hazırla -
na.ra k ta tlbikat:ınaı geçildiği gö.ül
mekt.Ed ir. 

Fiıhak k.a ş'mıcı:tti ciılı.a.n I~ 
karalarda uçak meydanları iruja
ıBi.'ıe hazırJa.runaS1nı, dcni.z!erde da
hi t:ıyyare gemilerini, U>ÇGklarm 
!aal'yet gö6tereıbilmeleri, muvaf 
fak oiın.aI.arı için zuuri bale ~ 
tirmiştir. Ordunll'!l taarrurjle mü
dafaıtSlnda •karal;.a:da. uçak ımey
danlarının kifayeti zrurid.ir. Do -
nanma kuvV'Ctler'nin veya. harp 
gemilerin'n, kıend.ilerine verilen 
va.zifleri yap:ibilmeleri için de 
kafi mi.ktarda tayyare gemilerinin 
ıkenıdileril 'bN.lbr bunlurunası lü • 
zumu vı.rd!r. 

:ııikan destroyerini de batıl'llllf - 1 ========"======,;. 
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BİR PALYAÇO DÖRT CAN .. 
BAZ BİR Dl;: HOKKABAZ 

\.. _____ ,.~_. Muha.rr>rı: l'IEZİfil: llUHiDDİN Lı.-----... JJ 
- Gidel.m. .• Gedeıl~m.. P arnrr.a f 

n• ' ,..secetc?. ı 
- E• lerlrıı!w tllhl. S..'>1 .en.: b'r 1 

tai ıll" cv.ınrn ~ bımııkır, 600· 

" c:ilncrlm. 
Otd.u mu ya lıu fllTJ;a7' 

- Flbrt o ur ••• Başka nıı :l"lır.ıt>ll'-

Ah ta'iıslı< Mrrrul<a~ ş,mdi o 
uıı Y•mna. mı gideceğim? ... s... 

k dar 8\-·a~ avaz. bu prkty1 si:rf-
J r B.ğ..a.:un ••• 

- N .çn • ll ~?. M>Srl cıı:ışıl. ,... 
TJ,ı.ı.\\.n!. 

lı1 -mıka ny ıı:ı i<;ı!,b •.., Fakat ye
ce yı.;vıt ~<.:ilk eQ1 la.al'J"Drdu. Ra
tip o.ıu..-:ı "" girdi Güç b• a zaple
d d~ a .ı. ç:ktdar C avr=x!.:ın çı

k.: a R 'P 1:(1"4 bir ııefl'$ ıılda 
- Oodı!I Çok ş{!'.dlr4 K!W>S!Z, bo

]9'12 ...,~ut 

Talts'YA ırerl~ fQtöre edresi 
ııqy cd.oler ... 

Araba yol alıı<!ren MCl7.da S<-vgili 
lll'd<ısıcıı g•veli'.ırılye bıışlaıım,ıı ... A
ra ~ "'1SUlfOI' R-!n bo.)'ll.- sar>
brak.; 

- F.;y va!llhi bu a m a,:e eg"'1>
dnn, öyl, el!ctıdim k•. -D'ye kahka
haiar b~oreı.J.- Bi" arn.ık bozuk bir 

kal<r.rıfI'.da araba s:a. tlınca ?ı.1erzuka
nm el~nd •kf. ç:ıtı.1a yr.e düştü. Ratip 
eğU,,...k çanlayı alınca atamın açı•!rnııı 
o.duı,'ı:fl() gGniıi!~. Ratıp ~yle: 

- S:ı.y para.lan! -De<!>- Sak.;n ye
re dü:;rnü1 olmasın?. 

M<r.<ulta: 
- Sen ••it ol! -Diye c vap v6l'di

Diloşro para ohun! 
- S&.y bir k~ canım, ne oilol(', ne 

olmaz .•. 
M"""*a elini çlL'>~a daldttar.ıı: 

bir draıel b"'1knot çıbrıp Ratibe ... 
zattı: 

- :ııo.ı.ı. llJac.ık hal "*-.. Seıı 
~:. 

ll.atip b"'1kootları sa,.ııo.ı.n ._-. 
Me rzuitaıya uzattı: 

-Tam on ik-i eili:lik! Doğru mu?. 
- Dotru qru. .. Tamam ... 
- Al (jy]eysc ... 
- Pt*:i Jlıo1l0fum .•• Fakat üçÜJ'llÜ. a.. 

yr.da onda:ı ecm'!':lSını b&na vtr .. 
Ra,bp naz "°""""" vakti olaıadağım 

biliyordu Dcl'ha üç tan..W :>yı.rdlk· 
ton sonra k.a!anı!m. U!Z3t1ı: 

- Teşd<küoler ederim Merztıkacı-

- Sus! Al !IÖZ.inü lf"rl bakayım?. 

T•~ <1" Mrnok OlU&"Or'. '.ilı'ld.l mi 
var? Arımıızda7. 

- R.U.:p ne diycc<ğmı ŞfJIJwdığı bir 
~ °"""11A>•l ıun!Jıraıt dtwdu •.. O· 
tomobil duruıac::ı da bir evln ka~9ı açı
la.rak ll<'C' 1« takkeli. eaı hırka:ı .hı.yar 
bir adamtn d~rı i.rrladıiı.n.ı e&ı'tiü
Jer ... 

Ratlp biı'<ietJb'rt' korkarak: 
- Glln:lün mil? Şlın<li olnııı7 Dedi 

K.oca.n galıba.! 

- Evet kııcaınl ... i.J.mıne gül kolr.-
:3ımall: zavııJ .ı! ••. 

- E)' flmdi ne ,.~pacabz?. 
- SM baoo bı.rak işi ..• 

İht<,n~ adam o.rabamıı kapts= * 
inli karısını ilÜfÜDC~: 

(D~vamı Var) 

Ordu, tayyareciilği.nin yardım
cı ve esaslı lruvvctini teşkil eden 
cTürk Hava KuTUffiU• veya .Halle 
tayyareciliği. ayni J.üzumlarıı., e

sa9Jara göre inkişaf ve ilerleme 
yollarında muvaff:.)tiyeUe yürü -
mekte, yürütüldilJ!ü görülmekte
dir. 

Yüzde 3iiz Türk mau.Ulatı tay
yarelerin, pt;dai bütün madde
lerinin dalııkle tem:ini, mot.örle -
rin:n yine daıhlic!.e imali suretile 
v""'ılacak büyük muvaffak>yet 

he~~ine '.bfr kaç der~ kalmı.:f.ır. 
Pek )°akın zam-anda bu bır kaç 
derecelik mesafenin de yeni ba
şarılarla aşılacağına, tam hedefe 
varııl•cağ'uıa şü.phe ct.memcliyLıı. 

* 
Tayyarelerin imalatiel lıa.z.ırlan

ması.nda csa.sl.:ır değ~ez. Bom
lbardımLn, avcı, pike bom'lıardı

man ve den,z 'bomlba, torp'I tay
yareleri bugünün ve bu ·devrin 
llıava ku~-vetlcrinin cin;lcri ara
sında. bulunuyıorlar. 

İngilizlerin, cHaHakı!, Sıerling, 

Mem:leket'mizin coğrafi vaziye
ti, harp gemilerimizin Karadeniz, 
Marmara, Akdeniııdekl sahillerl
m'z sularında müd&tfaa hareket
lerine i~tirak etmeleri icapları ha
sıibile bizim tayyare gemilerine 
mutlaka ·htiyacımız hulunduğunu 
iddia edemeyiz. Sahi.llerimiroeki 
hava mcy'Clanlanndan, üslerinden 

1 

havalanacak tayy•.relerimiz, do -
naımıa. kuwetler'<ıe hasmı harp 
gem;Ierin.n y-ap,cagı taarruzlara 

karşı hücum ve müdafaa vaz>fc
sine pekala ve kıolyca iştirak ede
rek muvaffak oLaıbilirler. Dom·n • 
ma ·kuvvet!crimrz.e, hasım tayya· 
~e gemile>inden havalanarı:•k ta -
arruz edecek tayyareleri karşıla
yarak d~federler, püskürtobilir -
!er. F••kat harp yapan Qerıi'7ıci bü
yük devletler iç'n vazıyet böyle 
değicdir. 

* 2000 kadar harp gemisi i.nŞa et· 
mek planını taUbik etmekle uğra-

)ardı. 

Yine 1941 yılında Siııgapur 

müstahkem adasının yakm sula
rında. cPrens Of Vels> ve c&e -
puls. adlı İngiliz sarfı harp ge
miler!, Çin denizindeki Japın atyo. 
yare gemi'erinden havalanan u

çaklsrdan ahlan bombalarla ba
tırıldı. Böylece 1939 Eylulünden
beri devam eden şimdi.ki dünya 
harbinde tayyare gemiler'nden 
havalanarak bonibala.rını, tııl'pil

le<ini a.ian uçakların babırdıkl:in. 
veya. kullanılamaz hale getirdik -
!eri saffı harp gemileri 9 u buldu. 
Ş'mdikl harp içinde kruvazör

lerin tayyare gemılerini batınna
lan hadisesi de vukuıbuldu. AL -
man!.a~ın Coharııhorst ve Gnesen
au kruvaZörlcrin'n, 1940 !aiti Nor-

veç harekatında İrııgilzler'n cGJ.o. 
rious. tnyyare gemisini batırma
ları bu h ususta.Jti bir misaldir. 

Tayyare gemiler"1in müdafaa 
topları, hasım tayyarelerinin hü
cumlarına. karşı avcı tayyareleri, 
tayyare hangarları, tayyare ta
miT 8.tölyeleri giobi pek çok U.-fer
rüatı, benzin ve yo.ğ depoları var-

dır. Süralterıi harp gem 'lermden 
fazladı ve saat 34 mil kat'eylerler. 

Bu sebeple ıayya.-e gemilerinin 
inşaatı da oldukça 1J0r bir •şti r. 
200 tayyare ~misini inşa planını 
hakikat haline getirmek iş.ile da
hi uğraşan Biri.eşik Amerika bah
riye nezareti, Japonları büyük 
Oky2nusta mağlup edeb'lmek i
ç'n en fazla bu gemilere güven
mektedir. 

Birleşik Amerika donanmasına 
üstün duruımda bulunmıyan Ja -
ponya hı.rp gemileri, !büyük Ok
yanusta bulunan tayyare gcmi-
1er:nô.en hava!.andınlan uçak 'l"I" 
attıkları bombalarla Amcr ka V<) 

İngiliz oonnm~sı cüzütamlrırının 
'hatmlmasını, kendilerin<? ya!<~ 
maıı:ala.rını tem:n ey1cm:~ muh
teH &dalara Jtopon nakliyat va -
purlar-nın Jpon taarru~ kuvvet -
!erini "hracM1 hlm~yeye t.emıne 

muv2lfak olmuştu. 
Bu~ürıkü ve y ... rı.nlti harp~ ·d~ 

tnyy;ırelerle birlkte tayyare •c -
milerı, dünya den,zlerinde h rp 
gem !erihe üsıün'ük, ınillet!er.ne 

zafer temininde birinci d~•€CcJe 
amiller arasına girm:şlerd.ir. 



rGünün siya.ai icmalı.· --------.... 

==Son 24 Saat içinde·== 

Hadiselere Bakış 
Derneden sonra Bingazi 
tehdit altında - Almanlar 
alkanlara asker getiriyor 

Telöa edıın: Seoi!ı ~ ALATUa - -==:.....==-===~=== 

Şima.Jt Afrika m~ ı tııhtbat yııpma.kı. olduğunu lıil-
t1a kkmda gelen son haberlere d.irmektedir. Bir 9'.lk pipbeti eı • 
nwuı~::n, 8 illd İngiliıt ordusu Der- has teVlkit edilıınişür<. 
ne ve ıMcltill'yı zptetzn~. Ha- smP ÇE1I'EI1ERİ BİR DENİZ 
va faaliyeti, ha.va prtlannm mü- ÜSSÜNi} BASTILAR 
saades-..ı.:"' .,,;;.,.,1ncı.cn '" o1-·;~ ....,.;• , -- - uu-r Lon<lıııdan verilen bU habe!'e 
tur. göre, Balkanl~ da mlbvere kım-

1 kıl;y an tdbliği, Derne ile Bin- ş• mukaıvemet utmışbr, Mihalo
gazi arasında şiddetli mulıacd>e- viç nıüfrezelerindıen 'lıa;ika, faa • 
lcr olduğunu 'bildirmelctednr. An- !~·ete geçen on, on bş bin çeteei 
laşıldığına g&e, §İmdi Bingazi tclı iki mahalli işg.l',I etmişlerdir. 
d,t ~!tın<Lulır. Ancak buradaki K.ıuadağWar Tiva:t boğazıma 
'h:ı.rckatın yıwaşleıiıgını ~en melaı.üncleki deniz üesünden P. 
dL"'letler de vardır. raya - '-rıık,· !imarı tesislerini 

Alman ~ De . evrel- ~ t:ıııenaı tııAmp e1ıtiıkten aoıra ~;ştir. 
oe teı4:riıı edilen pı.ana göre, tahli- Mecariarm ı-aı altında bulu-
'Ye edilci"'..ı bôldiri"""'. ._ ,.~ ~- nan Kaıpatlacın ~ea:i Uzlıonıd 

!Lorıdrad.an verilen brlberle.11 da 20 l'ehi.ne kurşuna cDzilnıiştiT. 
göre, rnııhanıbe şimdi Tunıısıın 
yakınl.nrıne. dayanmıııı lbuluıum.lt:· Cl!:NOVAYA YENİ .alıR AKIN 
tadır. Mütreftk kuvvetler ml>tver YAPIUDI 
kıt'a12rını Bi2Je111.e oenulbunda kıs- !hmçnı şelı!rlerinde vmlen a.-

Jarıın ;.,,.,.,,,.._. arlık İn··"'- ve ~:ıç içine aknoıilı; J.ç!n Tunusun ....-~., .. ~ 
cenubundan doğru ~irme ha - Amerikan uça.ldarı:n.- · İtalya:'I'* 
rekeıi yGpma.kta<iı r. Yetti bir altın ya:pnldıttma .ifamCı 

General Andersonun emrinde- olarait ka!bul edıilebilir. 
Yülaıek '""'fman • \...1°-n "-in-ki Amr>kan ve İnıgi-Liz ib.irlikleri '-'"'-- ,.,,.,._. ~· 

G bes ia'tik.'.lmCtinde kuıvvetii bir den geçen bu ~!ar Ceoovay.i 
ÖilC'u ~· Gabes a.ynı i· tekrar bonibale.rmşlardır. 
simd ki kö.rfez O.zerinde ve Tr~ Dün bu uçcldarm İsviıç:re ~ • 
tiısa 145 kLDm:re meııa;f.ededir. rinıkn geçt:iğ,nJ bilclirm.iı.ıtir. Bu 
Müttcfikk-r futiyaçlarm; tem.in >- gün de ha:ber alıyoruz ki, Ceno'-
çn dar ~tlı iki demir yolundan vaya. yapılan bu e.kında 25 dalıi-
istifade etın.e-ktcdir Mütıcllk kuv- kaldan lI'Z bir :zıanıan zarfında l>-
vekr, Tunusun şıma.'.nde müda- mana 500 kiloluk yüzlerce !bomba 
f·~ ~yetinde bulunaan mih • a'bınışlardır. Hava şeraiti müsaiC 
• crc<krle çarpıştıktmı soımaı oldu{!U'!JdJı.n evvelce yapılan a.lnn-
Rvmmel kuwetk'rile karşılaşmak laNia, harap olan b;nalann enka-
fu:.::re, Trablusgaııp ist kamet.ı:ııde zını pilob se.rah.aıten görmüş • 
ha ıtete ~klcrdir. !erdir. 

ÜÇ F'R:ANSIZ .HÜKÜf.E'I'İ 1----------
S .. vaşzıı Fraı:ısızla.r ştl!i Dögol 

dün İngiliz B~ekili ile görüı -
mi4-'1'iir. Bu görüşmede Amiral 
Darlarun mevki, vaz·re ve sa.lıl -
!1iyetinin g&~dü(;ıü sanılıyor. 
I>ögol, Darlam ve Şimali A.friJı:a
d;. kurduğu lıüldimet4 tahuna -
m:ıku<lır. Şimdi mihvere k3IŞl 
çarp~ ıki FrallfilZ hükUmeti 
peyd;ı ol.muştur. Bici Amiral Dar
lan, öteki Dög<>L! 

Üçüncü bir Frall&!Z hükümetıi. 
dllilıa vard;r ki, o da işgal altında
ki Mareşal Peteıı lb:ükiımetidir. 

f areşal Petenln Darlarun yri
np !mi t.a.yUı eldği henüz an
~lmanııştır . 

Belediyenin ya
rım milyon lira
lık alacak davası 

• 
Eski EleKtrik Şirketi 
ile muhakemeye 

başlandı 
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kuvvetleri çevriliyor mu ? 
(l icci S>h~t oıı lXınırr.1 

ŞİMDbd ÇARPIŞMALAR öNcii 
ÇAR.PIŞMALARIDIR 

bJe ışin farkı!Ul varamaınışbr ve 
s:ıd.>ce büyük b'r deniz harbine 
iştirak ettikler~· zaıınetmı;:~rdir. 

Amiral Dar
lan ile yapılan 
anlaşmalar 
muvakkattir 
1.-dra 1ll (A.A.)- B.B.C. A· 

merika B<*ılcuonhııru Kuzvelıt düııı 
bir basın topl:arrhsmcla verdiği be
yaııatta şi.maU Afrihdaki ordula
nıı başlrumandaın General Ayı:en 
Hever ile Amin.l Darlanın yaptıi! 
munlııkM uılaşmayı tamam~o 

tuv:ip ettiğjni ıöylemq "" demiş
tir ki: 

.._ Fra.nsaıun müstakbel b iikil· 
meti Frano iMilıJ.ale kav~ 
-· olaca&ı.. Ş>ındil<l Nlla'I'"• 
mulıarebe lıakımmdan muvaJ.kat 
bir ~birdir. Ba suretle çwpışınıa• 
- ÖDÜ U...mıı ve bôr~ok ha,..t 
lı.urtııniıaııp. 

Amlrııl Dalrarun son iki yılıt. 
.bknmı' o.lcloiu tavırlara gljı>e 
keıulisile daimi bir anlaşma yap
..._ doi:'nı oluıad•ğuıı anl•ınak
tayaıı. Muvakıkat anlaşmalar yaı. 
ııw: ..,.ımw icaplarını karpılemala 

içirulir •• 

Ekalliyet ve e c n e b i 
mektebi muallimleri

nin bir ricası 
ŞEiırimiıxl.eki bazı ekalliyet ve 

ecnebi mektepleri ;darlerinin tale
lbel.erin ücretlerin bir miktar zam 
yaptıkla.ı:ı halde muallimı.erin ma
aşlarını ar1.lı.rm6dı.kları dÜn Ma· 
arif müdürlü/;'Üne bildirerek mu
a'flimlerin ücretlerine de zam ıc
ras içln ııeşe'l:lhilskrde bulunma· 
sı rica olunmuştur . 

İSPANYANIN 
Seferberliği 

(BalmakıAlt•<lei.1 Devamı 

ra.rmda bulunduğu için ispanyayı 
da mütrefaolerin emrivakiindeıı 
veya iş&alindıen lrorıımak bahaıııe
sile i~ale başlanıaı.ı d~ imkiosrı 
değ;ıdir, 

İşte hff türlü mülihazayı he
sap UIC\'SUU İttİhlll ederek Ge
ral Franko'nwı hu taraftan ~eJe. 
bilecek taeyi:k ve tehdide ~ 
koymak ve tarafsı&lığına bağlı 
kalmak arznsu ile kıs.ınt seferber-. 
lik yapmış olınası pek 2iyade 
muhtemeldir. 

HerhaBe, 1943 e yıılı.laprlu:n 

hadiseler büyük bir ehouııniyet 
çerçevesi i~lıu!.e yeni iııl;ıİışaflan 
gebe bulunuyor. 

ETEM iZZET BENiCE 

Cezairdeki mü
tareke komisyo
nu azası tevkif 

e dildi 
Loııdra 18 ( A..A.) - NevyoN> 

radyosu düıtkü yayımmıla, Cez.air, 
Kazabl&nka ve Orando bulunan 
250 kişiden mürekkep Alman ve 
Jtaly"" miltar<'ke komuyonla.n 
ıwılarınııı. tev&.i:f edildiklerini bil 
dirmiştir. 

- ·---v---

* v;p;, 18 (A,A,) - Atlaııı.ıt ne
~' A!ma.n deıı.ız:a.Htan bu s::ın 
ııürr 'l!dt· ~On l~J>OO ioıııilô1>:ı\uk 
3 '11Ytletik geınift'ı.i baWın " :dır 

Alı.nan s . ~an, şırıet D ıtlızinde 7 
~ ~-" ı..nr p c:.ııı lot'dir - ~--

A 
cı inci e 1'"edr,.. !>11vam) 

!ere kar vermeyince ba)iler de i· 
millerin rıı.kısnu s:ıtmıyorlar. ln.
h.isar.lann ralı:ı.9ındım <abahl<oyi.n ! 
alan bir sıuıt 6()IU'a salp b'tir:yor 
veya istif edi-y'Or. Bn suretle de ıı"k 
t..bii olarak ban yerlerde rakı az 1 

bulmıuyor. • 
Bu yüzden baulan mU..kirat 

bayiliğini bmıkıruştır .• 
Diğer taraftan meyhanelerde 

rakı boldur, Çünkü onlar hususi i 
millerden aldıkları rakıdan yüzde 
3 veya yiizde 4 kar beklememek· 
tedirler. 

fspanya Umumi se
ferberlik ilan etti 

(1 ind Satıi1'oo~n oowırn) 
vetler.inin istili\s!Ul uf:ramıısı için 
alırun~ bir tıedbir olduğu tahmin 
edilm;ştir. Tamamlay>cı rcsmt 
malumatın olıınmuısı yüzünde-n, 
müşalritler, Genera.I An<le~ 
kumandasındaki kuvvetler•n Bi
ze~ ve Tunus'u geçUkten sonra 
Tra:blusa doğru bir malo&ıs hare
kl!'ti yapeilcceğini de sannıalııta
dırlar. 

Alınanlarıın, İsp.2ınyol seofeı<ber
tiğini bir sebap saymamak., Alınan 
Genelkurmayı muvaıük bulduğu 
takdirde, İspan.)"alUll ~ 
na lşt.irak etmesi mümkün ola.bi
leceği de düşünülmektOOir. 

Bununla bcr:iber, ~rodild İs • 
panyackı hiç lbir mihver hareketi. 
kıaıydedilme~ bulunmaktadır. 

Faris radyoou, yeni İspanyol 
büyük elçisi Jose Vida{-'.in Berline 
gıelıd:iğini b!ldirmeıktedir. Fon 
Rblbentrop evvela kendısini kar -
şıl.amağa gitmek istemişse de, 
sonra, bulunmadığı için itizar J:ıe.. 
ywı ermJşt'r. 

İtalyada Faşizm 
aleyhinde nü .. 
mayiŞler baş .. ~ 

gosterıyor 
Uıoiıoa, 18 (A.A.) - MQ\llloova. Rad

:ı•o•<ımun bilıi'~'nl' cörc. C<r.ova. To

ı'İlı<I, Milano Ye bô91<• lıa.lyan ~Cbirlr
r.iode M.ulseo~ slı~riığı t,uçu i~ 

3,000 kadar a.loer1 aılıayfa e.ıdüstr• 

l'ri>a.bı. ve Facpiot parti6 r..e ~ 
yuz!erce ıruem;r tc\·k ! <ıd.ilml§ı.eıilir. 

Vişi 18 ( A.A.)- Halıerler _.. 
zırlığı, ş'ınali AlrikaJ~u alman 
sun haberlere göre. Alınan kııv- 1 
vetlcri ile Aınerjkahler urasmda 
çarpL1'1'al~mn bir çok noktalardıı 
başladığı, fa.kat bwılann l>ıırii çar
pışmaluı olduğu tahmin edilıfitiııi 
bildirmektedir. ı 

Berlinden alınan bir haber, bu 
bölgede mihver hava kunetleri
nin faaliyeti artını~tır Amerikan 
taclı: tophıluklarına taaıTudar ya 
pılnuş ve bunlal'dan bir ç<>iu ya
kılmışhl'. 

Bone bölg<"Si üzer!.nde b'r ç<>k 
hava tar11ışınıılım vukua gclm~tir, 

Kafiledeki gemiler Cebelülta• 
rı.ktan aynldıktan ı;oc:ra mllıvet 

denizaltıları hücuma geçmiş ve 
lk anda 'bunlardan 3 ü batı.nl

D'.ışlır. Ert6li gün uçaklar Akd&
ni2ıdl' 4 mihver denizaltısı dalıe 
ba.lannışlerdır. B unltrdan O:> irinin 
ön tarafı uçurulınu§tıır. Bu su~t>
!e; pazar glllDü Loııdrada ele. ces
men beyan edilchf V'eÇh iJe geçcıı 
halta içerisirıde on üç mihver üe
nizalt!Sl batırılmıştır. 
ALMAN - İTALYAN HUDtiDU 

TAHKİM EDİLİYOR 

Ruzvelt bugün 
nutuk söyliyecek 

Lor.dra 18 (A.A.)- RG s Ruııı- ' 
velt bu.,,"Ün Greıwiç saatile 2,30 

da radyoda Q:ıir de eç yapiııt'ak:tır. 

İnci!Pz tebliğlerine göre, mütte
fiMcr yakında burada müh'rn çar 
pışmahı.nn ol..,ağmı tnlııniıı. et
mektedirler. 

Londra 18 (A.A.) - İtalyadan 
gelen ha<berle-e göre; Alman.ar, 
Alman - !tal.yan hududunu Jru.,,. 
vetle ta:lıkim elmekted.rler • 

Bl!B.Lt\'E GÖCE VAZiYl.'T 
İKİ ~cJuz GE1111SI Borı>e, 18 (A.ı\,) - ı; ~ ZCi-
DAIL\ BATIRTLDI ~ r.g ga. """""'1 B,r ıı b!ır bı.xli-

Vişı 18 ( A.A.)- ŞCnıali Afrika r...,.... 
sahölleri açıklarında müttefik d&- Berlln O(\"': l 
niz kunetlcri yeniden kayıplara ~ dısumun '"' im " ar --<>--· 

Odun ve kömür firlerinın 
tev:dine baılo.nıldı 

für buçuk '::i ewel haılk da • 
ğıtma biıiı'k1 eri tarafıııda.n ev ev 
dıol~ı!arak odu:n ve kÖTr.ür ilıti

yaçları tesbit ed"l'uıiş olan h:ıl -
kın odun ve kömür alaıb'lnıeleri 

için ba.ı:ıl'1a hlmış ola ii~cr dün na
hiye müdürlüklerine gônıdcri<ıniş 

ve istihkak a~'p1eriııe tevr.i. o
lunm flSL a lıe.şlanaıtıışbr. 

D'oğcr taraftan bazı maibalJe.. 
lerdeki hatk dl@tma birlildcırinin 
henüz mahrukat ofisinden be -
yanpame a!madık'::ın soruilnıuş -
tur. Bu kiı.b:ı birlik lcLıre heyet
leri 1'.akkında •ak'bat icra oluna
c:a1rtır. 

Şekerciler Ankaraya 
bir heyet gönderiyor 

(1 ine[ s ;f'd.rn revı:ım) 

fı9tıkh lokumu ve ezmeleri pe -
rakende kilosu 7 liradan sat.ına
ğa b:şla.mşlardır, Bun!Ar bir acı 
'badem kuralıiyesin.ı de yinnıi iki 
kunışa satmakıadırlar, 

Diğer taraftan dünkü 1ı:ıplı:ıntı
da şeker fiatlarıile birlilııte mua
mele vergisinin de yüıde on· iki 
buçuk niSbet.inde artması V'!lZ~ 
ti de görüşülmüştür. 

Şekerleme ve eımaali şekerli 
şekerli maddeler imal ederek tat" 
caya toptan sevkiyat yaıpan bü
yük şeker imaıat.hanesi sahipleri 
'bu ar~ ka.rşısınclıa müşkül vazi -
yete düşecclcler'ni ve küçük ima· 
lathane saiıipleriııi ise ıııtifade e
decek:\erini iddia eyl.em şlE u!ı.r. 

• ,.,.. ı<~ll'cet• -00-~r F ... 
ugram~.u. 

1<.::.t Manwa ı ııanm 'lcı "ı.. , t , ·ırıö 
Ye.ı>iden 186.000 tonilato mec-

~ ve oat:am b" m ı a ıı...t
muunda iki taşıt batırılmıştır. 

Ş. di lrad l tımı yeri(~ IU.ve cd•' t<odr.- ş • ..,.. 
• ım ye ..., bu bö ı:ede ha.- a• Mııttff•k lruvve<.<•r, Alm:ın - İ· 

tınlmış olan ruüttef:k &emiforinın ı..tya,n "'1 mcıkabel~~ a 
topyclci'uı tonilato u 4H ooo di.r I kın"'I ~ _, 

İLK G&\1İ KAFlı.E.slN'İN • Gt.ı>ıv·laşacaklaırlu-. Bu "'~r net 
GELlşi ÇOK MAll!REM 

1 
s ,.o.-"Ya, Bôzene ?'1' 00«~ d3lıa ,... 

TUTULDU ,-ıôe ~---.ır.ı;,-. 

Londra, 18 A.A.) - B.B.C, : 
Şimali Afr>kaya sakoiunan kı

taatın 9l'Vki büyük bir mahremi
yet i>çmcre yapılmış ,.e birine ~ 
mi kafilesi üssünden ayrıldıg, ilk 
günden itiba.-eı: B.sk,ı l::örfC'ZI üs
tü nıe dalgalar halinde uçan deV'
riye teyyareleri kıontl'()llcr yap -

Madam RuzveEt 
Amerik a d ·· noü 

Amsterdam 18 A.A.)- D .N.B. 
Röyter ajansı Madam Ru-mıelf 

Nevyorka gei<l'ii. ı.ı b !d.r yor 

mış:ıır \'e m hver den valtılarma ZAli - • ı k\J< F 
göz açtırmamışlard!r. ıs "' aldı n ~ , 

Bu hareket saran rr.ıl)rcmi-1 e <il", yc1ı.s no a. 
yet o kadar büyük olm• --tur \.:. h ı!il l'OC'tu:r, 

me~kı'.ır tayyarelcn.-ı v :"".ttanlan 

' 
:d;" l 

ZEKİ ÇJ'U:N 

O. Dem iry o il arı ve liman lan lıl etma U. i lır e ı i ilin 1 ar Q 
Mubammoıı bede,ı (J3ii) Uç bio fiç yUı on y<'dl Lra (4J) ku "CŞ çl n 

"''.zh:elit eb'atta (873) SC:.it yilz yclır.!f o, kilo e>:oJen .ç.n P' ııç ~)·nak t:' •e 
~ (2. B!rinci<l'ırum 194?) Ç:ırı:ımba llÜ!lÜ saat (14) on dö'."tte H ·darp ş <la 
Gar bill88t dalı>indeki K~orı t.aratındd<ın aQlk !',imi!- a •yle satın 2llll4-
~. 

Bu 'oe "1rn><'k ~ or n (3'8) ib y;n kı1'< •"kiz W-a ( 8 ı ) se1oseıı b • loı>

n.ıt;l~ ır.uvakıka.t ~t ve lt:mu:nun tayı:ıı ett· · \.-'f'l981..kie btırl.ik.tı: (tkıs;lııırr;e ,ıürrU 
ı;aı,tme kad&T 'K<ımisyona m'jrı•ı,utlan l4zwııdı.r 

Bu ~ ait şar>na.nıe!C.. -o\fooıbn par ..... · o!Ara!< d>C>t>lm•ktad<r, (1438) 

Mtlıammen be<!el! 23?50 :ıra olan 25 1aı kloru tutyıı. 3/12/1942 Perşemb8 
ııunn..,,.,. 15 <!<! Kapa.'.ı zar! ı.aiil iı., Acıkııroda İdaıı-e bİmll!lnd2 t<>pla:ııa J\kr. 
k El'< 9 UIJCU ~a • at,n •lm.:ı<-o.l<ıbr 

Bu t.,e g'rmrk 'yaıler>n (l 73ı.25 Jc-..ıi.ı: ırruv<llıi'.<...t tcın<naı ile kan nuo 
t:ıorin cııtiğl '~ ve t.c1<!1.ltcrin; a.ynj ııun saat H e kadar adı g<>çe'l ıunıı... 
lf'lll Re6lıı;nc verme'eri lfı:ı!T.ıdtr 

Şarırıameı..... p :.ı o arak Aakanıda Malzeme I>a'<uia><icu, ll"J'dacp~ıı.. 

T-llüm ve 5evk Şıef~ğimcn tıcımio <>'Unur (1483) 
Aman radyosunun verdıği bir 

"- re g'öre, Viş\ hilkUınetıııin 
Patis ııe!iri Dö Brloon, Fransız 

~üs eınlelke!ıer in müdafaası için 
mlll!lier~ yanyana ~ • .ııp:şmak ü
.2. , bi< gön.!lllll Lejiy<>nu tıeşkil 
ed ldıiı;lni 5ylemiştir. Di\,"'Ol'ün 
Ç;<: .;ı rczd 'ldek, ıeşcbbils!<'riıı • 
den sonra, ~r~ı Darlanın Afri-

ATUkat Suat Twin Türk ıvte 
B&mit Şevk.et İnce bundan b-ir 
ınıüddet evvel belediyeye şayıını 
dilı.kaıt bir miiracaatta bulunarak 
belediyenin eski elektrik şirke

ttndcn yanın milyon liralık mek
tum kalını:; btr al~cağ1 bulunduğu
nu bilJirmi'}!erdi. Belediye Reisli· 
ği bu istihkakın geri almmaH ~in =-·=============! 

Cenup Afrikayı tclıdit iç'n müt
tefikler şimal Afrikadaki vaziyet
lerini sağlaml.aıştıl't'1.adan evvel. te
şc•bbüsü ele almı::ık ve del'hal ge
n;ş ölçüde taarruza geçmek, mili· 
ver iç:n, yapıfoca.k ilk hareket o
larak sayılmıak.fadır. 

Şekerciler bu vaziyet kar§ISln
da kendiieıine binıı. ucuz f;;.Lla 
şeker tem'n edilmesini veya mu· 
ame!e >-ergis.indıe ten:ı:iJAt yapıl -
:masım r;ca etmek üııere Ankaraya 
bir he~t göndcrıneği dünkü ıvp-

Devlet Demiryolları Umum 
ğünden: 

llüdür ü· 

ad.:kl fa liyctmın rr..;v2kkat o
ıa.,'l"!ı zanned.Hyor. Ru21Vel.t te 
Da ıanla yapıldn sıyaın ı:.nl:şna
ların da mi m.aılılyıtlıe olmadığım 
sby',emıştir. 

BALKANLARA ALMAN 
KUVVETLERİ GELİYOR 
&o~lınQen ·bild:rii.cllığine ~ 

re, cenubi Rıısyada bulunan Al • 
man kıt'alar, tanklar 'lie ıayyare
leri il~ Bulgatiııtaca ve Yunanis • 
tana ~lıınelôedir. 

Yunan lımanlarmda bulunan 
,bütün gemilere el konmuştur. Pi
re açıklarında bir lt.a0lyan filosu• 
nun bulunduğu söylniyor. Bulgar 
ve Romen hava meydanlarna geti
rı!en Almn tayyareleri galip ilh-
1:. maile Akdenizde faaliyel-t.e bu
' unw.a ktadır. 

Lcnd a kaynaklarına göre, İtal
y "niriciye nazırı Kont Ciano 
ıpt.dai madde ve asker tedzdki 
., Bn .·anlarda bir seyahate çıka· 
c ktı.:r 

F ıı.ı r~<l~u, Rrunanya petrol 
saıtıaıarıoda çı.kan bll' yangının 

açılacak olan davayı tokibe bu iki 
tanınmış avukatı memur etnı~tir. 

Bu miilıiın davaya dördüncü ti
card mahkemes'nde brşlanılımş
br. Sabık elektr:k ~irket) 17 haD
ran 1939 tan"Wi bir muluıvelo 
ile belediye müeı;,:eselcc·ine 
ve şehrin tenvirine \.·cıdiği cere
yan iicretinde yıi;,d elli uisbet'nde 
bir len<il,\t ic:rasın• taa!ı.lıüt etmiş 
fakat şirketin Nafıa Vek.tıletine 
devri tar:hiru> kadar bu taahhü· 
dünü ifa eyl.emiyerek bu suretle 
belediyeden yarım milyon lira bir 
fazla para almışın. 

Düokü muhakemede şirketin a
vııkatan Nafıa Vekaletile Umala-
nan sallnalma mukavelesile ştrk<>
tin tekmil vecibe ve JM-S'uliyeilc>
rinden ibra edilmİ! olduğuııu i;l
dia etmislerdir. 

Avukat Suat Tahsin Tiirl< l>u 
iddiay• red ve cerhederek: 
•- Hükômet ş'rketi ancak ken

di haldanndan ibra etmiştir. Sa· 
tınalma mukavelesile efraı' • hak 
!arı ibra ed.Uemez. ·Biz bu nıcvz:ı. 
dahil değiliz. demiştir. 

Şirket avukatları iddia ve müta· 
kalarında ısrar etmişler ve neti
cede muhakeme tahkikatın tevsi 
olunru•:ı i,çin boş.ka bir güne t11ti.k 
olunmuştur. ---- ~ - ----------

Dnlet Demİıryoll:ı.rı Umum Müdürlüğünden: 

·(alorif erci alınacak 
i ' ,.. 1.. kl ,. 
y~, Wt nto!mtda ır.-ıva.!lak o!ıwbra liyakat ooı-rcele!'ine gôOO ı inci swır 

u.ialı m JStıW lC-0 Lr--.,ya kaıci&.r a.y}ık ticret verıiccı..ktir, 
.. \..~er & ru yap:r. ş 'c tw:En t!işi:i bul~:rı m~ n t3]:plı:-ıin dii~k('e'~rir.e bon

&'C:" ~rrn ~ nıdıye ~ :rr \3' ştıklan yer: eri b\4iLrir kısa h.11 teı·cümN-et.'9lıi, nü
fı it \ ·ytt t..·ı.ı;d3.nı ~lı fil ~; i!e en az o!..:ur yat;.;ır 'beCe1criııl 'le 2 ade• 
v J • 'lttmı •~' y r~ m gtç 3Q/ll/t2 ta!'Wı k.'da<' Aı*1lnıda Cer O.. 

Re .·"<' göndermr'oerı. (1132) 

Hariciye Ve iii 
< ı ını..-..! S"'1ıileden D!-vam l 

Celse açıldıktan oonra, gf'Çen 
zabJt hulasaları ok.unm~, müte
akiben }lj,.,·ciye Vcl<iü Numan 
Menem~ioğlu kürsüye gelerek, 
Büyük Millet Meclıisinin tatılin

denheı.i geçen d<irt ay :ııadıındaki 
harici hiodiselerl<!, siyasi ve ~i 
,·aJ<ıclara ~t uzu.n izahlarda bu
Jwıarak, memleket dış siyaset.ini 
uzkaıan yakındıan ilıgılendiren ıne

.:ıelelere temas etmiştir. 

Umum'i heyel:çe derin bir ala• 
kıa ve memnuıtiyeUe dinlenen 'bu 
izahati mütaltip iHaorici~ Vekili 
etirekli alkışlar arasında kürsüyü 
ter ketmişfa, 

lanııd.:ı. karar~ışlııırdır. fiı.nmıni:ııdc lnıırs ve staJ ''" Ql11lı;lniot. , •• ~ tolt ik büro pe=ıı• "' 
Bu heyet hı>fta içinde hareket :!rn 1-llrU y~· şı.ıcılmelı: ı,,..re lt&.ınıu kao1ar "'m'at o'.<uh mez u ı ~ ı 

d kti P1 Acak kalm!. nnıtlbamndn göat ce!d r; muvfiokeye•e ııorc s.: ı'atl<ltlr u. 'VRll';r. 
c ece r. ı aıycja ıoo ıl~t7-:Ya k:ıdôır ı.iıc-rrt veri!«t"Jt"'•~ 

TAKSIM SNEMASINDA 
Bu Cuma günü matine !erden itihaırere 

Ü Ç ŞEYTANLAR ~e 
Boris K arlof • ( M. Moto ) Pete r 

Lorel • Bela Lugosi 
gibi üç biiyük artistin canıan.ı.d ılclan ve Aımerlbımı en 
biiyük cau (KAY KAYSERİN) iştirakile vfrcııda gelen Entri 

k.a, Esrar, Deh§et, Helecan, Caz ve Neş'e Filımi. 

Bir sene k staj mü~cı.n· :nıoJV8llal<ı1etle ,.;t"t'nl r bo\ ı w. r. Ve ,,,.; , •· 
k<p 1<uı"l'1aorda':ti (muva!k.,vetieı"one elin rı:erlı:ıı:-z;. Me!y~ v.ı a o<ını1< k aro-
w dabil~tk terfi' Oıt. l<C' ), 

Araııılan şaMl&r flJlllardıır: 
l - Saıı'at Okul~ mez\l!lu 
2 - AN<crıijlcli yapm14 tıu!uııcnai 
3 - YGOl otuıııu C<.'l,'11 ,.._ ulmalt. 
4 - Ecnebi ile evli oirrıaıuak. 

Talip!«- bir dilekçe ile 30/11/12 taırilı'in ~ I :uıbul (H•,ranıl>llfl. "1"· 
k<lci) Innir, Balılre&lır. Aa>ic:ı.T&, KJo&eri.Adaaa, M~a, Th!<c: ıtıir, Aq~ 
Emııuıııd& .i,ıetıne M~<C"iı>e müraraat eciceekleı'dir. 

Dl~eye sam adres ;raıtııi-.cal< ..-.dald ı:vl'll< il'tı.ir~ecıı<J;r. 

1 - M~ dipıon-, 
2 - ı::ıo....aı.tt ltiı&Dı. 
3 - A(it loQiıdı., 

~ı:rlik <luru:T"6lu bll<N'en -1ka ve nüfue ~ iBudan sonra, Flani nirıamna
mesi mucibince, Heysiyet Divaru. 
seçimi yapılmıştır. 

rıcumı•..,. :ıınııısaw - • •• r•nı r •· 

Ç E NBER LJ TAŞ Sinemasında 
Müeabai<a WntlbAniarı ~- 1"i>ı'l•cai<liır. Şcnt;tl haiz o~an!anrı 

....,,. kBdııl' sey-lerl t.emiıı ed.\l"''* ,.., mıtQao 9(lııil adreehıl"n• 

Müt.eak'lben Diyarıbakır Mebu-
su General Kazım Sevüktekin t.a.
rafın<!an verilen sucl ıtakririne, 
Natiı. Vekili General Ali Fuat 
Cebesoy ıar-afında cevap verilmiş· 
tir. 

~ 

Köyüne elektrik santral : 
lı yapmak bahanesile 

Bugiiıı saat 11 dea itibe ren devamlı seanslarda 

~ 1 Büyük ve Süper Filmler Haftası 1 
ı-A N U Ş KA 

Arabacxun kızı filminin unutulmaz Yıldızı 

HiLDE KRAHL C1 lrıcı Solı.il•~"' Devamı 
.S!\tln a~ı çimen.loıatJn b<~Br t.orba
sın b'1. ilt~ yüz. eli' kuruşa saı\m1~a ra.
Zl oltn..ı.ş vt1 yii2 çuva.Lını saıta.rken 

mernı.vrlar hüviy~}c:lıti if..;..ı. otnrif'.e!', 
k.00.., 'İni ya.ka 1 ;ya.ral< Milı: 1 K <>l'U'llln'l 

MabkPmıwir,o ,·croıişl""'1lr. 

~ m en soo yarattıkları aşk ve beyo~an dolu b4' -· 
Kalpleri teshir eden bİır gönül .,,,..,erası. 

ZAYİ - 1846 nıınur.a.h tııJ<ısintlı pld
İIC38l Samatya - Sultartıumam.ı aras.<Jr 
da ıoa,·oo\orıu;.1u.r. G~;ren• Ikra..,,lyc 
veriıI.i>,ce-ktl!', Aksi t.akrlirde ym~i a!a.
Cllğımdan hül<m~ yoktuır, 

Vefada Kovacıla;ıl.a Yıld."L garaJı. 

l'EUFON: 22851 

Çılg•n ve Ölmeyen bir aşkın romanı 

·2 ·-Hangisini Alayım 
Ginger Rogers'in en müstesna bir eseri , 
IDillıİ\'ood Yılduanrun en son ibda ettikleri fuvkaLlde film. 

Her gü.n 11 den itibaren devamlı sea.ıtblar. 

leceitt..r. (l:Ml) 

lstanbul P. T . T. Md.de n: 
İdaT<ll!Jlze ait 350 ~.ıt Fort Kaııv<>neli ltarüser; imali işi ke;ıfuını'5> dahl>. 

!inde açık elısll'ııı~e klıoalmu$tuır. EJ<S,:;ııne 30/11/942 Pazartcs. ı w sa. t 15 
de B'..ilyü:lı: I'WtPhııne l>iı1'11'ı bırlncl katta İd.:>:i Muav'1>l-lı: ooası-:da pi < ı. 
MiDtiırlii& Alım Sa~ KomisıT<ınunda ytıijl>~acakt>ı'. 

Krşi! lıedcii (~Ol l!:'1 muv~ ı..mına: (71) lira (25) ~'Jll'. T'll ~'<'rln 
olbapta.k' keş;f "" p.._..,amelet'oi gö:ımelı: , • ., nuıva!ckat temirıa.tla.,.,.,, y • ıo 

!iızere ça!.,,a günlerinde MüOO,.;i:;ic i.ıa,ı Kaılrm ı.....vazım • =· < 
gün w s&atİinde 9-U scr .. rsı oçin mutd>er Ttcaret Odn.sı vt i!taısı mu""~. ,. te · 
nıı.t mıtlııbuzu ve ka<·üıicri imal!r!hıı.Deai buılund-.ığuına da.ir vesa.ıı;Je Kox vr.Jlı 

mür.ıcaatJ ... ı. ( 1354) 

Şişli - Maçka ve Harbiye Sayın HaH:ına 
'Mevsimin en güzel yemişlerini ve en tauı sebzelerini 

BEDRi DEMEC'in 
BiZiM YEMiŞÇi 

dükkanında bula ca1™.nız. 
lla.ınıım, llA Y -LA.YF kars•snıda 
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Üsküdar Sul~ Hukuk Mahkemesinden 

942/9 
ıc>c:- ~adeııtin ft Emine !le! k·s:n şayi••n \'e nıüşt.,reken muta

•arTi( olduk!;ın Ü~küdarda Hacı Iksootıatun m"'halic.;iııde Pa,.._li
n.anı Şcm.;i e!end, sokağında Tap~ <aydına ""zaran eski 121 ve yeni~ 
11 ve ha 1cn 25, ~3 kapı numıH"ala r,nt taşıyan lf.ı; bap lı.ancn:n k,..ıı.;. 
lıy<t. ıak; miyesi olmadığından şu yuun izalesi iç:ıı ı:ı:ık aı<ttırma ile 
" t l:;rak paraya çevrilmes:nc ma lıkemece karar w-rilm~t:r. 

JsuLMAC
0

A[ 1 

1 
2 
3 

.:ı. 
• 

7 8 9 

1 - Mezkiır hane Marsilya kire midl ile örtü1ü rn lki bölük olarak 
kulfanılmakta ve ct·p!ıesinde iki k ap:~ı 'bulunmı;kıa ve bod:-um kah 1 
J<.'tı:•r ve üst kı9mı alı:13p ·''e bodrum katiyle beraber üç ~attan it>a
re! n 9ol tarafı kısmrn çinko kaplı \e t.::pu k~ydına nazaran heyeti 
mm:miycsi 5~9 metre 74 desimetre murolbbaında olup 150 metre mu- 1 

t' oaı ro~r saha üzer' ne iı~-;a edil n· ;~ o:ı..;.n i~Uu han('ye eıhiV"U;cu-f ta
rafırıdan (:lOOO) üç bin ira kry~t ıakd:r ed'nıiıjılr. 

.f • 

5••• 
6 . r 
7 ı-

8 • ••• • 

• ••• • 
2 - 25 kapı numarasını taşıya ıı :,ısmm sokak kap:sınd+:n g'ril

dikle~ 7JCmini çim~nto cn,e11 bi~ p~buç.uk ve ıl<"risınUc tahta dö..;-eHI 
ufak b r oofa ve k2nıı tarafta bü yı.cek fo;r oda ve sağ tarafta yan-
) ~na ikı oda ve bir h<!liı ve .ol ta rafta ramek.5nla bö!;inmü.ş bir ka

p: dan g'rildikte ufak bir ı;.ralik Vt? i;ıbu aralıktan 18 b:u:amak merdi- 1 

venle çıkı Idık ta b'r sola üzeronde üç oda (od•ların tavanları tavan/ 
;;raıoı şeklmde olup iki odanın için<ie a~a ıavan arası maJı.olleri 
ve çinko k<ııplı ken<ırlıkları olm~·a n ufak bal·konları vardır.) Alt kat
a ki aralıktan 14 bas< . .ınak merdiVt?n le ,fıodrum kab:na ;nildikt.e zemi-1 
n! k>rmızı çini dÖ}eli hır taşlık ve sı::l tarafta bir mut;f;;k ve sağ ta- 1 
1 :,fta keza zemini kırm,zı çini dö şel! bir yemde oda61 \'e ittisalinde 1 
tahta perde ile <bölünmüş bir ha m:m ma-lıalli ve taşlıkta iki basa~ 
ıMkl.ı çıı<1lır ıbir kömürlük mevc !t olup ele'ktrrk ve terkos tesisatını 
'Htl•tevi bulunduğ..ı ve 23 kapı numaoını taşıyan diğtr bölüğün so1;ak 
1 aj ""ından g:r'lince: Zemin: çimento döşeli bir tıa;:L.<: ,~ ııol t,a,.af
:t b:r mutfak ve sağ ıarafta uiak bir k<>ridor ürerinde karşı.Irklı ik.i 
oda ve-·b;r hda ve arka tara-fa çıkılır b'r kapı mvcut olup bu kısım
da da kc1.;ı te~kos ,.e elekıır:k tesisatı me\~uıtur. Hane heyeti umu- I 
miyeı>i itibarile muhtacı tamird:r. 

3 - Satış 9/12/942 tarilı'ne m üsadlf Çarşom'ba günü saat 14 den 
IC ya kadac Üsküdar sulh hukuk mahkıemcsi kalem "Odasında ya
pılacaktır. 

Soldan sn,(a: 

1 - -~ a ... Vll ~n. ZaM Ge _·ı,:? -
F ,ı S<)t 3 - ı-tast;:va \'IO.--:.'.~!'. T:t,·e
ra • ıUı•ı.J, 4 D11' :.>yadı, 5 - 1'-1u.t:t'a
~ a;..ı-"'S1rı.nt:ı.T\ 6 - Mt1harrttn tatU
ıı-t, 7 - K·İ"' ıtt1 h:.y\"1 "' ın.":ı 8Xi':ı& , E
s._· ~r-:· 8 - i'T'. C'n>ı rfr<;t 9 - Gt=niş 
3 ,,, l•ıaMJ, 

Yulı:arıdan ·~ 
ı - !II..-'nnız ism: btıme1', 2 - Şid

e ·tli ~l~ ai:.;nl>J.., •r,·~!Ofıda, aöyJ.cnir. 
3 - '\"11:ll\ıd~ isır:. Scyae.ı., 4 - P.azu, 
5 - So!ll.J!.'l..i F mıa\"i~~ ı c e-rk~·k ~rn;, 
6 - \":Ucıı..1-Ji11,..._t.xiıe b·r ~n·.ddP., 7 - S-ı.
tı.1, Jliıcg-.t: g.O ı, 8 - Gt."CC t•j',eıı.1.!Si 
,.:·:i, Eriq k otrn·. 9 - Ufuık.lıa.t, AM
kaaa Mı:tttt'fı«Mrı ~n askAc" çlk&'!"dığl ,. ...... 

Dlid:I ltııtmaaın111 lut1ffllmİf 

tMll: 
12~45678, 

N E v l'• 'O c A K 

lstanbul Defterderhğından: 
Dcl!c'a No. Cinsi 

Muh~rru:u.•n 
Bt<kl 
---

f 

Harp İçinde Milletler -5-
: Japon harp makinesi 
1 

karşısında 

( 

Birleşik Anlerika 
Amerikanın iki Okyanus Filosu 

ilk p .anlara göre ne şekil elacııktı? 
~ 

-6 
AllX'rikan donann;ıası 1938 deki 

progr:ıma gÖt"e 1946 te iki Okya
nus donanması olarak iU şekli a
lacaJm: 32 zı"hlı; 18 uçuk ~misi, 
91 aj(rr ve ha1hf kıruv·aror, 364 
destroyer, 185 denizaltı ki, eem
an yekiın 600 paııça harp gemisi. 
Bu ş:mdiki yekün olan 337 par
çad;.n, 253 cü;,ül.<m faz.lasi~ müt
hi§ bir ku~-vetli.c. 

(.. Yaz an : -

/N 0ZBET· BAR~ 
lböyle bir harbe cl<-ğ:J, ~k daha 
küçüğüne bil,, ha-.:ır değillerdi. 
O güııl.e bu;:ün ara,ındaıt farkın 
ce[Jt~lcrde locndini göstermekte 
olı<luğunu inkiır ise biraz fazla 
t,-,;rafkirlik olur. 

O gün kiymcti muhammenenın, ~1 75 şini bulmadığı takdirde en 
çok pey verenin taahhüdü baki kalmak şart;Je ari1ırma on gün tıem
dit clunarak ikinci artıırm:ısı Zl/ 12/942 Çarş;ımıba günü saat 14 den 
H! Ya kadar devam edecek ve en ~k ;,,rlıtırana iba~i ka1'yEGi icra 
kiLınccakı:r. 

1 
2 

' .( 

E R 
B A • A D 

L D A 

y A K 
A N • • G 

D"kka-t edilirse, bu iki Okyanus 
donanması l9J8 tari.hli inşaat 
prog?"amına göre 1945 ıe 'h•zır ola
t·aktı. Ha<p Jıt>nüz ilan edilmediği 
b:r tarihteki programın h"'l> ilan 
f'd'ldikten sonra \'e bilhassa Ame
roka ile J~po!lya harlı< girdikten 
sonra ne der~e süralieştırilmiış 

oio.cabl'J.nı kestirme.k için f&".t]a birr 
51217-111-1/33 M<N::d:yıi<iiyilrııJr 3 paf,a. 16 •ti•, 5 par.fi zeka1a hacet yoktuc. Gemıi inşası 

N<>. lu 1:186 metn' m•Jnıbbat aı"sa. 15118 119 ;çin her türlü ham m«:lde kay-

Ame·rikan:n sonsuz kaynak'a . 
nnrian balık biraz iıo;~a bir t<'· 
b.:l""dir. Kaynağın n.suzu yo•,_ 
tur. Fak.,._,t Japon kaynaklar>\• 
mukayese edildiği zaman -:n,,•n 
kudreti ve i.) 'başancılık k dalıi'~ 
Birleşik Amerikanın Japony:ı<l n 
en aşağı sek'z on m:slı faz!a < :
dugu görülür. Bu l"'~tlar allırda 
i.s<_a Jöpo~·anın Birleşik An1crı 1{a 
karşıs1nda daynn::ı·bil~"Ct.~~: ci. 1, 
ne kadar zaman dayambilt'<:<'İll 
suajj yerındt: olur. 

4 - Sat~ bedeli p€Şind·r. '.'\Iüz ~yede ·c iştirak et.nxk '.stiyenlerin 
kıymeti muhammenenin ', 7,5 nis bt:r . .de pey akçası vnmeleri lazım· 
< ır. Rusumu ıell.lliye ve yirmi scn<'l;k ~vkaf tav,z bedeli ve ihale 
rul!arı m~ş!criye, ve müte:~kim vt·rgı ve rusumu •;ı 're hi.;ısedarlara 

5 Sat bcdelin!n azami bir hafra oir,-inde t:ım<nwn matılkeme 
'·czn(sıne yatırılması şarttır. Aksi tdı.dirde "ba;c bozıu'.arak bundan 
h .ı! olan iark ve faiz ve zarar ziyan ve m'1.S'raf!ar ondan 'biliı hü
.küm tazının eotirilccektir. 

6 - i,'lhu gayrımerıku l üzc..-ınde t:cpuca mü.sıceeel ve gayri mföcc-' 
«- hak sc<h .. b' olduklarmı iddia e d<"r'cr:n on beş gün içinde vesika-
1.:ri;e birlikte müracaat eylemek ri ve aksi takdirde hakla-rı tapu s'
cilint!e mukayyet ohnıy,mlar satış satış parasının paylaşmasından 
h:ır:ç tutulacaldndtr. 

7 - Daha fazJ~ malumat almak istiyenle.-in mahkemenin 942/9 No. 
lu sat~ dosyasına ve saı:ış memuru olan mahke>m€ başkr.l;tbine ve 

hrncy. görmek istiyenltrin de mezkur haneye mür;:caat eylemeleri ve 
t?'ip ok.nlann da sa.tış günü Üsküdar sulh hukuk mahkemesi ka-

lem odasında hazır bulunmalan lüzumu ilan olunur. (6847) 

lstanbul Defterdarhğı :t dan : 
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(İş a.rama, iş venne ilanlan bu 
scitunda p<.rasız olarak bir kaç 
defa neşredih. Mü.ş.<üllcre ve 
suallCTe cevap verilir.) 

Dakt ilo da bilen bir 
genç İş arıyor 

M<'C:cf!)Ckii.Yü'.r.d" 3 f)afkl, 16 ada, 6 parstı! 
No. i'J 24-17 n11'tre mu r::J:..bar af'!'J 24-47 144 11:ıklaruıa m.ail.k:, dü~·man taa.rru-

.,, zunrlan uzak ve dün\ia.n1n en us-Beyf ğ't-...... d4 f'tJld lJili>eyinağ:ı yı~n'. Bı1';ıbU. J 

m.:.ıfullesinın Gölıt>a4t so kdğlnda 57.:i ada, 42 ta jŞ\·1lerini b r araya tüplamı.~ bir 
pırı/ta, 9 pa.··-rl fü<;;i 40 yı·nı J5 i\'o, Ju 64,75 ıneml€kett< gt-mi ina~at prograı 

ı mNre nltı!·aıbbaı tırs.?>. 90 6 rrı-n:n sckt('yc uğrama~ı ıne\~zuu .. 
1 

·yıJka.rıda )·s.a 
1 gc:.y~~~menlu.rllt·t· a~ı..1<" aı·ttırlıtı ile ~at~ (·lıknr. Tiı~ ~e ô<' ta- ıbah eI.:.n-ııy&ı:ağı .:şik3.rd.ıır. Bu-

! P zuhur -ctn.cd.ği.o.dı·n 0/ll/P.12 ~rıhmden it·oarı n b r :..y ~·,nıle paLaJ'ı;ga br 
~k:lnı:ştır -4 nun c~ırıe olarak te1hminler arı-

kt1'k.~ileı-in 'T.UVakikat •, !Thr..::ı.f ın:ı:~uziarı vt· niltllS hU~iye-t l'UZdanJ.an,rrc ~:ak bu ; .. -:-<:·gra·mın zaman mıe:fi-
bL:.J.:Xtc 27/tlı942 t,a ... ihlnden itibs.!"IJ 9/ 12/942 ta!'Uıint' k;ıdar h:.rt:'n n Paz- 1-tesı thumu t ~inde ne dereceye kad.ar 
ve Ça:-şnrnba g'iınl~-i ıNJat 14 d-t·n 16 ya k.cdar MJll Eı:n~k lliJdü hıglm.e ır.Ura· te~ri eı.i:Jeceğ:ni Ü3tünk:örü oSun 

c_a._u_a"._ (1346_) ____ __ ----- hesap e<ieb imek tir. Bunun için de 

lst anbul ·Mahrukat 
dürlüğünden : 

Ofis i Umum Mü· 

Ofıt.ıım<,cin odun. ve .k.'ÖmÜT karnelerlııln. k.rrJcrC" ve nasıı c •. gJlt.ctc~ı wun 
ve od.tın kömüı•Ut.,·inin ncreJ,~. na!i'ld a1ınacagl haklkırxia ?\ft.lıa~ . .; B11i1hlı•r:n .. 
cc ve h~a h.asıi olan tı•redcHi!'J..ri ~Iıe ~.ak.,,'3.diyre a~ag.ı:ci }ı..!J1:rt yazılım~-ırr. 

ı - \"i~t. t:n ernir vı• t.enü:>i)-tıı~ birine\ t..ert:p o!arnk ~abit gt,' .' ;iilc'!"c (si\'il, 
aı:lrj\r, tr.JJrr.ft.II" d.ah•l) err,('kli, dlPl w yetim!ı·rıc :\fiii~''e B~.;·Hk~e .:: Ya.sıUtsLy)? da
ğ::t .. 'mak üz~f'I? 20 a:riac!lfl\r.in ~2 tnrı.hiı:..:iız .r.JaMiJe Bir~kı!ı~·ıne cklg:tJ)mıek l.lzı·
rt: K~ırnautanılıklııra. odwn ve ltıüı1:ür ık..•rnelcri gör.:C:.'l"rt.lımişt:lıt', J\t~ .da.~ cı·i-."e! .. 
lt'rind-en orili.e ht'flÜZ bir tar.asi g '1.n:r:nitJür. 

A) OOOtn ka,:nelerl yı•PJ s<'Dl<!~. 2ö() şo·r .ki.kıh:ık 4 ~a'u<Um. Bır yoprok 

\
~ karne v.e ku.pon!a. numaı-aJl.'dı.r. Bitü'.«A:r k&l'nı•lti ba~o. k'Y'.o:;i f~k 
Vt) ~~rditcnJ#L cı>U\•("l 'i at'kaıs.-ıdaki t.t.!'A:ncı.t.a t.evii.k.a.o doldurtup taı·dk t·de
c€!r ve iki r:tS}a o1 ıı.rak Ofi<r görıderecektır 

dığer istihsal sahal.arına göz gez
dirmc k k.1fidir. Bundan attı ay 
cv·,·cline kad, r ayda (3000) u
ça~tan fazla yaıpılamıyaca.ğı siSy· 
lenrı<cn AğusW<ı uçak isühsa.Ji • 
nin beş bine çıktığı, geçen sene 
şiloµ ve n,kJiye gemL•i İ!Ujaatının 
ayda yarım mil;'<m ııonu geçemi· 
yeceğı söylenirken bunun da ayda 
b'r milyon tıon etrafında döndü
ğünü hesaba kat.ocak olursak 1946 
te tamamlanacaj;'l 1938 de tahmin 
"lunan rki Okyanus dona!!m•s-.nın 
d:·ha evvel a-enize indirilmek im
kanlarının şhndidcn elde e<lilın'ş 

Jı!"'n foc!okarlık ve fedail ği
ııiıı hayatı i;;tilıkar ederecsine b r 
&tı\g;.nJık s:ıyC'"S'.ndc ha91l'.a bu 
~yandon b:r üs:ünlük temin ete -
mfkı,, o!ıduğu cfsan<'Sine gt>linee; 
ıbt o' )3 olsa pl~~: s~ füi~~r-r nezd:n<ie 
kaıbu? bulan bir faraziye hııdı;

dunu ~şamaz. Bir!ıe~ık Amerika. 
devlcı:erini yaratan ins.'.lnlann 
cesu-; hem de ~k cesur ve lüzu
munda her millet kadar d'nmıizm 
göı;tcremiyeet>klerini iddia gü • 
lünçfür. Bir medeniyet cesur ·in· 
sanların yaı:attığı bir varlıktır. 

ş~cud~oo na~~ 
gıda olduqu kadar 

GOZEN 
·~~Üzıı\lık su+udıı cilde 

en e lverısli bır 
müstahzard,r. 

Muhamırııen 

Bedel 

Orta mektt>p mezunu, d.l<ktilo 
ve eski yeni yazı b'fa evvelce be
ledi)'t'de çal::jımş bir gcıııç res:mi, 
'b.us~i mü""5Cselerüe katipilk ve
;a büro !şler-'"lde, licaretlbrne -
]erde bir vazife aramak:'..ııdır. Ta
l"p olanların Son Telgraf ballı: sü
tununda B<.ıhri Yılmaza bir mek
tupla müracaaU.arı nJ('rcudur. 

oı;,, B:Tr.;ıd~roen ge:cc.'iı: bıı cedvl'ller iıZ<'r·"" o blrloo'<'"nc en yakın de
PQinro gönıdcrlClit ve tı'\-z.iaıUn tarih vo miktarı gaıı<-~({CT.'C .sı.[tn eıchleut'kt'f', 

Kame 68h>p!Cl1 ba ııan ~·ine o d'1J)Ol&ca ciQ~c<X ye per...,mı """;P odw.
ıa~.:ııı olacaklani>r. 

clacağına i.ıanmamak için ortada 1---------------
72/ô273 

521Wl/930 

\1217-114/109 

112 

62301/sei 

J'.3/3332 

B<>fzlç;ooc ed<i Boyacılui(y yeıı.i F.ınirflilın
da ""'i F·>tal<i, ycnl Görgü ~ e-.lri 
14 yeni 12 No. hı G'!~n!n 4/7 ruwet;•. 
Bıv-ogl ... T.da esttt H~yinag 1ft).İ BUİ'b·rl 

matıallı>Gnn Golba;t ookogında 42 ~. 
5H ada, 13 par· el eski fl, 41 ~ 31 k"Pf 
No. lu 2'5, 38 rr .. ı:tre ır.u r:ıbbaı 4ilf.•. 
Mec;d'J"l'•öyiitıı:k' 9 pofl>I, 63 a.da, 17 par. 
M!l No, ,u 640 m•'~re mu:-abbat arsa. 
Meciıi~-d<ö,ı>ünd• ıo paft,. 57 -. 81 ı;ıer-

9'1 No. lu 18&3 m..·tr<> mu..Waı .._, 
~:\..t'ldA euıı:·ur mahalıesinln ı•i Ka.zo
,_..,ıa Y't'T1 Karıtlı:UU'lım tı0kaıı;ında 7 patla, 
3412 ada, 11 pa!r'O<"l M.°'<ı 10 y...,,; 14 llap1 No. 
lu 87 metre ır.urdi:bl: a.ı'fia. 

~ Paqıa.tı maholh'sin.n Bayı1 u>
lı:ağı."da -ı 21 yeni 2S Nıo. lı> 86,56 mı•lrt! 

mur.ıbbaı """'· 
eı:m-1114/100 Mecicby~iıııııılı' 9 patt.ı, 53 ada, 14 poıwel 

101 

' Oll 

N<ı. lu 2130 rr~ murabba. "4"9&. 

Mt•ci<i;yekıöyünd.ı' 9 P•fl.a, 63 ada, 2 ~·-
116! No. lu 49S4 metn· mım.bbaı ll?>;O. 

Meciı:J-:yı·kc.y~ 9 pa.tı.a, S6 ada, 5 paf\.. 

80 6 

l to 16 

428,1111 38 

1125 

HO 11 

1278 " 
1933,60 150 

eel Xo. lıJ 1575 melr.:t: murabba., ama. 4.12' 310 

Y<Jta.rıda ya:ıalı gayr:mmLIJıor açJc art:mr..a ile sat..- çıka"ı.lm.i!i ise de la
fı> zıııhur etmed'ı(ofld~n 5/11/942 t..ılW:ıden iıt'bare.n b!r ~ içinde paurlıgıı. b>
r:ık~m~r. 

~dJeMn ım.ıvakı.:<J! t.fmir,et m:ıkOOU&.rı vt nütı..m huv\yet cıi..i2ıdanlar\y1e 
blf" k~e lV&ttatıJC PRzartıeei ve C•r~mba .gür~'.erl ~•t 14 trn 16 O'a kadar ı.lilli 
'Eı.:11~ M.tidU"." ~e--rnöMlcaa.ti-ar1 (1288) 

- ZABITA R~L'\N! 

~!, ~ T~SSe rd e ~.~-~~~.!.~!1 I 
- Kimdir bu zat?. 
Meri D<.'tmar: 
- Doktor Haddo!l, 

i.;.n gelm~i. 
dedi vi7ıte 1 

' 

Genç kız doktoca dönerek: 
- S l'e Rikardonun yt'ğer..ı De

rekl takdim ederim, dedi. 
Doktor başile biT ~um ,·e!'di. 
Derek Ri..kardo bu sefer daha 

sükünetle dedi kı: 
- Affedersiniz de>kfor, dedi, 

ben ş ıııdi ],er görd ciğtiır. yenı çclı 
reden ~üphe cdiyoru m. Çünkü fe
na bi daıiıeye uğ•ad•m. 

Albay Detmar htır.0rclandı: 
- Bunlar hep s n r .. Hep sinir. ı 

D:>ktor si:z i>Lı zatı da tedavon.ız 
a.ı.n., alsanız, yi c .. r. Fakat or
tııda r cani dolaş.;·;>,- diye benim 1 
ev mden lı:.-.çacuJ1 ını ı~:m0denler 1 

Tefrika No: .18 _ J 
varsa aldanırlar. Eğer cani denen 
ve )Cld 1 ığı korlrn~an adam, evı n<? 

ayak br.smağa kalkars:., onu öy
le bir k.arşılamn, siz c'e şaşarsınız. 

Dcrek Rikardo ı•ca eb: 
- Benim de ricalarımı dmle

YLr.İZ. Eğer sız kend•n.z çın böy

le dilşuniıyorsaııız, h'\ olm"""'1 
Merlin menfaatı namı.ı" başka tile 
lü hareket C'dın ı. Drk Koodorı 
şimdi bu mır.takada, kimıbı1ıır ne

relerde dolaşıyor?. Hl'pİmiız;i öl
dürmeğe karar verm ş bır adam

dır. für defa amcamı öldürdü. Be
m öldfumek için ıla:hi herhalde 
fı~at kolluyordur. ı 

Albay, bu ııözlere inanmıy<ll"muş 
gibi Dere« Rıbrooy a iıd:tt : j 

- Ne ttA'"ıaf sözler sôylüyorsu-

Lise ~.ezunu bir genç 
ış arıyor 

Kadıköy .Samt Jo.eph. lisesi 
mezunlarındanım, aıSkel"cğimi İ'k· 
mal etıtim. ş:mdi gündüz veya 
geceJıeri için münasip bir iş ara· 
maiklay;m. Daktilo da yazai>i!i -
rim. Talip o"kın iış sanqllerinin lılt· 
fen Son Tel?af halk süt.ununda 
KıOç rumuz~na yazmalannı r'.ca 
ederim. 

otisiN ODIJN FİATLAıtl • 

Meşe lll'Ml" ~ 9,50 Kuruş 8,90 Ku?>l•B 
~en > > 8,5-0 > 7,90 > 
K"9taııe > > 7 50 > 0,90 > 
B) Of&ı odun körro">rlı ik<ırrwle6 kll'ldııı rer.Atl>i<Lr. 50 fi<'I' ıt.lolUk ~ lı.-.{JO<llu

dıır. Burılar lıal<k.ınQa d'l odıp:ıl:ır gibi ma."""'1ç y<ıp.•l•ca•ı'. 
OFİSİN ıı:öMilıl FİATL.UJ· 

Kilaıu 

Eeki Dt>;gai' lı:bmü.rıl 10,50 Kuru; 
Yeni """'t BuJcıu" kıömü:rü 14,00 > 
Yeri~ mnür 12ı00 > 
2 _ &rıl'iklt>ı'iııı karneler\ m.ü.:.1.ah&k o~arı:.ara a~J.e dıa«·'rr..a..ıco."t.,, u~iir"I-cdo.t 

,.ı--•••••••••••••\~!,c('dlvel1erkı.i en klSil zamı&nıra doğıuca. Of.'Si;' göndemıeicri Biıll.·k!t~ e!ı'.e:-indc 
Anormal Ço ki lmPvcut ıuını<>leıi ~<r k>ç kLÇ>Ona a-vımıaı.: ""~·'"t'~·ı~ daha çok •·l< .ve 00,,,, vo kö-

CU ar 11'.JU:- venneı.eri mtt'.-e.ccQıbt.ı..r. Bu 1.evrlattan sonra .tl(tr..cı teı t~ ka.ı·ı.ııeı~r gur.df"rılc. 
Sat:ıT _ D:Jl.~z, krlı.~~rer. kö:rC.eı-, fc~ğ~nden ha'l*. t:ı&Jit.:.ıcnla·ımı.1 sonra. da iKm:.ı! cdıtb'.lrttk~:r. lln~ıı:.z J\1a4ı..a2' Bi:'· 
2>t'~ _geri iıe:a:m Ç"Oeu«lıeT 1çin ilikJt•ri.Jı.e mtiraoaalia kı:ıııi.no<•}et•ini Of:ece ~az~te ile' yapJlacaic l!fın tı.t..('r'.nıc.1 kfn-

Dr NECATİ K EMAL c!.J:erine ait gürı'·oı•;~le vı· gWteil<•cck depolardan par~Nl.l Vt~r~'P bi'veı:.n cQ.m. 
' ve köınürit1rfnJ a:ırna~:rlır. 

tedavi "* tc~nı<n sı•:ınsı'.arı $11ıtt 3 _ B~liklı.lr ark~ t.:ıı!SnıatL ya.zıh crd"·ı·lllerıa bir~ıci ha.Df'Siae mrne 
19 - 21 Hı·ry.kı ~vJa. Dcı\·T:ye \ert•ccg i ai~f'nin sıra n1ıımt'Slru, dötıic 1ntJrMaı:ıın iktnci h<ı::ı.{~ıne ln4>C'rJ ıruma-

so~c•k, 18. r:.ı.~"11, üı;-0.ııcü hO.ınf"Yl' k.; ·ne nurr.anı;1~ bC~inc~ harıeyc kaınl' alan a:jeoin kaıld.t-

l gı haru: rYJrr,.a~atımı yı:ı.zacak.hr. 
Sahip \"C Başnu:hg,rri'"'i Elt'm İzzet 4 _ Meır.ıı..:r-in Koopı"• :atifd'ı~ dahil olanra'." odlJ.t\. \.·e k<-fr'Dür alrN1k ıç!n anıez-
Berıtcf' - Neı;".yJt Dırtktörü !kür lroopı·rat1fe mUra.caat cdıt'cıek'.c-ı•tlir. 

Cevdrt KARABİLGİN 5 - İt.'ianbul l\lat1'ci:<at or~, M.sw· Ç:;:-.ı .. yaııında :ı.ıa.ıru :ya'1 Haıııoda 3 ü.n-
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nuz?. Kosdıon "zi ne diye öldüx-
.. ? sun.. . •. .. 
- Delırjn sağı ;?lu olur mu?. 

Ş mdi. amcamuın mir~sından o
na kalacak hissenın de bana geç
m!.'Si ıcap •yor. Za.en böyle bir 
adanıdar. ne bekler.ebilir"!. Yahu 
hi~J 'ıriniz sözlc-r m:n ehcır.mıye
t:ne kulak vermiymsunuz. 
Delikan:ı ayagını yere VU!l'du 

ve genç kıza dönerek: 
- .Mcrl <iedi, eğer sfn de be

nim tanıdığım g tbi Dik KOO<ionu 
tanımış ol!.ı!ydın ... 

Meri cevap verd': 
- Ben Dık Ko.<donu iyi tanı

nın. Eğer şJrıdi çıldırdı ise, or.Lı 

bu hale koyan sizoı niz. Hep S'Z· 
sin~. 

Soğuk -tr..- tavıh·a arkasını ora
dakilere çevirdi: 

Doktor Haddoıı dü~i!r.ıW: 

Hakikaten 'bugün hNkesin s • 
niri üzerinde ... Docek Rikardoya 
baktı. Delikanlının gözleri genç 
kızı~ omuzlarına dik lmi:ş kalmış
tı. Demek k: genç kıza ka~ı duy
Oı.ığu mı.?habbetUm dolayı albay 
Detınarın pE-k o kadar misafir ka-

bul elmiyen bu evine gelmeğe ce 
saret göstermiışti . 

-5-
BİR BANKA MCDÜRÜNÜN 

BAZI İŞLEl>J 

Erts:i gün, öğlt'den sonra Plat ı 
l:a~::ıb~sı polis ~cm ~:~·~l·ği. d.aire· 
sir.c Eks!ild polıs muıett şı ıle o j 
höl.genın pol:s koır. -ı;c~i gel~, 

vazııeti kor.uşııyorlardı. 

Şimcf~·e kadar .h :çtıir zaman 
lrom•ser Brurnley ! 'OY le şerefli 

~:safiı:ler kabul etme?'i~ti . O~un 1 
ıçın rolunu tam lı .- lıya«atle rfa-
ya :;dşyordu. . I 

Böl!ı-. p:>Jis komiseri u·ycrdu kı: I 
- İlk yapılaca;; ıj, bu,·acJaki 

pol s mevcudür.ü tv~»:;e iç:n mü-
racaaır~ bulunmak.c..~~ Gi:rçt ben 
kendı hsaıbıma Koo'i<mun tck:·ar 
tevkif edılmc•İnin lı r saat mese
Jesı olduğuna k.ar.i nı. Fakat umu
mi efkarın ne mülahazada bulun
duğuna da çok dıkkat etmek- la
zın~dır. 

Mılletti~ aceie acele biır şeyler 
notedıy-0rdu. 

- EkMi ld bölge.sinden ~Y le on, 

on iki kadar pol:S stıyemez mi
yiz?. Tehdit altında bulunan her 
adamı kollamak içi,, i-ır memur 

liızımdır. Diğerler de ı.İC'llriye ge
zerler. 

Komi;;e'· tasvip !·tı • 

- Biz !il kendi :n;.ıiıitimı1zde 
nıcs'uli,yetım;u. ma~,,,luıtur. E~r 
Kosdon bu taraflır .:1,ı :aklanmış 

bulımu~or.sa. hernn,~:e ··ok ge~
meden ı:zır.ı belli e.ı;..,,,kc .. -. Ya 
karnını doyurmak içııı bırsızt.k 
yapoca.<, yahut polis kı rri,muıııı 

yarmağa çalışacak'.ı~. Tobii bu 
ad~m D.inihaye sai<!1 k·;ııa:n~ır.. 

Bölge komiseri Liı ve ett : 
Brı.mley, siz de bu adıımtn 1 

mazisi ve eskı mür.a;,;obt!Ucri uze- 1 

rinde sıkı iı; tahi< kol yo.parsamz, 1 
tab'.i iyi olur. 

Plat kas:>basının konıfaeri bazı 
notlar aldı ve de<lı ki· 

- Eğer Kosdonun hap mane
der. kaçı~ında b"1" başkasın, rolü 
varsa, bu .adam şimdi herhalde fi
rariyi evinde nı.sar r ttıtmaktad'1". 

( Deı·amı ı·M i • 

maku' hiç bir St"b<ıp ka~z. Kal
dı ki Psifikrek.± olaylar ve bu de
nizı<ie Japonların fiilen durakla • 
malım da iSb.ıta loıifidir ki Ame
rika yalnız luıyıplannı teıat.l ile 
k:ı'mam1ş, donanmasın.a mühim 
miktarlarda yeni cüzütmlar ilave 
edehi1m1~tir. . . 
Donanmanaı hareket üs obrak 

Pas'fokle bazı müh'm yerleri .kay
:bemıe$ine mukabil Alatıka vte 

Groenlnd'dt'Il tutalım da cenup 
Amnikası memleketleri ,~ Pasi
fikte mıüttd>k1erin ellerinde -bu -
lundurduklatı pek mWıim üsler -
den isHade ede~i ve bun!ıarın 
lbilhassa Japonlara karşı yııptlan 
ai'ılan dcn'z haıflıinde pek miihim 
lbaşcorıların elde e<lilmiooine ya
rıyacağı şüpı.'ıesiz.dir, 

J aıponl&rın ilk işe ba.şladtldarı 

zaman baş döndürücü bir süraUe 
Jie"1€d:kleri, falaat Avu&:Ira!ya, 
Yenı Zeianda ve H'ndist.an gi.bi 
lbundan sonraki hedefler karşı -
"sııoda duraklhdıklarına bakılacak 

olursa, Amerikan donanmasının 

ibu mühim üs\etin tahkimatımda ve 1 
takviyesinde göze gözükenden 
Ç'<lk da<ıa miilıim rol oyııa.dığına 

şüphe edilmemek laumı:lır. Bun
d:·n b·r zaman evvel, umumi 
kanaat Japonların Avustralyaya 
veyahut Hınd stana hücum ari -
!esir.de bulundttk!;ı,rına daixdi. 

Hatta lr.ızt taıl:ımiııdler bunfa·n 
! at•j o!arak idd:a ediyorlar, hare
kat planlarına ı:k&r mütalealar bö
le yürütüyorl.ardı. 

Aradan geçen yed; sekiz ay zar. 
lfında Japonl<ırın il€'rlemke ve ye
ni ta-:: .. uzlarda bulunmak şöyle 

durst:n gir:ştiJderi işlerde b<l-e 
mU\·~ffakiyet kaydedemey;ş:ıeri 
Amerikan deniz hakimiyeti hak
kında kf<fi zıman teşkil eder sa-
narız. 

İkinci cihan hH'iıinin en vesi 
kaynaklan ellexinde tutanlarla 
en uzun mü.det dayanabileoe!de
re gü!er yüz göstereceği iddiası et
r•-fında leyde ve alcyhde söylene
.xk elOet:te bir çok söz vud·r. Fa
kat bu ar..cta unutulmaması ge. 
rekc!l bir hak;kaı \'ard:r. Müttc
iik devletle bu h•.rbin ~:ıda 

iLAN 
Fatih Su.lh 3 tincü Hukuk Hl• 

kimliğinden: 912/ 29 T. 
Karagtimrük H•tieesultan -

hailesi Niyazi Misri .obk 20 nu• 
:rada ·mnkim iken "t1 /2/H2 de ve· 
fat e4ktı ve te~1'esine mıılıbme· 
mizce nz'ıyet oiunan Melnnedid 
ilin tarih.inden iitbaren alaeU. ve 
horçlW- hlr ay ve iddiayı ve
u set ~nin üç ay ıarfnula 
mahlıftn<emiuı mÜl'acaa tlan alıııi 
llalde terek.esin.in haiz:neye devro-
lunatağı ilan olunur. (752) , 

Bahçe Merakhlan 
Kadide .W tdan1a-r1 nıu1ıtcli! c.u.m~ 
l'&r, fJlaru>!D-«~ta~·, gü.IX-.ı·, snion :Y"· 
si.Imık:tt'ri. Tep a«~alm- san'an 
nevilrr '~ares·ı Or4.lı:V)• A.nt;.ara 
BahöeE.lıJ:llle bu ' abil1TtJ•nı7.. VA!ôiiit ... 

Be~·c.ğlır 3 iincü Sulh Hıık•Jk 

Hakimliğinden: 9·12/819 
Kasımpaşada Kad ınıehınetcfen

di mahallesinde Hastane arkası 

sokak 28 No. da mukim Hadiye 
tarafı.mlan Mehmet Al~ O&ınan. 

Gü.llü ve Kamil ale;hlerne açılaıt 
izalei ~uy\I da,·a~u1ı11 111uhak-cmesı 
sonunda: Hall'n a,J,,cr bıılun:m 

K amile dört defa lıüküaı h•.ıl.'>"a· 

sı gönder'ldigi hul.!c hcp,j b Ja. 
W,bliğ iade clund11~ıır.dun talep 
veçhile 15 giin nıüddctLc ilanen 
hükiiın hul;hası yapılına·sına ka· 
r ar "·cıı'.1111 ·~lir. 

MüdJeab"h gAyri t.ıcnkulde ka 
biliyeli l.:ık>iıniye olmo:l:i;ıııda,. 

J)lınüzayede satılarak parn ının 
h~,~l'darlar arastut~a h'r;el~ri ni.;
beti.nde le, .. zii 'e tn k..;:m· s14-"'"ırtile 

şuyııun iz.a!.es"ne b;r hafa! zarfın
da kabili temyiz olmak ii?cre ka· 
rar verild 'ği hükliın hıı 1 isa-;ı ma .. 
k anunQ ka.in1 ohnak üzere ilin 
olun ur, (286) 

"~i:~ı~~:1 VRA~t KIS~H ~
ı•:mıııııııa Şehir tiya trosu 

ı '"'~ıı;~, Bu akş•m saai 20.30 d• 
'ill~llii'.Itl!:::, KOLi H;ı. KnO~IP'rON 

KO:UEHI KIS~ll 
Bu a!{şam .. na:. 20,20 da 

ASr:İLEŞE~ ı:t.BA 
Cumartesi \e Paıar r i.ılerj 

15,:lO ıl a l\latinr 


