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YENİ INGİLİZ TANKLARI 

Mektep kitabı kadar oe belki ü daha mühim oları 

COCUK ANSiKLOPEDiSi 
Y alruz Çocukların Değil, Büyüklerin de 

Ansiklopedisidir. 
FIYATI 8 LIRADlll 

TAN İdaresinden ve bütün kitapçılardan isteyiniz. 

Almanlar 1 abarba' dan 
1 aarraza Geçti 

Tu.nustaki harekata dair gelen haberler, Bi2erte'nin ce

nubunda bulunan Tabourba bölgesinde şiddetli muharebeler 

:>lduğunn gösteriyor. Hava üstünlüğü şimdilik Almanlardadır. 

Fakat iki gün süren şiddetli bir tank muharebesi.nden sonra ha

rekAt hali hızını kaybetmiş değildir. Aşağıdaki resimde, birinci 

İngiliz ordusunun ku]laıidığı bildirilen yeni tip bir Ingiliz ağır 
tankuıı harekat sahasına sevkcdilmek il.zere nakliye kamyo-

nundan indirilirken görüyoruz. 

't·n·ıııu,1~1111~1mm 
Son Taarruzdan 
Beri Almanlar 1 ı 
Tümen Kaybetti 

Sta&ngrat ve Merkez Kesimlerinde 
Müstahkem Birçok Mevziler Zaptolundu • 
Sovyet ileri Hareketi Devam Etmektedir 

. . 
Şeliri Tahliye Eden Müttefikler Civardaki 
liakim Tepelerde Tutunuyor • Muharebe, 
Artan Bir Şiddetle Devam Etmektedir 

Londra, 6 (A.A.) - Şimal AL 
l rikadaki müttefik kuvvetler u

mumi karargahının tebliği: 
Taburba bölgesinde şiddetli sa. 

vaş devam etmektedir. Düşman 
tanıtlar ve pike uçakları tarafınr 
dan desteklenen piyade ile hli
cum etmektedir, kuvvetlerimiz 
Taburba'ya hakim tepeler üze
rinde yeniden toplanmıştır. Bazı 
mihver piyade ve tank birliği, 

• Taburba şehrine girmiştir. 
1 nkkanundan 3 ilkkanuna 

kadar şimal kesimindeki hare_ 
katta düşmanın 33 tank kaybet
tiği tesbit olunmuştur. 

Dün müttefik uçaklan cenUP
ta birçok düşman tankı tahrip 1 r. . . . . . . - . . . . . .. .. . . .......... 
etmişlerdir. ' 

1
· _Perşembe gecesi uçaklarımız, ı M•ıılAI Şef 
Bızerte doklarmı ve hava mey--

Müttefik deniz kuvvetleri d b balaınışl dır Dun- • anını om ar . 1 • • • • 
kumandanı A. Cunningham gündüz de Bizerte doklarına iki ft 0 ft U 

--------------hücum daha yapılmıştır. Bomba. 

Churchill • 
ussolini 

Ch rchill • 

l lann bir ıvapura, bir depoya, 
benzin depolarına ve demiryolu 
istasyonuna isabet ettiği görül-
müştür. 

Alman tebliğine göre 
Bedin, 6 (A.A.) - "R~smi teb-

DUN ANKARADA 
AT YARIŞLARINI 

SEYRETTiLER 

At:MA·N :.RESMLTEBL-iGi 

Rusların Büyük 
Kış Taarruzlan 

Her Yerde Kırı!dı 

Moskova, 6 CA.A) - Sovyet l 
oğle tebliği: 5 İlkkanun gecesi 1 
kuvvetlerimiz Stalingrad çevre-
sile merkez cephesinde evvelce 
bildirilen istikametlerde taarruz
lara devam etmişlerdir. 
Merkez cephesiınde müstah

kem 3 mevzi zaptedildi 
Moskova, 6 (A.A.) - Sovyet 

gect. yarısı tebliği eki: Ruslar 
Stalingrad şimal batısında ve 
merkez cephesinde ilerlemeğe 
devam ediyorlar, Stalingrad şi
mal batısında düşmandan iki 
müstahkem nokta geri alınnuş
tır. Bu çevrede yapılan bütün 
Alman karşılık taarruzları püs
kürtülmüştür. 

Veliki Luki çevresinde bir 
Sovyet muhafız birliği üç düş
man mü.stahkem noktasını zap
tetmiştir. 

Tuapse şimal doğusunda, Kl.. 
zılordunun birliklerinden biri Al
man mevzilerine girn11ş ve l 9 
bh.ııkhavz işgal eylemi~tir. 

Stalingrad şimal baiısıntla yal
nı: bir günlük çarpışmalarda ıki 
bjn Alman subay ve eri ôldüruL 
müştür. Rjev batısında Sovyet 
kuvvetleri, müteaddit; m{'~l<'(ır. 
mah'alleri ele geçirmişlerdir. Bir 

Bulgar Başvekili Prof. ll'ilof 

SOFYADA 
GENİŞ 

TEVKİFLER 
Fevkalade Hal 

ilan Edilerek Evlere 
Baskmlar Verildi 

\Vil 
liğ": Tımusta Taburba muhare
be sahasının temizlenmesine de. 
vam edilıniştir. Esir sayısı llOOü 
bulmuştur. Tahrip edilen tank-

İngiliz Başvekili geçen haftaki nut- ltlfr Devamı Sa. 2, Sü. 6 
kunda üç mühim nokta üzerinde 
durmuştur. Bunlardan biri, harp 
durumunun artık demokrasiler 10> 
hine açık bir değişme kaydetmesi 
keyfiyeti, diğeri İtalyan milletine 
münferit sulh tavsiyesinde bulunul· 
tnası, üçüncüsü de İngiliz empery<>• 

Ankara, 6 (TAN) - Milli 
Şef ismet lnönil, refakatle. 
rinde Başvekil Şiik:rii Sarac
oğlu bulunduğu halde ,bılgtin 
hipodromu şerellendımıişler 

ve at yarışlarını talcip buyur
muşlardır. 

Muazz~m 1 san Kütleler· ve Ağır Harp 
Malzemesi Kullanmalarına Rağmen Ruslar 
Ehemmiyetsüz Muvaffak;yet ltazanabilc2i 

~Devamı Sa. 2. Sü.3 

Mrl. Antonescu'ya 
Bir Suikast Yapalmış! 

Yeniden 500 Kadar 
Komünist Y akalandc 

Sofya, 6 (A.A.) - Dün gece, 
Sofyada muvakkat mahiyette 
fevkalade vaziyet hali ilin edil
miştir. Ra$iyo ile ve diğer vası.. 
talarla halkın evlerini terketme. 
ml'!fii emri verilmiş ve yalnız po
lisin husu.si müsaadesini haiz 
kimseler sokağa çıkabilmiştir. Bu 
esnada ordu müfrezeleri sokak
ları kontrolü altında bunludur. 
muştur. Şehir içinde telefon ser
visi de kesilmiştir. 

Belçika' da 
Baltalama 

Milli Şef, bugiin sen"lik 
kongrelerini yapan Türkiye 
Miihendisler Rirliğinden bir 
heyefi kabul ederek kem' 
rine iltifatta bulunmuşlardır. 

Berlin, 6 (A.A.) - Şark cep----- Zürich, 6 (A.A.) - Brita11ova 
Bombaydan alınan bir habere gö
re, geçenlerde Bükreşte askeri 
bir geçit esnasında Mareşal An 
toncscu'ya bir suikast yap:lmı;. 
tır. Söylendiğine göre, bir as
ker mareşala ateş etmiş ve ya
verini yaralamıştır. Birkaç kişi 
te\•kif edilmiştir. 

lizmine tevcih etmiş olduğu hii" HareK' etler·ı 
cumdan bir türlü şaşmıyıın 'Ven• , Curnhurrcisimiz hipodrom. 

dan aynlırlcen gelişlerinde ol· 
duğu gibi hallan he~·e<;ımh 
tezahüratı arasında uğurlan

mışlardır. 

besinde, aylardanbeTi hazırlanan 
büyük Bolşevik kış taarruzunun 
hızı kırılmıştır. Ne Kafkasyada, 
ne yukan Terek'de, ne Stalin. 
grad böylgesinde ve büyilk Don 

l 
dir,seğindeı ne geniş merkez cep
heflinde ,ne İlmen gölünün cenu
bunda, Sovyetler Alman • müt-

dell Willkle'ye, bilvasıta cevap ve-
rilmcsidir. 

Burhan BELGE 

1. ngiliz başvekili geçen haftaki 
nutkunda başlıca üç noktaya 

dokundu. 
Bunlardan birincisi; harp du

l'tununun artık demokrasiler le.. 
?ine açık bir değişme kaydettiği 
l<li. lyi bab€Tlerin birbirini takip 
etnıesi bunun bir delili olarak 

'&österilebilWi. Amerika, hazır
lttnmıştı ve cephelerde görün. 
lllesi ile beraber, bunun ne de.. 
lb.ek olduğunu hissettirmeğe baş
lanı.ıştı. Ru:;ya, hayranlık uyandı
racak derecede kudretli çıkmış 
\>e iİıanılmaz bir müdafaadan 
&oma taarruz kabiliyetinde oldu
iunu isbata koyulmuştu. Haber
ler, şüphesiz ki iyi idi. Fakat, 
tehlikeli bir eyimserlik'e cevaz 
Ohnadığı hatırda tutulmalı idi. 
\re, mağlubiyetlere karşı ne ka
dar dayanıklı olduğunu isbat et
~ olan lngiliz milleti, bundan 
böyle, galıôiyetlere karşı olan 
Qlışkanlığını göstermesi ve her 
~eni galibiyeti bir daha sonra.. 
ltiııi elde etmek hususunda bir 
Eernıaye gibi kullanmak hüne
tine ve soğukkanlılığına sahip 
Olduğunu isbat etmesi idi, 

•• 
Nutkun ikinci ve mühim 

noktası, ltalyadan ve bu 
lbeılıleketin uğradığı zararlarla 
§imden sonra uğrayacı felaket
lerden bahsederek, kendisine, ar
tı}t Mussolini'nin arkasından yü
~emesini ve bir münferit sulh 
~apmasmı tavsiye etmesi idi. 

Churchill, ltalyan milletine 
h11 tavsiyelerde bulunurken, iki 
ltu.vvetli ve kandırıcı delile ma.. 
liktti. Bunlardan biri, ta lngil
tereden kalkan bomba uçakları. 
lını, Mi1ano Torino ve Cenova.. 
Qa yaptığı tahn"bat idi Diğeri, 

~ ~!!@ §.' ~ ~ A! 

Danimarka Ordusunun 
Silahları Alınıyor 

Brüksel, 6 (A.A.) - Yarı res
mi bir kaynaktan bildil'iliyor
Liege ve Brüksel bölgelerindı; 

son hafikılar içinde yeniden ba.zr 
baltalama hareketleri olmuş v~ 
bunlar birkaç Bclçib.lının ölme
si ve yaralanmasile neticelenmiş· 
tir. 4 11.kkanunda Flaman hücum 
kıt'alanndan birinin şefi karan. 
lıkta arkasından sıkılan birkaç 
el ıı;ilahla öldürülmüştür. 

Danimarka ordusunun 
sildlıla:rı alınıyomuş ! 

Moskova, 6 (A.A.) - Stokholm 
den alman bir habere göre, Da 
nimarka'daki Alınan işgal kuv
vetleri kumandanı General Han. 
necken, Danimarka ordusunun 
silahtan tecrit edilmesi emrini 
vermiştir. 

tefik kıta'larm şiddetli olduğu 
kadar elastikli müdafaasına kar

--•• .. 0 ...... • • "" .. • şı muazzam insan kütleleri ve en 

Na PO I ••• de ağrr harp malzemesi kullarımala
nna rağmen. harekat bek•!nm. 

--o-- dan e1'1emmiyetli muvaifnkiyet-

Ll·man Tesı·sler·ı de ler elde edememiş1erdir. Kıt'ala· 
rının sarsılmaz kahrnmaniığımı 

Hasara Uğradı dayanan Alman ve müttefik ku. 
nıandanlığl. yeni şartlara !-1Ürat

Kahire, 6 (A.A.) - Bugün 
ecl'l B' 1 'k Am ik Qrt le intibak etmiş ve Rus taarru

neşr ı en·v· ır eşı erı - a.. ~ zunu krrmağa muvaffak olmuş. 
Şark ~b!ıgınde c~ına gunu Lı.. tur. Kütle halindeki Sovyet hü-
berta tıpınde Amerikan tayyare- ı 1 t b 1 ı"-. . cum arı, aarruzun as amas .... 
leri tarafından Napoli lımanına d h -k' h ft • daha . an emen ı ı a a sonra 
yapılan bomba taarruzu netıce- . d'd h k•t b kı ldan 
sinde Attendolo ,sınıfından 6 pus şım 1 en are a . ~ mıı 
1 1 1 

.. hh b' İt 1 ancak tasavvur e<lılemıyecek deı
uk top ar ~. -~~ce ez ır av - decede kanlı kayıplar bahasına 
yan kruvazorunun yana yattıgı 1 h ·yetsiz mahalli mu-
te 't dil ekt dir a ınan e emmı. 
yı e m e · va!afkiyetleri müdafaaya yara-. 
Tebliğde, liman tesislerinin de kt d 

v • y • mı:ı a rr. 
a~ hasarl~a ıugratıldıgx ilave İhtiyatlı tahminlere göre. Sov. 
edilmektedir. yetler bu ondört gün içinde en 

~ Devamı Sa. 2. Sü. 5 

- BEYKOZ 3 • 2 YENiLDi ' \... ...........•...............................•.. ..) M. Beneş'in 
Sözleri 

"Savaş, Şimdi Kat'i 
Safhasına Girmiştir11 

Mançester, 6 <A.A.) - Dün 
Mance.ster üniversitesinde söz 
söyliyen Çekoslovakya cumhur
reisi Btı~ş, Rusya, şimal bf rika 
ile Pasifikte ve ttalyadaki son 
duruma göre, savaşın şimdi kat'i 
zafer safhasına girmiş bulundu
ğundan şüphe edilmemek gerek
tiii.ni söylemiştir. 

Harp sonrası dev.resinin tanzi
minden bahseden M. Beneş, vak

Fenetbahçe - Beykoz maçından bir ensiantane 
Yaı.ısa ikinci sahiiemizdedhl 

. tinde ve hiç şüphesiz harbin bit
mesinden evvel, barışın ana te. 
mellerini ihtiva eden mütareke 
şartlarıriın kat, surette hazırlan-
m~ irap ettiğini anlatml§~ . 

General de GauUe 

De Gaulle 
Darlan'a 
Ağir Çattı 

General, Brazzaville 
Radyosile Neşredilen 
Mesaimda Diyor ki: 

"Düşmanla lşbir.liğini 
Temsil Eden insanları 
Millet Kabul Etmiyor .. 
Londra, 6 (A.A.) - Muharip 

F'ransızlar teşkilatı Londra umU

mi karargahının pazar günleri 
çıkan organı "La MarscH.laise" 
bu sabahki sayısında General de 
Gaulle'ün bugün Brazzaville rad
yosu ile yayılacağını bi1dtrdiği 

bir nutkunu neşretmektedir 
General de Gaulle bu nutku

na şöyle başlamaktadır· 
"Ümitlerle ve istikrahlarla d0- 1 

lu bugünkü vaziyette. Fransız 

milleti bu durumu acık surette 
görmek azmindedir ve kendisine
sarih surette hitap edilmesini is
tiyor. Çünkü idarei maslahat 
~ Devamı Sa. %, Sü. 1 

W Devamı Sa. 2. Sü. 4 

1 Günler Geçerken) 
.HALK SEVGİLİSİ ŞARLO 

Biliriz ki sinema, asrın büyük bir icadıdır; 
R E F 1 K .sinemanın en büyük sanatkan da, şüphesiz, 

· H A l 1 D ,. dünya ansiklopedilerinde şimdiye kadar bir tek, 
biricik sinema aktörü olarak en büyük yeri al. 

KARAY mı:; bulunan Charlie Chaplin'dir. Ilk bakışta kı-
lık kıyafetile her komiğe, hatta daha ziyade pa. 

nay!r sahnelerı komiğine benziyen Şarla tipi de - bütün ko
m!tder gibı -- dünya usullerine, cemiyet terbiyesine, hayat 
kavramın:ı uvnıayan deli dolu, acemi ve bön, beceriksiz ve sa
kar hareketlen yüzünden daima aksiliklerle karşılaşır, eziyet 
çeker, fena muamele görür; iyi yürekli olmasına bakılmıyarak 
her taraftım kapr dışan edilir, yahut en güç hizmetlere koşulur. 
Yardımını gördüğü sevgilileri bile kendisini bırakırlar, bir an 
kapıldığı tatlı ı.imidi de kırıp giderler. Peki, bu tipin başkalığı, 
kuvveti, c:ekiciliği, değeri _ neresındedir Bütün insanlık alemi, 
insafsız, haksız düzenile merhametsizce üzerine saldırdığı halde 
onun usandırılmaz bir ruh canlılığile kendi5ini kara sevdalara 
kaptırmadan çileyı ve talihsizliği sonuna kadar. hem de zararı_ 
nı gördüğt: ınsanlara kin beslemeden kabul etmesinde, hatta 
zalimi de, mazlumu da güldürmesinde, nasipsiz halkın senbcıılü, 
Örnf'ği olma~ındadrr. 

Şu cihet de var ki katıla katıla seyrettiğiniz filmlerinden 
ç~krp da kendi başınrza kaldığınız zaman icinizde kalbe giden 
bır damann ılık ılık kanadığını, tatlı tatlı sizladiğını duyarsınız. 
Zira Şarlo size inı;anlar cemiyetinin kötü inanlara dayanan, za
rarlı görel"eklerE' tapan bir takım .sakat kanun ve kaidelerle iş.. 
terliğini, kuvvetsizi ezdiğini, kuvvetliyi koruduğunu göstermiş.. 
tir. Düny:ı bir kadirgadır; onu. altında prangaya vurulmuş kü
rek mahktlmları cekip götürür, üstiindeki dört buçuk kişinin 
rahatça yolculuk etmesi için! Işte bu sebeplerden dolayıdır ki 
güldürmesine bakarak komik sandığnnız Şarla vicdanlanmıza 
en acı ve devasız derdin zehrini döken bir dram artistidir; 
yüksek bir ~ilosoftur; nutuk, silah, gizli teşkilat yerine herke.. 
sin göz;i önünde, apaçık, kahkahayı kullanarak en orijinal ve 
medeni şekilde isyan bayrağı açan ciddi ve dahi bir "Gandi" 
dir Dikkat ederseniz Şarlo•nun ruhunda ve filmlerinde geçmiş 
dünyanın nekadar bilyük adamı, sanatk.Arları ve inktlapçıları 
varsa hepsirun lZini, eserini. te<>iriru bulursunuz Mızah ve hıc
vt, daha hic kimse bu der~e ıtiildürücü. aynt ?.Amanda korkunç 
hale c11taramamıştır tnsanlan~ böbürlendiklen natıkayı ve ki.. 
tap denilen vasıtayı hice sayarak sadece vücut ve vüz hareket_ 
lerini dil ve matbaa harfi yerine kullanıp ırk, millet. dil, din, 
yaş, kültür farkT olmadan bütün insanlığa me<ramını anlatan 
adam Şarto•dur. O itibarla dJı dünyanm en kolay anlaşılan ve 
en çok okunan l'ihirbaz edibi, henüz eşine rastlanmamış po
pürler inktlipçısı fi.ne Şarlo olmuştur, 
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f;E~ G,ELIN'-91K KIZ .1318 Mezunları 
· Çiçek Aşısı 
· Devam Edivor 

,-- DiKKAT: -
Ders Programları 
Daha Pratik Hale 
Sokulamaz mı? 

N o. 35 Yazan: K erime Nadir -o---

Dün Orduevinde Bir 
Nıhayet, ikinci eserin meydana çıkr• 

l!l, clinıi kolumu baih:van biitün t e· 
reddutlerin zençirini koparan bir talı• 

r.kçi old\.ı. 
Artık ıykc anladım ve imarı ettim 

kı, "o,, ndan başka yeryüzünde hiç bir 
"Qrlıl.' ruhumdaki bo~luiu dolduramı• 
yz.cak ve beni mesut edemiyecektir .. 

Böylece, goJ:ümün önündeki karan• 
lık yol nurlamı§; ·bir cüret dahi ol&i!• 
Nsum ... rzumun izharı zaruri bir tec... 
rııbe liCklınde tecelli ederek bu ;ıura 
dogru süruklenmiye mahkilrrı olmu:r 
tum: 

Maddi hayatta "evlenmek" veya 
"hayat arkada§hğt yapmak .. diye isi~· 
lcndırilen temennilerimi kabulünü?: talı: 
d.rlndc, dileğimi, c;ok muhterem aile• 
n•ze bu mektubun tals:dimJ suretiyle 
b'iiğ buyurmanızı rica ederim. Emsa• 
ne aıı: rastlanan bu tanışmamızın ol· 

ı:;un netic~ini kendilerine eifaben bil
dlrmek adet lcabt idi. Fakat, üc; yıl 

oncc mektııplarla başlıyan bu ulvi dost 
ufun ınesllt arzusunu yine bir mektup 
a yapmayı: yüksek bir anane blldlm. 

Bundan dolayı beni af buyursunlar!.. 
Tamamiyle açık konuşmam Hizrm 
eld,ğine göre, kendilerine arzedeyim 

·ı, ailevi bazı ıebepler dolayıslyle 
ır .. li variyetim, ~vlenmcmlzi bir kaç 
ene geciktirecektir. Mutlak ve mu

hakkıık euretle beraber ya~ayıcaiımı:ı;? 
.Il kı:bul ettıiiniz müjdesi, hayatımda çok 
c mcs.ıt bir devre açacak ve bıı karar 

ıç bir Geyle değlşmiyecektir.. Şere• 
m!e verdiğim bu ııözlerle müşterek 
.,yatın bir kaç sene sonra baıJlaması
ın bence hiç bir mahzuru olmadığım 

da ayrıca kaydederim • 
Önümüzü aydınlatan nur, artık bil• 

tün hayatımıza saadet serpen lahuti 
bir güneş gibi daima kalplerimizde ya

acaktrr. Feyzi hanım! .. Eğer bakaya 
naruyorsaruz, bu güneş yalnız borada 
değil, )>undan sonraki ebedi ilemde de 
hıç sönmiyecekl. 

Mufassal ve müjdeli mektubunuzu 
bekler ve saadetinıirc duillar ederim. 

Heykeltraş: Cüenyt hıılet,, 

Feyza mektubu okuyup bitirdiği za• 
man gözlerinden yaşlar akıyordu. Ah 1 
Bu saadet yaşları ne tatlı, ne şifalı i" 
di' . Nihayet Cüneyt, ona böyle apa. 
çtl: h sler ııunan bir mektup gönder
mişti demek? 1. Bu hakikaten, bu bü

olsa. yine ylizünün hatları ve gözlerin· 
deki derin pnltıhır ondaki gayri tabii. 
liii belli edi1ordu. 
Yavaş yavaş aynaya yakla~'lı. Ora

daki hayaline dikkatle ve uzun uzun 
baktı. İçinden: "Bu meıut yüT. sabiden 
benim mi?" cMfc soruyor ve saadetini 
yer yüzünde,l hiç bir saadetle kıyıı.a 
c!!!lemez buluyordu. 
Odasında daha fazla duramadı. Mer 

dıvenleri koşarak indi, doğru bahça• 
ye ı;ıktI. Vakit öğle üzeri idi. Sermed 
Pıııa yine, jri ceviz aiacmın gölge
sinde, aile efradını etrafına toplamış 

oluruyordu. 
Feyzanın ,ı:arip b'r çekinienlikle 

kendilerine y~klaştı ~ını görünce gül" 
dii: 

- Ressam hanım! Etrafmızda yine 
rengin kanatlı ilham perileri mi rak• 
sediyor? Neredesiniz canım? .. 

Gene; ku:ın yüzünde bir n~e aydın• 

hl• r ark ederek ilave etti: 
- Yoksa cennetten müjde mi geldi? 
Feyz3.ınn cevap vermesine meydan 

kalmadın. bir koltukta somurtmu!j o· 
turan Cavidan atıldı: 

- Elbette cennetten müjde geldi ... 
Hatti bu müjdeden daha kıymetli bir 
şey .. Bir mektup ıeldt .• 

Feyza. hasetle söylenen. fakat he• 
rrıen hemen hakikate tercüman o1an ~u 
sözlere ic;ten 'bir gli1ü$1e kar~11ık ver~ 
m.işti: 

- Cennet müjdesinden daha kıy. 

metli bir meklup olabileceğine ih~imal 
vermiyorum. Maamafih, aldıirm mek· 
tup oldukça cnteressanl .. 

Bu son cümle, herkeste blr alaka 
uyıındmnrştı. Hele. onun elindeki zar• 
fı görünce bfüıbütün meraka düştü .. 
ler. Güzide hantm yavaşca: 

- Kimden bu m('ktupi' Diye sordu. 
Feyza kısaca: 
- Şu heykltrac; Cüneyt ,Halet'tml.. 

dedi. 
Ve Scrmet Pa~aya doiru yürüyerek 

zarfı ona urattr: 
- Bnyurun büyük baba! Okuynn! .. 
Paı;a hayretle torunun yi.izün! bak1-

;ordu. ''Ne var?., manasında bir te· 
rcddüt gec.irdiii için. a:en~ kız ~ulc• 
rek onu temin etli: (Devamı Yıır} 

< yük 'bahtiyarlığa inanamıyor, rüya gör 
medlğinden emin olmak \c;in gözlerini BUGUNKU PROGRA.1" 
oğuşturarak mektubu gÖf$Üne ba•tırı- 1_30 l'rocnm 19.20 Haberler 

Yordu. " 1,3:l Jimnuuk 19.45 Serbest 
7 40 H b rl r U.55 Tilrktller 

Saadet. sersemliğinin ilk .anlan ece;· 7 :ss o:ır.ecst:a 20 ıs Rad. caattul 
tıkten biraz kendini topladıktan son. ı2.30 .Proıranı 20.".45 aHIJ< Tilrld\90 

' k 12.33 :Müıik 2ı.OO Konu~nı• 
r" göz ya,lannr kuruttu. Tnbii olma 12,u Habtrlor 21,ıs Müıik 
ve sevincinin taşkınhiınr gizlemek ·• 13.00 Sarkılar 2ı.3o Konıu•m 

b. 'f d • ıa.oo Procram 21.45 Orkestra 
çin yilzUne kayıtsır. ır 1 a e Vt"rmıye u.ol Fani h•Ylli ;l!,30 Haberler 
r;a\ıştı. Fakat ne yapsa, ne kadar metin 1JI45 0Tkutra 22.45 .ıı::aı:ıanı, 

( G,C,~GltlN H•BEAlER 1 
De Gaulle · Darlan'a 

Ağır Çattı 
ft1ij» Ba§tarafı 1 incide 1 .sa olsun tanzim edılmi~ bütün Frrın_ 

kombinezonlannın üzerinde, ba- sfz kuvvetlerinin. düşmana darbele~ 
his mevzuu olan Fransanın mu. indirmek ba~sındekl h;rekctlerlnı 

k dd t d 
,, · birleştirmek 1çm la1.ım geıen her şe-

a era ı ır. . · d.d h Fakat 
Ul 

. t f d y1 yapmıya ~ım ı en azırız. , 
La Marse aıse ara ın an 

millet, teslimiyeti, düşmanla işbirliği-
neşredilen metne göre, Generai!. n1 ve ı:alma salahiyetleri temsil eden, 
de Gaulle, Fransız - Alman hl'1~skarlara karşı dlğerlerlnin disip-

• mUtarekesine kadar ç1karak, Uninden faydalanan ve bunu suiisti-
Frar.lsız hükumetine karşı bütün mal eyliyen, şimdi dn ~eref ve v32ife 
tenkitlerini ve muharip Fransa- muk:ılliUiği yapan insanları kabul 

nm bütün başarılarını bir kere etmiyor. Millet.. yabant"l ne yapılan 
daha saymakta ve sözlerine şöyle harpte vazrteler:inden kaçan '"t! m:ıh. 
devam etmektedir: kfl.m vaziyetine düşti.iklerini gören 

''Fransrz· milleti, dtı~manı Fransız 
ara:zlslnden ko,-mak ve bUtıin hakla
rını )'t!niden almak için yapılan harp
te btitün kuvvetlerlnln blr araya top_ o l lanmasından ba~ka bil' şey istemiyor. 
Bu :muazzam gayrette. milli komıte-

bu adamların, $imdi bir d3hlli harbin 
çık:masfnı intaç edecek şartlar \."ÜCU

de getirmek suretiyle kendi mukad
deratlartnı kurtarabilmelerini kabul 
etmiyor. Tunusta, Libyada yeyahut 
Pa~ifikte çarpışan FraDSlz askerleri, 
şn veya bu ş:thsiyetin a:-kerleri deği.l
cllr. Bunlar. :Fransanın askerleridir. 
Fran!n% milletti, rlUşmAmn ve hiya
netln dana bir %aman için kerıdt!:ini 
lçinde tuttuğtı felfıkettte. şan savaş 

için birlesm~k bahsinde t;Vlıi.tlarma 
giiveneb!lir,,. 

; ıniı:ı otoritesini, Fransrzlarm içten '\·e 
kendiliğinden gösterdikleri rtt:ıdan ve 
F'tansu: arazisinde Frnnsır. kütlele
r ni mukavemet etrafında birleştiren 
grupJarYn kendisine tevdi ~ttikleri 
v:ızi!eden almaktadır. Milletin azmi
ne terctiman olarak her nerede olur-

Amiral De Laborde Girit'te 
Serbest Bıraklldı Saytsı 

Çetecilerin 
Yükseliyor 

Lonc!ra, fi (A.A.) - Viehy radyo· Londra, 6 (A.A.) - Londraya ge_ 
sunun bildirdiğine göre Touton'da len haberlere ıöre, Yımanistandtl ce
Frans1z filosunun kendini batırmas1 telerln sayısı gittikce artmaktadır. 
neticesinde Almanlar tarafmdan t evkif Bunlıır?n iiçte birinden !arlaııı Girit
edilerı Amiral De Laborde Vicby hüa te tıulunmakt.-ıdır. 8.000 Çl'tednin fa
kfimetinin talebi üı:tt1ne eerbcwt bıra• allyette bulunduğu 1ahmin edllmek
kılmıştır. Viclıy bahriye nırı:rı Amiral tedir. Mihverciler, Şlmali Afrika JtA_ 
Abrfat Almanlar& gönderdiği bir ınek di.seleri dolayfsiyle hilküm süren ga
tupta Laborde'an verilen emirleri ye leyani yatıihrmak :Qzere Yunaniıota
ıinc getirmekten ba,ka bir ~ey yapma. nm iktisadi vaz!_~etini düzel~ye. ça
dığmı ıınlatnu~rr. Bu emirler nerede lqm~kta.~lar. ı.alyan mah!ılforınde 

b 1 1 b lunınmlar donanmaya ı ıtmdı bıllıassa fk1 memleketi birleş-
u unur arsa u . b ·ı ·ı ml • dan .... h 

mll tçl ayni ·di tıren ag arm sa~ a ıgın ..,a se_ 
mensup ıe er n ı • dllınektedlr. 

·ı Denizaltulan lıaber yok l 

T oplantr Yaptılar 
1318 senesinde harp okulunu biti

renler dün saat 15 de Harbiyedeki 
orduevinde toplanarak mezuniyetle
rinin 41 inci yılına giriflerini kutla
mışlardır. 

Toplantıyı İstanbul mebusu Gen~
ral Kazım Karabekir kısa bir hitabe 
ile açmış, bunu müteakıp mezun1ar
dan A:ııız Hüdai toplantr için yıızdığt 
bir şilri olrurnu., ve mektepte jJcen 
başçavuştan olan General Kazım Ka- 0 d • d k' t 1 tı 
rabeklr namına yoklama yapmı~tır. r uevın c 1 op an y a iştirak eden 1318 mezunu emeklilerden 

bir grup 
Yoklamıı bittikten ronra, yine o se-

nenin mezunlarından Rahmi Etye- ----------~-------------------
mez ~mrnarmdan şehit olan ve ecel.. J 
!eriyle ölenlerin isimlerini okumuş 

ve bu isimler tfızimen ayakta dinlen
miştir. 

Bundan sonrll herkes mektep \·e 
çocukluk hntlrıılarını anlatmı~, bu a
rada İstanbulda bulunmadıkları için 
toplantıya iştirak edemiyenlerin tel
graf ve mektupları okunmustur. 

Toplımtı, samlmt bir hava içinde 
geç vakte kadar devam etmiştir. 

40.000 Lirahk 
Eşya Çalmışlar 

Adıına, (TAN) - Burada mühim 
bir hırsızlık vakası meydnna çıkarıl
mış ve ~ebekenin en aııta gelen uzvu 
yakalanmışttr. Yakalanan bu 11ahts, 
Alpullu ~eker .fnbrikasmda bekçilik 
eden Edirneli Hasımın üvey oğlu 338 
doğumlu Ahmet Menekşedir. 

Ahmet. Alpullu fabrikasının kasa. 
sından 4!500 lira çalmış ve bunun bir 
kısmını suç ortağı ÇankMlı Hiiseyi
ne verdikten sonra ikisi de ortadan 
kaybolmuştur. 

Bir müddet evvel Adanaya gelerek 
Ceyhan oteline yerleşmis olan Ah
nıet, birkaç gün önce şehirde dolaııır
ken zabıtanın dlkkatlni çekmiş ve 
celbedllerek yapılan inceleme sonun
da Ahmetle arkadaşlarının blrçok 
hırsf7.ltklan meydana çıknrtlmıştrr. 

Bu arada Ahınedin oturduğu otelde 
binlerce liralık hazır elbi.<ıe, kum:ı3 

vesaire bulunmuştur. Ahmet, caldığı 
diğer birçok eşyayı da Emirdağlı Sü_ 
lt-yman ve Tevfik adında .iki şıı.hL~a 

ı;attığmt söylemiştir. Silleyman ,.e 
Tevfiğin Alırnetten alarak memleket
lerine sevketmek üzere bulundukları 
eşya 40 bin lira kıymetindedir, 

Lig Maçlannda 
Fenerbahçe Beykozu 3 - 2 Yendi 

B:ri havanın miisaadesizliğl, dığerl 

de ~'enerbnhçenin Mersin seyahati 
dolayısiyle tehir edilmi~ olan iki lig 
mnçı dün I"cnerbnhı;e ,.c Şcre! saha
larnıdo. yapılmı~ttr. Illmlardan önem_ 
li ol&ıııı Fcnerbahc:e - Beykoz karşt
laşmn~ olduğu içlıı, Jo ener stadı da
ha kn1abnlıktı. 

Beykoz takımının kuvvetli tnk1m
lıır ve bllhn•"'a Fencrbahçe ltnr:ıısın. 

da şimdiye kndar nldıği rııuvaffakı

yctli neticeler dünki\ kar~ıln~ınıyn dn 
hususi bir ehemmiyet \•ermi~ti. O ka
dar ki. ~tnclm sol tribünü F'cnerin 

rııklpleri tarafından dolduru1muı; ve 
mütemadiyen Beykozun muvarakt -
yeti jçin tezahGratta bulunulmu5tur. 

Bu hal esasen anut bir t:ıluın olan 
Bt>ykozu dnhn çok gayrete getirmek
ten geri kalınamış ve maı; baştan so_ 
na kndar had derecede bir heyecan 
\ e sinir harnı:oı iı;inde gcC'mi~tir. 

Hakem Feridun KılıC'm idaresinde 
oyıınnan bu oyuna Fenerbahçe, Öme
ri soliı;-e nlmtş. Esadı ~ait h;ıf;ı, Ay
dını sol hn f;ı, İbr::ıhimi de sıığaçığn 
getirmişti. 

İlk anlnrrlEı Feuet lilcr •akipleriııi 
epey korlrutan dü;ı:giin ve mücsı;ir a
kınlar yapttıar ve İbrııhimin ı;ok gü
zel bir ortasmı Halit ka!a ıle dı~;ı_ 

rıya nttıktnn sonr;ı, oyunda bir te
vazun hasıl oldu. 

biyete usrıyan Frnerbııh~·e. bundnn 
ı;onra rpey !'ıkı. fakat o nisbette şu
ursuz bir oytın tutturdu \'il Beykoz 
kelesin! dar bir çt-ınbcr iı;:ine nldt. 
BununlLI bC'rabl'.'r bir tek ı;:ol olsun 
çıkaram;ıdı ve devre sorı larında, bir 
burun şUtiyle blı· gol daha yedikten 
sonra ikı ı:ıfır ya;o:iyetlc de\ reyi ye
nik bitirdı, 

İkinc:f devrede Fcn<'rli!l'r F.sııdı so
llçe. Öıııl:'ri ı:le c~ki yeri s;ıg haC<\ gt-_ 
Liı'ıni~l"rdi. İlk partiden r;ok dahıı sa
kin der.eblleı-ck h r halele b.~.'.'lıyan o
yunda, Sari l..fıcivertlılcr oyun üstlin
lUl;lerln\ göstermekten geri kalmadı
lar ve r;oktanberi ı::örrnediğimiz bir 
gayretle oyn:tytp maçı kazandılar. 

İlk golünü 1\Ielihin styrılanıl~ çek_ 
tisi slitlt- knc:naıı r'cnerbahçe ikinci 
ayısını İbrahiınin çektiği korner atı

~ıııın k;:ıleye kendi :;:end!nc ~irmesiy
le yaptı ve Melilı 27 inci dakikada 
üçüncü golü çıkıırdıktırn sonra, Bey
koz takımnıda sinirli bir hal ba~~ös
tc;:di. Bilhassa Fcnrrb:ılwe -sola~·ığt 
kasdi hııreketlerdcn herkesten !azla 
nıutee~sir oldu. 

Şeref stadında BN;iklaşla Taksim 
urasında yapilacak olan ııwç. Tak_ 
•:imlilerirı sahaya gclmcnıc!<i yuzıın

rlerı yapılaırn:ımı< \'C BC'şi:ttaşlılAr 
lıliknıen galip sayılnıt~lardır. 

Fatih stadında yapılan ikinci kü
nı~ maçlarında da Eyüp Hilali 2-1, 
ıtnliç istiklali 2-1 mağlup etmişler, 
Anndoluhl~ar ile Bey~ğluspor gol ~a

pamadaıı beraberı- t.almı~lardır. 

Bazı Yerlerde ihtiyat 
Of arak Aşı Yapılıyor 
İhtiyatı bir tedbir mahiyetinde o

l arak birkaç gündenberl başlnnan çi_ 
çek a&m de\·am etmektedir:. Son dört 
be!J ıün içinde ~ehrimlıde 70 bin ka
dar vatandaşa aşı yapılmTştır. Yal
nİz Cuma ''e Cumartesi günü aşıla
nan \•atandaşların sayısı 15 bini geç
mi~tlr. 

Bütün semtlerin belediye tabiplik. 
lerinde halka meccanen aşı yapıl

maktadır. Yatılt ve yatısız bütün o
kullardak[ talebe de aşılanmaktad1r. 
Okullarda talebeye yapılan a~ıya bu
gün de devam edilecek ve Akşama 

kadar bütü;, talebe a~ılanmış olacak
hr. 

Sıhhat ve İçtimai .Muavenet mü_ 
.lürlüğü, belediye tabipliklerinde iz
dihamm önUne ı;eçıııek için, !ab.rika 
ve diğer mlies~cselerden doktoru bu
lunanlara da asnarmr kendi doktor
l.-:rfna yaptırmak üzere lüzumlu nşı
vı meccanen \'ermektedir. 

Diğer taraftan. haber ııldı~ırnu.a 

~öre, YUrdumuzun ba7.ı bölgelerinde 
de ihtiyati mahiy('ttc olDrak çiçek a_ 
'>Isı yapılmiya başlanmıştır. 

giller okulu - Hukuk Fakliltesln i 5-4, 
ocr:.ıirı;opr da Yi.ıksek Zir;ıat ı-:nstitü
'iiinü 7-1 yenmişlerdir. 

Gilntin en mühim maçı, Ankaragü
cil ~tadınd;.ı H11rblye taktmı ile An
karagllcil ara~mda olmuştur. Çok 
müc3delt?ll ı:eçen bir oy'undarı sonra 
Ankarnglicü 0--1 sahadan galip ay
rılmıftrr. 

Ankara At Yarışları 
Ankara, G (TAN) - Sonbahar at 

yarışlarına lıu.:ün de de\•am edilmiş. 

tiı'. Alınan neticeleri i>lldiriyonım: 
BİRİNCİ KpŞU - Meneviş birin-

ci. Gıın~·an 115 kunıı:;. 
İKİNCİ KOŞU - Pulat birine!, iz 

fkfncl. Ganyan 265, plaseler 100 ve 
100 kuruş. 

ÜÇÜNCÜ KO$U - Buket birinci, 
Demet ikinci. Ganyan 100 kuruş. 

DÖRDÜ:NCÜ KOŞU - Tomurcuk 
birinci. CeylAntek ikinci, Alok üçün
cil, Ganyan 185. pla~elcr 115 ve 115 
kuruş, 

BEŞİNCİ KOŞU - ntzır birinci, 
Dabi ikinci. Ganyan 140, plbeler 100 

f 
Her ,eyden tasarruf yapacak 

bir devirde yıfıyoruz. Yiyecek J 
de, yakacak da, giyecek do taur· f 
ruf yapmadıkça - eablt gel!rll· S 
ler için - gellrlnl giderine uy- t 
durmak lmklnı kalmamı§tır, Sa. • 
bit gelirli vatanda, - ki bDyUk J 
şehirlerde ekseriyeti teşkil etmek- • 
tedlr - bütün arzularına rağmen • 
bazı ahvalde arzu ettiği tedbirle- ı 
rl alamamaktadır. Bu arada mek· 

1 

tep programlartna uymak da var· 

df~il~ıı:üa; e•dee~:~~rde - bllhassa # 

ortamektep, lise vo yüksek mek. f 
teplerdo okuyanlar - ekseriyetle S 

l 
sabit gellrlllerln çocuklarıdır.Bun· 

far ders programları dolayıslyhı 

öğle yemeklerini mektepte yemek 
zorunda kalmakta, fakat mektep· 

i !erde yemek ısıtma vasıtası 
- mangal, ocak vesaire - bulun· 
madığı, aınTflardaıkl sobalarda dı 

t vemek işıtmak tmkılnr olmadığı 

l için, moktcplerlne sıcak yemek 
: qcStiirememektedlrfer. Peynir, yu- • 
t murta, sucuk, pastırma vesaire ! 
t qibl soğuk yemkler de buaUn 1. 

1 
çln aile bUtçelerlne pek a§ır gel
mektedir. Ayni zamanda bu ye· $ 
mekler. inkl,af çnğında elan ço· ~ 
cuk için kifl glda temin edeme• l 
mektedlr, DugUn için umana uy. : 
mak, a11elere tasarruf lmkAntarı· i 
n ı vermek vaııılyettndeyl~. Haf ; 
böyle olunca, mektep proaramla• : 
rını de61ıtlrmck llzımdır, Dert1 1 
saat lerlnl 8,30 da baglamak,. onar 
dakikalık t eneffUr koymak ve 
12,45 de bitmek Dzere tadil etmek, 

öğleden sonraki etUdlerl de hllı·ı t 
bütUn kafdTrıp çocu!lun dersleri·. 

t ne çalıştırılma itini evine bfrak.. 
ı mak mUmkündUr. Ancak bu ,e. 
t kilde aile sofralarında bir tasar· 
J ruf tem inine lml<ln vcrlleblllr. : 

M ckteplere ısıtma vasıtaları te· ı 
min edilse blle çocuğa ıyn bir 
yemek vermenin aile için ayrı bir 
külfet olduöunu glSıı:önUnda bu· 
lundurmak lbrmdir, BuaDn im. i 
kinlardan isti rade edecek devir· 
-le ya§Tyoruz. .. ......................... .. 

Karikatürist Ramiz'in 

K f ·i . ve 100 kuruş. on eransı 
Çlite bahis: Buket - Tomurcuk Dün öğleden sonra ltskildar Hal-

koınblnezonu 220 kuru~ verdi. kevinde kalaballk bir dinleyici 6niln .. 
Ahmet bntün suçlarrnı itira! c-tm:~ 

\'e hüviyetlerini verdiği ekserisi Mer
sfnli ban arkada:hm da takip adil
hıiye ba~lanmıştır. 

Bu arada frrsatcı Beykoz akmcı

lıırı tehlikeli olmaktıın geri kalma
dllar ve s11ğaçık, faç çizgisinden sür
düğü topla kale öni.ıne akarak Ciha_ 
dın yer tutmnı;ına ra~men çimenlerı 

yaJıyan sıkı bir şi.itl:.! t:ıl-.ımına bir 
gol k3zandırdt, 

:Bucünkü yarışlardan evvel Dandi 
Ankaradaki Maçlar İiimlndeki atın birdenbire hastalandığı de karikatürist Ramiz, "Nelere gtıJil-

Ümitli \·aziyette oynarken mrığlü-

J\.nkara, 6
0 

(TAN') - Şehriml.:de görülmüş ve havvan biraz ~onra öl- yorıız?,, mevzuu etrafında bir kon!e-
bugün yapılan maçlarda Siyasal BiL ır.ü~tür. rans vermiştir. 

J Sofyada Geniş 
l2ff (Ba,tarafı 1 incide) • Tevkifler . ~ Bnştarafr 1 in cide 

:SOV·VEl:.aTEBUGi · 

Sovyet hirliği ,birçok hlokh<.vz- taf' Baş tarafı 1 incide az iki bin tank. yüzlerce top. bin-
larla müdafaa edilen bir Alman Öğre_nildiğine göre, bu !cvka- !erce araba ye başka harp mal-
müstahkem mevziini zaptctmiş- lude vaziyet halkın devamı müd.. 7emesi kaybetmişlerdir. Alınan 
tir .Bu vuruşmada 400 l\lmnn deince, komünistleri, yahudilcri esirlerin sayısı 20 binden yük. 
askeri öldürülmüştür. \ve ~iipheli unsurlım bulmak ;1::e- sektir. Sovyetlerin yaralı ve ölü 

Alman kayıpları re şehrin bütün mahallelerinde kayıplarının ,c;ayrsı ise bu rnkamı 
Moskova, 6 (A. A.) - Reuter'in baskınlar yapılm1ştır. Şehrin bii- çok gecmekiedir. 

hususi muhabiri bildiriyor: ti.in halkı tetkiktEn geçirilmiş ve Alman resmi tebliği 
Stalingrııd cephesinde, bundan 17 araştırmalar, sokak sokak ve ev Dcrlin, 6 (A.A.) - Alman orduları 
&'Ün evvel başlıyan Rus taarruzu, ev yapılmıştır. 500 kadar komü. başkumandanlığı tebliği: 

Hitlercl Almanyayı, şimdiden 12 tü- nistin tevkif edildiği öğrenilmi~- Şarki Kafkasyada Ye Terek bölge
ınenlik ölü ve esire mal olmuitur. tir. Bunlar arasında, komünist sinde Sov7et taarruzlaı-ı yakından ve 
YarQ\ı ı;ayısı, bunun dışfndadtr, ny- lideri olarak tanınmış bulunan kısmen göğüs göğüse yapılan muka-
nca çok kıymetli Alman harp mal- bil taarruzlar neticesinde geri püs-
zemesi de yok edilmiştir, ve polis tarafından aranan biı·çok l;Urtülıniiştür. Birkaç tsnk t:ıhrip e_ 

:Merkeı: cephesindeki Rus taarru _ kişi de vardır. Bulgar~~tana bir clilmii. 1600 den fo.7Ja eRlr aluımışttr. 
zunun başlangıcmdanberi de Alman- uçaktan parasütle atlamak sure- Alçaktan uı:mak suretiyle taarruza 
lar burada, iki tümenlik kayıp ver- tile gelen bir komünistin tevkifi geçen avcı1arımıı; di.imınn piyadegine 
mişlerdir. Rjev'i kurtarmak için Al- esnasmda ateş teati edilmıı ve nğır kayıplar verdirmişler ve 12 tny
manlar, birçok alay ve hntta tümen l;u kcmünisi başından ağ!r su. yare dil-.Urıni.i!ilerdir. 
çekerek diğer cephelerdeki kuvvet - rette yaralanmıştrı. Bu komünis- Volga ile Don nrasında muhtelit 
lerini çok azaltmaktadır. Almanlar ~ekilleı·de inkişaf eden çarpışmalar 
ke.r§ı h0cumlar1nt şiddetlendimi~ler. ti gizlemiş olan üniversite tale- esnasında btr Sovyct taburu yolt e-
dir. Savaş iki taraftan da şiddetlen- besi de tevkif edilmiştir. ı dilmi~, 26 tank tııhı·ip olunmuş ve 
ınlştir. Kar tırtınaları, yollan ıeçil- Arastırmalar snat 9 da sona birçok top ve piyade silôht alınmtş
mez blr hale sokmu~tur. Faaliyetin eııniş .ve fevkalade vaziyt:·t hali- trr. Hava kuvvetı,,,.· 'C mensup nak
büyük yükü Sovyet piyade11lne düş - nin nihayetlenmiş olduğu radyo liye te-şkilleri son rrece !'İ.İÇ hava 
mekted.ir. i!e ilan edilmiştir. şartlarma rağmen l .• ·pısan kıtalann 

Stalingrad cephesinin cenup batı - ihllyoçlarını temin L·lıniştlr. VoJga He 
sında Alman mukavemeti ricııt eden Don aroı;ında yapılan muva:C!aluyetll 
Almanların evvelden hazrrlnnmış mü_ İspanyada 1940 Sınıf 1 da müd3faa muharebelerinde bir Viyana 
da!aa mevzilerine gelmeleriyle git- bombnct alayınin ikinci taburu misal 
tikçe fazlalıışmaktadır. Askere Çağırıldı teşkil edecek hat·eket tarı.Iyle bilhas_ 

Krasnaya Zvesdn gazetesine göre, Matlrit, 6 (A.A.) - DNB.: Resmi sa temayüz etmiştir. 
dün esas :faaliyeti, topçıı düellosu_ ve l!'azetenin bildirdiğine göre, yardımcı Büyük Don kavsinde son günlerde 
keşi! kollo.rı: müsademesi teşkil et- servistekilerden başka, 1940 sınıfına tankların himayesinde olarak mühim 
miştir. Bunun dtaında. müstahkem dahil biitü nlspanyol ihtiyatları 10 ilk- bir nehir kesimine karşı yapılan mli
bfr köy için mühim bir çarpışma ol- klnunda harrr bulunmak üzere sil~t a'• kerrer taarru .. dar ıeri pliskürttilmüş-
muş ve bu köy Alınanlardan geri a - trr.a çağtrılmışlardır. tür. 
Iınnn~tll". Bn köyün alınması. yeni Kallnin ile İlmen gölü arasmdaki 
bir Sovyet ileri hareketi kin yol aç_ bölgede düşmanın büyük bir tank 
maktadır. hareklt şimal Don kavsinin cenup - yardımlyle birçok noktalar a yaptıtı 

İzvestlanm bildirdiğine göre; dün doğu kxsmında cereyan etmektedir. taarru~lar kısmen göğU11 göğUse ya• 
Almanlar, Don dirseğinin doğu bal- Bu keyüyet gece yarısı neııreililen ptlan 3lddetli muharebeler netlcesln
gesindr kilometrelerce geri ~ilmek Sovyet tebliğinde adt geçen kasaba_ de akamete uğramıştır. DUsmrın 51 
zorunda kalmrşlnrdtr, ' !ardan da anlaşılmt.lctaclır. Par~in, tank kaybetmiş ve yenide-n ağtr ve 

Deev, Popof kasabaları Şir ırmağının 'Alman kaı·Rı taarrıızları kanll kayıplara uğramıııt ır. 
~ sol Y.tyı!:ı üzerinde bulunuyor. Şimal kesiminde h Qcum unrurlan 

M'oskova, ~ (A,A.) - Sovyet teb
liğ!, StaUngrad'm cenup batısında ,.e 
merk~ cephesinde şiddenı Alınan 

karşı hareketlerin! kaydetmektedir. 

i l}Ual edilen şehirler 
Londra, 6 (A.A.) - Reuter ajan-

Sürovikino'nun do~usunda demir- tara:!ından yapılan harekAt esnasında 
yolunun cenubunda Sovyet ill!'rleylşl ordu hizmetine alınan bir hUcum 
ve son 24 saat z:ırfmda terakkiler mUfrezesi bUhasıııı yararJtk göster_ 
kaydetmiştir. Don'un batr k1Y1sı ya- rniştir. 
kıntnda üç :eh!r i::gal edilml~tlr, Bun Uçak kayıpları 

Tunus Harbi 
ttJff' Raştarafı l ind de 

ların sayısı 40 dan fazladır. Ha
va kuv.-etlerimiz Bone limanın

da karaya çıkarılmakta olan kuv 
vetleri ve düşman kollarını bom
balamışlardır. Avcılarımız dün 
bu harekat bölgesinde 14 düşman 
tayyaresini düşürmüşlerdir. Bun. 
ların arasında 4 motörlü bomba 
tayyareleri de \'ardır. Avcıları
mız ihiçbir kayıba ukramamış

lard1r 

Libya'da durum 1 

Kahire, 6 (A.A.) - Llbyada de
ği§iklik yoktur. El Agheila dolaylartn 
da yalnız ke~if faaliyeti olmuştur. 

Fas radyosuna göre 
Londra, 6 (A.A.) - Fas radyosu, 

Pazar akşamki yayımında demiştir ki: 
Jedeidı • Mateur • Teburba müsellesi 
itjnde şiddetli bir muharebe cereyan 
etmektedir. Cenupta, kıyı istikametin· 
de hareket eden Fransız ve Amerikan 
birlikleri yeni bir mlistahkem mevzii 
iscal etmişlerdir. 

Hava alam ;noksanlığı 
haı·ekatı aksatıyor 

Londra, 6 (A.A.) - Reuter ajan· 
sının Tunustaki hususi muhabirinden: 
~crikan ve İngiliz kolları bütün yol 
iltisnk noktalarrna el~n hAklm bu
lunmaktadrrlar, Taburba'ya htıkim 
tepelere miıtte!ikler toplar yel'leştir_ 

miş bulunmuktadı:rlnr. Hava faaliyeti 
artmaktadn-. Hava alanı noksanlığt 
engel teşkil etmektedir. 

Berllne göre Taburba 
muharebesinin tal slldtı 
Berllrı. fJ ( A.A.) - Tunusta cere_ 

yan eden muharebeler h akkmda as
kert k aynaktan afiağıdak.1 malumat 
verilnıektedir: 

Bizertenln cenubundakI tank mu
harebesi diln Alman emn iyet kttala
rının tam bir muvaffakıyetlyle neti
celenmiştir. Bu kıta ltır ağtr sayaşlar _ 
dan sonra Taburba'yı zaptetmfslerdir. 
Kuvvetli bir İnglllz - Amerikan mQf
tezesi, isünnt ettiği mfihlm zırhlı kuv
vetlerle birlikte tatnam.lyle harp ha.
rlcl btrakılm1s ve bunu kurtarmak 

6 Vilayette --Dün Parti Vilayet 
Kongreleri T oplandt 
Ankara, 6 (A.A.) - Bugün aldığ1· 

mız telgraflar, Burdur, Seyhan, Esk'• 
§ehir; Tokat; Çorum ve Balıkesir C. 
U. Part!si v'layet kongrelerinin toPo 
landıiını bildirmektedir. Bu toplantı• 
lıırda idare heyetlerinin geçen iki Yl" 

fa. ait çalıı;ma raporları okunarak tas· 
vip olunmuş ve delegeler tarafından 
ileri sürülen dilekler tesbit edilmi~tir. 

Kongreler çalıtmalanna ıon verir
lerken Milli Şef İnönü'ye ve büyük" 
!erimize karşı bağlılık ve duygularını 
bir defa daha teyit eylem.işler ve ye• 
ni idare heyetleriyle büyük kurulta• 
ya gidecek deleogelerin de seçimlerin! 
yapmıolardrr. 

Mrl. Mannerheim'in 
Günlük Emri 

Helsinki 6 {A.A.) - Fin istiklSlinirt 
25 inci yıldönümil münasebetiyle Ma
r e,al Mannerheim ııu günlfilı: emri ne~· 
retmiştir : 

"Fin istiklali, ancak harp meydanın• 
da ve pek a~ır !edakarhklar bahasma 
elde edilmiştir. Bir devletin istiklSli 
ancak kuvvetle kurulur ve kuvette te• 
min edilir. Biz lstiklalimlzf Te urlı• 
ğımm muhafaza etmek için sil!hnnıı 
elintlzde döğüşUyoruı:. Bu mUcalede 
Fin ordusu maddi ve manevi kudreo 
t ini isbat etmiştir. Fin askerleriner 
ı;ok şeyler istedik. Fakat onların daha 
fazlasını da yapacaklarına ilınidimiz 

vardır. 

İrak'ı Hindistana 
Bağlıyan Demiryolu 

Bafdat, 6 (A,A.) - frak'ı Hin• 
dlstana bağlryan demiryolunun fşlet
m.iye açılış töreni dün yapılmr5tır Bıı 

yeni hat Rusyaya malzeme scv!tinin 
htzlandırıimasına yardım edecektir. 
Taknoen 200 kilometre uzunlufunda 
olan bu hat, vakit vakit kum fırtına• 
lanmn eıt11i ve sel gibi yağmurların 
vağdıit çorak bir c;evrede, gUnde bit 
kilome tre gibi inanılmaz bir siiratle 
vaprlmış ve meydana retirilmistir. 

Vkhy 6 (A.A.) - DNB. Bahrlye 
devlet sekreteri Amiral Abdal. arala• 
rında ''Conquernnt" ve "Arg'onaute" 
gemileri bulunan dört Fransız denlı: 
cltısrnd;n dokuı Sonteljrindenbed ha• 
'bu nlrnam111dıf mr bntfümi~ttr, B11 de
r.in!tı1ıırrn batmıı olmalarından koTto 
lıabvor 

Eski Afgan Kralı sının Moskovadaki husu.<;1 muhabiri 

lar Savinski, Nis!nsld ve Vertme şe
hirleridir. 

Don'un doiU kıylsmda 48 saatten 
beri büy{llt bir muharebe cereyan et
meldedlr. Bu muharebe kuvvetli bir 
surette müdnfaa edfien bir kl5yil ele 
g~lrmek fdn yapılmaktadır. Kliyün 
şlmal bntt lıesfmi So,.,.et kıtıılan hı4 
rafrndan 19imalden ele .reı:lrilmi;itir. 

~uhnebe d,ev~m ctmcJi..!..edµo 

Berlin, il (A. A.) - DCn Sov;vetı tızere cenup batıdan ıeıen difer kl. 
hava kuvvtelerl ı 8 11çak kaybetmiş· talarm tesebbüs\erl insan ve malıe-
terdir. Bunlardan 13 il Alman avcı- mece alır zayiat verilerek akim bı· 
tan tarafından dilşO.rlilmflsttır. Hic- rakllmıetır. 

B~ muharebeler esnastnda eJaıertai 

f ngfliz; olmak üzere binden fazla ealr 
alınmış, 100 kadar tank tahrip edil. 
mlş veya %apto1unmu:ıtur. Muhtelif 
harp malzemesinden ve bu arada yUr
lerce ııl'aba ve son sfstcm ıııahra bıı
taryalanndan mUrckkep olan ıtnni• 
met de büyüktür 

Amanullah Han Hasta bildiriyor: Don stepinde cenup Uıtika
metinde ilerllyen Sovyet ordusu SQ_ 

B ern, , fi (A.A.)' - bi haber alan rovikinn'nun batısında 35 kilometre~ 
ır.ahflllerdc ııöylcndlğine ıöre. eski llk bir saha boyunr.a Şlr mnağr ~a
Xral Amanu1tah Han 1ta1yada bir has- hillerine varmış va ınnıığrn bııtı :kf· 
tı:ıhanede yatmakta~u. Kral Tercmderı yfruıdô\ dl'mlryolunun cenubunda b<ı?t 
mu3 tarfptır, . !ı:asl!,baları e~ ı:eıthıııi~tir. B~ $'1.lr_etlt 

bir Alman uçalı kaybedllmentlşlfr. Bu mu vaUaksyetten sonra muk a
Bütnn dofu cephesinde havalıı.rm u- beleye geçen Alman te&killerI batı 
tnumiyet iUb::ıHylc fma. gftm~~ı ha_ hudutlarına doltru ~hPmmlyetli terak
\·ıı hıır,.kUına entel tl!'ııkil etmekte - kiler kaydetnıi!'ler \'e mühim diğer 
dir. bazı noktaları da ele geçirmişlerdir, 
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' 1 Fransa da kti adi lllrklye 

N 
Ecnebi 

BEDELi 

Vuır'ttan ~O© öır~a»Daır: 

Duzcede Be e • ye _ABONE 
1400 Kr. 
750 tıt 

400 .. 

1 Scno 2800 Kr 
6 Ay 1500 
s it 800 

160 • 800 • 

lfd Nutuk Etrafında 
Yazan: M. ANTEN 

Geçen hafta Mihver şefleri, mem. 
. leketlerinin iç ve dı15 cepheleri• 

:ın vaziyetlerini aydınlatacak ma.hi· 
ette nutuklar verm~Jcrdir. 

t! 1-iu~nda ltalyanm bütün bir Af• 
ka ımparatorlufenu kaybettiğine hiç 

;enıas etmiyen M. Mussolini bilhassa 
ılncııız düşmanlıfl üzerinde ısrarla 

11rnıu:ı. İngiltere ile ayn sulh yapma
;uı İtalyan miIJetf .için, !eliket olac:z• 
ını, esasen İtalyanın A manyadan ay. 

tılınasırun mümkün olmndığını söyti· 
~~t~k, Jkl memleket arasındaki sıkı 
tlık neticesi ayrı bir İtalyan milleti 

~= ?nildafaa edilecek ayrı bir İtalyan 
b ~vası bahis mevzun olamıyacağını tr• 
~~l!ür ettirmiş ve İtalyan ml1letinin 
ııı~'.11anya ile birlikte sonuna kadar 

ucadcleye devam edeceiini anlar 
llıı•tır 

Mu;solininin çok azun eUren bir 
'uk!ittan sonra bu mahiyette bir ne• 
1 

k söylemesi, İtalyan mJlletinde fo• 

1 ~ın sıyasetinc kar11 bir hoınutsu:ı• 
12S:Un bcllrd'fıni ve Almanyanm mu
~ fferiyetine karşı itimadın azoldı&ını 

de eder gibi gorüoüyor 
İtalyayn ait son relen haberler ara· 

' ·ı~ bu côrü~li teyit edenler ,oktur. 
~ir Londra telgrafına göre: "Bir 

~?k ~n aı:uı Kr~la gönderdikleri 
it r arizııh Libyadakl bezimeUcrln ve 
lınan hakimiyetinin, büUln kuvvetin 

:. lı:crt ıalihlyeti olmıyan 6ir adımın 
•<ııde toplanmasmm neticesi olduğu. 

llıı :ıöyhyerek kurtarılması kabil olan 
ıt~lerln kurtarılmasını Kraldan hıte· 

••lerdir. 

1 l~lyanııı muhtelif yerlerinde 15ulh 
hinde nilmayi~ler yapılmaktadır. 

> /\lınanlar, her ihtimale kar§r, İtalya. 

1 ~ büyük lwvvetler göndcrmektedir-
tr. 

1 Slcllyada Alman idared altında ça. 
•ı • it lllak istemlyen İtalyanların Alman• 
i r tarafından kurıcna dizilmeleri bir 
')anın çıkmasma sebep olmu~tur.,, 
)' r!i!ttcfikler, ttalyayr Almayadan a· 
•.rarak ayrı bir sulha mecbur etmek 
ııı b!itün gayretlerini &arfcdiyorlar. 

~ Churchill bir kaç gün evvelki nat. 
) llnda Tunus alındıktan sonra İtalya· 
il lca~ı korkenç Tc tahripk r bava 

1~nlan yapılacağını söylemişti. Tunus 
~htnadan evvel bu akınlar b:ışlamı, 
~ lunuyor. İki gün evvel de Şimali 
~frlka üslerinden kalkan 4 motörlü 

11 
llıerikan Liberatör tayyareleri Napo. 

d, Siragüz ve Sicilyad.:ıki askeri he. 
b .rıcrı bombalamışlar ve bu yerlerde 
lı)Uk tahribat yapmıılnrdır. 

1 
Goebbels'in eon nutkunda nihai za• 

ttln zamanla ve aabırla kazanılacağı. 
Ilı ııöylcmesi, bir ı,;olı: defalar elde e

~ldiğj ilin olunan zafere uln~mak r 
~ daha hayli çetin bir yol bulcndu• 

1 
nu göstermekte ve nazırın bu defa 

tv1taıade ihtiyatlı bir dit kullandı~ı 
töze çarpmaktadır. 
t' .\lmanyada söylenen nuteklar, aske" 
1 harek1ltın inkişaflanna müvul ola
ıa1: bir çok değiıiklikler göstmniıtir: 

Almanya yıldırım barı>leriyle Fran· 
~ da dahil o!dcğa halde bütiln Avru
~~l'a hikim olduktan sonra söylenen 
'lııtuklarda kısa bir zamanda lngfllt• 
1tllin de yere serilerek Avrupa barlıi· 

ı ~ill bitirileceği ifade olunmc:ı ve AJ.. 
llıln milletine 1941 de urer ve sulh 
'dedllmiştir. Halbtıld İngiliz: mukı• 
~tnıeti ilk defa olarak Alman pllnta· 
l'tııı bozmuştur. 

Almanya daha sonra 'İngiltereyi 
~a~IQp edemeyince Te onunla bir uz.. 
'lıtna sulhü yapamayınca SoTYet Ru11-
~l'a ealdırmı:ıhr. tik aylardı kazanr 
~il muvaffoktyetlerden sonra, artık 
~tztlordu diye ortada bir 11e1 kıılma
Cıfrı, Moskovamn Te Lenlngradın zar
tıl\rn bir gün meselesi oldcğu öne ııü· 
'Glrnü:ıtllr. Fakat Sovyet mukıvemeti 
~·lttıan pl!inlarmı ikinci defa olarnl: 
UOzmuştur. Nihayet geçen ııene Rusya. 
~il kısın çok sert olduğunu, kuılorda 
tlltl \:cdretl hakkındaki. tahminlerin 
~ı:ı çıktığı, ve Alman ordesunun 
;u1ük sıkıntılar geçirdiği bildirilerek 
llcbaharda Ras meseles.lnin tamamble 
h~ltedilece~ ümidi izhar olunmaştur, 

l?akat 1942 yaz harbinden ıonra da 
~tzıtordunun muka.,e:mctl lnnlmayınca 
b;ı defa Rusyanın Almanya iı,;in artık 
%Ukc1J olmaktan c;ıktığı, $arkta lnl"• 
~ttli bir mUdafaa. h:ıttı tesis edilerek 
~~tbe tnclttcrcye lı:ar5ı dönüleceği 1-
•lı, olunmuştur. 

l?akat şimdi Almanlamı bu kcvvetli 
tnttdnfaa hatları da bir çok nokt.alarm• 
~n yarılmıs bulunuyor. Be5 nttr ytiı 
•n kisilik Alman ordulannın çevril· 
tlı: tchllkestne maraz bclandeğu ileri 

'lirulmektedir; Rostof ve Smolensk t• 

lıirıert tehdit altına girmi:ıttr. tnıtlte"' 
le bir taarnıı: i1ssti haline ge1mi$tİr. 
~frikada Almanyaya karşı veni bir 
~he açılmı,trr. Mihver E!Jgeylaya 
'Qdar blltün Libyayı kaybetmiştir. 

nu vaziyet kar$tSmda Goebbelıı'ln 
"lıtnıanya o kadar ceniı sabalan iliıtnl 
lıtıiııUr kl bazı noktalarda geri c;ekii• 
~~izin hlc; bir ehemmiyeti yoktur.,. 

~-~daki aözlerl b"lh~ss:ı ~~ 
"ili ~kpıcktcd~ 

Majino Zihniyeti mi 
Yaşıyor? 

,Ve lase 
• 

j ' 
Köylerde Ziraat 

) Düzcede iaşe iş eri 
yenin Geri almış 

azi eti • 
• B 1 di· 

ŞARLO 
Yazan: ULUNA1 

''Şarlo" diye tanılan ''Charlle 
Chaplin", dün akşam Türk 

milletine bir hitabede bulunacaktı; bu 
flCtırlar, bize kendisinden, onu antadt" 
ğımu:, tanıdıflmız gfbS bahsetmek fıı
sa tın r veren hitabeden evvel yazıtmq
tır. Bu itibarla Şarlo'nan söyled!klo
rinden defi! kendinden bahsedeceğim. 

Fransanın 

Göre 

Vaziyetini -Tetkik Eden 

Ancak Ziraatçilik Fransanın 
GeJcr;elttc Avrupnnrn ne ıtlı:il a• 

lacafı, eıyasi ~e lktı5 dl du• 
rumunan ne olacağı iki mücadeleci 
zilmre tnrnfından esrarlı bir perde 
ile örtutü bulıınmaktadır. 

Dcmokras!ler olsun, Narller oJıun 
hep cmumi formullerh: iktifa ederek 
milsbet ve ~arih bir program ileri 
sürmemektedirler. Bu hail, mUcade· 
lenin en ate:ili ı:amanında, gelecekle 
uğraıımıya imkln bulunmamasına 

ntfetmek kabildir. Maamafih bofuş• 
manın nisb~ten sakin devirlerinde de 
böyle bir te~ebbüs ve izah ortaya ıı· 

tılmı~ defildir. 
Yalnız Fransada uıun müddet ika• 

met dml~ olan bir Alml!.D lktı:;at

çıaı ile Ren mıntakaıı sendiki olan 
ve Fransııdalri Alman iktısadi tqki• 
liıtına ballı bulunan dlfer bir Alman 
mUtchassm iki cıer ııefrederelı: Frnn 
unın lıtikbaldekl ekonomi durumu· 
na dair huıusf fıklrler!.ni söylemi 
lerdir. 

Bu kitapların aaıllan elimizde bu· 
lunmımalda beraber hülbalımna nr. 
zanın dQştincclcrl 161lccc toparla• 
mak kabildir: 

** 
Franıız: fktuııdiyatr en parlak 

aııfhasıru Kral on di5rdüncü 
Lui zamanında daha doğrusu (Col· 

r- YAZAN : -'\ 

1 H. ükrü lia an j 
bert) devrinde idrak c:tmi~tir. Me~ 

hur Nantcs (Nant) beyannameı;inin 

ger! ahnınası 1snl J>rotcstanlıga 

krallık içinde hUrriyet verilmesinin 
reddi bütün Fr;Jnsır: ekonomi haya
tına öldürücü blr darbe fndirmiıt1r. 
Cilnkü Fransrz proteııtanlarr zeki, 
ı;ah,kan ve u&ta kimselerdi. Bunlar 
Fransadan kovulunca biitiln meharet 
ve ıırrlannr beraber cötUrerek Git• 
tiklc>rl protcstan memleketleri yani 
İn&iltCTe, Prusya ve Amerikayı 
şenle7ldirmfıler, zeng!nlcştirmi~ler 

dir. ){atollk memleketler Fransa ol• 
un İspanya oltıtın bir husefa :nah· 
k\ım olmu~lardır. Fransııda fnzln O• 

lıırak bilha a Napoleon muharebe· 
!erinden iOnra burjuvazi sınıfında 

kolay ve rahat bir hayat ve irat ile 
g~inme zlhniyetl calip ccldliindcn 
tehlikesiz n11amak emelleri uyuştu• 
nıcu bir rol o:vnamııtır. Adeta bir 
nevi ikah!!adl Majlno :zihniyeti ycr
Je,mlştir. Böylece zenıiıı kaynaklar 
hep atıl \:nlmııt ve Fransa ciddiyetle 
Sılcnmemiştir. Alman1a yanı baırn• 
da böyle bir definenin gayri mek' 
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Dünya 
Tesir 
Balıklar 

Harbi Balıklara 
Ediyor, Fakat 

intikam Alıyor 
Deniz Muharebelerinde Top 
Ve Bomba Kadar Ballklar da 
insan Zayiatı Verdirmiştir 

yer yibilnde balık 
yemiyen millet 

yok cibldir. Hele ba· 
n milletlerin baıılıca 

1t1dasını balık teşkil 

eder. 

(
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fabrikalannda para· 
~tler, harp mecruh 
larına sarı:ı bezleri; 
numara Jı:atulart ye· 
rine de bombalar imal 
ediliyor. 

U:r:ak Şarkta, Pır.;lfiğe ıerpi!miş, 
btiyiikJU, küçüklü, on binlerce adanın 
slkfnleri, Çinin ııahll ve nehirleri cl
v:ınnda yaşıyarıların, Japonların, Hin
diçini balkınm hemen hemen baslıca 

cıdası balıktır. Şu hale cöre yalnız 
buralarda 500 milyona yakın bl.r kütle 
- ki dünya nilfcsuncn beşte biridir • 
ba!ıkla yaşıyor demektir. 

tncilizler, Şimalt Amerikalılar, Nor
veçliler, Danimarkalılar, HoJandalı -
tar, Fransızlar, Ruslar balığı diğer et• 

lere tercih ederler. Ticaret ve harp 
harp umi!erindeld mürettebatm ko
ma.nyasrnın ~mda celeı:ı balık kon. 
r.crvclcridir. 

salık ticaret ve unayfme ccllnce: 
büyfi]ıc ve denltci de...letlcrin ser 

vet menbatdır. Şimal denizinde Dagger 
Ban1ı: Norveç ile İzlanda deni%1eri, 
Gaskonya körfezi, Blr1(1Jlk Devlet!cre, 

Kanadanin doğu batı sahilleri New 
Foudland banklarlyle (bank açık de-

nlzlerln sıf ve kmmal Abalarına de
niı;) şimal ve cenup baz deniıleri u• 
zık ıark sahilleri pek mühlııı birer ba· 
lık sahalandrr. 

Harptcıı evvel, batı Avr111>a de.,!et. 
terine alt, ticari binlerce b:ılık ıemisi 
Daıccr Bank'~ toplanır, rlnca evllt. 
lan, morina •e hamsi clddt maanam 
yek<lnlara balii olur, balık ucaılutu 

da dolrun kir temin ederdi. Be sa
rctle yapılan ticaret •e buna müte-
!erri sanan milyarlarca lira tatar. 
milyonlarla halk bu yüzden maitetinl 
temin eylerdi. 

Dünya harbi artık bu sahalarda ba. 
lıkçıhğa set çekmis bulunuyor. Şimdi 
balık ticaret!, ve balık ganayll felce 

uframrştır.. Balıkçı gemileri birer 
muavin harp ccmi.sJ haline ifrat edi!· 
miıt1r Aflar çtlrf!mcle mabk!\mdur. 
Balık· )comerrc fa.brikalan betki as-

kerf maksat uinma çah,ıyor. tncil
terec!o HulJ, Grl1t111by, Fransada 
Boulogne, Salnt Malo, Larochelle, 
Bordeaux birer üs halini a!mı~tır. 

911 harpten pek az; müteessir olan 
balık!ar yalnı~ bılinıılardır. BU. 

hassa cenup buz denizlerinde, avla-
nılmak korkusu olrrnıdan serbest. ser 
best dolaşryorlar, Şüphesiz •nesi!Ieri 
bu fırsattan istifade ederek çofalacak
nr. 

Acııba yakıında nydıt'1m sahalar -
dald ba!rklar da balinalar gibi rahat, 
hazıır jc;lnde ya~orlar mı? Hayır. Ar. 
tı1': bu denhler karalar gı'bt birer cep... 
he haline gelmiştir. Bcralnrda uçakla
rın, deıtro,.erlerln, denizaltı avcılar·. 
nin dcnlaltr avlamak için attrkları 

ttı altı bombalan b:t!ıklan normal tc 
tulmalarmdan kat, kat riyadc tahrip • 
kir bi surette imha ediyor, Uçalı: 
bombabnnın, torplclolarm, !m!:vinle -
rin, gemi ve aahil toplannm tesiri d~ 
bıın1ara illve eder "Ve bir denizaltı bom 
basınm y!iz, Yüz eni metre ya'lclnlndı-
1'nt!adığı vakit bile hlr dentzaltrd"" 
nphğı teosiri göz önünde ttıtar alt 
balık ettrülerinin ne hale ıreldi~nl ko
layca tmıa~ cdebilirh:. Bu dcniıler
de bahklann normal nnıhacerctlerl 
nmurtA yapmalan, ilka fiillct"i bir:n
bıyal haline gelmiJtfr. Mealesef be
şeriyet bu halin acısmı neride dnba 
feci ~ekllde çekecektir. 

Ba harpten fayda!anan deniz mah
l<llnı yok değildir. Hepimiz: pelı: iyl bi
llyonız ki köpek lıaltktan pek obar. 
lna.n etine de çok haristirler. Sıcak 
denizlerde mebzul bulanan bu balık
lar harpten evve! plaj lı:ryılanuda do
lapr insan a•lardı. Bu 7iiz:dcn senevi 
insan kayıb1 yüzleri ccçerdt. Siınd: 
artık plif lnyılarınaa me$ral olmuyor
lar, Atlantik Te Pasink'tn engin salı:•• 
lan onlar için yüksE!lc avfanma yerleri 
olmuştur. Torpi!lenen harp, taşıt cc
mflerinden, can kcrtarım yelekleri ol
duğu, kendilerin! dem:r:e atan zanilı
lar, belki bir nsıta ile kurtanlmak 
ümidiyle çnınnrrken, k&J>e\: balılı:!a. 

rmm lceıldn di§lcd arasında can •eri 
rlYorlar. 

Cnva, Mit!way, Salomon adatan et 
vartnda vu\:ca selen deniz muharebe 
lerinde köpek balılıı:larmın verdirdifl 
insırn zayiatı her halde toptan, bom. 
badan çok fazladır. Demek ki bir ba
kundan deniz hayvanlarr da, kenui!~-

Alman fktısatçılarına 

Kurtarıcısı Olacaktır 
şuf 1!::,lmasma razı olmamalıdır, 

Fn.nsız iktısadiyatı Almanyanın 

ıhUyarlarına a;ôre düıcnlc-nmell ve 
Fransız makamlarına bu bapta emir. 
ler verilmelidir. HatUl böyle direk
t ncr 1940 tanbcri \•crilmiştir bile .. 

Frarı&1 ziraatın! dahıı canlı bir ısu· 
rette işletmeli, köylülliije qaha mu• 
tena bir mevki ayırmalı ve bilhassa 
ııömlirrelerini dııha eses\ı bir tarzda 
iıletmelidlr. Çok ealtlıım olan bu zi· 
mat kaide ve esası üı'.rlne gıda 

maddeleri, lli\s ve ıiynet. mcnsccat 
ve mekanik ııan yjj mukcmmcl bir 
Abide gibi yl1kselmelld!r, Fransayn 
tehlike ve çah{;mak Ecvki aşılanın·· 
h, aile bağ ve muhabbrti yeniden 
telkin olunmalıdır. 
Fransayı yakından tanrdığını un• 

neden bir Alman iktıaatcıınnın me• 
muriyet ve vazife icabı Fransadakl 
uzun ikamet ve tcmasınd4n sonra i•• 
tfkbal hnkkmda c.h:dliti program bu
dar. Yani zinıatçilll: Fransamn knr
tııırrcrsr olacaktır. 

** 

eseleleri 
Birinclte~rln aymı r- y AZAN: - ~ün bir baı,;ck YI• 

Dü:ıcqe yakın llut iki liradır. Adn" 
bir köyde geçtrd'm. l paz.an • Düzce oto. 
Ba mrntnkadaki köy 1 NECATI YAŞMUT büıü bedell yedi 
lcrde dört be:ı ay ev• ! buçck veya on Jj• 

vclki fiyatlara cöre radır. Bunun tcsbiti 
ia~e mad(leler!nln değeri bir misli art· ı Yokunun hüviyetine nnz:aran dcftşlr 
mııt1r. Fakat bu artııta harp vaziyc- Otobllslerln içleri pis, otaracak yerle; 
tinden ziyade çok ~iddetli bir kış ve 1>arı,;a parçadır. On kiııiUk bir arabada 
o~u takip etlen kuraklık birinci amil yirmi yolcu seyahat etmiyc mahlrllrır 
o muotur, , dur. Dilı:cedcn Adapazarma tıklım tık• 
_şl~dctll ve uzun bir kış müddetince hm dola olarak hareket eden araba· 

koylu a' kalan süt hayvanlarını ya nın bu dolmuş yerleri ayni zamanda 
kesm!ı yahut elden çık_.armııtlnrdır. 1c5ylcrde inlp yolda binecek okular 
Bu suretle yağ, peynir, yogurt bulmak f .. .. Y 
çok gUçlc;.miş ve fiyatları İstanbul pi- 1. ra ından uç ı:un evvelden parar;r Vt• 

yasasınkine yaklaşmırıtır. BütUn bahar rılerek tutulmuştur. Şüphesiz ki bu 
ve yazın ilk kısmı müddetince devam volcelar da yolda bırakılmaz, onlaı- da 
eden kuraklıktan buğdny ve mısır almır. Soförün keyfine, yolda şoförün 
mahsulü çok müteessir olmuş. köylü tesadüf edip konu5acağı ahbap köylü· 
bu sene, normal senelerln mahsulünlin lcrin adedine ve radyatörün sc kaçı• 
y&nsmı bile alamamıı;tır. Köylerde ran deliklerinin büyüklüğüne göre üç 
bcfdayın kilosu kırk, mısırın otuz bcı; veya dört saat dev<lll'I eden yolculuk 
kura&tur, Mmr fiyatlannn yüksekliği nihayetlde birbirine yapıı;m~ yolcular 
ycmurta plya~asmda tesirini goster• Adapazarrnda kendilerini birbirlerin· 
miı;, köylfi tavaltlarıın besliycmiyerek den güc;lilkle söküp kopararak arab3• 
birer birer lcesmi:ı veya satmıştır. Yu· dnn yere düşerler. Bu haller bugünkü 
murtanın tanesi 4 - S kuruştur. Ku• ıtayrl tabii şeraitin doğurduğu vaziyet 
raklrktın çok müteessir olarak ne§"' dei?ildir. Ve be, harpten evvelki senc
vünerna mevsiminde ancak yirmi beş !erde de bövJeydi. Yalnız: o zamnn o
santim boy atabllcn tGtünler, E!ytul hl- tobüs ücretleri makul bir hat! dahi· 
dayetinde başl~yan eürekli ve slddeUi lindeydi. Düzce otobüslerinde seyahat 

Mareşal Petain de io başına cet• yııfmtırlarla ?ırdm boy atarak bir .. den yo1Ctiların acıkh hatleri bagünlı:ü 
d ~ daklkadanberl kö1ltiye dr• buçuk metreyı bulma,, fakat devam c- fevknllide şeraitin zalI olması 1 d ğll 

yanarı bir idare ve ekonomi kur- den ya!"1~rhı ıünlerde yaprakların ancak Düzcede vıızifeırin! m;d~k ~lr 
mal: kararındadır. Cok daha eski za· ı:UnU gunüne kırılıp kurntulmasma im belediyenin mevcut old fa 6 'h 
mantarda da Fransanın çok maruf lrln bulunamadığı için tUtünler bozul· yete erecektir. u g D nı a-
nuırlarmdan (Sülli) de ltöy{l Frsr• rmı~. hattl ban yerlerde h!c; toplan~· 

sanın memesi olarak telAkki ediyor 1rıuıdan tarlalarda çürfivüp kalmıstır. 
du, Mer'ıı ve tarlanın memleketi ya- Köylünün mamraf edt'rek ve emek 
ı;atmrva l:afi celeceitlnl ileri "IÜrüyor. c;arrederek toplayıp dizdifi tütllnlerln 
de, Maamııfih ba fikirleri ileri süren bir kısmı da, aynahklann günlerce a· 
doktor Rin.ı;ren Fn.nsanm yeni Av. ,..,k hAv:ıvııı cıkıırı1amaması yijzünden 
nıp~da kendisine diisecek bu hl:ımr• .. aynalık gözlerinde çürün-iüııtür. Netice 
leri hakklvle ifa edip edemlyeceğln. olarak geçen senenin iki misli araziyr 
de (ok terei!dllt fclndcdir, ÇUnkfi 1ütUn ekilen bu mmtakanın bıı ı;enf'ki 
hep ba ı:atm fikrine göre F'rınsada rckoltel.'İ ancak ~ec;en scne'kt rekolte• 
en az rasgelinen §ey genç ve cescr ye müsavi nlacaktır. 
fş adamlarrdır. Öyle gençler 1d teh· + + 
ilkeyi, c;alısm:ıyı, didinmeyi &'Öre a
labfüin. yeni devrin biltDn zihniyeti
ni kavnyabilsin. 

Ba gıöi fertlerin Frananda nadir 
olmaısmın illetini de doğumların .,. 
hihnda ve bir çok yıı~h adamlorın 
sanayi, ticaret ve memuriyette mı:ıı-
kilerine inat ve ısrarla yapışmalarına 
do aramak Utmndır. 

Ba eser remıi veya yan resmi hlç 
bir sallhlyet sahibi o\mıyan bir i'r 
1ııııatçı uraf'ITldan yarılmışbr. Mr• 
amafih teneffüs edilen havayı gö~ttr 
mek bakım:ndan kısaca bahscdilmi
ye ibik ayılabllir. 

Çimento Vurguncuları 
l\lahkum Oldular 

Köy{jnde clektrfl: ısantralı tesis e
deceğinden bahisle villyetlmlze mil
r;ıcnnt ederek b~ ton çimento alan 
ve bunu Zeytinburnu çimento fabrl. 
knsmm blraz llerlslnde ytiksek fiyat
ta satarken yııkalıman İzmit kllyle
rindcn Turgut Meto ile bu iştekl suç 
ortağı Kenıının Milli korunma mnh
kemesinde görülen davası bitmiş. 

Turgut Mcto alt.1 ay hapse. 200 lira 
p:ıra ccuıstna, Kenan da 20 gün hap_ 
sc, '10 llra p:ı.ra c:ezastna mahkılm ol
muftur. 

Çok Acı Bir Kayıp 

M eyva ağaçlan da geçen kt~tan 
~ok zarar görmiişlerdir. Ceviz 

ağe.çlarının yansı donarak lruramuş· 

tur. Köylerde cevizin kilom otuz bet. 
kırk kuruştur. Elma bol fakat ekser·· 
si ha'Stahkhdır. Kö1lü, mcyvacıhk 

hckkında hiı; bir bilgiye sah!p değH· 
dir, Budamıı, ilac;lama meseleleri ih• 
tünde bir malihnntı yoktur. 
M~a yeUıcbild!fi kadar kendi 

kendine yetişi r. Halbu ·I Düzce ovns-r 
sının Gimal kısmındaki dığlann fi!• 
maçları ve etekleri elma, armut bağ. 

lıırı fc;in ideal bir iklime maliktir. Me· 
len deresine yakın, şose Ustılnde z:. 
rcıat V~kAlctlnln bir nümune fidanlığı 
vardır. Buran miiracaat eden köylii
ye ai?aı,;lan ilaçlnmak uscllcri göster• 
lir. Hattl zannedersem il6ç de verl
lir. Fakat mesele kövlünün müraca· 
ııtıdır. Kövlü. mevva ahc;larrnm h:ır• 
lııhl:lt oldeiana bilir. Yarım gaat mc· 
sııfede nümene fidanlığı olduiunu da 
Hl!r. Fakat gidip ağadarmm dC't'dine 
bir derman aramaz. Mesele meyva n. 
bcının hastalığını değil önce, kö•lü
de tabiat haline gelmiş ba ihmakilfk 
hastalığını tedavi etmektir. Bu da rul• 

hiyeJerde ve köylerde vazife alan ve 
~taran münevverlcrimize dusen büyiik 
bir memleket Tazifctidir. 

Arabamız yolda seciktlği için 

** üzcc, coğıtaft vaziyeti !tıö~riyle 
iman çok kolay bir ıehlrdlr. 

Nüfus kr.safetl ile mmtakanm tütGn 
mahsulü ib'b:ıriTJe z:enR'inliif de imar 
Vt" tcr.ı'kldvi daha 'ltC1l11vlııstırneak fi• 
mil!('rdir. Bahusns An;ıdolunun en ı~ 
lei: bir YOiu olan Arhoar:an - Bolu il"• 
ıesl üstündçdir. Böyle olduğu halde 

lntnliptan evveikf manzanısmdnn hlc 
bir SCY d"'i?iısmemiştir. Son eneler 
•ı:rfrnd:ı Dnzcenin kn:r:ıındıfr ıscylcr 
bir elektrik bir ac S('nrin 'ônlindeld 

nark denilen bir bahc;cdir. Düzcede 
lı"' ıcne kurulan ve ik giln devnm t• 

den pamınr yaTnn: Dürce kazasının 
tlcğil, btitürı civar kazalannm nUfus 
ve <?mtiasını Dü:ıcede taplar. Hem öy

\e toplar \i bfitün bu eivar kaza. n"• 
biye ve kövlcri Utn.l\1Jllyle bosal rak 
mmlarm kadın ve erkek yediden yet. 

mfsc 'ltaclAr b!itün halin ~llnlerce Düz.. 
eme kalırlar, JWlerne. hanlardA V"' 

~nkıılrlarda vntarlar. Ad p:ızan. Bolu 
Gerede. ve Arıkpra soseı;J ırni çok mii
ı, ım b~r şose de sehrln kinden gecfii.!: 

v~ Düzce mühim bir durak yeri oldniru 
'°1:?lde şdıfrde otel d,.nilmivc lhik bir 
ver ve Jokıınta deniJecel: bir dükltfln 
mevcut değildir. Mmtaknnm bütUn 
ltöv1eri her hafta Pe~embe günü ı;r
hirde kurulan paıarda Düzceden oı
'1ıkl:ırı p:ıra7a ekim mahsulünün bt• 
delinin mühim bir kısmını da ilave e
derek bu panı:ıyırda tekrar Düzcede 
bırakırlar. Fakat ba büviilı: mübadell"' 
den Düzcenin yapabildiği jstıfadcnin 
müsbet ve güzel bir eseri henüz m""" 
cut deiHldir, 

VEFAT - RdıOlbAttatln mc:hum Mub
dıuade AMullah Beyin bOJ'(lk hrfmcsl ve 
llmbre muha•ebııt l!:lftdtlril mttlnını Yu111• 
ıı:vuddin d endinln rtlikau. ZITaat Banklı• 
r. ..-hs lrontTotıl Vefa ft htanbul lı:amblya 

, fldCrltıfU ıellerindcn Balı• Anaırdın'tn .al 
t ltrf ve Gcvn COmhori7et MOddeiumumlı ı 

Munir HOahu'in bOyOk valdesl Fatma Mulı-
ılnof,lu lnlhal etınl ti r Ccnunl. bıııiln anı 
U .30 da DeYOflu Zlllı:Qr huıahanulndcn kal
drnlarak Uakfldarda Ycnlc:am~e lldndl:vl mtlte 
lııp na"'arı lı:ılmdıktan ıonra Karacahmcde 
"• f~•·<'lil~ccktlr. 

~----

Bundan bilmem kaç sene evvel Sar. 
lo tngiltcreye bir seyahat yaptıfl za
man gazeteler, Büyük Britanya halkı
nın kendisini bir hükümdara yapılan 
merasim ve teşrifatla kabul etti~!ni 
yaımı~lardı: batti bazı gazeteler, ona 
kallı gösterilen bu ihtiramda qerlno 
masruf olmryıuı- bir ifrat sezerek: 
"Bütiln insanlığı güldüren, ona baya. 
tın ne esini tattıran bir adam da "lrah• 
kaha hükümdarı,. sayıldıtı için el• 
bette böyle büyük merasimle kal'Gr• 
lan.-nalrdrrl" gibi yanlış ve saçma bir 
ukalalık yaptılar: çünkü o zamanlar 
hiç birisi henüz Şarloyu tanımamış ve 
anlamamı:ı olduğu için ondan aleti• 
dn bir "komik.. gibi bahsediyorlardı. 

Halbuki 1'Şnrlo" mastarlp tnsanhfnl 
bir scnboldilr. Sarlo hiç bir zaman 
kendisini seyredenleri rtildürmlye tc. 
nezzül ctmemlstlr. Takdirk5r1amur1 
ıtttıltları kahkahalar onun tub~Oıklarr 
n.1 değil, bize nakleylediii bcıeri:vetiıı 
s:ülilnc;tüfünedir. Sarlo glildürm~z: diJ.. 
~ndürür. ı 

Şarlo, tiyatro &leminde ''tezli ııT:ve~ 
ter,, denilen zUmreye giren ffimlerinıfo 
1mıdlsl için öyle bir rot seçml$Ur kL 
nnnarr, od.deri, fsyanlan, hatt& lhU· 
raılan ile tamamen inııanlıfı temgit 
eöer. Sarlo için tnema bir ilem değiJ., 
bir vasıtavdt.. Fattl. Malek, Hırold 
t.oyd, cıöllerl sinemanın altm kafes
lerinde kanatlarını çarparak l>tl!şlirler
ken Sarlo o altın kafesin cidarlarını: 
parçalamış ve ziyadan müteessir olmıı. 
van gözlerini yüz bin güneşi! ııftıklani 
dikerek bir kartal glbJ sanatm E0111U7\ 

rf'zasmda güzmmü,tnr. 1 
Cevird!IH filmlerdeki m~nılar, bff 

coklan gibi mahdut bir sahada i15Uym 
vakalardan ibaret değildir. HeıısJ hat. 
tli iptidai ve ufakları d:ı dııhll oldcğd 

halde birer "Camla" dır: Onlarda bes 
"ttln manevlyatr ttıhtll edflmlştlr. Saı
lc, gerek beyaz perdeye aksettlrdlft 
tıısvirlerde. ve ıerek bi:r:zat kendind• 
bize kendimizi g8stcrmlııtlr: eserle
rindeki kuvvetin ve muvaffakıye~ 
sırn budur. 

BüyUk mümessi1ln bütün eserlerin'°' 
de 'her 6e)'den eV'f'el derin bfr felsefe 
vıırdır, Bu, "Zoln" nm •'Maapassan~ 
tn, "Flaubert,. in bazı romanlarft!Df • 
!':erptifi neşeli kisve alnnda\:f rah tal:• 
tlllerlni batırlntır. Fakat Sarlo buna 
tf:ıha kuvveUI, dııha gi?Jliş daha etraflı 
w.mrııstrr. \ 

Şarlonun iti veya ha eserlnin aiıe
rlr.den daha milltemmel oldu~nu lc!W« 
"'tmek doğru olamaz. Zaten bütün c
~erlerine bir "şııheser" hilviyeti verc?l 
be adamın be büyük kudreti hiç kim-
eye nasip olmamı~tır. Sanatk rm btı

vük filmleri muballed birer sanat lnı• 
"'tdesi ise tıfakları da temın llemlnin:. 
d8rt mısralık "Rublt" teri demdrtJr. 

Dünya Sarlôdn daima bir lıenzennn 
hir dert ortağını görmüstur. Onun 
''Altına hücum" adlı filminde yarattr" 
f<r tip kuvvetinde bir sahslvet o'mdlye 
1tadnr görülmüş de~ldir. "Cambazh"• 
r.e'' s!nemıınm en realist edeb(yatı ıı:ı

vıhr. Ve asıl ııanatm biiy{llı:liliffi Sıır

lonun bütün bunlan söz e5ylemeden; 
nncak çehresine aldırdıft mana no 
ıınlatmıe olmamdır. 

Ba itibarla onun lns nlarm tier al"' 

nıfına: her varlığına hltap etme!İnl 
lıilen filmleri bir tekflmal b&Ibasıdrr. 
()ndıın edineceğimiz bir katre ne a
'rmler, ummanlar mevdıınıı getftillr 

İnsanlık ona gittikçe daha f:vf ;!\'" 
1ıyor. Şarlontın fllmterl artık gftldli..U. 
--t1 ese ter olmaktan 'çıkn111tlT'. Ve b6. 
•ün dOnn onun hazin tebessOmtioüı:r 

"'"n'T"TTIM sö.,le dü$l1nlivOT: 
GUliimsüyorsa - emin ol ki : 

,7f;t .. !l "Mir. 

'l'ilccardan İsmet Örlürkün ~. mer 
hum HOsnQ Ebeclnin km. Sümer!antt 
memur1orından Hilsnmettln Öztilrk 
ne doktor HOsnO Öztiirkün ve Sa
dullnh Öztfirk ile Haydar Öztnrkfin 
nnnclcrt ve doktor Muammer Öztilr. 
kün kaytn vnlidcsi 

Bayan Adile Öztürk 

Cümhariyet bayramı ılinG Dliz 
cedekl resmigeçide yetişemedık. Anczık 
ısonunu ~örebildik. Fakat a:örebildiflm 
feyler bende güzel bir intiba bıraktı. 
Düzcenin çok uyanık ve hassas bir 
halkı olduğu muhakkaktır, Fakat ma· 
alesd bu uyamk hnlkm yaşndı!ı ~e

hirdc Iyi bfr belediye tCJkilih yoktcr. 
Banu, sok:alı:larda, aşç:ı dükkS.nlarnı• 

da. .,e bilhassa Düzce otobüslerlndP 
hiklr bir eurette görmek kabildir. 
Bilhııssa Diizce otobUslerl bir facia
dır. Tilrkfyenirı hiç. bir tarafmda, hiç 
bir sosesl. llstünde i~llyen nakil vası• 
talan Adapazarı ile Düzce arasında 
Dilzc.e pl!kasble bliyen otobüsler gi· 
bi tam lı:ontrotsiiz ve kendi hallerine 
terk.edilmemiştir. Ve Jbıo Türkiyen!n 
bit bir tarafından. seyahat eden yol• 
cunun istirahati ve bilet parası Düz. 

Yarrn AkŞam S .. M E Sineması 
uznn zamandanberl müptel~ oldağu 

kalb rahııtslzllğından kmtulanuyarak 
dlln saat on birde bUtlln ailesi ellıı
drru ve dostlarını sonsuz bir kedere 
garkedcrck rahmeti rahmana knvuş
mustur. Cenazesi blig{ln öğleden son
ra Üskndardııki evlcrlnden knldınla
rak Edlmekapıdald aile kebrlstrmt.. 
na defnedilecektir. 

411•• .. •••••••••' f ce otobüelerindo olduğ,ı gibi otobUrı 

Şık, Zengin, Bol :Musiki ve Nefis Şarkılarla Dolu 
•• • 

-
"(Sunny) 

Parlak operet filmini takdim edecektir. Eğlenceli mevzuu 
çok güzel şarkılarile bütün seyircilerin ho~a gidecek 

bir filmdir. 
Bnş rollerde: , 

N 15 G E 

ve 

ve JOHN CAROLL 1 T U R A 
Öksü .. 1 J o:ahiblnin insafına bırakılmıımıştır. A· L: ll"ru dapa.ıan ile Düzce arası yetmiş kilo-

~ acı j metredir. Yani Üsküdardan Şileye ka. 

~-.--=••••••••-- dar. Usküdar - $ile otobüs bedeli be· 
RAY BOLGER 

, ............................... -~ 
Zerafc~ değişik ve güzel tuvaletlerile gözleri kamaştıran 

J O AN BENETT 
Sevini11 artist 

GEORG RAFT 
En güzel ve en beyeeanlı bir filmde bul~ulai' 

TEHLiKELi YOL 
Pek Yakında MELEK Sinemasırıda 

. 

Yann akşam için yerlerinizi evvelden aldnnrz. 

,A.--• Amerikanm 3 :l\leşhur Radyo Yıldızı ... m: 

j MARY MARTIN - CONNIE BOSWELL 

v 
Pek 

DON AMECHE'in Yarattığı 
Senenin En Büyük Müzikal Filıni Olan 

A B SES 
Yakında Sinemasında 

Banklarda. ringa ve morina yerine rlne layik görülen ceza ile, fırsat bulur 
g~nualulıµ: do~ıyor. Artık bil.lık ajı laı.ı.a. l!)i.si~den geri kalmıyorlar. 
~- .u.. ·~ ".W ··=. ·~......_ - ------~ ~ e: t:; ' .,:ne .. 
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• rchil 
urchill 

Mussolini 
• Willkie 

ft![f' Baş tnrnf:ı 1 incide derhal ayırma,smı bilmiş ~ pı 
burulan boylc bu gibi tahribatın cevabı vermiştir: 
karŞı snhilden yani Afrikadan - Churchill'in nutku bir ph-
yapılabilccc"ini i§aret etmeh.-ti. eserdir. Ancak o, hep Avrupadan 

Gerçekten. ltaıyn, hava har. bahsediyor ibiz ise, bu harbin 
bınden şimdiye kadar en az mü- harbini de sulhunu da, dünya öL 
teessir olan mcmlekcttL Zira o. çüsıinde görüyor ıve dünya ölçü
nu bir yandan, Avrupa karaları sünde tasavvur ediyoruz. 
bir yandan da Orta Akdenizin Yani Willkie'nin harp iç.in ga. 
elde bulunması: bir kalkan gibi ye ilan edilmesi lüzumu etrafm
konnnu tu. Fakat, bu güzel gün daki fikirlerine Churchill yanaş. 
ler, artık bir d ha gelınıyecekti. mamış, Churchill'in bu hususta 
Italyanın şlmulıni, İngıltereden serdettiği sebepleri de Willkie 
kalkan uç klar bu hale soktuk- küayetsiz bulmuştur. 
t n sonra, acaba yann dc:mokr~ Munaka~ şimdilik bu safhasın 
silerin eline sıra ile geçmesi hıç dadır. 
olmazsa muhtemel bulunan Tu
nus ve S.cilyadan kalkan uçak
lar ne yapmazdı? 

İşte Churchill, 1talyan halkı
na bu basıt hakikati hatırlatarak 
bir ihtarda bulundu. 

1ngıliz b.'.lşvekilinin bu ihtarı.. 

T A N Gazetesi 

1LAN FIY A n ARI 

-na. ltaly n başvekili, verdiği ce- Başhli maktu olarak 7&U 
vapta, ca, Alnuınyaya henüz 1 tnd sayfa tllllltiDU ı;otı 
güvendiğini ifada etti ve İtalyan I 
milletin korkmama;nnı tavsiye • • • &Ol' 
etti. Duçe'nln buldugu bu iki 8 • • • l&O 

te<lbir, Tunus düşesiye kadar '•••••••••••~ 
muessir .clnbilir. Fakat ondan 
sonra, !taly n başvekili lngilız YENi NEŞRIYA~ 
b iline 

_DEMIRYOLLAR DERGtSt - De.ı.t De
ŞVek 0 • bir başka cevap ver. ınıryollan ve Llmanlan lıtcımc senet direk· 

mek ve bunu yapabılmek ı"çın· de tiirlQfll tarafından ber a,. çıkanlır. 209 210 
211 lnd sayılan bir arldl bmlrde ııeİrecıu: 

Alman mili Unin kuvveti il mlıtir • e VARLIK - 1101!,.etGi n meıleketc;t fi· 
İtalyan milletinin zekasından kir mecrııandtr. 225 lnd a&J'W Ankarada 

cılrnuıtır. 
gayri bazı emnıyet tedbirlen YENi ADAM - Haftahtı nı.tr ıuetcsl
tedarik etmek mecburiyetinde dJr. 414 tinci! .. ,.... tnanbalda c•lrm•ıtır. 

M'.. T. A. NEŞRiYATINDAN No. 2 -

'I &.N 

NRTveHUYYIT 
• YERIA 

kalacaktır: Gerek bomba tehli. Enlm:nın mmtıkasınm Jcolojlıl n maden 
se~l kleri cevherli barituı fotofrafile· BiR HAKiKAT 1 5 kesine maruz İtalyan şehirlerı, nnı havidir. Yazan doktor Etehcplnık,.'dir. , • • ayın Müıterllerlmlzln Dikkatine•• 
No. 6 - Sinop Yi1beti, Bo,.abad havnar 

gerek 00 şehirler halkının şika• peuol uhuıma jeolojok tertlbl J'U&D 1(. 

t tehlik · k d• ah. Blurııental'dir, ye ıne maruz en l Ş No. 7 - Tllrkl.re ltfttHe Jl'aanul etlldO 
sı ı.çin baklrtnda J'Uan doktor StcbeplııılıJ', 

No 1 - Anadoluda birhG LlH 1'ataftmn 
PalcoatoloJlk tetkiki :rua.a doktor Gelip 
Oıkuu'dur. 

PERDE VE SARW'E - •-smnı ı. 

G
e1elim Churchill'ln nat- Unun aaınu blrcok lmn,petll J'Uılar ,,. -

IU1 reaimlerle ,,1ı:m11tır. 

kundaki ÜÇUOCU mühim M. T. A. - Sene 7 ..,.. 1-21 Clbılburi· 
:ır-et 19 8UCllJ'lldl!allmDnllıhaa Maden Tet· 

noktaya: Bu. nokta, İngiliz em. kile •• Arama cııstltllıQ tarafınadn AaJmldl 
neşrcdllrıılıtlr. 

peryalizmıne tevcih etmiş oldu- AMCABEY )(iZAH OAZETESJ CIKTl-

ğu hucumdan bir türlü şac:m1_ Karlkat11rist Cemal Nadir QQJer tuafındln 
r--- AMCABEY Sdındl bafııhk. ai,.ıet ınlıab 

)an Wendell Willkie'ye bilvası- ırazetealain •lk aa)'tsı cılı:nhnııur. Gaıetcnia 
bu ııDsbn aaaatklr arkadaeımum diln,.. 'ft 

ta verilen cevaptır. memleket ahvalıne dair ,Uıdlfi lrarlkatllrler 

Pırlantalı ve elmaslı saatlerin büton hakild evsafı m~huru Alem ol an a 1 N G E R 8&8tlerbıde top
lal!!!>ffttr. Bunun için: Saat alacağml% zaman, tereddiltMlz 8 1 N G E R ıaati almalısınız ve saatin Qserln
deki 8 1 N Q il R markaatna. müessesemizin adresine dikkat e'bnenls llmndır 

:Mocıa,t t:a)dp eden her asri kadm içJn kıymetli taslariyle ve nefis işlemest;le hakikaten nazarı dik
ltatl celbeden bOyle bir harilrul!de a 1 N G E R saatine sahip olmak Adeta b1r 888dettir. 

Cevabı 'bilvasıta Verilmiş say- ~r.aevklc okunacak efleacıU :ruılarla dolu· 

mak ~-ı..a do1n-udur, zira, hıgiliz" ULKtJ - •ıttt ı.etttır mırkldl". Dcterıı SJNGER 
"""" ~.. ,...ılarla ""' .arinha 21 tncl ..,... Aııh· 

başvekilinin nutkunda, bahset. rada cılrmıttll'. HEDiYELiKTiR SAATi HOŞA GiDECEK iN 
MAKBUL ve iN GÜZEL 

tigımız. . noktanın Willki'ye bir _K_A_V-IP:-.-"'"--1--,.nQ- ... -.al-m--,....&--1-n-ıw\.,. ;ı;:.uuuv ,... uuıu "'6...... 1& •ne sarfında tamirat para .. yapılır. Satıı p8flndlr, verıelyı muamelemiz yoktur . 
cevap teşkil ettiği hususunda hiç den aldığım 3 aylık maas cilzdanllJJl, 1 D t it it A "!' : a 1 N G E R saatleri 1stanbulda yalnız EminönQ merkezindeki mağazamızda satılır. tatan-
bır sarahat yoktur. nntus ~chmı. Te mQhrQnıtı ~ ' bulda aubemtz 70ktur. Adres:SINGER SAAT Mağazalarr. İatanbul, EminönQ No. r 1 

Willkie; dünyada yaptığı uzun Um. Yenller.lıü alacağım eskileri bn-
bfr seyahatten ~nra; bu harbin ldb:nsOzdur. Emt- utudat 
getireceği bir şeyden b~derek Aksaray Hornor c. No. 59 ,.-••••••-Viyananm Tanınmış ve Meşhur Terzisi --------, 

bu barışta, dünyadaki emperya- KAYIP: J:mlnöoa malmUdilrlQltm..j R O T H S T E ı• N Ust hareketlere bir nihayet veril- den aldtf:ım 3032 :runaraır 3 .,-bk 1 
mesi lüzumuna ileri sürmüş ve m&a1 eOzdanmn, ırtıfus kAtıdımı w 1 
"pyet bu harbin gayeleri, bizler miihtırilmd kaybettim. Yenllerlnl .. 
yani müttefikler tarafından şim. lacaimı,, akileri hOkilmaüzdOr. 
.diden ilim edilmezse, o zaman Naime Uludal 

Kumaı ve Paltoluk Yeni lngilz Kumaı Kuponlan Geleli 
Beyoğlu İstiklal Caddesi 292 Numara, Telefon: 40637 (Karhmm ll'stÜllde) 

beyhude yere harp etmiş oluruz" 
Aksaray Horbor C. No. 59 

, ____________________________________ , 
demiştir. 

Amerikan devlet adamının bu 
sözleri. !bilhassa lngilterede bü. 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
ytik akisler uyandırmıştır. O ka- Dosya No.. CiN 81 Krylftetl Teminatı 

dar ki, Avam ve Lo.rdlar Kama. 
rasında, ln,giliz müstemleke im- 55100/3422 Boğazfçinde Yeırlk.&Jdıe Panalya mabal-
paratorluğu etrafında münakaşa- leslnln Dere ııokalmda eski 37 :reni 45 

720 54 

lar yapılmıştır~ &asen Willkie. 74/9710 ;otih .. lu " 
nın,. lngiliz emperyalizmi ile In- a Atik Alt pap tna hallestnln eski '15 

-ıiliz imparatorlugyunu kasdetmiş Bahçıvan oğlu ,.eni Neı ter ııokatında 
eski 65 :yeni 53 No. lu 50 metre mu-

olduğuna şüphe yoktur. rabbat arsa 
İ§te Churchill ,nutkunun son F_ 312378 Beyoğlunda eski Tatavla yeni Had Ah- 1140 86 

parçasında hu harbin sulhü nasıl met mahallesinin eski saatçi yeni Sa-

yapılabllir gibi bir mevzuu işler- hancı sokağında eski 52 yeni 54, 58, 58 
kcn ,asıl bu meseleye temas et- No. lu dükkAnı olan Od evin U4 hür.. 
mek istemiştir. sesi. 

Churchı11'e göre, bu harbin Yukanda yuılt ga,.n menkuller aÇ'Jlr arttırmaya erJtanbnıı i9e de 
önce garpte yani Avrupada bite. talip zuhm e'bnediğinden on gQn temdit edflınistir. 

İsteklllertn nüfus Mviyet c:Qzdanlarf ve temtnat makbmlarfyle blr
~t<k Orl Şark'da daha bir müd- likte 14/12/942 Pazartesi gQnQ saat 14 de Killi EmlAk MlldQrUllilnde 
detı devam etmesi pek muhte. mtıte,ekkfl komi$yona milracaatlaı1. (2100) 
meldir Eğer harp, önce Avrupa
da bitip, Uzak doğuda da müsbet 
bir neticeye götürülmesi için. 
müttefiklerin hep bir arada bü. 
tün kuvvetlerini toplayıp o ha
rekat sahasına nakletmesi ve fa
kat bu arada, ve Avrupada harp 
bitmiş olacağına göre, A vrupada 
bir ıu h masasının kurulması ka
bil olacak olursa, bu harbin sul. 
hünden ,.işte asıl o zaman ve bu 
takrl.irde müsbet şekilde bahset
mek kabil olacaktır. O zaman, 
sulhün sağlam olmak için ne gi
bi §lrtlara istinat ettirilmek la
zmı geleceğini, müttefikler, da. 
ha realist bir gözle kararlaştıra
cak vazıyette bulunacaklardır, 
çünkiı !beride sulhün şartlannı 
arastınrken ötede yani Asyada, 
harbe devam etmek ve bu harbi 
de kazanmak zaruretini görecek 
leı; ve bu zaruretten beridekı 
sulh adma aynca ilham alınış 
olacaklardır. 

Yani Churchill'ln demek tste. 
diği, bir kere ,sulhü zafere değil 
de zaieri sulha takdim etmek, 
ikincisini de, bir ide sulh 
u ruııa bir realisçe feda 
em mek "zımdır. 

W llkie, Churchill'in bu nut
kunda..ı kendine A.it o'}ap. parsa)'! 

Kars P. T. T. Müdürlüğünden 
.Haftada karşılTkb Dd Befer yapması ve gitme gelme 8eferlerde 1000 

kilo ,.Ok taşıması ve gösterilen menzlilerde kAft miktarda hayvan bu
lundurması ve haı:icten yolcu ve eva almakta mQteahhldln serbest bu
lunması meşrut Kars • Ardahan arast posta mQteahhlWJi biri yum o
to kışm araba, kızak ve ~cabinda hayvanla diler! yazın araba kısın kı
zak ve hayvanla naklolunma'k sartlyle lkl ,ekflde olarak 7/12/942 tari
hinden itibaren 15 gQn mQcldetle ve kapalı zarfla ekalltmeye konulmuı
tur. 

Otomobn, a'!'Bba aylık muhammen beden 1700 Ura ..,. tnunkkat te_ 
mlnatt 1530 lira ve araba postastnm aylık muhammen bedeli 1300 Ura 
muvakkat teminatı ll70 liradır. İhale 22/12/942 Sah l(lntı saat 14 ve 
14,30 da Kars P, T, T, MQdQrlQğ(lnde yapılacaktır. 

Şartname mıezkOr mUdQrlüktedir. tstek111ertn beln saatlerden bir 
saat evveline kadar teklif rnektuplannı teminat makuzlan ve adliyeden 
alacaklan iyi hal kAğldınt ve ikametglh veslkalarmı bımlsyona ...enne-
leri i1An olunur. (2047) 

SERMAYEDAR ARANIYOR 
Beyoflunun en işlek yerinde muntazam tam faaliyette 'ftl daha faal 

bir vaziyete geUrmek imkAnı olan tanuımlt bir mataza için 12 ili 
15,000 lira sermayeli bir ortak alınacaktır. Teldıtıerln (T) nımuziyle 
t:ı .. ..,.,..ıtltJ 20fl0 nnct1> 1"ıtm1t1?1.I\ ,1'~-'-"m~ 

..... ! ............................ ~ 

iktisat Fakültesi Dekanllğından 
P'akuttede açık 30 lira asU maa~b KUtophane tnemurlutuna lnam.. 

nt evzatı haiz olanlar arasında 28/12/942 de yaJ)lt.ealı: mUnbaka ile bir 
memur alma~akttr, İsteklilerin askerlik vazifesini ~" olması ve ya
bancı garp dillerinden birine hakkiyle vtktf bulunmuı prttır. YQklek 
tahsllini İlttisat veya Hukult l'akQJteıerln&en blrfnde "8l"ftll olanlar 
tercih edilir. İsteklileriıı 24/12/942 tartbme kadar DekınhlJı mih'acttat-
laıı, 0091} 

DER 1 SATISI • 
Türk Hava Kurumu Anb.ra Şubesinden 

Ankara tehir ft k6ylerinden tubeınlzce toplanarak teslim olunacak 
kurban derileri 9/12/942 Çarpmba rono 988t H,30 da Ankarada Hava 
Kurumu binasmda açlk arttırma De satılacaktir. Şartnameler tubemı.den 
parasız olarak verlllr. Ve TOB Hava lturum11 İstanbul tubesinde de ı~
rülebilir. Şehir davar derDerlnhı muhammen bedeli (9508) lira muvak
kat teminatı (712) lira 50 Jnınıftu.r, köy cla'Vlll' derilerinin muhammen 
bedeli (5000) Ura, muvakkat teminat! (375) lira. eehfr ve )c6y sıtır de
rilerinin muhammen bedeli (1200) Ura. muvakkat teminatı (90) UradJr. 
Taliplerin Dıale ıQnO muvakkat teıninatlarlyle 'birlikte pıbemlze maral" 
("8atlan, (18!18} 

TOR KiYE iŞ BANKA Si 
Küçük Cari Hesaplar 
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NEZLE • GRiP • BAS • DIS 
Ve Bütün Amlan Derhal Keser. Rf'T F.('7.8nMen Anmndo 

AŞINMAZ MADEN iSKARPiNLER 
Barram ,,. nal - lcln sllntln lcapbnna en anua ,,. fudalı bir bedi,. 

olabilir. CDnkO~ 
Her sOa, fıer J'IN slJ'flebllecelı kadu nrat. orijinal n uflımdrr. Tatnnır 

~amar " kardı ltat'lnen boıulmıdaa ıoıf'natır n cumcsla ıri7ileblllr. A,.ıı.tan 
r6ıabetten muhıfua eder. Yalnu ,,Uatl; arn edlldlli saman u bir maaraOa d .. 
ll..,.eıı heyeti umumlyHI yenlleılr 

Kıuca: Saflam, sarlf, eıhhl n elıonomllttlr, Taltanmdalıl( A M 1 ) markı• 
una dikkat ederelı bO,.Olı kuacharı aıafuala,nnden talep etmenbl diler, Mloa'll" 
muıda en aoa modıllerlmid Ye orijinal modeller Qaerlne ,.Ukaek bir ltciJlk)e _. 
marlama eervlalaıb:I emlrlcrlnlse &nıade hulacalrnın ınederü. 

D 1 k k a t : Yalnıı ( A M 1 ) markalılan hakllı:I " prantDldlr • 
Sattı merlıed: a.,..ıı.. latllılll cacldeal; Karinaan b...-ı No. 3611 T_.._ 

•ıtUt- No. 4 
, ______________________ __ 

IZMIR DEFTERDARLIGINDAN 
MnkH! tzmtr, Kal'ŞIJ1llı:a, Donanmacı mıthanest. Tah Cftn'diur"9t 

caddesinde 911 ada, 33 parsel, 380/1 taj numaralı maa bahçe hane. 
MQıtemilAtt: Bodrum katmda: l mutfak, 1 odunluk. 2 çamaprh.-

4 heli, birinci katta: 3 oda, bir kalörlfer radiyatörlO Salon, bir ~ 
odası, bir balkon ve bir sofa. 

Orta katta: Duv.alan yanm vfnJ d~ baD)'o maballl, biri kaliSrHIS 
redlyatörltı obnak Ozıere 8 oda, ballı:on, hell ve sofa. 

Uat katta: Yedi oda, bir hell, bir ulon. 
8528 metre murabba! bahçe, bahçede muhtelif cins ataclar ve tilna

,.. muttasıl büJ"(lk salon ft babçenln arkasmda kq çiçekliği ve ~ 
len.it bir oda, tulumba ve cephe ve solu De arka .lmmhıda demJr ııer .. 
maklıkh duvar. 

Yukarıda mevki, evsaf ve mOttemnttı ı&terflen (fmOOO) altm!t bel 
t*1 Ura muhammen bedelli ve 912 sabı numaralı p.yrfmenlrulOn mODd
yetlnln sat.tşr peşin para ile 28111/942 tarDılııden itibaren 15 ıoıı mOCl"" 

. detJe n (kapah zarf) usullyle müsayedeye cılı:anlmte ve 1U12/M2 CD'" 
rna ,ana saat 11 de Defterdarhk MilU Ernllk MQdQrJt1ğ(lnde m~ 
•Uf komis)'ODUllda ihalesi kararlaıtınlnuı oldutundan taliplerin teDıtn.c 
akçesi olarak ( 4500) lira yatmnalar1 ve 2490 ayılt kanunun n ft il 
llDcQ maddeleri mucibince teklif mektuplarım o gflD saat 14 ele b4d 
medalr komt.yon& tevdi etmeleri. ( 1818) 

... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 

1 
M. M. Y. ISTANBUL 1 NUMARALI 
SATIN ALMA KOMiSYONU ILANLARI : : .......................................... ............ 
20 ton havuç alınacaktır. Bir kilosuna 32 kuruş fiyat talımbı ec!ll"" 

ııdtUr. Teminatı 840 liradır. Şartnamesi 6ğleden evvel Ko. da g&iUOt• 

İbaJal 9/12/942 sQntı aut la de pazarlıkla Sahpazannda :M. :M. ~. 
Bir :tıo. 1u satm alma K.o. da ;rapdacaktır. Talip oian1arm Ko. na tnara'9 
c:aatlan.. (348 - 21C>l). ' --too bı odun ..tın almaeakb:r.Beher ldloınma tieıı 1runq f!,..t tali"' 
mtn ed.llmitttr. Teminatı ısoo llr8dır. İhalesi 11/12/942 gQnil saat 15 tW 
Sa!!puar1rjda M, M. V. Bir Ro. lu ubn alma Ko. da yapılacaktır. Ta"' 
liD olaDJann Ko. na m&rae..t1an. (335 - 2070) --~ cim ,,. lnDdarlarfyle tahmin bedelleri ve teminat nıfktat"' 
llın 7Ulb olan maddelerin ihaleleri bizalannda ıöıterilen ıünlerde salf" 
pual1Dda M. :M. V. İlt. Bir No. 1u satın alma komisyonunda yapbac~ 
tar. eutmme.t ~ ""1 her ,On komıqonda &örülebilir. la~ 
lt1erln mmneıı valdbıde mtıracaatıan. 

Tahml~ ' ti • ' ' 
CiNSi Mlkta" flyatt Tımlnatl GDnD sııtl -Eo,run eti 8000 180 '120 ı.12 942 15 

(343 - 2102) 


