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~I ~ELINLIK ~iZ] 
N O. 21 Yazan: Kerime Nadir 

Uç yıl evvel. hayatm ·hercümercine 
;;oz!erimi yummuş yıışarken, bir ha. 
d se, karanlıkta parıldayan bir şi~ek 
gıbl bana ış1lr: ~ Siyah bir cc
ceden nurlu bir giine kavuşacağımı 

sezerek bir saadet duygusiyle dotral
muş, etrafımı sarıveren baycm kolnılu 
ve munis bir hava fç!nde, nıhunnı, lca
fa'ITJr ve benliğimi dinlendlnnlstim. Bu 
rastlıı:ıma, hayattan beklediğim "Fev. 
kalidelik" idi. Fakat, izahı güç sebepo 
!erden dolayı, bu fevkal~de!lii görme· 
mezlikten &-elmeok, o muattar baqyı 
ciğerlerimden bofaltmak ururetlne 
boyun eğmiştim. Bu raretle geçen 
&ünler. bu ı:ıığs t~dricen karartarak 
ben! yine karanlıklara atmıştı. 

Vç yıldanberi bu nimet içinde nl• 
tıız ümitle yaşadrm. Ve yine, manevi 
duygu!ar içinde bocalarken yalnız bu 
i.ımide sanlarak bekledim. 

Feyd hanrml Serginin dııvanm 

"üsliyen yeni eseriniz önümde yeni sa 
aıiet ufuk.lan belirtı:n1' ve o muattar 
baharı yeniden ruhuma serpmek isti• 
dadr goskrmiştir. 

Bu defa. üç yıl enelklnden çok da
ha müteheyyiç, çok daha mesudum. 
Artistik dehanın bütün lcudretly!e TÜ 

cude ıretirdiği bn 1:1ldide renk kolek
<iyonunu payansız bir saadet içinde 
•emaıa cttlın. Hayır, yalnn temaş:ı 

değil; ruhunuzun derinlilderlnde'lci ha.o 
hasız kıymetin tezahUrii olan o levha• 
nm bütün incelikleriyle beraber ya. 

şadım. Ve nlhayet de, size tekrar co:ı 
kun tahassüslerimi yağdırmak an:uan 
na mukavemet edemedim. 

Fakat, a.sıl mukavemeUmi kıran, bq 
ka ve çok daha bfiyük bir aunnun teı
celllaidir. Deierll sanatklrım beni an 
ltyacak ve kiistah ricamı herha!de ret 
etmlyeceksinl:z: Sizinle ıifahi bir gö. 
rli~me yapmak istiyorum. Bn cörüş. 

me, aramızdaki bütün müphem ve an 
Jıı~ılmaz esaslan aydrnlatacalr, 5imdi .. 
ye kadar g15zlerlinlzi örten nikabt kal 
drrarak bi.ti aa.ackt dl,.anna ulaşttra • 
caktır. 

Tamamiyle iahsl davamıza münha. 
sır kalacak olan talebimin. lstanbula 
ineceğini% bir &rilniin vapur uatindcn 
beni haberdar etmenizle hal!edilmesi• 
nJ yalvaracafmı... 

Sonsuz takdirlerimle birlikte en de
rin saygılaıınu gönderir, beni miin. 
kesir bırakmamanın t ekrar rica ede-
rim. Takdlrklrmıs 

Heybltrq Cilneyt Hllet,. 
Feyzi eünde meılçtup bir kanapeye 

1mıdialn.i brraknn,_ ~nllindekl bftyük 
hayram:rn sarho:ıluftı fçfnde dalcm -.e 
huekettiı: kalmıstı- O bdar muhitin 
den unktr ki, yanma yaklaşan Bel. • 
kiri, ancak kendisine bitap edlnce ırör 
dü. Genç kadın tetıi~lı: 

- Ne haber? Çabuk anlatı Diyor. 
du, 

Feyd, bir ke!ime teliffu% etmlye 
iktldan yokmuı gibi ona mektubu u• 
zatmakla iktifa etti. 

Belkıs, bil.tün satır'lart büyük bir dilı: 

katle okuduktan sonra katıdı katlamış 
ve Fey.ıtnm yanma otunnu,tu. Gülüm 
siyerek: 

- Görüyor musun? Dedi. Mesele 
kendilifinden hallolacak.. Hakikaten 
tıtbmininde yantlmam:ışsın; eserlnln 
teahirini müteakip yazmakta geclkıne. 
di. Fey:r:a. biraı: erıdişeliydl. Göz~eri 
d;ilgın: 

- Saadet vidtne dikkat ettin mi? 
Sıyanet ettiği ku evlendi ml dersin? 
~di. 

- Ben de öyle dilşündüm... Amma 
kim bilir?. 

- Batka türiil nasıl açıkça saadet 
vldedebilir?. Nesimeye anlattıklarını 
tclı:rarbyank: tahdit edilmemi~ bir n. 
ınan için kendisini bekliye~fime dair 
b~nden saz almıya kalkacağrnı ummu 
yorum... B!Syle bir tek!lfe hlı;bir ı:a. 
man cesaret edemez t 

- Ederse ~ cevap ver!rsin?. 
- Bilmem! Herhalde c;ok müokUl 

vuiyete dü,erim .•• 
- Sen en makul hareket hattmı ta• 

kip edersin. Feydl. Eğer işin ı:ıekli -
b3ylc namahdut bir intizar tekllfirı• 
de:ı ibaret ise, gençliğini beyhude he
der etmekte mi.na yok, derim. Bu tak 
dirde, kat'i bir kararla. bira'birlnlz içjn 
nlm!iş insanlar olarak ayrılır, itinl:r:e 
bakarsınız!.. 

Feyzi derin bir göğüs geçirdi: 
- Kolay mı? Dedi. Uç ıenedir ne-o 

ler çektim? .. 
Sonra birden doğru!aralr: defişik, 

ıer1 bir lisanla ilave etth 

- Evet, evet!. Makul olmak şartiy 
le, ya müsbet, n menfi bir karar vt• 
rilmeli 1.. Bu körükörüne intizar sona 
emıeU!. Bu üzüntüler, tereddütler bit. 
mtli!.. 

Belkıs onu başiyle tasdik ederek dü 
~ünüyor; 

(Devamı var) 

/i~\ ~ADVO 
BUGUNKU PROGRAM 

1.30 Prorram 
1.33 Muılar (pL\ 
1 40 Haberler 
1.55 Martlar 

12.30 Prorram 
12.u MOalk (pl ) 
ı2.45 Haberler 
U.00 Sarlıılu 
U.10 Ork .. ua 
ıı.oo Pm6.nm 
11.03 Dau orkes 
11.~5 Su eterleri 
u.oo Koııu~m• 

1 
nı.u TIMdılcr 
19.30 Hahrlcr 
ı,.45 !lcrbut 
ı 9.55 !Sa•h~u 
20. ıs J\.onu,ma 
20.SO Mil.dk 
21.00 E"ID uati 
21.1$ Sarkıtu 
21 50 At ko,alan 
22.00 Opera (pL' 
22 30 Habertu 
22.u Kapanıı 

1 G'-CrGE.LE.w H•BEALER ı 
Y ardımsevenler Kurumu 
~ühi~ BirT~plantı Yaptı 

Türk Kadım Lüks Eşyadan T asa,rruf ve 
Bunu Kuruma Vermiye Davet Ediliyor 

Ankara. 21 (TAN) - Climhun-eiıi- Elııün fttlfalda reis seçilmiştir. Ra:ı:• 
m1.zln uym refikaları Bayan Mühibe namedeki maddelerin müzakeresine ge 
1nöc\ini1ıı yüksek bimayelerin~ bulu.o çllerelr varidat ebildlii yüzünden ku.ı 
nan yardDD. &e"enler cemiyeti bugün rumun Ankara şubesinin kaldırılması 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel mer- karara arzedUmiş, bundan sonra söz 
kezinde fevkallcle blr ~çtfma akdet • alan Adana delegesi, Türk kadm!ıima 
mlGtir. Bu içtimada kurumun. diier ııadeliiin daha çok yaraşacağını teba. 
vitSyetlerdeki şubelerinin mümessiıte. riiz ettirerek baya.nlanmızın tuvalet
ri de hazır bultınmuıılar ve ruzname- lerlnden ve alacaktan lüks eşyadan ya 
lerinin iki maddesini t!dll t>trnlş!erdir. pacalrhrr tasarrufu kurama vt>rııeler 
lc;tima Bayan Nevin S"evükteldn tara• dünyanm bu zor zamanmda kurumun 
fmdan a.çrlarak konareye bir reis in- yoksullara daha ,ümullü olarak e!ini 
tihabı teklif edilmiş ve Bayan Nakiye azatabileceiini söylemiştir. 

ŞARK CEPHESi 
t2i]" (Baştarafı 1 incide) 

run şiddetli müdafaa savaşlan 
devam etmektedir. Mevzilerımiz 

Yeni Gine'de Son 
J apon Üslerine 

Yaklaşaldı · arasından kendisine bir yol aç -
CıL"nup Batı Pasifik müttefWı: umu.mi mağa muvaffak olan takviyeli 

karargahr, 21 (A.A.) - Yeni Gineden bir Sovyet süvari alayı kuşatıl -
alman 11011 raporlara göre bir Avuıı. mış ve imha olunmuştur. 
tura'ya birliği şimdi Gona'ya 1500 
metrelik bir mesafeye kadar ve bir Sovyet tebliği 
Amerikan müfrezesi Bana•ya 3 kil°" 
metreden az bir mesafeye kadar yaka 
laı;mrştır. Buna ve Gona Japonların 
Papuasi'de son üsleridir. Sahilde şerit 
halinde uzanan dar bir sahaya 111rıştı. 
rılmrş olan Japonlar ancak deniz yolu 
ile kurtulabileceklerd.i.r. Bu ha!ı Japon 
harp gemilerinin ııahil dvarrnda ıpev 
cudiyetlnl izah etmektedlr. 

Yüksek Sıhhat Şurası 
·roplantdarına Son Verdi 
Ankara 21 (A.A.) - 19 ıonteşrlu • 

dtnberi toplanmakta olan yUksclc sıh. 
hat ıO.rası bugün çalışmalarına son 
vermiştir. Yülı:sek aıhhat şO.rası bu t op 
lı-..ntılarmda memleketin umumt sağlık 
ve bilhu"'a bulaşıcı ha.stahklar d12ru • 
munu ırozden cec;lrmiş ve aşı tatbiki 
işinin daha ziyade ceniılettirilınesjnln 
tn':Ivafık o!acağr, umumi saflık duru• 
111tınnn memnuniyeti mucip bir şekil& 
eldui!u neticesine vannr~tr 

Londra, 21 (A. A.) - Moskovada 
neşredllen Sovyet gece yarIS"ı tebliği, 
çarpışmalarTn Stalingrad'da, Nalchik 
in cenup doğusunda ve Tuapse'nin şi
mal doğusunda cereyan etmekte ol
duklartm bildirmektedir. 

Almanlar bütün cephelerde geri a_ 
tılmışlardır. Stalingrat•ta Almanlar 
mevxllerlnl sağlamlaştırmışlardır. 

Şehrin cenubunda bir tepe işgal e
dilmiştir. 

Nalchik'in cenup doğusunda Alman 
la.r 4 kere taarruza kalkmışlar, fakat 
kayıplara uğnyaral< geri atnmıslar

dır, 

Cepheden gelen yaralılar 
Londra, 21 (A.A.) - Müstakil Bel

çika ajansI yaralılarla dolu trenlerin 
Rus cephesinden Belçikaya gelmiye 
devam ettiğini bildirmektedir, Yara_ 
ltların btlyük bir kısmını yaşlart 18 
ile 19 ıırasrnda olan gençler teşkil et
mektedir 

Fırtına 

Geçti 
Bir Çok Vapurlar 
Limanlara Sığındı 

İki glln süren !ırtrna ve yağmur" 
dan sonra dQn ısebrlmlzde bava ·~ 
mıştır. Fırtınanın ve ya~urun vQ
cude getirdiği basarlarm tamirine 
başlanmı$trr. 
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Et ve Elektrik Sarfiyatı 
T ahdi+ Ediliyor 

Mezbahada Haftada 3 Gün Hay· 
van Kesilerek lstihlCik Azaltllacak . 

/:liT Baştarafı 1 incide nin norma.J sarfiyatının üçte ikhdn -
SUMltaralta 1abrikashıın sellerden den muayyen bir fiyat alınacak, fu

tikanan kanatlan a~ılmış ve fabrika Elektrik tahdidatı tasmdan iki misli para istenecektir. 
normal vaziyette çalışabilecek bale Elektrik, Tramvay ve Tünel işlet.. Bu suretle· de elektrik taaarrufu yap 
gelmiştir. Muhtelit semtlerde bozu- meai nmmnt müdlirü Hulki Eren An- mı~nlarm icabmda oereyanlan ke
lım tP.lP.fon ve telgraf hatları tamir karadan döndükten eonra Elektrik !Iİ]ecek, lüks mahlyettekl t'lektrilı: ten• 
edilmiştir. eat'fiyatı, TramYay dura.klan ve kö viratı da yasak edilecektir. 

Son alman haberlere göre, tırtınıı mtir ta.sarrnfu etrafmdı tetkikere ba~ Tramvay fiyatlariy!e normal elek • 
yüzünden Yedikule sularında da batı lunıştır. HlUki Erem. Anlcarada Nafia tdk fiyatlarına malzeme pahalılığı, fş 
yılrılrnalırr olmuş. Topkapı saraytnm Ve\!letlııd_en ıenlc aa!ahiyetler almıc - ti k- n fi t ö - ü d 1 
ve Üniversite ~ahsınm bir Jı:rstm kur • " ucrc • om r ıya. r g zon n e tutu 8 

hT. Umum müdür elektrik ta,arruftınu rak yeni bir zam yapılacaktır. Tram • 
şunlan uçnıuştur. temin için gerekli tedbirleri bJr ra• ..aylara 2, elcktrlie 3 kuruş kadar bir 

Fntina esnasında Karadenizde bu-
lunan Kadcş vapuru limanı~ın ArL pQrlla Vek~:~e .. ~ldi~dek Te raporlda um yapilması prensip olarak karar. 

Yft.II ı eısa.1.ıaıı .-reııııı e yeni 'karar ar laştrrılmıstır. 
zru!IZ gelm1$tfr, 

l ahnacaktrr. Dlö-er taraftan tramvay 1"daresı· yenı' Çanakka eye giden Zafer motörü • 
Gellbolu açıklanndıı batnı"' m<ıret- Hnlld. Ereml.n bir maharrir:imhe Vf!f' bir ııeyrilsefer tarifesi hllrlrhyacak ve 
tebatı kurtarılmtstır. Marınarada di. diği izahata göre, elektdlı: sarfiyatı durak yerlerinin ka!dmlınasından son 
ğer bir motör de batmtş ve beş ki. meakenlerde tahdit edilecek ve yeni ra tasarruf edilen %tUllan gözöniinde 
şitik m<ırettebatından üçü kurtula- bir elektirik fiyat tarifesi huıdanacalt tutularak bir hareket listesi halta bil• 
bilmiştir. tır. Meseli ~lmdi:ve kadar bir meske dir:llecektir. 

Beykoıdald Riva deresinin snıilk-
teylp götQrdütu bir manda bo!ulmuı 
ve ıı;ellerfn tesiriyle Elmalı köprQsü 
yıktlmtşbr. Bozhane ile Beykoz a.. 
rasmdald otobQs seferleri dQn yapı
lamam!ştır, 

Karadenfzde bulunan Mudanya. .A_ 

nadolu, İstlklAl, Ati1A vapurlarlyle 
armatörlere alt 15 motör Zonguldak 
limanına iltica edebllmJşler, Sak~ 

ya, Suat, TOrkAn, Emek; Şark; Fü
n.ızan; Tan, llgaz; Sinop, Yllmu, 
Kutlu, Zuhal; Sebat; Akbel, Hacı Eş
ref admdald vapurlar da Ere!li li
manmda barJnmışlardır. 

Bu suretle bu mtıthlş tırtına, pek 
az bfr T.&rar1a atlatılabrlm.'lştlr. 

H aydarpaşaya gelen 
patatesler 

Tütün ve Sigara Fiyatı 
Tezyit Edilmiyecek 

Salahiyetli Makamlar Bu Şekildeki Şayiaların 

Kat'iyen Asılsız Olduğunu Bildiriyor 
Ank.araı 21 (TAN) - Memleketin dD'. Bu y{lzden İnhisarlar idaresine 

muhtellt mıntakalarmda bir tütün ve pek az vagon tahsis edilebilmekte ve 
sigara azlığına tesadüf edilmekte ve bu vagonlarla da muhtelif mıntaka
bu ban dedikodulara yol açmaktadtr. lann tütün ve sigara lhtlyaçlarıntn 
Halldn ağzında dolaşan şudur. Tütün kapatılmastna ealışılmaktadtr. Her 
tıyaUan artacak. Sigaralar 60, 80 ve tarafa ihtiyaca kA!i gelecek kadar ttı-
100 kuruş olmak üzere üç nev'e ayrı- ttın ve sigara sevkedllmesine rağmen 
lacaı..-1.İr. piyasada bu maddelerin bulunmama-

Bu rnesele etraflnda. Gümrük ve sma biraz da halk sebep olmaktadır. 

reugünkü 
Lig Maçları 
Fenerbahçe ve Şeref 
Stadmda Y apı1acak 
Birinci de\•renin son lig maçlarl 

bugün Fenerbahçe ve Şeref stadların_ 
da oyma nacaktır. Birinci devre için
de, birinci ligin son maçları olmak
tan başka bugünkO. oyunların ehem
miyeti en heyecanlr maçlar olmasm
dadır. 

Lig bıışlangıc!nda Galatasarayın 

ma11lm iddiası üzerine yapılamfyan 
Fenerbahçe _ Galatasaray ve Beşik
taş - Galatasaray maçları, ligi heye
cansız bırakmış ve ancak bugünkü 
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı futbol 
meraklıları tarafından merakla bek
lenmiştir. Bu mühim maçtan başka. 
yine Kadıköy stadında Galatasaray 
ile lıtanbulspor karş1:1aşacak, bundan 
evvel de Altıntuğ ile Süleymaniye oy_ 
nıyacaklardır, 

Günan en muhim maçı olan Be -
şrktaş - Fenerbahçe karşılaşmasmm 

ne şekilde biteceğini şimdiden kesti
rebilmek imkAnsızdır. Son günlerde 
her iki takımm aldfll:lart neticeler \L 
zerinde durmak da bir mantık ölçü
siyle tayin edilemediğinden. her iki 
klübün taraftar-lan bugün çok heye
canlı bir maç seyredeceklerdir. 

Fener takımm.m bugün yeni şekll 

ne sahaya çıkacağı ve isim yapmış o
vunculartna daha az ralbet göstere
ceği, Beşlktasfn ise her zamanki ta.. 
ktm dilzcnlni bugün başka bir tar
za ııokacakr ı:öylenmektedlr. B1.jgün 
alınacak bir beraberlik Beşiktası bir 
snyt önde bırakacak, Fener lehine bir 
galibiyet ise Fenerbahçe-yi öne {teçl
recektir. Diğer taraftnn Şeref stadın
da Tııhim ile Davutpı:ı!!a ve Vefa ile 
RP.vltoıı kıırı:t kan;ıyn ıreleceklerdlr. 

Basketbol müsabakaları 
Edime, 21 (TAN) - $elirimizde 

maç yapmak üzere İstanbuldan bir 
basket bol takmu gelmiştir. Bu takım 
Edirne lisesi baskctbo~ B. takımı ite 
yaptığı maçı lıı:azanmış A . takımı ile 
yaptriı maçı kaybetmiştir. Buıün fi· 
nal maÇı yapılacaktır. 

Havalann tıertlili dolayrııılyle evvel• 
ki cün Haydarpaşaya g-etiriimie olan 
bir çok toprak mahsulleri motör!ere 
yiilcl~emediğlnden piyasaya getirile. 
memiştir. Kiltahya, Adapazanndan ırt• 
tirilmiş pafatesler vagonlardan boşal .. 
tılml'!I iııede patates toptan 30 - 32 
kuruş ara.ıımda ııatılmrştır. Diğer y.İ

ye<.-ek maddeJednde de ucuzluğa doğ. 
nı temayül r:örillmelrtedlr. 

İnhisarlar Veklletinin en salAhlyetll Çünkü halk bazı ~om aitzlılann te?...,. 
makamlariyle yaptığımız temaslar ne- viratma ehemmiyet vererek llıtlya-

Ucesinde şunu ~ğrendik: cmdan fazla tütiln w sigara alıp bun Af 1 F d k 
Memleketimlı:de katiyen bir tütün lart saklamaktadır. Halbuki tUtOn ve ,. manyaya Ç in 1 

Dünkü Yer Sarsınh1arr 
Ankau. 21 (A.A.) - Aldığımt% ma 

lumata göre, bucün saat 17.03 ile 17,13 
arasmda Anbra, Kastamoni, Sivas, 
Kaledk, Mt>rzifon, Samsun. çarşamba. 
Kırıehlr, Çorum, Sinop, Tosya -ve 
Kııyserlde n.rarıns yer depremleri o!. 
muftnr. 

Alman - Fransız 

işbirliği 
~ Baştarafı ı incide 

Laval!in Fransızlara 
hitabesi 

Vlchy, 21 (A.A.) - Başvekil Lıı_ 
val, Fransız milletine hitaben radyo
da aşağıdaki demeci yapmI$l1r: 

"Durumu size anlatmak ır:orunda-

:rım= 
Esasen ma~lôblyetle yaralanmış o

lan milletimizi, eski mütteflklerimlır: 
simdi bütnn bütün soymıya kalkışı
yorlar, 

buhranı mevcut değildir. İstihsal e- sigaraları depo, ardiye ve evlerde an- S + I 
dllen tütünlerimlzden mühim bir kıs- cak pek kısa blr ı:aman muhafaza a 1 ıyor 
mı fhrae maddeleri arastrıda yer bul.. etmek kabildir, çünkü bozulurlar. Ankara, 21 (TAN) - Almanya ile 
maktadır. Bazı mıntakalarda tütUn T!lUin ve sigara flyatlannm art- rntıhlm bir !tndtk anlaşması imza e_ 
ve sigara azlrğmm sebebi şudur: Fev- maııtna gelince, bu rivayetler tama- dllmi~tlr. Bu anlaşmaya göre, Al
kalô.de ahvnl dolaytsiylc bazı münn- mlyle asıls!7. ve yalandır. Hüküme- manyaya kilo."U 120 kuruştan 3 mll
kaUt gı1clüklerl ortaya çtkmıştD'. De- tin prensibi ancak m111ete kUi gele- yon kilo fç fındrk satılmaktadfr, An
mfryollan idaresinin elinde bulunan cek maddelerden hakkiyle sarfedil- laşma derhal yiirilrlüğe girecektir. 
yı1k vagonla.rinın mühim bir kmnt miyenlerde tasarrufu temindir. Yoksa Bu seneki fındık rekoltemiz 45 bin 
yurdun mübrem ihtiyaçlarına aynl- bol bol bulunma~11 lı:nbn olan madde- ton i<: fındık olduğuna göre, tındık 

mışttr, Geri kalanı ile yoktı naldiya_ lerl H1zumsu% b!.r tasarruf altına al- çok mühim anlaşmalara ve mal mii-
tmm aksatılmamasına uğraitJmakta- mak değildir. badelelerlne esas teşkil edecektir. 

Torino'ya Yeni 

Bir Hava Akını 
tlfff'" (Baştarafı l incide) 

811 hareketler sonunda kıyı servisi 
uçaklarımızla.n biri ile üç bomba ~ça• 
funız geri dönmemiş!erdir. 

l tal yan tebliği 
Roma, 21 (A.A.) - Tebliğ: Torino 

dün gece İngiliz tayyarelerinin akını • 
na uğramıştır. Biribirlni takibcden dal 
cahr halinde yapılan bu akın eıına -
ımda tayyareler bilhassa oehrin mer• 
kez mahallelerine tahrip ve yancm 
bombaları atmışlardır. Hasar pek bil• 
yüktür. Sivil ahaliden 29 ö!ü ve 120 
yaralı nrdır. Hücum eden tayyareler 
dCD üçü düşürülmü~tür. Bunlardan bi 
ri gece avcılanmız tarafından tahrip 
edilmiştir, 

Hazin Bir Günün 
Ytldönümü 
~ (Baştarafı 1 incide) 

bir!ikte bütün. hayatınca çalıttığı An• 
karasında da son Jstirahatglhını bal. 
muştu. 

Buıün, garbin dııflarından, şimalin 
ormanlarından, toprak ve denizler• 
den, liderleriyle son defa bnlunmak 
il.zere Atatürk çocukları Ankaraya 
ce!mişlerdi. Bunlar, onunla beraber 
savaşmış, çarpışmı~. inanmış kuvvetli 
adamlardı; talii dize getiren Türk 
milleij idi. 

Bunlar, Atatürkle beraber hayatın 

bütün :savaıslarına iştirak etmişler ve 
şimdi de onun top araba11nda bayrak 
la kaplı cenazesi etrafında birleşmiş 

!erdi. 

Almanlar Tunus'a 

Takviye. Getiriyor 
l:!fj" Baştarafı 1 incide 

lardrr. Müttefik kıtaların Tunu.
sun 25 mil cenubunda mihver kı 
talarile temasa geçtikleri söylen 
mektedir. 

llk çarpışma 
Londra, 21 (A.A.) - Madrit radyo 

sunun bildirdiğine göre, Bizert'in 40 
mil cenubu garbisinde bulunan Beja 
ile daha cenupta bulunan Kalar İngi. 
lizlerin eline geçmiştir. Birinci İng! .. 
!iz ordusunun sol cenahrnda bulunan 
Amerikan, Fransız kıtaları Feriana 
ve Gafsa'ya daha çok yaklaşmışlar • 
dır, Gafsa'daki Fransız garn.izonu müt 
tefôklerin •ndSrdilı:lC'ri pamsütcülerle 
i,hirliği yapmaktadırlar. 

, _. DiKKAT:--~ 
Pekmeze Konulan ı 

Azami Fiyat l 
Belediye bir takını glda mad· 

delerine azamf fiyat tesblt etmiş 
bulunuyor. Bu arada Jıekmez de 

1 
varmı, ve pekme:r:ln 90 lle 100 
kurut arasında eatılmaın icap e. 
dermit. Bu fiyattan yükaeğe pek· 
mer eatanlll' hakkında uklbat 
yapılmıya baılarnıı. 

Biz, bu habel'f gazetelerde o· 
kuduk ve 100 kuruştan yukarı 

pekmez aatttıklırı için hakların· 

da uklbat yapılanlal'ın lslmlel'lnl 
de t:ıu havadisten Sğrendlk. Fakat 
pekmeze uami fiyat tesblt edll • ı 
dlğlnl bilmiyorduk. ı 

Sınıyoruz kf, gazetenin tıava· ı 
dlılnde bir yanlıtlık val'dlr. Pek· i 

ı meze azamt fiyat teıblt edllmlt. 
t yani narh konmuş olsaydı, Bele-
t diyenin bunu ilin etmesi !Azım 

f gellrdl. Halk da ilan ile bu işi 
Hğrenlr ve narhtan fazlaya pek· 
mez satflmazdı. Halbuki bugUn 
şehirde yalnız bll'kaç kiti tarafın· 
dan deftll, her tarafta pekmez: 160 
ile 220 kuru, ara11nda aablmak. 
tadır ve bugUn dUkklnlarda pek· 
mez ılşelerlnln Dzerlnde bu ra• 
kamları gl!steren etlketler vardır, 
Hatta bel'aberlnde tahin almadan 
pekmez de satmıyorlar. 

Şu satırlardan pekmeze narh 

i konulmasına aleyhtar oldu~umuz: 
m1na11 çlkarılmamalıdır. Blllkla 

i 
biz, bu ite hararetle taraftarız. 

Fakat bunun tatbikatta bir ne-
tice vermeal ıartlyle .. . 

~ .. ...................... .. 

Suadiye 
Tren Kazası 

Suçlular Hakkın.da 

Takibata Başlandı 
Suadiyede vukua gelen ve sekiz ki~ 

rıin ölümU, 13 kişinin yara!anttK11t, 6S 

hayvanın telef olmasiyle netlcelene!l

tren kazasmın tahkikatı ikmal edil 
ıniştir. ., 

Müddeiumumilik hiıfisede kaz:aY' 
sebep olan dört vagonun ı~ldrğı 5S 
numaralı marşandizin makinisti J{f 

!'an, gardlfr~ci Muzaffer ve yafcı51 

Ali hakkında tedbirsizlik, dikltatslz:ıi>ı' 
!e k.lzaya ve ölüme sebcbl,,et verıtl' 
suçlanndan takibata haelamırtır. 

lngilizler Bingazi'yi 

Dün işgal Ettiler 
l:lff" Baştarafı 1 incide 

Çarpışma tekrar başladı 
Londra, 21 (A.A.) - Seldrlnd o!' 

du Bingazlyi aldıktan ııonra i!eri b" 
ceketine dC"Vam etmektedir. Mih\fef 
kaynakları Elageyla yolu üsttınde CI' 
beldaya civannda şiddetli çarpışmat.t 
olduğunu söylemektedir. Böylece Roıı' 
mel kuvvetleorine kıı.rşı ı;atıııma t~ 
rar başlamak üzeredir. 

l talyan tebliği 
Roma, 21 (A.A) - İtalyan ordu1ıı" 

rı nmumi kararglhtnm 910 numarııY 
tebliği: 

Fransa, İmparatorluğunu muhafaza 
ettikçe Fransa olarak kalabilir. İm.. 
paratorlutu elinde kabnadıkça Fran
sa yaşıyamaz:, Müttefikler, Franstz 
müstemleke İmparatorluğunu sonra 
geri vereceklerini söylüyorlar. Bu 
vaitleri işittikçe aklımıza, Hindlstan 
ve Kanada gibi eski Frans?z müstem
lekelerinin geçirdiği safhalar geliyor. 
Anglosakson cl!mertllğine inanmb'o
rum. 

Bulgarista.nda Yeni 
Tedbirler 

'Top arabası, yavaş yavaş Atatilt· • 
kün arkadaşlarının önünden geçti, O
num savaş arkadaşları, Türk millc
tinir önünden yavaş yavaş!., Arkaıo 

dan gelenler de derin bir hüzün için• 
de yürüyor~ardr. Ve, Atatürkle bera 
ber geçen gayret günlerini hattrhyorıo 
!ardı. 

Sirenaikte Heri müfre%Clerimlı: b~ 
yük bir faaliyet göstermişlerdir. J,!ıf 
hart-be tayyarelerimiz çöl bölccsüıdl 

Alınan son babC'T'lcre göre Amerj - dilşman tanklarını mitralyöz ateşi il~ 
kalılar Tunus'a 30 mil mesafede A! • tırıa almışlar ve yakmışlardır. ..1 

manlarla 1918 denberi yaptıkları ilk Mihver löta~.an Bingaziniıı asktl' 

Biliyorsunuz ki, daha 1935 yılında 
ttaıya ne bir anlaşma yapmıştım. 

Fransanm menfaatleri bakımından 
Almanya ile de btr anlasma çareleri 
aradım. 

Almanya, hiçbir zaman Fransadan 
herhangi bir talepte bulunmamıştD'. 

Alrnanyanın kazanııcağtrıa kuvvetle 
eminim, Almanya harbi kaybetmiş 
bile olsaydı. kendisiyle bugünktı si_ 
yaseti takibe karar vermiş bulunu
yordum. 

Roosevelt blzt hiçe saymıştır, Biz, 
gayri mUsavl şartlar alhnda çarpış

tık. Bir gün gelecekUr ki, Cezair ka
lesi üstünde yn lnız bizlm bayrağlmfT. 
dıılgalanacaktrr, 

Hitlerle Milnlhte ve :\1ontoir'dakl 
~öril~elerlm bfonim jçi!1 ı;ok .. cesaret 
verici olmuştur. 

Fransızlar; 

Cenevre, 21 (A.A.) - Sofyada es. 
kilni ıröstedlmeden yeni elbise almak 
mümkün olmadıiı öğTenilmektcdir. Es 
ki elbiselerin artrk giyi!mlyecek dere 
ceode olması da ııarttır. Kahve ve sa• 
bun tayınları :teniden indirllm l1tir, 

tan ellerine geçirirlerdi. Bu takdirde 
müttefikler hürriyetimizin iadeıııi için 
bize yardım etmekte çok güdük çe
kerlerdi,,. 

Darlan, Mareşalin de Birleşik A
merika halkma karşı dostluk hisle_ 
riyle bağıt bulunduğunu bildiğini 

~Bylemiş ve demiştir ki: 

"Her ne olursa olsun Verdun kah
ramanmm Fransayı Alsas I..oren'den 
S&.vole'den, Nfs'den, Korsika'dan ve 
Şimali Afrikadan mahrum etmek is
t1yen as!lerden tarafa olduğunu ta-

Fransa ve fmparatorluitu olmadtk. <ı;wvur edemem ... 
ca bir /\vru-ıın nfamaz,.. 

Darları'ın demeci 
Lon<lra, 21 (A.A.) - Cezair rad

yosunda beyanatta bulunan Amtral 
Darlan, Mareşal Petaln'nin henüz 
"Fransantn canlı timsali,, olduğunu, 

fakat işgal ııltmdaki arazinin Alman
lar tarafmdan istilAsf üzerine hareket 
serbestliğini kaybettiğini s6ylemlştlr. 
Darlan sözlerine şöyle devam etmiş_ 
Ur: 

"Mareşal tarafından kabul edilen 
mütareke Fransaya yaşamak ve Af
rikanm Mihver tarafından isgaline 
malik olmak imkflnmr veren yegAne 
-:lvasetti. Eğer böyle bir siyaset takip 
edilmeseydi, Almanlar A!riknyr çok-

Amiral Darlan diktatörlerin Fran
sayı aç bıraktıklar!nı söylemiş ve 
Ş1Jnla.r1 ilftve eylemiştir: 

"Mareşalin düşüncelerini tamamiy _ 
le abettlrdiğimden eminim. Ben Fran 
~anın lrurtanlmRsı ve hAkirniyetinin 
tamamiyle yeniden tesisi için Amerl
kaltlarla müttefiklerinin yardnnını 

kabul etmekle Mareşalin bundan ev
velki 'talimatına riayet etmiş oluyo
rum,,. 

Darlan "Alman baskısı altında., 

Mareşalin saUhiyetlerini Laval'e dev
rettiğlnf söyledikten ~onra ~zlerlni 

<;Öyle bitirmiştir: 
"Biz Mareşale sadakat vemini eL 

tik, Laval'e değil_, 

Yeni Tüı:kJyenin ifade ettiği büyüle 
ıni~ali ruhlarında taşıyarak kahramanı 

kebrine ırötürmek üzere difer mJlletle 
rin harp adamları Ankarada birleşmiş 
!erdi.Onlar da bu büyük mateme yavaş 
aclrmlarla ve hüziin ifade eden müı:ik
lerle işUrak etmiş!erdi. Hepsi de şan 
lr lrahramana hürmetlerini, takdirle • 
rini ırösteriyorlardı 

Hiç kimse onun vücude getirmi-ş ol 
dnğu muazzam eserleri münakaşa et
miyorlardı. Ona, biitün milletler hür 
met va:r:ifelerini Ha ediyordu. 

Y&lçm kayalardan yaratılmış An • 
kara şehrinde ha!k:, Atatiirkün arka• 
da'1 halk. Kalbinde duyduğu aciy!e o 
nun şimdilik yatarafı muvakkat kabre 
hüzünle baktı.Fa.kat bu halkta, Atatürk 
ten eçılan muazzam boşluk için ve tıim 
eli ne olacak diye hiç bir meralı: yok 
tu. Çiinkü Atatürkiln yerine onun li• 
derllk arkadaşı yeni önder seçilmiııti 

Bövlece, büyük ve eşsiz kahrnmar 
milletinin askerleri arasında, Ankara
da son istirahatgahma ihtiram!a tt-v 

dl olundu ... 

Romanyada Tevkifat 
Stokholm, 21 (A.A .) - Atfon Bla• 

det lııveç gazetesinin yazdıima göre. 
Romanyada P~oestl petrol sahasında 

devamlı yangmlar çıkahdanberi 1000 
den fazla tevlı:ifat yapılmıştır. Arala· 
rında birçok teknisyenler bulunan in 
c;anlann tevkifine devam edilmekte • 
dir. Romanya genelkurmayı ile Geo;
tapo petrol kuyulan muhafızlarını tak 
viye için kuvvet göndermişlerdir. 

çarpışmada muvaffak olmuılardrr. tesislerini kullanılmaz bir hate getll' 

Hava yolüe takvi11eler . dikten sonra bu harp içinde üc;ünC' 
defa olarak düşmanm eline recen sel' 

geliyor 
Londra, 21 (A.A.) - Fas radyosu• 

nun bildirdiğine göre, hava yolu ile 
celen Alman takviye!eri ve tanltlar 
:Ri:r.ert'c inmişlerdir. 

Fransız mukavemeti 
Londra, 21 (A.A.) - Cezair radyo. 

sonun bugün verdiği bir habere göre, 
bir Fransız alayı Gabes körfezinin sa. 
biline mihver tarafından yapılan bir 
~ıkış teşebbüsünii geri püskürtmüş • 
tür. Gabcs, Tunusun takriben 300 kl. 
lometre cenubunda sahil demiryolu • 
nun bittiii noktada bir limandır. 

İspanya ve Portekiz'in 
Teminata Verdiği Cevap 
Londra, 21 (A.A.) - Şimal Afrika 

•; hareklitt münasebetiyle İspanya ve 
Portekiz hükiimetlerine gönderilen tea 
ı:-ılnat mektuplarına bu hükiimetler ta• 
• ;•fından verilen cevaplarrn şimdi Lon 
ıiraya geldiği resmen bi!dirilmekte . 

dir. İspanya hükiimetl verditi cevapta 
bu teminatın minnettarlıkla kabul ee 
-tildi~ni bildirmiştir. 

Portekiz bilk:Ometl de bu teminatı 
büvük bir memnuniyetle kaydetmiş • 
tir. İnciliz ve Portekiz hükilmet!eri 
ara~rnda e!lki ittifak muahedesine daya 
narak daima mevcut bulunmuş olan 
"ıkr münasebetler dolayısiyle, 1nıriliz 
'ıiilrA.meti bu cevabı hususi bir ınem
nunlukla karşılamıştır 

ri tahliye etmişlerdir. 

Havadan bir taarruz 
ihtim~ 

Aıı.kara, :zı :"Radyo cazetes.i)' "' 
Son günlerde orta.~ .:_..,!aşan pyiali 
ra göre ,Yunanlstan limannrrnı.:: tıO' 
lunan mihver ıemilerine meçhul 2ıİ 
bir semte hareket etmemeleri biidir!.ı 
mi~tlr. İtalyan donanması da Yuıışı 
sularında dolaşmaktadır. Bu hareket 
lt-rln Rommel'in durumu ile ilgl11 ol 
ması düşünülebilir. Bununla beralıel 
İtalyan donanması i!e gemilerin ıı' 
reket etmemeleri Hmımunun Romııı' 
ile alakalı olmadıfı da muhtemeldi'· 

Gerçekten Rommel çok müşkül '19 

romd:ıdır. Bunu kurtarmak fçin, J. 
manların Yunan sularındaki ııenıilt 
der., !ta!yan donanmasından ve GiJ' 
tt'ld hava üslerinden istifade 1 

d!l"rek. Mısır veya Sircnayka top~~ 
nn::ı. havadan bir hareket yapına11 

ihtimal dahilindedir. Bunlar %8Ylf (. 
tlmaller olmakla beraber, z:or karff 
sında Almanyamn böyle bir hare 
vl!pması ihtimali vardır. 

Cenubi Fransada İş 
Seferberliği 

Beme, 21 (A.A.) - Almanlarırl 
nop Fransada kıyılarm tahkima~ 
kullanmak üzere 18 yaşmdan 60 fP 
na kadar bütün erkekleri seferbet' 

/ 

tikleri bildlrilmektedV 
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Kazanmak . .. - "' ... 

Yuan: M. ANTEN 

Şark harbini biri.ncite:ırlıı ıonuna 
kadar yani Rus kışından evvel 

kaıanmak mecburiyetindeyiz. Aksi tak 
dirde bu harbi kat'i surette bybetmi:ı 
olacaiız ... 

B-ı: sözleri söyliyen HiUerin en çok 
itimat ettiği ıahııt arkada~r ve Alman 
Yanın münakalat nazırı olan dolctor 
Speer'dlr. 

Rus kısı geldiği halde Almanlar ıark 
ta stratejik hedefleriM varamamışlar 
dtr, Stalingradı hın alamadıkları gi. 
bi, Kafkas petrollerine ve Karadeni
ıe de haklın olamamışlardır. Hattl 
&on ıünlerde Oreonokidze (VUdi Kal 
kas) bölgesinde lı:endi!erine 10.000 ö 
lü ve yaralıya 140 tanka ve diifer bir
çok: kayıplara mal olan mahalli bir 
rtıağltlbiyete uframıılardır. Leningra• 
dın ~arkında Volkof kesiminde de 10 
bin kadar kayıpları olmuştur. K'IZllor 
dunun mukavemet kudretinin zayıflıl 
dığma dair de mçbir emare yoktur. 
lli:ıllis bizzat A!man kaynaklan Sov 
l"etlerln Leningrat ile İlmen gölü ara• 
•mda geniş ölçilde bir taarruza hazır 
!andıklarını haber vermektedir 
Hatırlardadır ki, Almanya matbuat 

4di Dietrkh, 1941 de Kıztlordunun 

iınh~ edildiğini illn etmiıti. Ayni zat 
bir müddet e-vvel, Alman denizaltı!a
rı:nm müttefiklere öldüriicii darbeler 
indirdiğini ve müttefiklerin muaz
:raın ıemi kayıpları dolayısiyle deniz 
&§ın bir yere asker çıkanp blr cephe 
aı:amıyacaklarnu katiyet!e söylem!~. 
ltalbukl Ameriltahlarm 350 harp re. 
nıidnin himayesinde binlerce mil me• 
safeyi katederek ve hemen hiçbir ka.
Yıp vermeksizin Amerika.dan ~imali 
Aft-ikaya 500 nakliye g'f!MiS! ne yüz 

binlerce asker ı:etirmeleri bu iddiayı 
da tekzip etmiştir. 

Goebbels hlcfüelerln seyrlnl ve btı
ııun Alman mi!leti üzerinde yaptığı 

ll'ı!!nfi tesirleri giderme\: maksadiyle 
nas Reıich mecmuasında yazdığı bir 
tnakalede şunlnn söylemiıtir: "Bütün 
l"ııuharebeler Almanların lehine net'• 
C!!lenemeı: Tarihte hiçbir memleketin 
hutnn m~harebeleri kazandığı gi'!rül• 
l'nenıiştir. Müttefik!er harbin başlan -
Rıcındanberi pek çok muharebeleri 
~aybetmişlerdir. Fakat Almanya bir 
:tınharebevi kaybedince hyameti kopa 
tıyorlar. Harbi maneviyatı kuvvetli 
olan taraf. yani Almanya kazanacak• 
lır. Almanya ancak ikiye bölünm~kle 
h:ırb.i kaybedebilir.., 

Yeni Harp Devre.si 
Şimali Afrika harekatı Volga ve 

Kafkasyada cereyan eden mu.o 
harebeleri unuttıırdııiu ıibi, Cenubu 
Carbi Pasifikte ıon haftalarda Ameri
k:ılı !arın kazandıkları muvaffakıyet • 
ler de Uyık o!duğu ehemmiyeti ver
dirmemi§tir, Amerikalılar Guadalka -
ı1aı adaları civnrmda 23 Japon harp 
"e nakliye gemisini ve bunlarla bera• 
her 30,000 japon askerlnl denizin di.o 
bine ıönderdikten birkaç ı:ün soma 
biri zrrhlr, altısı büyük kruvazör ol 
llıak üzere 7 Japon harp gemisini da• 
~ batmnışlar ve Yeni Ginenin Japon 
!arm elindeki. en mühim üssü olan 
l3ıına•ya otuz kırk kilometre yakla~ 
Zllışlardır, 

Görillliyor ki: Japon kuvvetlerinin 
bir taraftan Siberyaya hücum ederek 
Sovyetleri arkadan vuracaklarnun eli. 
i~ taraftan Hindlstam da istil1 ede. 
tek Alman kuvvetleriyle Basra körle 
tjnde birleııeceklerinin iddia olunduiu 
illnlerden çok uzak bulunuyoruz • 

Görii!en manzara ındur: Almanya 
•e Alınanyamn hSkimiyeti altındaki 
Awupa ltıtası, buz denhde Murmansk 
tan A tlılntik: sahillerinde Kazablanka 
h kadar uzanan yarım daire ıeklinıo 
Ueki bir kara cephesi ile ku3atılmı:ı bu 
lıınuyor: Bu cephe hattı üzerinde elln 
lllihvercilerin elinde bulunan Trablus 
tarp ve Blzerte'niıı de öniimlizdekl 
haftaıa.r içinde milttdik!erin eline &'C. 
ı:eceğ;i şüphesiz ıöriilmektedlr. Alınan 
3'a esasen harbin baıılangıcmdanberi 
uenlzden ahlaka altına almmıııtır. 

Almanyanm .,., bütün mihver devw 
!etlerinin yrldınm ve taarnu: harple. 
tinden müdafaa vaziyetlne geçtikleri, 
Uzun zaman müdafaada kalan ve bü. 
l'iik mağlQbiyet!ere uğrayan müttefik. .. 
lerin ise, bütün cephelerde umumi 
'taarruza geçmek üzere bulunduktan 
)eni bir devreye ltirlldiii muhakkak. 
tır. 

Muhtelif ithalat 
Eşyası Geldi 

l\'l:acarlstan ve Slovakyadan ıon 
~erde birçok ithalAt malları geti.. 
tilınekted.lr. Getlrilen mallartn hepsi 
transit ambarlarına almmaktadır. En 
SOn getirilen mallar arasında. kAğrt 
)apmıya mahsus sellüloz, zaç Kıbns 
"e asitler bulunmaktadır, Ayrıca bü
)"ük bir parti varil aetirilmis ve pi
Jasaya çıkarılmt~tlj 

--- - -·-----..,---------------------

r···:HA.FTA .. KON'lJŞ.Ni'A'S·i··'··, 
~··················~············································'-' lllB. t~:: Q ı ~11111111~~~ 
Meşe Ağacına Saygı 
Ve'' Meşe ile Saz,, 

Mükellefiyet İşine 
Verilecek Yeni Sekil 

' 

Meşe Aleyhinde Söz Söyletmek, işe Yara~az Kaba 
Mükellefiy~t işini Kağıt Üzerinde 
Bırakmıyacak, Memlekette s·porcu 
Yetiştirecek Tedbirler Allnmahdır Bir Adamı Meşe Odununa Benzetmek, Onun Ateşinde 

ısındığım Şu Sırada Bana Her Zamankinden Fazla Bir Dört sene evvel YAZAN • h b · h f r- . _, ır., a erı em ena 
çıkan beden ter ' ~artlarla çalışan mü • 

biyeai kanununa da. • 1 1 kel!efler için, hem bu 
yanarak 1940 senesin 1 FÜRUZAN TEKiL • şin büyüklüğünü id . 

' 

!
: 

Nankörlük, Bağışlanmaz Bir Suç Gibi Görünmektedir eu kış, kömürden fazla o -
dun yaktığım için tekrar 

dikkat ettim: So·baya attığım 
gürgen parçaları çarçabuk eri -
yip kül oluyor; aralarına nasılsa 
karışmış bir kaç meşe odunu ise, 
lal gibi kızannış, uzun müddet 
dayanıyor; küreğe alınırken, ma 
şa ile tutulurken dağılmamakla 
beraber mangala çekilince de he 
men kararmıyor, ateşini ve ren
gini epi zaman muhafaza edi
yor. O sayede, kömür çarpması 
korkusuna düşmeden, çoktan be 
ri uzak kaldığım mangal başı sa 
fasına kavuşmuş oluyorum.. Ve 
meşe odununu tahkir yerine kul 
}andığımıza da şiddetle kızıyo -
rum .. 

Bize bu odunu veren ağaç bir 
çok milletler için kuvvet ve sağ 
laınlık senbolüdür. Nişanlarla 
madalyelerde yapraklan ve dal
lan manalı bir süs olarak kul
lanılır. Daha eskiden de Yunan 
mitolojisinde bunu büyük ilaıb 
Zmıs'ün kutlu ağacı sayarlar ve 
ilk insanların meşe palamutlarile 
karın doyurduklarını 1sarurlardı. 
Hatta tapınaklarda, rahipler me 
şe yapraklarının hışıltısinl dinli 
yerek gaibden haıber verirlerdi. 
Daha ileriye ıvararak meşe ka -
buklan altmda bir takım dağ, 
orman ve su perilerinin saklan
dıklarına bile inananlar çoktu. 
Sporda kazananlann başlan.na 
yine meşe dallanndan taç koy 
mak da adettL 

Eski Romada meşe, Jupiterin 
ağaciydi ve yararlık, cesaret 
gösterenler, meşe dalından taç
larla mükafatlandırılırdı. Golu.. 
va'lar ise her milletten fazla o 
ağaca karşı dindarca bir saygı 
bE\Slerler, şerefine ayinler ve şen 
likler yaparlardı. Orta çağ Fran 
sasında meşe, dini ve milli değe 
rini muhafaza etmiştir. Uzak de 
delerimizin ayni ağaca, kudret 
senbolü olmak dolayısile kıymet 
verdiklerini de biliyoruz. Bugün 
kil paralarımızın bir kısmmı ha
la meşe yapraklan süslemekte -
dir. 

Böyle olduğu halde - hele, 
yapıda ve sobada her ağaçtan 

fazla faydalandığımıza bakmıya. 
rak- liitfunu gördüğümüz bira 
ğacı kaba tavurlu, hödük ve hoy 
rat bir insan hakkında teşbih ye 
rine kullanmamız gerçekten hak 
sızlık, nezaketsizlik, daha doğru 
su kendi uydurduğumuz o kötü 
tabirle anlatabilecekimiz ham 
bir harekettir. 

** Fransızcada meşe, kaba ve 
zekasıza değil, tam ve sa 

pa sağlam bir adama işarettir. 
Hatta o lisanda "sevmeyince 

bir meşe oJursunuz; sevince bir 
saz,, sözü vardır ki aşkın zararlı 
cihetini anlatmakta kullanırlar. 
Şu sözler de manalıdır: "Meşe 
ağacı bir !balta savurmakla dev
rilmez,, , "Palamut bir gündeme 
şe olmaz.,, Fakat, insan zekası -
nm en köklü V€ sEırt bir kuvveti 
nihayet yeneceğini göstermek 

r- YAZAN : -, 

jRefik Halid KARAY! 

de yürürlüğe giren rak etmış olanlar i• 
şaınaktansa şuursuz ve zalim mükellefiyet karama. çin bir müjde oldu. 
bir kuvvete ram olmıyarak me mesine kadar müsbet ve yüksek gaye-1 Bununla beraber iyi niyet ve iyi ka 
şe gibi haysiyetle ölmek daha ler güttüyse, tatbikatta o kadar kısır rar bakımından tam bir iaabet olan 
şereflidir. Ve düşünmüyor ki ve kötürüm kaldı. bu Ymi şekil acaba muvaffak olacak 
sazdan nihayet çocuk başına bir Bunu itiraf etmek, mükellefiyet i1i mıdır? 
eğlence külahr örülür, meşeden ne verdiğimiz ehemmiyetin .icap etti• ' Acaba bir kazada ilci yüz kadar mü 

için de bir atalar sözü bulunmuş en büyük yapıların temel direği receğj doğru bir hareket o!ur. Zira kellefin istenildiği gibi idman ve ta • 
tur: "Küçücük adam, koca meşe atılır. Zaten bu hikayelerin ÇO- büyük önemle ele aldığımız, beden lim yapabilmesi için lazım olan alat 

• . 1 

terbiyesi mükellefiyetin, yurtta,ın fi_ edevat ve ma~ZetnC'T1İ;, saba bakrmı • 
yi çökertir.,. ğu - bir çok kere yazdığım gi- zlk ve moral bakımlardan yetişmesi nın, bina kirasının, hademe, memur 
Dilimizde meşe üzerine ben bu bi - yalnız ahlaka değil, bilgi, meselesinin kusursuz olarak yapıla • ve muaJlim maaşlarının ayda yüzlerce 

gibi sözler hatırlanıiyorum; bel mantık ve tabiat kanunlarına bilmesi için, aldığımız neticelerin mü liraYJ bulacağı hesap edilmş midir? 
ki vardır; m~si bol yerlerde da uymaz. Saz elbette eğilir; o, t,ılaas:ında samimi davranmıya mec .. Elli altmış sporcu ne meşgııl olan ve 
her halde kullanılabilir. Istan • doğuştan eğilmeğe mahkU.mdur; bunu. büyük denilen bir spor k!übü aylık 
bullular zevkine kapılarak daha eğilmeyip de ne halt etsin? Me Mükellefiyet işinin güdü!en rayeye masrafının 1000 lira üzerinde dolaştı 
ziyade çınan severler; haklıdır- şe ise, cinsi icabı nasıl eğilebi- erisrnek şöyle dursun, o gayenin Ue.. fmın acaba farkmda olunmuş mu • 
lar. Zira bu ağaç çok defa gezin lir? Eğilseydi meşe oiabillr mi mine bile Yııklaşamamış olması her dur? Yahut da bütün bunlar inceden 

.ti yerlerinde havuz ve çeşmebaş idi? Ancan sayı.sız fırtınalara gö şeyden evvel elimizdeki hazırlığa, da• inceye tetkik edilmiş ve bu karar öyle 
lannı, kır kahvelerini süsleyen ~·· b' v l ha doğrusu hazırlıksızlığa uyar şekil• mi verilmiştir? Bu takdirde, mükelle 

&us gere gere ır agaç 0 sağ am d<- kararlar almamış .olmamızdandır. fiy~t işi hem gayesini kıiğıt üzerinde 
gölgelikli !birer duraktır; yine lığa, O büyüklüğe, O mevkiie "Yurttaş şuna mecburdur, bunu bırakmıyacak, sporcu ,.erişmesinde ye 
çok defa altında oturanlar güzel erebilir ve "Aman, alacağımız yapacaktır .. derken onu bu işe maddi ni bir çığır açrlacak ve tahiatiyle yine 
bir manzaraya uzaktan bakmak odun veya direk, meşe olsun!,, bakımdan hazır!amak ve onun hazrr- Mııarif Vekilliğine bağ!ı olan mektep 
fırsatını bulu.rlar. Yaprakları diye herkesi peşinde koşturur, hitı yanında müvazi olarak yürüyecek !erde de spor tahsisatı, işin ehemm.i• 
nazlı, dallan kaprisli, kabuğu kendisini arattırır. Saz yak baka bir malzeme ve tesis hazırlığı yapmak yetine ıöre büyük olacak ve talebe 
çakı ile isim yazmağa, kovuğu yun da ısın, yahut saulan temel lhmı değil midi? bugünkü spor yapamaz vaziyetinden 
da ocak diye kullanılmağa elve- at da kurduğun evde barın! Halbuki beden terbiyesi teşkilatı bu kurtulacaktır. 
rişlidir. işi ele ahp da orgı.ınizmasmr işletmek Yok eğer inceden inceye bu hesap 

Ayrıca çınar, saltanatlı, şaha * * maksadiyle, tamimler gönderirken, be y:ıpılmamııı ise, mükellefiyet illi yine 
nedir. İstanbul gibi saltanatlr yukarıda bahsettiğim man ri tarafta mükellef vaziyetindeki yurt cıkmaza girecektir. Faka.t herhalde 

zum tercu··menın· sonunda taş ve milesseseier, kendi!eri ic;in yep bütün bu hesaplar yapılmış, düşünül _ bir ~ehirde, bu ...... ı. .. in şahane de 7 ~.... yeni olan bu işten tama.mlyle haber .. m;i~tUr diyoruz. 
koruna pek yaraşır. Lakin bu galiba: siz ve her icaba yabancı olarak şaşı .. 
çok gösterişli, cakalı saltanat,, Çıktı bir sarsar-ı-bihüfken - i · rrp kalm1s. müellefiyet mevzuatında ~ 
uzun ömürlü olmakla bera - serma da kimin hangi vazifeleri yapacağ1 k .. 
ber epiyce kofdur; çınarın göv- gibi 'bir mısra da vardı. Çocukla sin surette belirtilmemiş olduğundan, l 
desi yarık, odunu çürük, tahtası ra ezberletilecek bir şiirde hem ç,-ık bir şey yaprl~mamıştır. -. SARK

1

da '" 
DAhi Rejisör değersizdir; avizeye benzeyen söylenmesi, hem öğrenilmesi bu * * r 

hoş ibır. su·· stu··r Şıngıllarından derece güç, ana diline tamamile -· 9 unu daha açık bir ifade ile ı;öy. 
dökülen ince tozıann da ciğerle aykırı kelimelerin bulunuşu 0 ıemek ıazımgelirse, bazı mue~· ' T O U R J A N S K m 
re zararlı olduğunu dostumuz ' zamanki tahsil şeklinin güçlüğü sese!er spor için lazım olan malzeme 1 
Lütfi Arif Kenber'in değerli ya nü göstermeğe fazla.sile yeter. yi almaktan istinkaf etmişler ve "biz nin yarattı~ 
zılanndan yeni öğrendik . Haydi "sarsar,, ı, aslı yabancı klüp kurmağa mecburuz, işte idare BRIGITTE HORNEY • 

Evet, çınar güzeldir, süslüdür olmakla beraber, "fırtına,, ya heyeti,, diyip geçmişlerdir. Halbuki JOHANNES HESTERS'ln 
göz alır, gönül çeker; işvebaz benZetelim, benimseyelim: la - kurulan klüplerln tahsisatıu: ve gelir· 
bir saraylıdır. Fakat meşe, tunç kin 0 yaşda "bih., in "kök., ; ~iz idare heyetleri de tabiatiyle müs-

göaii.5lü, mert duruşlu, ağır baş "bihüiken., in "köksökücü., ve b~t adımlar atamamıştır. 
"'""' Gerçi imkansızlık babında mües~e· 

lı bir erkektir, bir silahşör, bir "serma., nın "kış,, manalarına !;e]erden bahsederken bunu hepsine 
nöbetçidir. Birini sever, öbürü- geldiğini öğrenmekte ne mana eı;mil edemeyiz. Birçok fabrika ve 
nü beğeniriz; fark bu noktada - var? müesseseler müke!lefiyct mevzuatın • 
dır. Bu kabil manzumelerin bü - da bu vazife sarahaten kendile-rine ve. 

mü~ereken temsil ettikleri: 

ASK ve HAYAL 
Sürprizlerle dolu Aşk filmini 
herkes beğeniyor ... Sinema mef

tunları takdir ediyor ... 

Bütiln şehir alkışlıyor. 

Daha mühimi var: Meşe aley yük bir kusuru da bazı mısra' rilmem.iş olduğu halde, büyük teşkil. 
hinde söz söyletmek, meşe odu... !arının tam türkçe, öbürlerinin er yapmışlar, binlerce lira sarfede • 
nunu işe yaramaz bir adama tam yabancı kelimelerden kurul rrk spor malzemesi almışlar. kıyafet 
benzetmek. onun ateşinde ısın- muş olmasıydı. Mesela - demin çin avuç dolusu para dökmüşler ve 

okudunuz _ (Meşe ile saz) ın mtmnuniyetle müşahede edi!diği gibi 'IC 
dlğım şu kara kışta bana her za bunun semeresini de görmüşlerdir. 

Bu Şaheseri I 
Siz de Görün! ~-' 

mandan fazla bir 1nankörlü.k, ba ilk mısraı su katılmamış türk - Ancak, bazılarının müsbet hareket _ 
ğışlarunaz bir suç gibi görün - çedir. Naci'nin (Kuzu) sund.:ı da eri ve ivi nivetl~ bu işe sarrlmalarr 
mektedir. en sade m.ısra'lan, durup durur v~r.ınd:ı bir t::ıkımlıın da bu vadide bir * * ' ken; wıdık olamamışlardır. 

Lafontaine'in meşhur (Meşe 
ile saz) masalına gelince 

o bir ahlak öğüdü değildir; sa -
ray gözdeleri için yapılmış bir 
dalkavukluk dersidir. 

Çocukken bana da mektepte 
- Recai zade Ekrem bey tercü 
mesinden - bunu öğretmişler. 
di; hala hatırundadıır; şöyle baş 
lard.ı: 
Saza birgün bakarak derki meşe 
Hikayeyi hep bilirsiniz: Meşe 
sağlamlığile ve fırtınalara göğüs 
gerip kafa tutmasile öğünürmüş 
en hafif rüzgar karşısında baş 
eğen sazla da alay edermiş. Der 
ken bir kasırga kopmuş, meşe 

dayanmış, kasırga abanmış, niha 
yet zafer fırtınada kalmış, ağaç 
devrilmiş; r.;az ise eğildiği için 
tehlikeyi atlatmış! 

Fransız ahl.8.kçısı ı'30nunda de
miyor ki: Saz gibi miskince ya 

Dünbale ise hcmişe cünban Buraya kadar V!!rdiğimiz izahatı 
gibi m.ısra'lar kovalar. Bu, bize telhis edecek olursak ı]iyeblliriz ki. 
alıştığımız kelimelerle konuşan "mükellefiyet müessese!erde semere • 

!!İni, istenildiği kadar olmasa bile, ver
anamızm birden bire dil c.leğiş mişt;r,. fakat kazalardaki eski spor 
tirip araplaşrna,c;ı veya acemleş lffüplerine yüklet ilmiş olan mükelle • 
mesl hissini verirdi. Şaşırır, ka- flyet isleri. tahsisat ayrılmadığı. k'iip 
lırdık! erin de iht.ivari ... porcularmı bile Ç3• 

Ah keşke (Meşe ile saz) nıan r ... hraeak kadar p:mılarr otmııması ü~ 
zum.esi Lafontain'ninki gibi de ""ine hicb;r netice vennemlstir. 

Ve, çok şükür ki, savın Maarif Ve 
ğil de şöyle bitseydi: "Kasırga kili i"'in bu aksak tarafını görnıü"I ve 
nihayet soluğu tüketti, cakası yerinde bir kararla eski spor klüplr. 
ve çalımı, hiddeti ve şiddeti. r;nden. mükellefiycl yükünü kaldmnıoo: i 
hoyratlığı ve yıkıcılığı bir para trr. Anc:ık hir taraftan k'üolere 1ü , 
etmedi. Ona rnerdce göğüs ge - tUmSU7. yijk olan. bir tı:ıraftan da yurt 1 

ren koca meşe. eskisi gibi sapa 'laşı fena ~ıırtlar içinde ıırıor v•nm,. .. 
sağlam, batta daha şerefli ve ~a rnl"rhıı .. k•lan hu tar7T mük .. ıı .. five 
daha şanlı, dimdik yerinde kal •in kHi"1erden kallmt•oo:mrfan c:nnr:ı <;;ı 

dl. Saza gelince, bu sefer frrtına "Tfan ;lk fıl. hıt ~l!Vt-nlrı fııthik kAbİ 
d an deg~il, utancından iki bük- :;vıot.i kalmı>drh onun kin hövle ,ev 

,.rden val'ıı:ecilcce;ti yo1unda idi. 
lüm oldu, kimsenin yüzüne ba- Fak~t yalnız tenkit ırihnlv,.tiyle <'lf• 
kamadı, sefil ve kısa hayatına ~ti. daha rfyade i~at yoluvh iş ıı:ör 
miskince devam eıtti.,, mpcini !<CVen ~ene; v" enerilk vekiıı. 

Ma.sal bu ya! mlzin buna mu'kabll buldt1ğn çare k:ı 
.,:ılard!'I ayrı gen,.Jik klüpleri ktirmalr 
ve bunlıınn i!lfenildi~l ıı-3bi c;alısabilmr 

~ ->ı~emanırı pek ziyade sevileı. ' 
Iki büyük ve g!lzel a rtlı:ti 

TYRONE PO"-~R 

BETrY GRABBLE 
tıırafmdan emsalsiz bir tarzda 

yaratılan 

Kahramanlar 
FİLOSU 

l';il:r.el, hareketli ve kuvvetli filw 

SARAY 
CiİNEMASININ Bu haftaki Za-
fer programıdtr. Gidiniz, görü 

- nUz ve candan e1kışlayınt7.. • 

~-KADIKÖY il\ 

O P ER Al 
Sinemasında 

ARJANTINA 
** 

~·-•••••••••••••••••••••ıltııı "Iİ için lcabeden l.,,. ... hğ, yapımaktTT'. 
1 S T A N B U L G A Z 1 N C) S U D~~ttn neticesi olarak 4kazalarda 

1 emsalsiz filmin son günlerin 
den istifade ile mutlaka gö-

' rünüz. , 
Beyoğlu lstilrJ.31 Caddesi blrf't' ıı:enc;lik klünlen kurulacak 

s A F" 1 y E 
·ı 

Bestekar Tanburi SALAHADDiN P 1 NAR 
Keman: NOBAR - Kanun: AHMET - Cümbüş: CEMAL - Keman MAKSUT - Klarnet~ SA· 
LIH - Daı;:buka: FERiT. Okuyucular: AGYAZAR - FARUK ALTIN - Bayanlar: FAID.E -

JZMlRLI MELAHAT - BmSEN - CAHIDE - NERMIN :- SEHER. 

·A L D 1 M A 
12 Ta'blo büyük fantazl REVU. Yazan: EKREM REŞtT ~Müzik: CEMAL REŞiT 

Oynıyanlar: MUAMMER • HiCRAN 

============================================== , ___ ! ___________ , 

İnsanlığm... Doğruluğun... San'afuı zaferi olan 

Ci HAN HAKiMi 
Bugün LALE Sinemasında 

Günün.. Ha!tanm.. Asnn en büyük heyecanını yaratacaktır.. DAhl 
rejisör FRANK CAPRA'nın yarattığı, Eşsiz yıldız GARV COOPER'in 

hayat verd.ill, Kudretli san'atkAr BARBARA 8TANWYCK'ln süSledlğ 

Ci HAN HAKİMİ 
SALAHADDiN 

Sinemanhı yeni bir muvaffaktyeti.. Hnyatm korkunç mücadelesi ... 
P 1 N 'A R • A$ktn ınferl .. San'atln şerefidir, LUTFULLAH 

.__ _ _. Yeni kostÜI?!_; M~!eşem ~eko!. ye ışıklar::: FQVkal&de mııanse~ '.felefon: 40571 __ _,,., 1 '----ı•-----------iiii:;==:::;;;;;;-.-1'1-' 

Bir Meddahlar 

Gecesi Münasebetile 
Yazan: ULUNAY 

Meslektaşlardan bi;i güze! bir ha· 
ber verdi: Halkevlerinden biri 

eski temaşa hayatmı :vautmak için 
bir ''meddah gecl!'Si,. tertip etmeyi dil 
şünüyormuş, Bize ait sahne sanatla -
rmm en miilıim şubelerinden biri o!an 
"Meddahlık,, m hakiki hüvlyetinf yeni 
nesle tanıtacak olan bu teşebbilsü mem 
nuniyetle karşılıyoruz. 

Yanrimıyorsam Fatih Hatk~l de 
1940 da bir temaşa hafta'1 tertip e1• 
m.iş, meddah, karagöz ve orta oyunu 
tems.il!eri vermişti. O zaman pek bü 
yük bir rağbet gören bu teşebbüs bu 
sefer ne fçln yalnız meddaha huredf .. 
liyor? Bizim miJli tema~alarırnız b6y· 
le iki senede bir değil, hiç olmana 
her sene muntazaman tekrar edilmeli. 
Çiinkü onların, alaka ile, zevk ile, 
lezzet!e seyredilecek kadar sanat ha. 
yatında ehemmfyetler! vardır. 

Meddah, müsemmasma uyımynn 
bir iaimdir. Çünkü hakikatte bu sade
ce fren.lı:lerin "Conteur,, dedikleri bir 
"vaka anlatıcı .. dır; "methedici,, de • 
f:il. Fakat bizde "meddah., galat ola
rak taklitli masal söyliyene ilem ot. 
muştur. 

"Meddah,, ın kuvveti ı:annolunduiu 
ı:-ibi yalnız an!attiiı vakanm ehemmi• 
yetinde ve yahut yaphiı taklitlerin 
muvaffak oluşunda değildir. "med • 
dah'' m bütün hüneri vakayı anlatıırn 
dadır. Zira tatlı bir sesle söylediği ıöz 
ler ağzından tane tane çıkacak ve on• 
lıırı herkes mükemmel surette işite • 
cek ve anhyaca.ktır. Bunun için; ken.. 
d'.ne mahsus bir tavırla yazına me,,.. 
dili ile ağzım si!ip: 

- İsim isme benzer, semt semte:~ 
Geçmiıı zaman söyliyeceğiz. 

Glrizdhı ile söze başladıktan sonıo 
ra büyük vakaya &irdiği zaman sözün 
bütün "vakfa,, !arını, "Nutk-u..zarf,. 
!arını adeta söylemiş gibi tayin eder. 
Onu dinliyenlerin hepsi sözlerinden 
bir kelime kaçırmazlar . .... 

Bu itibarla "meddah" m takntıert 
nihayet an!attığı lükbenfn Hlçası ve 
tuzu biberi makamındadır Asıl ruh 
o:'IUn "Deklamasyon,. ve ",,DiksiyonJ 
daki mükemmeliyetindedir· 

Fatih Halkevinin iki sene e"vveı' terl 
tip eyledifi temaşa haftasında mem • 
l~ketlmizln tanınmış meddahlarından! 
merhum İsmet Efendinin oğlu aanatm 
kir Kadriyi dinledik. Merhum İsmet 
her taklitte muvaffak olurdu. Fakat 
onu çok düşündüren cihet ihtiyarlık 

dt'llayısiyle bazı dişlerden mabrıım o?.. 
duğu için anlatırken harflerin "mah
rec., lerlne riayet edememesi korkusu 
idi. Sanatklir Kadri için dahi bu hilner 
de babasına yetişmİ$t.İr diyeblliriz.Bi!ı. 

baıısa esk3 kadm tipini o kadar canlan 
clırmış ona, ı;imdl arfak ancak gravllr 
lerde görüp dl! hayalimizde tecel!lüm 
"ttirdiğimi:r: eski naz ve isveyi o kadaı 
mımimi bir eda ile vermişti kJ, heR' 
miz sanatına hayran olmuştuk<!f• 

Meslekta~ım "meddah .. ın işinJ kil• 
çtik görmeyi sanata karşı bir saygısu: 
lık ıibi telakki ediyor. Ben bunu ya!. 
r.ı:r. saygısızlık değil büyük hir g'ünalı 
~ayarım. Ve bir Türkün milli bir ıaıı 
n~t karşıoı;rnda böyle bir günah Wlır• 
reğine de ihtimal vtremem. 

Btı itibarla yalnız "Meddah gece 
ei,, nl değ.il, 1940 da olduğu aibi mitn 
!:anat varhğımızm kıymet!i tez:ahUr r 

!eri olan Karagöz ve Orta ownu 
temaııalannt da bekliyoru:r:. ı 

Altın Fiyatları 
Dün bir altnı 339() kuruştan ve bir 

"'Tam ktllç~ 450 kuruştan satTlmıı;tır. 

lstanbul Asliye ikinci Ticaret Mah 

'<emesinden: 942/448 - İstanbul A
ı:irefendi caddesi Alyanak hanmdı 

1 O - 14 numaralarda manifatura U

caretıyle müşteğll iken 28/3/1928 ta

rihinde mahkemece iflAslanna karaı 
verilen Avunduk Zade blraderlcı 

KoUektlf Şirketi ile ortakları Met· 
met ve Üzeyir ve Hamdi ve Remz: 

ve Şevket ve Hakkı Avundu~larır 

ılacaklıları ile akdettikleri kongur. 

datonun mahkememizce 24/2/942 ta· 

rihinde tasdikine karar verilerek iş· 

bu hüküm alAkadarlar tarafindan 

temyiz edilmekle temyiz mahkeme
sinin 3/7/942 tarih ve 1508/ 2474 No. 
lu karariyle tasdik ve v~ki olan tas-

hih talebinin dahi reddedildiği anla.. 
şıldığından icra ve iflas kanununun 

182 inci maddesine tevfikan itlAsın 

kalkmasına ve borçlunun serbestç-c 

tasarnıfu için mallarınm kendilerine 
iadesine ve işbu kararın usulen llA

nına 21/11/942 tarihinde Jsarar v~~ 
~ilmiş oldu_ğu illln olunur (fi44'i 

~ehlr Tiyatrosu Dram Kı•m• 20.30 c.. 

Kollegea Kramoton 
""""!dl rcuml (ASRiLEŞEN BABA; 

Bugün 15,30 da .ınatint 
~"'· 
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NETiCEYE DOGRU... önüne ~- '' ~ Baıtarafı ı incide glo Saksonlar, lıtç olmazsa malt 1tt<uclret ıı ~~.: .. ~ • '!.!-!~ ~ ~ ! ~ 
mu muvakkıaten hazfedersek doğudan koğulma.mak için, Al • 1aptmıbWnmiıl. l1t11111nd Catalol I• Akıaaı matba.. artcaanda .._. 

a münasebet yoktur, yahut ve manlaTla Avrupa çevresinde an • a- Baftanlı 1 
lacWe fıballte N•. '• Tolefom • nan ------

er m vcut olduğwıda"1Sl'ar eder laşmak lüzumunu, kendiliklerin ec!etnbeeellnf. ut.t ela 11111 _.. 
k, bu, tersine ve zıt bir müna • den anlamış olacaklardı. Tetiıtlrem.l)'eCelfıd --~ 
bettir. Böyle bir iz'an hami~ yap. Amerika orclwıumm 180 • • 
2 yıl önceki lmUn. ile bugün- tnakan başka çare kalmadığııu, ti mevc:udu bet balak .__ .._ 

ıı hakikat arasında, her şeyden inatçı Anglo Saksonlara, Papa. lacaktır. Vo 1ıa ~ _.ntm 9bll. 
nce, imkam hakikatten ayıran sonra ispanya ile Italya, sonra ler, en m~ " • ,..ı 

k m vcuttur. Vichy Fransası ve aynca da Ll- = Pnmk "-
Bundan başka, aradaki zaman tin Amerika, pek güzel ihtar ede 1943 ..:.ıuna. •4'nıml IM'ftacla t 

zarfında, bir çok mühim hidise bilirdL lşte .meşhur Kompromi ~. 1144 8DllUJlda 12 mn,.ana ..
ler cereyaıı etm1Ştir. Şöyle ki: sulıünün hesabı ve p!Anı bu idi. tacattır, 8lmdt :raııllen heeaplua 

Bir kere, Alınan - Sovyetler 16re. Amerikamn bundan fula _... 
har.hl olmuş, ikincisi de, bu har ,,. 'f. duya lıtf7aa cıı1m.,..ıd5r. 
m, eğer başka unsurların müda Bütün bunlar, Fransız mQta- Ordu:ra 1142, 1141, 1144 lcla iki 

esi olmazsa, :neticeısiz kalacağı tekesi ile Fransız pmal Af bJnaktan •ablt ,..tltttrlltJw. Bbl, 
~ştır. Yani ,Alma_nya, Sov rikasmın müttefiklerce işgali ara ~~en~-~=-=~ S:: 

tlerı. mağlup edememiştir. smda geçecek müddet zarfında, WtıJm., fakat te1ebeftte aldan llL 
'I 'f. pek güzel hAdis olabilirdi. Müd. ratle arttırdmttbr. 

det, az değildi. iki sene, hatta, tkıncl b1'Dllk cl8. t.ıhn bnrdb-

Eğer Dd sene önce ve bu bah daha fazla! landır. Bunda clolma Q11k bir tlıbsl1 
settiğimiz mühim vaka Fakat tarihin kalemi, hldieele- zabit ~ Ufl ~. 

benüz cereyan etmeden, Fransa, ri bir başka şekilde tertip etti ve Bu karardhlann blrook1armt slJa
utareke :isteyeceğine Afrıkaya bir başka şekilde yazdı, ve R~~ ret ederek. abltlerin DU1l J"ltitt.lk· 

pçerek harbe devam etseydi, o ya devrilmedi! lerinl ;rakından drdOk. 
-~.-... kudr tll b l Oyl ki . Bir defa, burada 79~ 

uman, IR'& ~ ve e u ıı - e , sekızinci ordu mihver çotu, kollej tahsili 101 milt " maki· 
nan, Alınan~ ltalyan kara, de- kuvwtlerini bozarak müttefikler ne kullanmumı bilen ldmaeJerdir. 
Diz ve hava silihlan ,her §eYden Fransız şimal Afrikasını ele ge - Bunlar u amanda aüerlllln -. 
önce, Akdeniz vaziyetini tasfiye çirmiş bulunduğu şu ~rde, larbu 6trenmelde " baklkate ... 
ebneğe çahşacaktı. Ve Rusyaya Sovyet Rusya, mukavemet etmek yam hayret bblll7et ~kte
t:aarruz, ancak bu ilk iş tama.mile te, Amerika ise, harekete geçmi§ dfrler. Bu brarslhlardan blrialnde 
IMJ1edlldılden sonra başlayacak- bul.ırmnaktadır. 75 bin. bir dllerhıde 50 bin ltlPnln 
ti. Şimdi ,tekrar coğrafya unsuru :retı,urllmekte o1dutumı terdOk. 

Fakat Fransa mütareke istediği na dönelim. Şehirler civarmda Adeta 791'1 ..-
• bdi . - . . birler 7&Pdmıt. binlerce kurulmut 

Sçin, Libyayı iki taraftan te t Fransa mutareke istedıği sıra mt!7t'1anlar ad!mJI, mektepler t.ts 
eden tehlike, birdenbire, mahiy~t da, muzaffer mihver ordularının edllmJf, bu merıı:..ıente 24 ..n ıa
değiftirmif oldu. Ve Mihver, Lib hamlesini üzerine çekecek bir ta muıs tull7et ftNlr. :aa brullh.. 
,...yı tek cephe ile emniyet altına R muharip kuvvet mevcut değil 1ar memleketin h• tarafında kurul
alacağım, ayrıca, Akdenizi ildye dL Amerika ise, Atlantik'in öte- mu,tur. Dumuı4an sabit Jetlttirmek
bölerek mgilizlerin buradan yapa ıinden, sadece mesaj gönderebili tedlr. 
akları mün•kıtlAtı kesecetıni ve yordu. Amerika Uıt.e 11rer llrtn• clan· 

bir iiçüncü nokta olmak dzere de Bugün ise, mlhwrln bntnn kuv ~: b~d~-~ 
Ghidi uptedeırek, bu mefer, Ingi vetleri yorgun düşmüştür ve At v=:ııttt ~ mabaı: w. 11 ....,.._ 
Hz donanmasını bir de prkt Ak Wıtik'in ötesinden, fasılaBlZ ak • 1111 Din· etmıe. batan anQ'lln 7&hm 
denhıde hapsedebileceğbıi düşüne ma kudretini haiz, taze kuvvet. harp Jçln çalıpnua mecbarl;Jetini 
8 w ba tedbirlerin Sovyet R~ lu gelmektedir. lı:oymut. harbe slrml:ren 1&DQti b... 
'8Yl tecride kili geleceline bük Aradaki fark, ancak gece ne pamıya kanır vennlfti. Bu tedbirin 
mederek, Akdeniz işini bu kadar gündüz, yahut varlıkla yolduk neticesi olarak U mll,)'oa ffel ..,.._ 
1a bıraktı ve rahatça &Jıvyet Rus arasında mevcuttur. Yani ,1ıldilse ber edilmit•. 
ya saldırdı. lerin bir tam.tersine dönüşü kar Bu miktardan ,..ına 22 ml1J'Cllll barp 

Yaptığı. büyük hesaba göre, şısmda bulunmaktayız. ha= =~ak:!b.utt ,._ 
Sovyet Rusyayı devirip tasfiye et Ve bütün bunlara, yine- bu iki nflletllmlf, ba 22 m1qan leclnla , 
tikten 80Dr8, tekrar Akdenize dö leDe içinde, bir mühim bidile mll)'onu·harp itlerine nak1edfhnlt, ka
Deeek w bu eefer burasmı, Ingi daha katılıp gelmiştir: Japonya· dınla?'dan daha zl:rade l8ttfaclo edil· 
Uz1flldıeııı tamamen teınizUyecek- nm iktidarımı kifayetsizliği! mtye ba~. 
tL işte, şu 80ll teşrin ayı içinde, Buıtın lradm ltellerfa mDdlın ı 

Mihver, llilratla tatbik edeceği Afrikada, ardı sıra ve yıldınm milyona çllı:mlfbr. AmerlbDm ._ 
al andığı bu programa, hatti ıüratile htdi:s olan, haddi zatında na1'i Rferberllll aklin almı7acalı 
baıt>e girecek bir Amerikaiım da basit, ild vakanın, dünyadaki bü muusam neticeler ftl1Diltlr. OOQllD 

mAnl cılabilecejint ..ı.a kabul tOn dtıpınen kafalar 6Rrinde fev btr .._ lcbrııle 11 !»la ..,,,..., • 

etııaJar w .Amerlb mlie11lr o· kalide bir tesir yıpmuunn .ebe:~::~ w.:: 
bmcaya kadar. Avıupadald iflerl bl, budur. racak bir surette mantar ıtM ,..sen 
al ~ bttirmif olacağma sami Şimdi, bütün bir kararglhın ta bitlvennlflerdlr. 
ID1Jet1e tnantyordu. Ki, bu takdir lih1, prkta Stalingrat sokakların ltalltoml:ra ahlllerbd tlolatblnnız 
,de, pırek Jngntere gerek Ameri da, cenupta Bizerta civarında, zaman aHt "7 lolnde lnfa edDmlt ,... 
lra için. mmaffer btr mDıverle an uzak dcJiuda da, oradaki takım nl teranelerln tle itinde on bin tım
lapaktan bqb ç.re blmem11 adalarmın en kiiçülil olan Süley ~ bir ımıl lap .wıdedDt pblt 

cııta'14LL Zira, mfhwr. bö71e bir man adalarında oynanmaktadır. olduk. 
.m,..w,ı, ba iki bafW!'ma malt Halbu ld ,bu karargilı, her ha ~et ll!lleslnl fabrttalmm hU1I 
~-a1ıp getireeeli bir m-.ı - reket ettili noktadan, dünyanın lhti:raçlarbıa _.. tadil etnıek " 79-
UV&W , n1 fabrika ve teqAhlar kurmakla ııe-
b1da bbal ettirecekti. Ymıi An fethine çıkımftı. çlren AmerlbDbl aJDi samındlı bu 

---------------------------------------------- muaznm lstlı8a14llnıcemlne ftlDlU1 ald'llan durduracak bir muclsed!r. 
Şimdi fabrika .... tenanoler aaml 

vımimle çalııpnı:ra baı'am• .. anhr. Ge-

lzmlr Belediye Reisliğinden 
ı - ... llancella ....... t.netpefa ba!ftn ile IClall Dlrtlr 

• eaddmi M z "9ki lo•IND ft 1'eaet~ eaddeelnin CJlsl ft ~ 
~ - 1ıld lı:taaınm parke taelarl.11e 19llldoa ,.... .. 
.......... ~ Okl bulven De 1tlnm Dlıtk c.ddelıl ... 
~ .. _.... dapmnlt lmmmm parke t.e1art7le .... tamiri. fen 
...... ..,...,.,...... _.., " ,utname.l ftCbf)e 79Dfden ap.11 arfb 

·~ koaulmuetur. ltetlf bedeli 18088 Ura 38 1mrul. munkklıt tıe
mtut (1'708) .. (IO) brultur. !halesi 23.11."2 PmıW llDI .. t 
11,11 dlıdlr. tltO 9"7111 brumaa tlırlfa1ı dahDfndo bamlamıl Mk1lf 
mektuplan lblle ıthltl •am! aat 111.30 a kadar enctımen ıVuet1ne w
rfllr. Pirim~ Clbnlaeü w bedeH71e Menewkttr. 

ı - t.mıt bptan maban..t 1334. 1335. 1382. ıaa w U70 ..,tb 
IOblc1arda ~ Hll metre murabbaı kame tqlarla dnteme :rapilm• 
n ı-. 1111, ~ 10lcaklarda me+eut 1025 metre murabb9a deeemenln 
lı:emne tqlarla ...ıı tamiri ve 1382 g7df 80kakta ,..nıdea 150 mettt 
boJıda kanallaı110D ,..pdm•• itleri jen itleri mOdOrftlftlndeld ketlf w 
eutname9I ftCbBe "bpab artla ekllltm1!19 konulmuttur. lteıtf bedeli 
IOOlt Un 111 lnınqtu?', lluvaltbt tıemtnatl t50J Ura 95 kmadba. 1baı.ı 
21.11.141 P..ut.t ıcıno .. t ıe.ıcı dadır. 2490 u,ıtt kanunun tartfat? 

dabl1lnde bulrlamn11 teklif mektuplan ihale ıcıno uamf IUt 111.10 a lı:a
w onctbnen rtJuettm nrWr. Parası mOsa1ede:re cıkanlacalt ara mu· 
lı:abUJııde Menocektlr. (ll'lt) 

TÜRKiYE C OMHURI YETI 
ZiR AA T BANKA S I 

Kuruluş TarDıl: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Liram 

Şu.be ve Ajans Adedi: 265 
Zirai ve Ticari Beı Nevi Banka Muamelelerl 

••a 11r•t1rentere 28,800 Urı 
iK RAMiYE YERiYOR 

ıl .... 88Rlr•ttda .......... W ....... tnılFiiUf ..... ,..... .. • • • 
, ........................ 4 .... .-.......................... ,.... 

........... .,. ••Ottı•oootıtlf. ı 
• ... .. ...... .... u.. ' . ,. .. . .._ . . . - . ,.. . . . .. . .... . - . . . ..... . - . . . .... . - . .. . .... . 

tlKKAT .................... , .............. • Urec9a11 .... .. 

"'""._,.. "'"......,_ .. ert.wtt tellclt"9e 4llı K •••'"'"'• _........... IC_.. 
.. ...... • .... " 97'11. " ................ " ...... " ....... 

• .. ,... .... ,..,. eetrl ..... ..... 

PUYANTÖR 
MEMURU 

ZZ.11.HZ 

YE ANBAR 
ALI NACAK 

Ulaalcalat Yelu11eti Devlet Llmanlan 
lıletme Umum Midürlii9indea 

ltaclrcmımda mtlnbal bulunan puvant6rltık ve ambar memurhıla tctn 
1 Birinclltlrıun 142 ıcıno saat 15 de Umum lltıdilrlWı: merkez btmıaı.. 
da ,apılacalıt imtihan De ltızumu kadar memur al!nacaktır. 

Aranıla 11 .. rtlat: 

1 - Memur olabilecek kanuni evsafı hah olmak ve 35 18PDI ~ 
memek; 

2 - Fillen ukerflJlnJ 7Jlpmlf bulunmak; 
3 - Ortamektep mezunu olmak; 
4 - Sıhhi durumu bu TUifelere mOsalt bulunmak; 
1 - Yukartd.a yazılı veslkalan ve d6rder adet fotol!'atlan IDflk o

larak bir dilekçe De Umum Müdilrl Qfe 1 Blr.lncikAnun 142 akpmtna 
kadar milracaat eb.lt olmak llzmıd ır. (1121) 

Beyoğlu . Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

SAT ILIK ENKA Z 
Rask&7de ltaraalaç caddesinde vW 22 numaral! hanenin anba imi

m• atUılctır. ftı.ı.t 1/11/"2 JWtembe ıOna .. t H dedir. ı.t.kJDe.. 
rln o ıcıno Vakıf Akar .... Mabl:QD• kalemine mGracutıan. (HM) 

OSMAN LI BA NKASI 1ecelı: 111 Jçfnde 120 blD tQ7are, 50 • ....._.. IUWI Yedlkulede Bma blıılt8DOll art ..... f. ...... 
tanba1 eaa ..ı.rı IDpat -.ııımnc1a ......,~ 

T0BK ANONiM Şl:aKETJ . 
TESiS TABiBi 1863 

SWtDert w Titddye COmburl,etl fle mOnakit mukavelena. 
.... 2292 ll1lllW'8h 10/8/1933 tarihli kanunla tasdik edil. 

nıfltir. ~933 tarlhU 2435 numaralı Resmi Gazete) 

~ 0.000.000 İngiliz Liram 
1.250.000 lngilD Liram 

fürldyenin Başlıca Şehirlerincl 
PABIS, MARS!LYA ve NlS'de 
LONDRA ve MANC1!SrER'de 

,;il~ gnmtS, YUNANtSTAN. tRAN, llWC. J1LJSTtN 
w MAVERAYI ERD'ON'de 

llerkes ft Şahelerl: 
'UGOSLAVYA, ROMANYA, Ymi~AN. SUR1YE 
ıJtsNAl(. WyalJeri ve büttln DfklJada Acenta ve 

muhabirleri vardır. 

' B• MVi Benk•••ee 'elıeıt .,.._ 
llwı1ııl nri ""meriaat lielllplan kilp& 
Dcmt bedller " ftleDdt bedder ktlp& 
T&rld,ııe .. Be pH - l*•ffer ........... bsWe ....... ........ 
-- emiıllllt. . 
........ taladlt .rtm " f!IDIM --- .,... 
&.= iat talııllllt. ft ..... 

l!l!!!!!i!i!!!!!!!i!!!!i!!!!!!!!l--!!!!I 
l'a dbek emniyet prt1armı bak ktrük 

Kesalar Servisi ftldlr. . .. 
P1ııaMtıruı - .... ,,,,,,,.,,,,,,. (J[aın6walı ... 

Kıanbaraız) wlll ,,...,,,.,.. .ızr. 

~la"~~~:. f · ;:;.;:i.;~;~~ ~~~:~;~:~:~~:;::~·.;;:;~:·ır 
1 Amertkaa ..,._""'• ıı.aıt Har- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •, • • • • • • • 
h ur ve Pulftkte P 97lat ..wml1- Beher ~ 1• turuetan 150 ton sıttr eti paurblda atın alma· 
lr. Fakat hakGmet ter• d.S bu eattır. Katt teminatı 21,700 liradır. İhalesi 27/Jl/942 Cama ıontı .... 

'ab drıra lndlrmltUr. H de T()llhanode il il V. İstanbul Bir No Ju lllhr> alma lromlsyonan-

j re~=~~ lla :rapdacalrtlr. Ta!İpjerln belli vaıd:_:omıs:rona ıelmtoteri. (ITl-15'11) 

çabplmattacbr. 
BOtQn llllmır t.naneıertnln ,..ınız 

AmeribD harp IWf ...... ,..... 
melertne lmktn lıaJımdlll tmda o
ctrJmelıtıııııd. Şlrndl Afltlmııla ...... 
n te(ft Amortb. taı+wtlrd fılılla ,.. 
nt 1mıı.nm.,.. ı...,.... na .. -. 
Jad 90ll llGHllerlrd W ..... ~ O 

hentb ~ 1ıillllmnlfbr. 'bi
ri •71flarka ..... ... o 11&1 ......... devam....,. •. 

Bil tab1o1a ....... .. ' 
2 

tar 
mak Jmtıln IUıwllnl ....._ 711'1-

,,.ı,mr. J'abt A-ar- lmdNaıdn 
llltdlırwee.aratle~ct.lııa .... 
61 Jmtıl .._,. e 'r tir llldl elmalr 
,_,_,... ........ Cblr9 ..... 
retta81111n61_ ....... t 

tmllnl ,.,..__ 

DOLSKA 
YeniTı----

Soll .......... 
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