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Birinci aınıt 

SARAY LOKANTASI 
Pek Nefis TABLDOT 3 Kap 150 Kuruşa 

Aynca: Alakart taze balık ve av etlerl 
LCıtfen ekmeklerinizi getirmeyı unutmayınız. 
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~.· 
- ,..._ Mr. Churchill, Bir 

ihtarda ~ulundu 

Toulon'da bir enkaz >'1itm hallııe ıelen F.ransıs 

Toulon Kesif Duman 
Perdesi Altında 

.Toriao'ya 
Ağır Bir 
Akın Dah'a 

''Tunus' u Ele Geçirdi"ten Sonra 
İtalyayı Devamb ve Tahripkar 

Hava Akınlarına T Gbi Tutacağız •• 

WP US'\ <+WUI i+Y 
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l Londra, 29 (A.A.) - Moskova. 
..._..,..._..,....,,._.._.. jda dün gece neşredilen hususi 

tebliğ: 

Fas'a Takviyeler Geldl • 
Almanlar l lr Tepenin 

Ahndıqını Haber Yeriyor 

t>;; ..t\,S • 

A -

ALMAN· RESMi TEBLiGi 
Don - Volga Arasında 

Velilti Luki'nin doğu.sunda ve 
Rjev'de taarruza geçen Rus 

.
f kuvvetleri düşman hatlannı bir 
t kaç noktada yanp geçmişlerdir. 

Velilti Luki'de 12 ili 30 kilo._ •s. metre derinliğine nüfuz edilmiş
.. tir. Veliki Luki geçen taarruı.ıda 

Ruaların vardıklan en ileri nok
tayı teşkil etmektedir. 
Şimdiye kadar 300 mahal geri 

alınmıştır. Düşman 10.000 ölü 
vermiştir. 100 top ve 50 tank 

tahrip edilmi§tir . 
Taanıız dev.m etmektedir. 
Arılan 11«lik daha zigade 

11enlfletildi 
MoUova, 29 CA.A..) - Sovyet 

ölle tebllfine ektir: Stalingra. 
dm fİmal kısmında mühim kuv
vetlerle SovYet mevzilerine bü- ŞbuJ. Afribclald mMteftk 
cum eden Almanlar •ki mevzi- bafk111D81ldam G. Eisenho\'Vtll' 

lerine kad• atılm1flardır. 450 Şimal Afrika müttefik sefer 
Alman öldürülmüştür. heyeti umumi karargahı : 29 

Sovjet kuvvetleri Stallngra- (A.A.) - Resml tebliğ- Müttefik 
dm Pmal batısına • doiru ileri kuvvetler Teburba şimal doğu-

SA Yl CA ÜSTÜN RUS KUVVEnERININ YENi TAARRUZLARI hareketlerine devam etml§ler ve aunda Cedeirda Kok'ı işg3l eı-
POSKOR.TULDO 

1500 Alman öldürmüşlerdir. 66 miflerdir. M.ateu.r civarındaki 
DA KANLI KAYIPLARLA • tank tttmam edilmlftlr. Diğer hareketler memnunluk verici ... 

~ERKEZ CEPHESiNDE ÇARPIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDiR 1* kesimde, SOvyet kuvvetleri klld~. devam etmektedir. 
fiddetli bir çarprpna sonunda, Muttefik uçaklar dünkü eu-

8 erlin, 29 (A.A.) - Alman or. kürtmüştü.r. 35 tank yokedilmif" mecrumd• demlryollan dibt 19" meütln bir mahalli zaptetmltler. martesi günü Bizert.e'deki bava 
:Uları başkumandanlığınm teb. tir. ce başan ile bonibalalUIU§tır. dir. S- Dnamı SL 2. Si. S al•nmı ve Dekarı bombalamıflar 
ti: DOn büyük dirseğind,e bir Al- Hızlı İtalyan av uçaklan ciıia ve büyük huar yapmışlardır. A-

b.:erek kesiminde birçok dftş- man ,,.arşıhk taarruzu düşmanı Don üstünde düpnan motarU:i lınan haberlere göre, bu hareket 
~ taarruzuları ~im kalmıştır nehir kesimleri gerisine kadaı:. kollarını ve sığırıaklannı bOmba· Fransa Fl1osunun esnasında 10 düpnan uçağı tah-
~"<Qlan ve Ru~ • ~ atmıştır. Büyük hava kuvvetleri Iaımşla:r<f ır. Hcm•n Aklteti rip olunmuı ve tarafımızdan iki 
~lga ile Doıı ~r ~ e bilhassa Rumen savaş uçakla- Dolw cephesinin merbır mlpdnc1e uçak kaybedilmiştir. Düşman 
~ün düşman kara kıt'alarmı başarı ile dea- dütman, clenmlı ftr'llllU)ar n . ttct. Yazan: Necati Yaşmut dün Bone şehrine iği bava alom 
lt~~Un t a lem işlerdir. Büyük pyıda ta. cktll ea~ ar ı • • 57 taa1t (Bugün tıçtlncü sahifemizde) yapmıştır. 
~plar· ~ ptlar yokedilmiştir. Volga aşaiJ ~ Devamı Sa. Z. SiL 4 ~ Devamı Sa. Z. SL 1 

Bilsel'in 
Bir Konferansı 

"Türk Milleti lnanına Sahip Olduğu ve 
Baıında inanacak Bir Şef Bulunduğu 

Zamanlarda Daima Harikalar Yaratmııtır •. 
Unlvenite Bektöril Cemil Bil· larak, milletlerin ve milletler 

sel, dün Uakiidar Haltevinde idare edenlerin inan ve inan11z 
.. lııan" mevzulu bir konferans 1ı1da neler yaptıldannı aöyliyer 
vermif ve bu konferanstan son- rektör, ezcümle demiştir ki: 
ra da profelÖr bmaiı Hakkı BaL A.ndre Maurois'mn .. Fransı 
tacıollunun .. tn•nm•t• piyesi faciası" adlı eserini okumuflRI 
temall edilmifür. nwıdur. Müellif bu eserinde 

Günnn ohlylanndan ilhun a- e- DeVllllU SL ' sa. 1 

1 Günler Geçerken) 
Tüttürsünler ve Tokuıtursunlar! 

RE F 1 K 
HAL i D 
KARAY 

i kinci Cihan Harbi başlamadan önce yılda 13 
ı buçuk milyon kilo tütün içerm'lfiz; fimdi 

bunu 4 milyon fazlasile 17 buçuk milyona çıkar. 
mlflZ. Rakı da öyle: bir buçuk • milyon a.rtmıı 
yam 7 buçuk milyondan 9 milyon kiloya ulat 
mışız. Demek ki - Allah saklasın • harp denıt' 

ederse tütün ile içkiyi arttıra arttıra o hale geleceğiz ki duman 
dan v: kokudan yanımıza ve yurdumuza yanaşılmıyacak. 
Amazon ırmağının deniz suyunu. kıyı görünmiyen enginlere k• 
dar tatlılandırması gibi daha sınırlara vanlmadan genizleri tü 
tün ve alkol kobu gıcıklamağa başlryacak! 

Bu hesaba sığmıyan akşamcılıkla tiryakilik sebepleri ne 
dir? Evet. bffıim başımdan da geçtiği için biliyorum, radyo din 
!erken veye gazeteye göz gezdirirken heyecan verici bir haber 
insana hemen sigara yaktı.nyor. Yiyecek maddelerinin pahalı. 
lqması, azalrnası, bulunmaz olması gibi gündelik vak'alar ması: 
başında konuşulurken de el rakı şişesine kendiliğınden gidiyor 
biri, mesela "pirinç fU kadara çıkml§" dedi mi ilk hareketimb 
kadehi doldurup ağzımıza boşaltmak oluyor .. Hattı fiy•tlanr 
yalnız ~ değil, inmesi de ayni tesiri yapmaktadır. ke 
der veya .sevinç ikisi de heyecandır; tçkf ıve tütün hususund& 
ilcisi de arzuyu kamçılayor. Fakat, f"ıkrimce, ufak tefek keder ve 
eev:inçlerin bir kadeh veya bir sigara fazla içmek sarfiyat liste. 
ıini öyle milyonlar nisbetinde kabartamaz. Terazinin gözüne 
•lır basan sınıf başkadır: Harp, usulsuz bir ticaretle kolay para 
kazanıp kolay sorfeden yeni, görgüsüz bir cemaat meydana gıe. 
tirdl Pakf'tleri tüketen, ıiteleri deviren, inhisar depaılannm 
vannı yojunu eriten, işte bu kısa ömü.rlü cemaattir. Onlar ne 
keder dalrtmak, ne zihin uyuftumıak ,ne \ıyanıklık duymak için 
ne de alıfkın olduklanndan dolayı içiyorlar; "paralı adlam içme
lidır; para böyle yenir; ağuıdaki sigara ve eldeki kadeh, cepteki 
paruın göetenneliğidir" sanarak akpmcı ve tiryaki kesildiler 
Geçen Umumi Harpte de türedi zenginlerle cebi rastgele ~ 
görenler adıhatlerini rala,tütün ve ellence ile az zamanda kay 
betmiflerdi. Savat bitince ve kazanç adın inince mlneviyatla 
nmn büsbütün kınlmuma bu sıhhatsizlik 1ebep oldu; diifkünlük 
hayatına dayanamadılar, çalıpmadılar, elde kalan1 kurtaramadr
IU; TOcutleriiU rakı ile, eıilence ile çürüttükler1 , ıçın de birbir 
ardına gürlednp. 

Ba itüm'la ~ lstatiltllı:ler orta halli. az gelirli. na
mualu ve haysiyetli dürüst vatandqlann değil harp zamanuıı fır 
sat bilerek vurgunculuğu sanat haline sokmuş bir cemaatin alkol 
ve nikotinle zebirlendilderiıı.i g6stermektedir. Hele yeni fiyat. 
1ardan 10nra bizler büsbütün iımAk zoruda kalacağımız cihetle 
keyfımizdeı: kaybedeceğiz, !ikin ıahbatimbıden kazanac•ğız. Ar· 
tık o zehirleri tıka basa kanlanna kanfbracak olanlamı çoğu, 
hakettikleri cezayı kendi elleıile kendilerine veren VUJ'2WlCU1aı 
olacaktır 



-----------

11~ GELINLiK ~IZ3 
N O. 28 Yazan: Kerime Nadir 

Bir an sustu. Bo~lmııı çay bardaiı 
m ileriye iterek dirseklerini masnıo 

usttine dayadıktan ve Feyziiya biraz 
<iaha yakınlaştıktan sonra: 

- Ben yeııl bir eserinizi bekliyor 
dum 1 dedi. Üç yıl kalbimi. pençesinde 
vaşatan tereddütler zail oluverince, 
oradak1 yabancıya "Sen ı;ekil r., dedim 
w· elimi doğrudan doğruya size ken
d m uzatmak için bu günü bekledim. 
Hem, zaval!ı Nesime hanımın hakika 
ım bu işin çabuk halledilmesinde r0-

Jıl oldu. Bana kalsa, belki daha bir kaç 
enr tereddüt edecek, bekliyccektim.,_ 
Feyzanın, mendilini gozlerine götür• 

luğuniı gorilncc gülerek ilave etti: 
- •.. Bunlar saadet yaşları... Mu

h kkak saadet yaş~an_., 

- Feyza, birkaç dakika gözlerinden 
~kan yaşları kurutamadı. Sonra , mev 
k:in"n vaziyetim dıişünerek biraz me
t'r. olmağa ı;alı$tı. Kendi kendine 
~i ylenir gibi: 

- Ne garip! diyordu. Şu "masııl., 

1 eni ôyle buyük kararıızltklara sevk 
cımiş ve oyle üzmüııtü ki ı._ 

Ciinf'yt biraz dalgın mukabele edi 
\ rdu: 

- Hakıkaten garip!. fakat, bu kom
b nezonu size hazırlamakta o!an caye 
l" idı? •• 

- Bu pek basit Cüneyt beyi çünkü 
~esime ıı!zden menfi ceva') alacağını 

h ç ummuyordu... Aklına gclmlyen 
başına geldi... İhtiyatsız davranıp 
onceden bu ıörüsme keyfiyetini bana 
atmış olduğundan, mutlaka bir cev'lp 
la beni tatmin etmek zaruretine d6ş.. 

tü... Vaziyet ap açık bunu gösteri 

>oı •. ; 

Cüneyt dudağını ısırarak zlhnen 
bir hesap yaptı: 

- Benimle üç kişi!. Büyük annem 
ve küçük ku karde;timl .. 

- Kendilerini her halde kararınız• 
dan haberdar etmişsini"dir 1. 

- Haytrl_ Çünkü evvela sizinle 
anlaşmak arzusunda idim. .• Menfi bir 
netice karşısında kalmaktan daima 
korkuyordum... Her ikisi de gıyabi 

hayranınız ve takdirkarıruzdır ... Bil -
yük annem bu maddeye üç sene evvel 
temas ederek, işi o zaman halletmek 
iı;in beni tazyik bile etmişti.,. 

- Ya! .. 
- Ciddi söylüyorum., Yalnız, ben 

hotbinliiim yüzünden inad1mda musir 
ka!dım .. Zavallı kadını üzdüm dur• 
dum ... 
Şimdi Feyzanın yüzünü ı-enı, bir 

tebessüm aydınlatıyordu. O anda ken
dini öyle mesut, öyle bııhliyar bissf• 
diyordu kil. .• 

Ruhundaki bu büyük heyecanı vı: 

bu içten sarsılışı, bir kere daha, yıl· 

!arca evvel yeşil bir havuzun dut• 
gun sularına bakarken duymuştu . O 
zamanki çocuk ruhunda. neler olup 
bitmipe, şimdi, bu duygular daha va
zih. daha mütekamil ve dııha. euslı 

~ckilde benliğini kaplamış bulunu -
yordu. Yine rtünyayı aydınlık, muh'• 
tini cennet görüyor; her reni<:, her 
"ekil gözlerine ba~ka hır gi.u:ellik, 
b.,~ka. bir Hı sun arzediyordu. 

Cüııeydin kentlisini teı:ı:ssü&le ~ey 

rı:Hiğ'nl farkedince dudakbrındoki 

tc:besııüm cenişledi: 

- Her şeye rağmen, i<;imde bir ma
nevi yorgunluk hisıl o!du. dedi. Dal
cınlıiı:mı baska şeye h;ımletmeyiniz ... 

- Farkındayım... Ah bu Nes!me 

4 istifçi 
Yakalandı 

Birçok Sigara, Rakı 
Ve Kahve Bulundu 
Tütün gümrUğünde Limoncular cad 

desinde oturan tuzcu Bekirln evinde 
inhisar idaresi memurları tarafından 

yapılan aramada, evin bir tarafında 
saklr olarak iki sandık sigara, bir 
!;andık rakı, bir sandık tuz bulun
mu~ur. 

Yine bu evin kiracUarından KAmil 
Güver'in odafflıdan iki çuval sigara. 
40 kilo c;ekirdek· kahve. diğer kirac.-ı 

f1ıpiro'nun odasında da bir çuval si_ 

~ara bulunmuştur_ 

Her üç suçlu d'1, vakalıınıın madde
lerin Kumk:rpıda Bı:ıki .'\rda'ya ait 
olduğunu söylemişlerdir. Bakinin bu 
mnddeleri be:vıınname \'ermemek i
çin buraya c:aklııdıiH tf"-hft edilmi~tir. 

Suçluların clörilü de dün mahke
meye verilmi~lerdir. 

~--~o-~~-

SAFRANBOLU DA 
ŞEREF GÜNÜ 

Safranbolu, 29 (A.A.) - Milli 
Şefimiz Reisicümhurumuz !smet 
Inönü'nün Safranbolu yu şerE.:flen 
ıiirdikleri günün birinci yıldöü
mü münasebetile kasaba bayrak
larla doatılmış, merasim yapıl
m1ştll". Muzıkanın çaldığı. İstiklal 
marşından sonra nutuklar söy
lenmiş mektepliler laraimdan 
şiirler okunmuştur. Bu münase
betle halkımızın Milli Şefe kars.ı 
olan soınsuz ba~lıhk ve <ıaygı 
duyguları bir defa daha teyit e
dilmiştir. 

-----o----

Y eşila:~ın Dünkü 
Kongresinde 

IÇKi FİY ATLAlllNA YAPILAN ZAMDAN 
D.OLA YI HOKOMETE TEŞEKKÜR 

EDiLMESi KARAR AL TINA ALINDI 
Yeşilay ve Gençlik şubesinin bu ı edilmesi; 

ytlld kongreleri müştereken 29 İkin- 4 - Radyoda neşriyat yaptlması; 
citeşrin 1942 Pazar günO saat 10 da 

1 

5 - Mevcut kütilphanenin müna
Eminönü Halkevi salonunda. büyük sip bir binada, bütün şilmuliyle açtl
bir Aza topluluğu huzuriyle yaptl- ması; 

m1.5tır_ 6 - Gençlik şubesinde bir :;por 
İstıkrnl mar4101 müteakıp, Reis kolunun teşkil!. 

Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman U:ıma- Yaptlan seçimde. Yeşllay idare he
nın Yeşilay'm ülküsünü ilgiİiyen kıy- yetine Ord. Prof. Dr, Mazhar Os
metli hitabeleriyle açılmıştır_ man, Dr. İbrahim Zatı Öiet, Safiye 

Bundan sonra gençlik te~kUAtt ça- Hüseyin Elbi, Ord. Prof. Dr. F. Ke
ltşma ve vezne raporlarmın okunma. rim Gö:-ay, Fehmi At:ınç, İhsan Ün. 
sını miiteakıben Yeşilay Kurumu u - değer. TürkAn Örs. :vı:u~tafR Talat, 
mumt ktltibi Ord. Prof. Or. Fahrettin Sedat Çetintaş, Celal Feyyaz Er. Ne
Kerim Gökay, yeşilayın bir yıllık fa- bahnt. Hamit Karaorman, Pro!, Dr. 
aliyet ve çalışmıılartnı ihtiva eden ra- A. Süheyl Ünver. Nevzat Ayaı;, Baha 
poru ve Kurum veznedarı İhı;an Ün- Kfüçeri. Ferjt Bora, Tah~in Hamdi, 
değer de, dolgun rakamhır taştyan Vecihi Diviki Dr. A. Rıza Tancıl, Ce
Yezne raporunu okumuş ve r:ıporl<ır mal Akyüz, Mükip Kııtnd~'U. Vesime, 
ıılkıslar arasında kabul edilmiştir. Htiseyin, Mehmet Ali, Fuat. Müra-

Bundan ~onrıı dileklerin tesbitine kipliklere de Şe\•ket Dilber. Hüseyin 
geçilmi~ ,.e miihim olarak fiil dilekler Elbi, t~mail Hakkı seçilmişlerdir, 
teı:bit edilmi~tir: Yeşilay gençlik kolunun idare he-

1 - İçki !iyatlarının artttl'llması vetine Eşref Sıımer. Ahmet Yurtlu, 
dolayfsiy1e hü~umete te~e-:.-ıcür ediL Cehit Okay, Şerir Ökti.irl<. Alaaddin 
me!!i; 

2 - İstihltıkin artnı~.,, ·:ır~l>mda 

içki lmıılirıin rinha f;ı:-la <ırttırılm:ı

m::ısmın teınini için tC!şebbü~e g<'çil
mcs:; 

3 - Köylrrrl<' iı·ki •:'llı$mın t •hrlit 

Hayır Kurumlar,n;n 1 

Vereceği Balolar j 

Kocanıı. Perihan Güneş. l\'urnn Ga_ 
ra,nt. Orh~n Ö7.lürım, Orhan Bozkurt, 
FahreWn Maycfa. Sami S'.'lhin. :'\Tii
r;ıkir-liklerine dP Vedhi Dh·it<;i. F.~

re: Otan. İhsan Ünde~er ~ec;ilnıi:;lcr

dir. 

Ankarada Dün 
Y apllan Maçlar 

Dün Yapılan 
KuDa Ma~ları 

Ankara At Yarışları 
Heyecanlı Oldu 

Li~ maçlarına iki haftalık bir fa
sıla verJldlğf için dUn Fenerbahçe ve 
Sere! stad.larmda kupa maçlarına de
vam edilmi'§tir. 

Fenerbahçe stadtnda ilk maç Tak_ 
aiın ile Eyüp arasındaydı. Taksim ilk 
anlarda biraz üstlinlük göstermişse 

de, oyun mütevazin bir şekll almak
ta gecikmemiş ve her iki taraf stkı 

bir mücadeleden sonra epey gol çı

karmışlardır. Taksim Dirarıın güzel 
oyunu sayesinde macı 4 - 3 kazan_ 
mi$ ve Eyüp taktmmı tasfiyeye uğ
ratmıştır. 

İkinci maç1 Beykoz ile Anadoluhi_ 
sar oynamışlardır. Beykoz taknnı ra
kibini" karşı üstünlüğünü oyunun her 
ftnmda gösterememişı::e de, ikinci dev
re ~onlartnda epey açılarak evvel~ 

dört, iki nihayette de 6 - ı vaziyete 
qelt>rPk mııcr kazannııstır. 

Son m:ıçı Fenerbahçe "e Gafota 
takımlı;ın yapmışlardır. Oyuncu
lıırmm baztlarını istirahat ettirmek 
düşüncesiyle her zamanki kadrolarin_ 
dan biraz değişik rİkcın San Laci
\'ertliler maçı baştıın sona kadar hA
kim oynamışlar ve birinci devreyi 
4 - O galip bitirdikten sonra. ikin
ci hııft:ıymda üc gol daha çıkardık

tan 5onı-a maçı 7 - O galip hitirmi~
u .. 

Şeref Stadmda 
$PrP( stadtnda ilk nıaç Süleyma

niye ile Haliç ımısmda;.vdı. Si.ıleynıa
n vt" takhnı sahaya $(e\nıedi~i H;ın 

lfaliç hükmen g:ılip iliı.ıı edilmiştir. 

JU .ll • ~4" 

,-- DiKKAT : --, 
f Memurlar Koopera- f 

tifi Beklenen işi j 
Çok g~~~~u1XY~~ çok dU- i 

rüıt çalıımaslyle latanbula bir· ~ 
çok kıymetli eserler kazandıran i 
Va li LOtfl Kirdar, dıııha genlı bir 
hUsnUnlyet ve çok ıUmullU mak. 
utlarla bir memurlar kooperatifi 

de tule etti. Vall L.Otfl Kırdırın ı 
dU9UndUklerlne, maksat ve gaye• 
!erine glire ltledllll ve ltletlldlğl 

takdirde, cidden bUyilk faydalar 
vereceOlne hiç ıüphe olmryan bu • 
kooperatif maalesef daha taanuv • 
halindeyken ortaklarinm ,ikiye• S 
tini ve aızıltılarını mucip oldu. : 

8ayiıı 15 bini geçen ortaklar· ı 
dan daha on binden fazlaıı koo· ı 
peratlften henUz bir gramlık bir 
tey alarak istifade im k4nınf bu .. 
lamamı,ken, pek az bir kıamın i 
iki, Uç defadır pirinç almıya mu· • 
vaffak oldukları söyleniyor. Kara ~ 
kif geldlğl halde !ıenUz bir avucı j 
kömür veya bir kucak odun al· i 
mıya muvaffak olamıyan 13 - 14 l 
bin ortak varken, pek a:ı:lik bir 1 
zümrenin çekllerle odun ve ton· l 
farla mangal kömürU aldıkları 4 
söyleniyor. 1 

Bu ıöylenllenler ne dereceye ! 
• kadar do(irudur bilmiyoruz, fa• : 
• kat blldlğimlz bir tek taraf var i ki. biz aylardanberl ortaklardan 
• gelen şik4yetlere muhatap oluyo. 
t ruz, Bu sütunda da bu koopera• 
i tlften ikinci defa bahse mecbur 

i 
kalıyoruz. 

Vallnln pek güzel maksatlarla 
kurduğu bu teşekkülü işletmek 

vaziyetinde bulunanlar biraz; da· 
$ lııı ~saslı ve Valinin mııks~tlarrMı 
S uygun bir ~" kilde cah,malarınt 

'"temek hıklomıııdlr. 

................ . ....... mi 
GC1lç adım derin bir düşünceye dal

mıştı. Zihni çok karışık olanların 

gözlerinde okunan müphem kararsu• 
lık, onun da cözlerinde farkolunuyor 
''e bu ifade clttikçe derin!eııiyordu_. 

Değişik bir sesle: 

hanım!. Ney~e. şimcl' onu bir tarafa 
bırakahm . ._ Beni end!\İeyc diişüren 

biı nokta daha var: Acı>ha .. i;dıı ııiJe· 

r.iz bu işe muvafakat edecek mi? 

C. H. Partisi Vil~vet nırrheziııde. 
i lk Okul Öğretmenlerinin P:ırtı \'iliıyct idare hcyetı reisi Suat 

,\nkarı>. 29 (TAN) - Bugün bu
rncl:ı ~ivıl ,.e askeri taknnlar ara~ın: 
da 19 Mayis ve Ankara gücü sahala
rında futbol müsabakalan yapılmı~
Ur. 

İkinl'i oyunu Vefa ile Unkııprını ta
kımları yapmışlardır. Vcfıt takımt 

Unkapanı gibi kendinden hayli 7.ayıf 

bır takim karıııstnda epey rahat bir 
oyun tutturmuş \•e kolayca ;\·aptıi';ı 

sayıların adedini ~on dakikalarda al
tıya çıkararak maçı ac;tk !arkla kıı_ 

zanmtştrr. 

HALKEVLERINOE: 

ı:ARIYER Hı\LKEVINDE - 8 Blrlncik~ 
""" t 942 J'aıar c11nil saat 15 te lı:ı)'nlrtll 
rclibimir Refik Ahmet Sevengil {Muht<.lif ıle
\'İrlerin ve ramanmızrn l'fizeltik telltkİJI) 
aıl!ı bir konuşma yapacaktır. 

Birikmiş Alacakları Hayri ürgO.plü"ntm başkanlı~mda, 

- Oı:ıa büyük annemin sinir illeti
ne müptell oldufundan ba.h:setmlılim! 
Dedi. Evlenmeme mütetJlik imklnsız. 
1 kları sudan mazeretler t e$kil etme· 
cin diye, aile vaziyetimi ve içtimai 
vazifelerimi liaammın kudreti niıht-• 

tinde nak!e çalı$mrştmı, Söyledlklefr 
nı! böylece bambaşka bir kalıba dölr• 
mlye muva.ffak olmu~ demek 1 

- O cihetten emin olunnz Ctincyt 
bey!,. Cünku on:ar da henim kadar 
sizi takdir eder, hakkınızda sempati 
ve teveccüh beslerler ... 

Ankaradan bildil'lldiı(ne göre, .Ma- Tfirk Hava Kurumu, Kııllay, Çocuk 
ari! Vf'kiileti ilkokul ögretınenlerinin Esirgeme Kurumu ve Yardım Seven
mn:ış ve diğf"r ~ebcplf'rrlen hm:usi L ler cemiyetleri miımessillerinin de iş_ 
darclerde biriken alnC'~klarmtn niha- tirakiyle bir topland y~pılmıştır. 

Bu müsabakalarda mülkiyeliler 
'1 7.i '.rerbiye Enstitüsü takıınma 2-1 
M.rı~kespor. Ziraat Enstltü~ü takmtı

nıı 6-1 galip gelmiştir. 

Son maçt<ı istanbul~por ;\lemdan 
7 - 2 yeneli. 

At Yarıştan 
BEŞİNCİ KOŞU - Yapxlmadı. 
Buket - Sava çifte bahsi 590 ktJ• 

ruş \'erdi. ( Oevımı vat") 

Genit bir nefes bo,aıtarak ilive etti: BUGUNKU PROGRAM 
- ••• Evet, evimizde bir sinirli 7.30 Proıram lQ 30 llabrrln 

7.32 Jimnuıik ıo H !ltrb.,,t 
var .. Fakat bu, o masalın kahramanı 7 u Haberler ı9 ~5 Şarkı'u 

ve~ üç ~enf' 7arrıncla 1irlPn \lesini te
min makscıd!yle hazırl,,rlı~ı knnun U
yihastnı Büyük Millet Mccli<ıine sov
l·f'tmi~tir, 

Bu \:lyilı~d:ı, :t~·rıı·a ilko!rn1 öınet_ 

ntenhitinr yf'ni t;ıylıı rılıın:-rıların üç 
:;enel'k bir nıımzctlik r!C'Ht"ıi ıı:cçir. 

r·"lrri ''" bıı mım;r;~tl lktc muv:ıffak 
ol:ııılaruı . ?l.I:ıaril mildiiı·lc,.;nJn ba$
:rnnll1?rrınn Üf' Jd~ıııı~ bir kom'svnn t.a-

Bu toplantıda, her sene bu Kurum
lar tarafn1dan a;>Tt ayrı ' erilen ba -
lolarln bu seneden itibaren nıüştcre
ken üç balo verilmesi suretiyle bir-

leştirilmesine karar verilmiştir. Bu 
balolar, "Hayır kurumları balosu., a_ 
d.ım taşıyacak: ve İklncikanun, Şub<'lf, 
Marl aylar.tndıı verilecektir. 

Bu baloların bu suretle hirlC'şctiril-

Ankara gücü ile Tayyare da!i gücü 
eay1 yapamadan berabere ltalmt~lar
rı,.,.. 

Harp okulu da 3-2 ile Fen Tatbl. 
trnt okulunu yenınişt.ir. 

----o•-----

Ankara, 29 (TAN) - Ankara .. n
bahar at y31'1'larına bugtin de devam 
edilmiştir_ 

BİRİNCt KOŞU - Kader birinci 
gelmiştir. Ganyan 10;> kunış v<'rdi. 

Sipahi Ocağında 
Sipahiocağmın tertip eltiii manialı 

rniiı:ahııkalann sonuncusu yaprımıştır. 
Bu müsııbalrnlara 16 at i~tirak et.. 
mi~tir. 120 santim ve sek.iz mAnlall 
ıııli~cıhıık;ıd11 Keınal Akscl birinci, A.• 
li Sed<ı..ıı ikinci gelmiştir. 

genç Jı:ız deiil. ihtinr büyük annem· 1;·.~~ ~:!;;~~ ;~.~; :to~iıc~mte~i 
dir_: 12.33 Müıllt (Pl.) 21.00 Konuma 

Feyzi: 12.45 Haberlor 2ı.15 M.:alk 

rnfmr! l' mıı\·nfl:ıkıyetlı-ı i tl'ı:dik !'di
ıncslnden maksat, !azla nııı~rafm ö

INl'k • ~;ı iiih'eimenli~e fa:v nlcrlnin nüne geçmek içindir. 

Hiyleli Terazi Kullanmış 
Altı;arayda . Valide camii kar§lstn• 

da helvac[ Hakktnın teraı.i kefesinin 
altma ~ graınllk bir madde yapış
tırarak eksik ve hileli satış yııptığı 

tt•sbit edilmiş \-e yakalanmıştır. 

İKİNCİ KOŞU - Herııdem hirinl'i 
geldi. Ganyan 125 kurur; ,-erdi 

ÜÇÜNCÜ KOŞU - Buket birinci, 
Gonca ikinci geldi. Ganyan 205, pla
seler 150, 215 kuruş verdi. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU - Savıı birin_ 
el, Ceylüntek ikinci gelıii. Bu ko~u
da Bora koşmadı. Ganyan 225, pliı

seler 140 ve 240 kurus \•erdi. 

Yine sekiz manialı ikinci mil.saba. .. 
bakada Kemal Akset birinci, KohCtl 
ikinci olmuştur. 

13 30 Sarkılar ~J 3:1 Konuıma 
- Ailenlı: kaç 'ltişidtn mürekkep Ci!. ıa.oo Procrım 21 45 Orhun 

t B , Dl d 1 ıa.03 Fasıl heyeti n.JO Haberler 
ney ey• Ye sor u, 11.45 Danı crlı:uc. 22.15 Kapan:ı 

H•BE.Al~] 
1. • CI İngiliz Ordusu 

Vekii'"tc b lıhrilmesi mu•·orfak ola_ 
'Tiıv:uıhrın ıh ııı,.~ı~• .. 
ttibi lıtısuı;l:ır da v:ırdır. 

alıu.m<ımad 

Mr. ChurchiİI 
'dtIJ • Caştarafı 1 incide 

driha uzun si.hmiycıce~i, önümüz
de başka ncı ,.c kıınlı seh<.'pler 
uluııınıyacağı iiın idinı bes lc>mc· 

mizi haklı gostereıntz. Avrupa 

t1f!r (Baştaraf1 1 incide) 
Londra, 29 (A.A.) - Fas rad- 1 

yosu bu akşamki yaymunda bil
dirdiğine göre, birinci Ingiliz or
dusu şimdi Tunusa bir top men
zili mesafeye kadar ulaşmıştır. 

ltaJyn~ı . ~ . ..... dc:k~ savaşın , Asya:.foki nıruşma. 
....., 1 esmı teblıgı l lardan evvel bitmesi miinıkün-

R~maı 29 (A.A.J. - lt..ılyan clür. Atlantiktc sükünct olduğu 
~~rp~ .. ~fu:kları, ~ezaır sularında ~ırada Pasifikte lıarp kasır~aları
ır u~ _ . gemıye taı~ isabet nın azami şiddetine yükıctmesi 

kaydetmıştır. Bu gemı havaya imkanı da \'ardır. Eğer hadise-
uçmuştur. Diğer dört ticaret "e. 1 b" ı b' l" .. ı'- b--

Y eni takviyeler geliyor . · d ~ h • ::. er oy c ır 'onume ge ırsc, u. 
mısı_ e agır asara ugratılmış- ti.in kuvYetlerimizi aJpon tcc:ıvü-

Londra, 29 (A.A.) - Fas rad. 
Y06U bildiriyor: Ka:ı.ablanka'ya 

her gün yeniden Amerikan ucak 
filoları gelmektedir. Cumartesi 
günü Kazablanka'ya asker ve 

t~r kı, bu~ı~:a kaybolmuş naza- züne karşı birlikte mücadele için 
rıle bakılaoılır . . . - Bırleşık Amerıkaya, Avustralya 

Bir demz birHğimiz, bit· düş. ve YEn~ Zelanda'daki karde5~eri
D1<ın denizaltısını batırmıştır. 

harp malzemesi çıkarılmıştır. Staliıı'ill tebriki 
.Mühim miktarda gıda maddeleri Londra, 29 ( A.A.) - Iııgilız ve 
rıurmadan gelmektedir. Amerikalılar tarafından Şimali 

/ngüiz resmi tebliği Fransız Afrikasında elde edilen 
Kahire, 29 (A.A.) _ Ortaşark lmuva~fakiyetlerd~n dolayı S1alin 

tebliği: Kara kuvvetlerimizin ha- A~erık~n :ıarbı):e Nazırı .~r. 
rekctleri hakkında bildirilecek Stımson a bır tebrik telgrafı gon
bir haber yoktur. 27 /28 gecesi dermiştir. 
tayyarelerimiz Bizerte'yi bom. 
bardıman etmiştir. Doklarda in- .., 
filaklar olmuş, büyük yangmlar 
çıkmıştır. Muhtelif tipte 3 düş
man uçağı d~şürülmüştür. Sicil
yadaki hava meydanlarına taar
nızlar yapılmıştır. 

----o~---

Torino~ya Ağır 

Bir Akın Daha 
k!fj" Raştarafı 1 incide 

Hasar çok ağır 
A lman resmi tebliği Roma, 29 lA.A.J - "ltalyan 

Bcrlin, 29 (A.A.) ,''Res~i tebliği": Dün gece In~ı:i:l uçak-
tebliğ" Sirenaikada keşü faalı- ları tekrar Tmino'yu bı·rnbala· 
yetleri olmuştur. mı~lardır. Bilhassa ~e .. wı,ı mer 

Tunusta, Alman ve İtalyan kczindeki hasarl.ır çoK ·1r. -·~n~ .1.:r. 
kıt'alan, bir tepe üzerind~ inat- ölenlerin sayısı heniiz tesblt o
la müdafaa edilen bir mevzii ele lunrnamıştır. Ha"!;: siikCuıeti ntu
geçirmişleroir. Hava kuvvetleri, hdaza etmiştir. 
düşman üslerHe malzeme sevki- /(ullııılan bombalar 
yatını ve hareket halindeki düş. Londra, 29 (A.A.) _ Curoar-
n:~. kollarını bombalamışfordır. tfsi gecesi Torino·ya karşı yap.
Buyük sayıda taşıt arabalan tu. hm hava akınında ilk defa ola
tuşturulmuştur. Alman a~~ıları, rak her biri 3.600 kilo ağırlığın
hava çarpışmalarında 16 duşman da bl)mbalar atıldığı resmen bil
UC":ağı düşürmüşlerdir. Bunların dir:Jmf>ktedir. 
arasında dört motörlü bomba u- · 
çakları da vardır. Dört Alman ° 
uç~~ı eksiktir. Romanya Krah Sefirimizi 

Fransız Şimal Afrika kıyısı . 
açığında savaş uçaklan iki büyük Yemeie Allkoydu 
taşrt gemisini ciddi hasara uğ- Bükreş, 29 (A.A.) Bugün 
ratm1şlardrr. Romanya Kralı ve majeste 

Alman av uçakları İngiltere Mihail büyükelçimiz Suphi Tan
ccnubunda demiryollanna ve baş növer ve refikalarını Ki~!ef sa
kf. askeri hedeflere taarruzlar rayında öj!le vemeğinc davet et.. 
yrıpJ'lllşlard~ mislerdit: 

mize yardıma tahc::i'i edcce[~İz." 

De Gaulle - Darlan 
anlaşmasuıa doğru 

I..'7.bon, 29 (A. A.) - Jo'rnııı;nd;ın 

Lizbona gelen lınberlerr göre, bi\1ün 
F•ansl..c topr:ıkla:-ınııı işgal edilmeı:i 
üzerine Fransrzlıtr arasında baş gös_ 
teren birlik, Fransir. dunnnmcu:ıının 

kendi kendini batırnı:ı~ı iızeı·ine ı:rt

mı~tır_ Fr:ınsızlar Darlan ile de Gaulle 
arasmda bir anlaşma yapllmasını is
tiyorlar. Bu anla~ma nihai safhaya 
girmek üı:eredlr. 

"M azttl.eki lıatal.arı bir 
yana bırakmalıyız,, 

Londra. :?9 (A. A.) - İki Fransu. 
Amlr:ıli Franl'<ızları blrlcı>miye d:wet 
P-tmektedir. Şimnl Afrik:ıda Darhm
Eiseuhower münasebetleri h;ıkkmda 

Fransı:ılar arıısında anln~mazltk ol~n 
bile. hlldlseler bu anlaşmazlığa hakim 
olmuştur. Bu htıdiselerden biri do-
nanmanın Toulon'da gösterdiği fe_ 
daklirllktrr. Bütün Fransızlar içın 
bundan böyle tutulacak yol bırdlr. 

o da hürriyet jçin mutte!iklerle iş

birliği yapmaktır. 

Amiral Anboyn..-;ıu dün, 
demiştir ki: 

radyoda 

"Hitler ve orta'klan donanma ile 
ıııiUet arasında bir uçurum kazm'1k 
istediler. Toulon deniz erleri bu u
çurumu kanlariyle doldurdu. Her 
znmıın tek bir Fransa oldu!u ~ibt, 
tek bir Fransfz donanması vardır,., 

Amiral Muselier de Sunday Time!' 
de bir maka.le yazarak demietir ki: 
"Geçmiıin batalannı bahis m evzuu 

etmek boş, l!irumsuz hal~ teblikeli
dlr. Toulon yiğitlerinin şerefli Ana
nelerimize l!ıyık olan iSHlmU bu h a_ 
laların hepsini k6ltündcn söküp at
mi~tır. Donanmamızın becıte dör dü 
Toulon'da ,.e bu harp kinde kaybo1-
mUŞtur. Fakat her ıe:rin ilstünde mu
kadderatmı~a karşt beslediuiml.ı .sar
sılmaz bir iman vardır -

Balolan tertip kin ayrılan ko:nite 
!:<ıllşmalartna ba§lamışbr. 

S.'§; (Başlnrafı 1 incide) 
. 

kaybetmiştir. Bo, yere teknr rdilen 
bu taarruzlarda dfü~man, l!men gölü• 
niin cenup doğuaunda, insaıı ve maı
ı:cme bakımından ağır kayıplara uf .. 
rı.mışttr. 

Alman ve Rumen av uçakları ve 
topçu ile hava kar51 koyma batary< . 
ları dün yalnız doğu cephesinin ce
tıubunda 39 düşman uçaiı diişürmü"' 
!erdir. Ayni kesimde 6 Alman uçağı 
lra1bedilmi1tir. 

Harekata dair tafsilat 

Suçlu !dilli korunma mahkemesine 
vcrilnıi!)tir, 

SOVVET· .ff.BUGi 

Diğer müsabakaları da Hausmııı:ı 
Keıhen, A1ımct, Semih kazanm!~tıı.r• 

dır, 

esı uman b:ıhriye kumandanı tecrit edllmi, bil" 1 
Toulon K •f D rJn i~ı;:a.linc ba;)lanılmı~ ve karadaki 

_1:1ir (Baştararı 1 incide) Perdesi Alti~~da ıunuyordu. Bu hadiselerden henUz ha• 
Stalıngradın cenup batıs·nJa berdar edilmiş o!mıyan Am:ral Abrial, 

krt'alarımız ilerlemeğe devam et- lt2J!:r Başlarafı l incide dcrha! mahalli makamat ile tema5• 
miştir. Sovyet topçusu Almanla- umumi biaaları işgal etmişler- ıı:irmiye ı;ahşmıısa da deniz prefeli" 

" ı ğ dir. İngiliz harp gemı'lerı·, kaçınıs tinde bir servis ısubayı ile temas et• 
rı agır kayıp ara u ratmıştır. • 

Merkez cephesinde Alınan olmaları muhtemel bulunan Fran m~k~en başka bi• ne.tice elde edente1" 
' d · b" ı· 1 .· · ı· 1 mıştır O sırada hadıseler vulnıa ge • 

mukavemetini kıran ve dü,,,manın srz e.ruz ır ik eıınc Şıma ı Af- . - f'I k'l d 11 al• :ı . . mış v ı oyu teş ı e en gem er, 
karşı taarruzlarını püskürten rika limanlarına kadar refakat- mış olduklan emirlere anane!er nıu· 
Sovyet krtal'an Alman hatların- !erinde götürmek üzere bu bir· cibince itaat ederek k~ndi kenlilerirıl' 
da açtıklar1 gediği derinliğine ve likleri araştırmaktadır. batırmıya başlamı, bulunuyorlardı.,, 
genisliğine büyütmüşlerdir. * Ordu terhis ediliyor 

Stalingrat etrafındaki Londra, 29 (A.~.) - Vichy rad- Vichy, 29 (A.A.) - on ajanst bil~ 
çenber ka andr y~s_u. Toulon l~anında 3 muh· diriyor: Fransız ordusunun terhi~~ 

P rıbın kurtarıldHtından hrıhsct- hukumetin talimatına göre bilyflJ<I 
B~rlin. 29 ( A .A .) - 22 Sonteşrinle Motokn~·"· 29 ( A_A ) - Rus~arın ıncktedir . bir ıntizamla yapılmıştır. U!ak tercJc' 

28 Sonteşrin arasrnr1a Sovyeotler s• • hrşlıca h-ileflerhin dii~mııııın yok e-

l 
bazı lrnrfşıklık; Jar belirmi~se de bul'l 

lingrat üzeıi--;ncki ha'lkıvı h~flf'et· di'mr.~i olırn kıt;ılarmın iltrlem~' ..,.. Toulon'da o"lenler lıır rnahıılllnde önlenmiştir, 
mek 'l'C bı1tır\Ak' ınüttdıkkri ile ayni marhğı bi!dirilmcktcd ır. s~ . h'.'l~de ta• Vichy, 29 (A.A.) - Bahriye nazır· Eb d~ k l • 
"rınatıd:ı t~arınıa w.ccnı"ı~ olr.ı:ıı.. ı'"'ıı·. arruz eden Ru~ kuvvetlc-rının ılk V3• 1;:, d b e ı urtu uşun remzı ., ., r , ı.ın an te lii edilmLşlir: 
bij"ük ölrıid~ tao,,ahb'"ır,Jnr" "t'rı« .. -. ı~ 7İfc ... C(mber ir.,'ne alııımrıo ol;ın dü•• F Vaşington, 29 (A ,A.) - Bütün N 

., •·· " ' b ~ .. ~ ., ransxz filosunun Toulon !imanın• 
terdir. St:llin,..r~drn cerıup • 1,-, tısınd- m.ır- tamamiyle imhasıdır. Bu ııebrp- _, meriken gazeteleri, n~rettikleri baf .. ~ " ~ ua kendl kendini batırmast esnasmdA 
\'ı: ~:mal - b'ltı:ıı•r.dı rnk biiviil: plva- t('n cio)ayı Ruslar, bütiin iııtikanıetler.. boıhriye mensuplarından dört kişi öl• ya7.1larda Fransız filosunun lı:ahramııtı1 
d<' ve hnk kuvvetleri. Don nehrini cien taarruz etmişlerdir. bit ve fedakarlık hissini tebcil etmek• 

müş, 27 kişi yaralanmı!jtır. Halk ara.. te v• Fransız dona .. -asxnxn bı·r•.e.,.. 
Stalin~r:ıda t2arruı: eden kıta!arın ar• Haber verildiğine göre, Dorı nehr"• Nnda ölen ve yaralnan yoktur. " ........ 

9
' 

ka~tndan geçmek için hazırlanmıştır. rı"n batı sahilinin bir kesimi Alman- mlıı milletler davasına yapmıı olclul~ 
Hiçbir seve lr'lyımt vermeksizin u• !ardan tamamiyle temil!lenmi~tir. Cep. Petairı'in günlük emri büyük hizmeti ehemmiyetle lı:aydyeleı' 
yıca üstünlüğe dayanarak yapılan bu heden a!man telgraflara ıöre, /Almar• Liıbon, 29 (A.A .) - Vichy radyo- mekttdlrler 
hareket ntticesinde müdafaa mev7.İl< • ların çetin savaşlardan som<1 doğuya 5unun bildirdiğine göre Mareşal P ee Toulon'd~ki Fransız filosunun keoıl 
rinde ı-ed:ltlcr aı::ılmıstır Fakat $avas doğru atılmr'$ ve Ahıan birliklerinin tain, emirlerindelci kıta!ara teblii e· di kendini bahmıasr, ebedi Fransanııt 
gruplarımız cenah'arda ve ıtediklerin doiudan ve batıdan ilerliyen Rus ka" dilmfk üzere harbiye, bahriye ve ha .. )'tniden dofuşunnun bir remzi a~dedi1 

vetlerinin arasında sıkışrp kalmı~ ol- va nanrlarına ışaiıdaki günlük emri mektedir. açıldığı nokta!arda mevzilerini sarsıl

maz bir şekilrlc muhafaz11 etmişler ve 
ft-na hava $artlarına rağmen Alman 
vr Rumen hava kuvvetlerinin y;ırnımı 
İll' 1::-rşı taarruzlardR bulunmu~larılrr. 
319 Sovyct tankı l~hrip ed'lm;stir. 
Eınsalsiır bir surette dövü-;tn kıtala· 

ı ımız çetin savaşlar netic eııinde Bolı;ra 
vik!erin açmı~ oldukları ıı:e diklcrin ~e

ııişlemcsine mani olmuı;lardrr. 

24 Sontşrinden itibaren dü,,man şid. 
detli hücumlarını Don ile Volıa ara• 
sındaki çevreye d~ teşmil etmiştir. 

Alman •e R umen lntalan bu hilcum-
!arı tamamiyle akim bıraktırmıııttr. 

Sovyetlerin Stalin,r:.ıt şehri ic;inde de 
yaptıkları i!~rlemc te:şebbiisleri pils• 
kürtülmü~tür, Topçumuz Volıra yolu • 
r.ı:ı kcsmiye d~v:ım etmektedir Mo· 
törHi iki cemi batırılmıştır_ 

Dil.Şman b u bölrelerde cayret sar
f ~tmiye devam ederken, 25 Sonte,rin• 
de m erkez kesiminde buz t utmasr -.e 
arazinin h areketlere elveri11i olmaııt 

nt<ticesiııde ıayet ıeniş bir cephe ü:ı:e· 
rinde tııar:nıza ceçmiftlr. Taarru:nın 
batlıc:a merkezleri Kalinin çn'reılnde 

•c Torotıez'in cenup • doiu batısında 
bulunu yordu. Bütürı bu hücumlar 
da püıkürtülmli~ ve Sovyetler üç ıün 
nr Ü<; 1üzden fazla tank ltaybetmi"" 
terdir. Sovyetlerin kayıpları umumi• 
:retle ı.:ıok dırdır 

duk!arı anla~ılmaktadır, Sis ve yarı göndermiştir: R eunion adası işgal edildi 
erimiş bir halde ya~makta olan kar, "Fedakarlık yapmak emeliyle or• Londra, 29 (A. A.) _ Madagas· 
Don dirseiin'n içinde harelcita son duya iltihak etmiş olan sizler ceçfrdi- kar adastnın 600 rnll şıırktnda FraJ1. 
rlerece engel olmaktadrr. Bununla be- iiniır yeni imtihanla uker kalbini acı ~anm R!'union adası İngiliz _ Amcı+ 
rı:ber Rusların Sfalingradın 120 kik • it~ dolclıırdunur.. Fransa rıarça]:ınan • - kan kltalan tarafından işgal edilmiş· 
metre şimal halısında kain Kletsk~yn' !aylarınu~ı. kaybolan harp gemilcrinİ7[ tir. Burası Vichy'nin kontrolli altlfl' 
yı zaptetmi$ oldulı:ları bildirilmektedir. her zaman hıatırlıyac.ak txr. Fransa, şc. da kalan son adaydı, Adanın nuru~ 
:Ruslann d3ha, şimdiden kı~kac!arının nfli ananelerinizin ortadan kalkması- 200 bindir. 
ikl kolunu Kalaçın cnubunda Don u- na hiı;bir zaman müsaade etmlyecek .. 
Terinde kain bir noktada kapamr~ ve tir. Subaylar, erler ve deniz er!erl, Sİ2'• 
Stıılinı:ratta döğüşen 300.000 Almanı ler yine kendiniz için seven adamın 
ı:ember içine almış olduk!arı t:ılımin yanı başında yer alınız. Sancağmızı 
l'dilm,.ktedir. selamladığınız zaman "şeref ve vatan., 

Alman ka.rşı taıırruzları kelimelerini kalbinizde olduğu gibi 
Moııkova, 2 9 ( A. _A.) _ R~mi Tass muhafaza etmenizi sizden istiyorum. 

;:ıjansaı bu ak$amki yayımında. Sta• Fransa ölmiyecektir ... 

linı-rat simaı batısında taarruzlarına Vichy, niçin müdahalede 
d~vam eden S<>vyet kuvvetlrinin $id• bulunamadı 
rletli mihver mukavemetiyle karşıl:uı 

tıklarım söyleme'lctedir. A.lman!ar U • 

man kazanmak, yeniden toplanmak ve 
kuvvetlerini genişletmek m a.kndiyle 
elddetli karşıhk taarruzlR.ra gecmelct~ 
dirler , 

Vichy, 29 (A.A.) - Amlra!lik da!· 
rtsinin tebliiinde şöyle denilmekte
dir: 

"Mütareke devrinde çıkan eski umu• 
mi talimat, donanma ııeflerine gemile" 
rfni kim ol~rJa olsun herhanci bfr eeııı 
nebi kuvvete teslim etmekten ise ha• 

Küremizden 5000 Defa tımıa1annr emrediyordıı Alman hilkU· 
Büyük Yeni Bir Seyyare m etinin T oulon'un inali ve filonun si• 
Londra. 29 (A.A.) - Ameriknda tahtan tecridi hakkındaki kararından 

bulunan Danimarkalı bir alim, güneş mı.IOmat almak için da"Vet edilmeleri 
ınanT.umesine dahil 10 uncu bir ~ey_ &eç kalmış olan harbiye, bahriye ve 
yare keşfetmiştir_ Bu ::eyyare, kiirc- • hı;.va nazırları, hükıimet rei~!nin kabi• 
mizden ~.000 de!a daha buyüktür. 1 nesinde to,Plandıkları zaman tersane· 

J aponlar Attü'yü Tekrar 
İşgal E tti 

Vaşington, 29 (A. A.) - Bahri~ 
Nazn·lığx Aleut takımadalarmda Attu 
ııdasmın tekrar Japonlar tarafındııfl 
işgal edlldi!;ini tebliğ etmektedir 

İngiliz Hava Ordusunda 
Yeni Bir Tayin 

Londra, 29 (A.A.) - Alman tıa''" 
kuvvetlerinin Libyadaki hczimetfodC 
ft.mil olan h

0

ava Mareşali Sir Arlhtlr 
Tedder, İngitere hava erkAnıhtırbİyc' 
si ikinci reisliğine tayin edGmlştiı'· 
Kendisine A!rikada Slr Sholte ooı.ıg' 
lııs halef olacaktır. 

F urugi Han Öldü 
Tahran, 29 (A. A.) - Esk\ trıı 

Başvekili Flruği Han Tahranda ıcıs> 
bir hastalığt mütealdp ölmCiştUr 
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Yazan: M. ANTEN 
roulon faciııtı büUin mlittefik 

memleketler matbuatında en 
•emııatik akisler uyandırmakta devam 
Cdlyor. Bu münucbetle yapılan beya .. 
naı arasında en kuvvcUiai en heye· 
"anı ' ' le ısı, ve sava:san Fransanın deniz 

UVVetleri, kumandanı o!nn Amiral 
:ubo!noau'nun şu hitnbesidir: "Bu 
cl4ketin ııebeplcrini ve mesullerini ~· 
raıtıracak bir zamanda değiliz. Tou• 
lon, bütün Fransızları utırap, curur 
;ı: kin hisleriyle birlc$tirmlştir. Hit" 
crın Fransız bahriyelileri arasında aç. 
~ak isted:ği çukur. Tou!on'da ölen 
ahramanların kanlıriyle doldurul• 

l:luştur. Toulon'daki i:mallerln kırmu:ı 
1'1kları, iki ıencdcnberl serbest ola· 
ı· k düşmanlarımız:a karşı mlicadelc 
"den bahriyclilcrimizln cndişe!erinl ve 
lcrcddütlcıini ortadan kaldırmı$ tek r'oc , r ru yolu tımamlylc aydrnlalmı~tır. 
•kendcriyedc, Dakarda, Cibutl'de 
lıtı.lilles'lerdcki bahriyclilcrlmlz: b~ 
ı::tıdiiz yolu takip ~deceklcrdlr H•• 

ı:ı· • ' 
llıi:ı:in itimat cttlfi Gencra! De 

~auııe•ün kumandası altında Fransız 
e •hr!yesl. vatan için bu mücadeleye 
CVazrı edecektir.,, 
Londra radyosunda sav&$an Fransa• 

ııın . - d Eozcusu e ııunları söylemiştir: 

1 ''Toulon kahramanlarının fedaldı-
l:ları boııa gitmemiııtir. Qnlar Frar.• 

•ız ·ıı l"nl d" • r nıı c ı n uşünce ve ıradesini i• 
t•d etmiıslcr, bUUin Franııı mi!leti 
t' duımana karşı mukavemette birleş
~tınişlerd; r Hitler Fransız: ordusun• 
; n çekiniy~r. ve onu tcrhiı ettiriyor. 

1 '11dis!ne bilylik hizmetler görmli:ı a. 

ı~n Mareşal Petain'ın prestijinden hl" 
'· ·r d 
1 

ısti a c etmlye çalışıyor. Fakat be• 
un bu ~ayretlerl beyhudedir. Tou• 
0n faciası Alman • Fransız işblrlifl 
~trsancsinc kat'i olarak son vcrdirmi•• 

t • ... 
b /\nıerlkan gazcle!erinin bu hıdise 
, lıkındaki mlitalca ve tefsirleri de liU 
ıırctıc hillaaa edilebiUr: 

) ''!oulon faciası, bütün Fransanın 
ı, tlııdcn eskl müttefiklerinin yanında 
t •:bctmekte oldufunu, işbirliği siyase
~rı_ tarnamlyle Hlas ettiğini isbat et• 
, tir, Nafi tecavüz ve tazyikine kar-
ı tostcrllen mukavemetlcrdcn hl,. b:. 

r· "' ' bu kadar kahrnmanca ve ııcrcfli ol· 
tlıaını§tır ... 
t General Sikorsld, bu hadise ml1nas,. 
u~r ı1ıc yaptıfı beyanatta: Bllyllk bir 
e~ecan ve teessür içinde bulunduğu .. 

ttı, Toulon'un Franıız bahriye11inin 

1 Ctefini kurtardığını, bu ulvi fedakar 
~~ın Fransa için yeni blr devir açt:. 

1
1
n1, Fransanın Toulon'dan sonra Bir• 

1
teik milletler cephesine ı;eçtiğini ııör 
f:nılştir. 

l:tr Toulon'u milltefilderln A!manlar:t 
~ı kazandıklnrı yeni bir zafer ol~· 

~le telakki eden Sovyet aa~ete!erl, 
1 
tansız bahriyelilerinin remllerini ba .. 

~1rl?ıalarını, Rusların Dlnyeper barajı· 

1
1 tahrip etmclcdnc benz:elmektedir• 
er. Ang!o-Sakson kaynaklarından Ct. 
~n diğer haberlere göre: Almanya, 
, llıali A frikaya Alman takviye ku,;• 
~!!e.r! göndermek: için Fransız: donan· 
."'Qından istifade ~ek ve hava akını. 
~rlytc tahrip edilmlı olan Cenova Ur• 
~"tıiln 7erine kullanmak maksadiyle 
0ıılon'u i~gal etmiştir Fakat gemi· 
crı al T . il amamast ve oulon tiıs&üniin de 
~n zaman kullanılamıyacak bir ha!e 
~lnı;sı dolayııdyle hedeflerine edı"' 
, ··~tir. Bundan baııka Toulon foci• 
e'ı, liitlcrlc Laval arasında tetöbit e· 
r len v~ Fransarun İngiltere ve Ame. 
~ l:aya karıı harp ilanı en mühim ma~. 
,;aıni teılci!. eden sulh maahedcsinl 
<t(nı bırnktırmıııtır. 
lintnn Fransanm ve Toulon'un iş· 

~llinden ve buradaki harp gemilerinin 
~?idi kcndi!erlnl batırmasından sonra 
l;ı 111 olan vaziyet hakkında objektif o. 
raıc ııu hükümler verilebilir: 

'I • Mareşal Petain. Fransayı harp 
, 
1~ında bırakmak maksadiyle bir iki 

\ tııeden fazla blr z:amandanberi ta• 
)1tı ettiği zaman kazanma ve Alman· 
tı' ile uz!aşma palitlkasma, bütün 
, tansanın işgalinden sonra nihayet 
bttcrck Toulon'd.ık:i harp gemileriyle 
'!fber ı1$li Afrikayı seçmiş oı. 

~3'dı, Fransanm kurtuluşu ve müttt
l~lcrin mü~terek davaları Ic;ln bilyük 

1
" hizmette bulunmuı olacaktı. 

bi • Toulon, Laval, Dcat, Doriot gibi 
, r kaç politlkacı istisna edi!ecck o· 

1
11tsa, görünüoe göre, bütiln Fransız,. 
ı~ ınihverc karıı mukavemette bire 

1Citirnüı, Fransayı eski mUltefiklerlY
~ beraber yeniden harbe sokmuv, Al• 
~~a ile işbirliği siyosetinl bir darbe 
"'<llliyetint göstermiştir, 

tı • Toulon faciuı mlitlciiklere, Fran 
li ~ donanmasının mihvere iltihakı Ü"• 

•1~11\lne 'kartı Akdenlzde tuttufu de" 
~ kuvvetlerini bQka işlerde -ku!lnn• 
~le imkanmt vcrm~i ve İskenderiye. 
~· Dalı:arda, Martinlk't~ bulunan 

!\tısız harp gcmllcrlnin müttefik 
>ı "'1etıerc iltihakına yol açmuıt dol~· 
~ lll'lc, Almanya için bir kayıp, müttc· 
~!er için bir muvnffakıY.ct olmu~tur. 

(~~~~~~) 

ÖN PLANDA 
SOBANIZI NASIL 
YAKIYORSUNUZ? 

Şimdi Y akdığınız Kömürden Yarı 
Yarıya Tasarruf Etmek Suretile 
Daha Fazla lsınmak Mümkündür 

Yirminci Asrın Bu ikinci Boğuşması Artık Tekniğin ve Makinenin 
Dev Çarpışması Halini Almıştır. Cephe Gerilerinin Bizzat 
Harp · Sahaları Kadar Mühim Olduğu ve Umumiyetle İşçi 

Bir kısun oku. yoktur. Her soba, her 
yucular, teşrin- r- YAZAN: -"\ çesit kömUrü yakar 

lcrin sonu.~ gel 1 1 ve yaktıiı kömüriln 
Davasmın Birinci Planda Geldiği Açıkça Anlaşılmaktadır d~ğ~m~ _halde SAIT KESLER cinsine, nevine cöre 

hala komur ala- tok veya az ısıtır. 
Bu çetin ve uzun boğuşma 
D muharip memleketlerin 

hepsinde, işçi davasının birinci 
pliına geçmesini lüzumlu kıldı. 
Çünkü bu savaş makine, alet 
çarpışmasıdır. 

Tayyare, tank, mitralyöz. top. 
zırhlı ve gemi. demiryolu, va. 
gon, canlı mahlıik için hava ne 
kadar zaruri ise, bütün bun
lar da bu muharebe için o knd:ır 
lazıuıdır. 

Askerlerce dahili hatlardan 
istifade ettiği söylenilen Al. 
mnnyanın Kafkaslardan ve Le. 
nigrattan İtalya veya Fransaya 
kıtaat nakliyatını bir düşünecek 
olursa:k bu memleketin vago. 
na ve raya olan ihtiyacının de
recesini ~erhal anltınz. Fransız 
NorvPc-, Italyn sahillerini koru. 
mnk. Rus stepleriden garbe ve-

r- YAZAN: '\ 

1 H. Şükrü &aban 1 . ._ .... _________________________ , 

ya cenuba, hazan da aksıne 
garpten şarka, şimalden cenuba 
ve cenuptan şimale muttasıl 
asker nakletmek için hatl3nn 
mukavemetin vagonların mik
dan en zor bir imtihana tabi o
lur, demektir. Avrupadaki de. 
miryolları uzunluğunun 600.000 
kilometreye ve telgraf telleri
nin uzunluğunun bir milyon ki. 
lometreye vardığını hatırlamak 
kruidir. Avrupadaki otomobil 
ve kamyonların mikdan da a
şağı yukan {16' milyona yakm 
idi. Bu rakamlar nisbeten eski 
ve 1939 yılına takaddüm eden 
senelere aittir. Binaenaleyh bü.. 

( ASWKERI VAZiYET-) 

Fransız Filosunun 
Hazin Akıbeti 
r- Yazan: Emekli Deniz Subayı -'\ 

. f. NECATI YA$MUT f 

i k i cıhan harbinde iki muaz- si haline getirmişler. En ih t 
zam d . "h b' l n ayc . onanmaya ıntı ar ın erce subay, yüz binlerce er 

mu~~ddermış:. 1918 de, kendini senelerce çalışarak, talim ve ter
İngilıılcre teslım ederek İngiliz ~iye görerek o ~cmUerhı sevk ve 
donanm.ası muh~Cazası altında :darcsi ile ünsiyet etmişler, kafa
Scapa lımanına gıde!1 A~.man do: lannın şuuru, yüreklerinin heye. 
nn:mıası 1919 da, hır gun kendı caniyle o gemilerin içindeki bin 
murettebatı tarafından batırıla. Ierce makineye yu"zlerce h • 
~k · t "h t · F • . er ne. 

r.. ın ı ar e tı_. • aka: _ç_?k geç vi silaha ve bunları işleten sııyt-
knl~ı~ olan bu ı.ntıhar, ırilı, ufak. sız manivelaya hareket ve ha· at 
lı. b_utun ~adrosıyle teslim olmak vermişler, bütün birliklerin fes. 
~ıbı ~enız. h~rp tarihinde esine kil ettiği büyük donanmayı mu.. 
tesaduf edılmıyen bir hadisenin ayyen gayeye tevcih i;in onun 
gerek hnry tarihi sayfalarına L her parçasına ruhlarının enerji. 
Ja_y~. cttl~ı çirkin satırları, gerek sini aşılamışlar. 
butun dunya denizcilerinin ru. Bu_gün Toulon subn altTncla 
bunda bıraktığı çok elim tesirle. yalnız bir donanma de"'l b- ··k 
ri t m m· 1 ·ı d' ıd . uvu a a .ıy e 31 eme ı. Tam dört müstemlekeleriyle beraber koca 
6~!1e, çetin duşmanın3 kar ı bil· b!r milletin otuz senelik kazancı
yuk k~hramanlık menkıbeleri fıın en büyük bir kısmı, sonra 
yazan bır .. don~nmn •• bu çok acı ı ~u milletin denize verdiği eme. 
a~ıb.etc şuphesız layik değildi. gin, enerjinin ve heyecanın tek. 
L~ın bir harp donanmasının, mili yatıyor. 
mılyarlar ve muazzam emekler 
s~r:f~il~r_ek niçin meydana geti. 
rıldı~ını ıdrakten aciz m3kamla. 
rm t!lttuk~arı yanlış deniz harp 
sevkülceyşı, bu kudretli donan. 
mayı Scapa Flow'un suları al
tındaki karanlık mezanna nö. 
türdü. "' 

Şimdi, bu vakadan yirmi üç 
sene sonra, yine muazZ'3m bir 
donanmasının intiharı karşısında 
yız. Bu defa intihar eden Fran. 
sı.z ~on~nmasıdır. Fransanın mağ 
lubıyetı~den beri bu donanma. 
nın kat'ı vaziyetini tavin husu. 
sunda Fransa:v.ı idare eden hükti. 
met adamlarının müsbet bir ka
rar almakta gösterdikleri tered 
düt Fransız donanmaSJnı bu ha.: 
zin akıbete sevketmiştir. 

JI... 
Koca bir donanmanın intL 
. . harı ne kadar büyük bir 

h:ıdıscdır. Bu muazzam ziyaın 
telafisi için nf! kadar uzun s'ene. 
ler, ne kadar bitme tükenmez e
mekler ve ne kadar çok milyar. 
lar sarf etmek lazımdır. Bir do
nanmayı teşkil eden küçük. bü. 
yük her geminin bütün parca 
parça en }tücük tef errüatına va
nncaya kad3r binlerce planları 
üstünde. yüzlerce ve yüzlerce 
mühendis, gece gündüz senelerce 
düşünmüşler, kafa yormuşlar, 
resimler çizmişler. Sonra bu re. 
simlerin tatbiki için. birbirini ta. 
kip eden bir cok hükumetler bü. 
tün bir milletin kazancından 
yaptığı fedakarlıklarla her sene 
milyarlar sarfctmişler. Madenler
de kütle halinde nmelc-nin büyük 
zahmetlerle cıkardığı demir cev. 
lıerlerini, dökümhnnelerde kız
~ın ocaklar karsısrnda yine bin. 
lerce ameliye, büyük mesakkatle 
<'elik haline ııretirmis... Bu çelik 
lcrl muhtelif fabrikalarda bin bir 
şekle sokmuşlar, tezaahlarda. 
tersanelerde yine binlerce işçi 
çalışarak, didinerek bu celikleri 
birbirine eklemişler, nerçinlemiı;
ler tekneler vapmışlar. İderini 
makine ve silah doldurarak on. 
ları irili ufaklı birer harp ~emi .. 

•• Böyle olmakla beraber Fran 
sız donanmasına mu. 

kadder olan akıbetin .~refsiz bir 
nkıbet olduğunu kimse iddia e. 
demez. O. verdiği sadakat vemi. 
nine sadrk kalmıı; ve sonra bir 
emrivaki karsısında başka türlü 
harekete fırsat ve zaman bulamı • 
yarak düşmamnrn t>line geçme. 
mek idn intihar etmistir 

$iiohesiz ki. bu donanı~a için 
evvelce kurtulus yollan mev
cuttu. Fakat, Mne ·al Petain'e 
olan sadakat ve itimanı mm bu 
akıbete mahkum Ptmicıfi". Jman 
lar i~ıtal altında nlmıvı:tn 'F'r11ıı"B
vı işgale haşlı:ıd~klan ramfln bn 
donanma Toulon'u terk,.debilir. 
di,. Nitekim o zaman, filonun Ii. 
mandan crkar;ık Toulnn a~1kltırın
da beklediğini haber aJmı~tık . Fa 
kat Almanlar. donanmflrırn müt. 
tefiklere iltihak etme~inP mani 
olmak icin Toulon'u işgal etmi
veceklerinl ilan edince gemiler 
tekrar limana avdet ederek şa. 
mandıralanna bajtlandtlar. son
ra Amiral Darlanın donanmavı 
Afn"kaya davet hitabesi üstüne 
Mareşal Petain donanmayı ken. 
disine sadakat '\"eminine davet 
etti ve donanmadan bu veminf 
aldr. Almanlar. bu vazivetten is. 
tif ~de ederek donanmayı ele J?C'• 
cinnek icin Toulon'11 ant ohırak 
isgale teıııebbüs ettiler. lM1trm-
1ara ve samandı,.alnra ba(?lı l!'e
miler emrivaki karsısında lim:ı
nı terketmek fırsatını bulamadr. 
lar. Fakat kumandan ve miirette, 
bat bunları düsmana vennrmek 
kin kendi hayatl;ınnt da fena eL 
mek kahramanlı~ından cekinmi. 
verck gemilerini berhava etti
ler-. 

Bu .. um hıtdi~entn ,.~,. ml"ITI• 

livett Fransrz hıı~~kili M. La. 
val'den zivaıit> Mare~al p .. t:ıin'. 
in üstüne yükleniyor. Clinkü bu 
rlonnnma Verdun kahramanmn 
itimat ettiği icin limanda kal
mıştı. Fransız donıtnmasının ve o. 
nunla berabe1' kahramnnca ölen 
d.enizcile(rin h•yat1arının mcsu.. 

tün bu vasıtaların aşınmalarrnı 
karşılamak, yenilemek, bir hay. 
li sanayiin ve isçinin harekete 
geçmesini müstelzimdir. Bu i
tibarla Almanyanın işçi husu • 
sund3 ne kadar hassas dnvran. 
dığı kolay anlaşılabilir. Fran. 
sadan mütehassıs amele celbe
debilmek icin Almanyadaki e. 
sirlerden altı, yedi yüz binini 
fode etmiye muvafakat etmesi 
i!!ıte bu tazyik neticesidir. 

Demokrasi cephesinin de drş 
hatlardan istifade etmek dola. 
yısiyle gemi ve donanmaya olan 
ihtiyacı iç hatlardan favdalanan 
Almanyanınkinden hiç de az de. 
ğildir. Binae.nalevh orada da 
yardımcı iscilere 

0

her gün fazla. 
lasan bir iftikar vardır. Esasen 
su dakikada yeni dünyada dört 
küsur milyona yakın efrat sf. 
lah altma alınm1ş bulunduğun. 
dan ziraatte ve ihrac sannviin
de işci noksanı kendisini hisset. 
tirmektenir. 

Bu zorluk bir taraftan bilhas.. 
sn Pasifik kıyılarında amelelik 
eden (120,000) Japon işçisinin 
hapsedilmesi ile Amerlkada da 
pek ziyade coğalmışhr. 

Binaenaleüh Amerika zimam 
darlan gözlerini kadınlara ce. 
virmişler ve onlardan erkeklerin 
noksanını tamamlamasını iste-
mhılerdir. • 

Böylece dört milyondan fazla 
kadın harp sanavii işçilii?ine a. 
lınmıştır. Alakadar nazırın bir 
ifadesine göre iki nya varmadan 
bu rakam altı milyona bal:2 o. 
lacaktır. e 

Aynca zira3t icin Mekı;ika. 
nan amele tedarik olunacaktır. 
Bu ecnebi iscilerin yol paraları 
Amerika h:ı1inPSİnre tcsvivf' e
dil~pğ' ı?ibi kendilerine asıl A. 
merikah amelenin aldıilı eunde 
li~e mümıvi ir vevmive vPri
lecektir fcan PdPrse cenubi A
merika mt>mlPkP+l .. ,.indf"n d-:th" 
fazla calrc:a<''1k 'knllar ft"narlki 
rrı~<>lni rl"' di.ieoün ·;1T"ı .. ktPdir 

Görülüvor ki hu müc-ıodelPıi" 
rl"pht>lP!'n°ki ordu kadar o or. 
dııva mühimmat ve nakil va~
taları yetiştirmekle muvan3f 
olan. istihsalah vapan miie~c;e. 
c;P}erln faaliveti lnz::mdır. 

Yfrminci asnn bu ikinci ho· 
{!uşması artık tekni~in Vf' ma. 
kinenin dev rarpısması ha!ini 
alm1c:trr. Bu vasıtalar da ccn
ht>lerde değil. ı?erilerde. mem. 

madıklarından, Kömüril çabuk veya 
bir kısım okuyucular da ala· cc' bitirir. Dediğim gibi bu soba. 
bildikleri kömürle kışı çıkara- !arın defil, kömürlerin cinsinin de
mıyac: klanndan dert yanıyor- fiıµneslndcndlr. 

lar. Henüz kömür alamıvttn o- * * 
kuyuculara sabırla sır~!annı 
beklemelerini tavsiye etmekten 
başka bir'§ey yapılamaz. Fakat 
ellerindeki kümütle kı~ı çıka
raınıyacaklanndan cndi§e eden 
okuyucularımız müsterih oL 
sunlnr. ~n kömürü idareli 
kullanmanın, ve bir ton 'kömü
re ,ilci ton kömürün işini gör
dürmenin yolunu öğrendim. 
Öğrendiklerimi yazınca umu
yorum ki okuyucularımın da 
endişesi kalmıyacaktır. 

•• Geçen!erde •lOba ve borusu fi.. 
yatlarını tetkik için &oba yapan 

fabrikaları ıezerken bir fabrikatörle 
bazı aobalann çok kömür yaktıkları 

halde az: t•rttıklan mevzuu üzerinde 
konl1$tum. Dedi ki: 

- Soba yakmak, tıpkı vapur, etmen 
difer veya fabrika kazanı 1nıllanmak 
aibi bir hüner, bir ihtlıns meselesidir. 
Ne herkes soba yakabilir, he de her
kesin 1yaktıir ıoba kurulduğu yeri ısı
tır. Çok kömür yaltmanın ve iyi ısıt.. 

mının kabahati sobada değil, sobayı 

lrullanındadır . 
Şöyle büyükçe bir oda tasavvur e. 

d!niz:, bu odaya soba deiil de, büyük 
çe bir bakır manıal koyunuz. Tepele• 
me ateşle doldurduiunuz mancalın o
dayı hamam gibi ısıttığını ıörürgüniiz, 
Eier, bu odaya kıiçük bir mansal ko
yarsanız. bu mangal az ateı alaca~ı 

kin oda ısmmaz. Bu va:ı:iyctte kaba 
bat manıılın mıdır. yoksa büyük o
dayı kü('ilk mangal koyan adamın mı? 

Yine bir mangal tasavvur cd;nİ7 Jci 
büyüklıi~ii tıdanın hacmi ile mlltcna 
rlplir, kindeki ates cııvet iyi kü11cn
miatir. Uzun mıidct dayanmaktadır. 

Fa.kat büyülı: odaya konulan küçük 
manga1d2ld az: ate!I kü11enmt!dlfl idn 
cııbncal- g .. tm,.ktt>dir. Ru vuivettc 
ati" i ç:ıh•ıcak gcdynr diye mangala 
1r~\>3hat bulabllir miyiz? 

t, sobada da bövledir. Büyilk bir 
y,re k!lçük soba kurulursa ı!;ıtmaz, 

koskocam:ın bir sobanın ic;inde n:ı:ır'ık 

kömür yakılırsa chvıınmaı, soba iyi 
kullanılma7sa çok kömür sarfedcr. a:r 
l<'ıttr. 

Sobanın ucar.u vıırdır amma fenası. 

kömür ynJmııyaııı, ısılmıyanı, ııömiıru 
söndiireni, !!ağırı, kızgını, şusu. busu 

Fabrikatörün soba bahsi etrafında 
vcrdiği izahat dikkate ~ayandı. 

Ve o. bir profesör ecia11 ile ve pre> 
fesörün duydaiu curur ile anlatı

yordu. 
- Efendim. diyordu, ıu markalı 

soba, la!an markalı sobadan daha f. 
yldir denemez. Kimse yofurdum ka• 
ra demez, meaell ben kendi marka· 
mm iyf oldufunu iddia edeblHrlm. 
Fakat ba sadece numara meselesidir. 
Benim sobalarım az kömür yakar. 
Çünkil benim 3 numaralı sobam, bir 
diğer markanın mesclll iki numara 
ııına muadildir. O, iki numaralı soba 
9 kilo kömür alıyorsa, benim 3 nu• 
maralı sobam 9 kilo kömür alır. Am· 
mı hiç bir ı:aman benim 3 numiralı 
sobam, o markanın 3 numaralı ııo~ 
sının ısıttığı yeri ısıtamaz:. Nası! kö• 
milr yakışta iki numaraya muadllse. 
ntt."Tlak işinde de iki numaraya mu· 
adildir, 

- Efendim, falan markanın üç nu• 
marHı, filin markanın iki numara ı 

k:ıdar kömlir yakıyor, daha idarelidir, 
iddiası l$tc buradan ('ıkar. Ne kadar 
kömür yakarsan o kadar bi ısıtırsın. 

Gelelim sobalann iyi yanıp yan 
mamasına: Yerli olsun, Avrupalı, ir 
terıe Am!?rlkalı olsun hiç bir soba 
yoktur ki iyi yanmasın ve içindeki 
kömilrU söndürsün. Bacasının iyi çek 
mcsi, borulannın temiz olması ve so
banın fenni bir oekildc iyi lruru!muş 
bulunması şart!yle her soba pekitn 
vf' giirül gürül yanar. İyi yanmıyoraa 
kabahat sobada değil, ya kuruluşta, 

ya bacada. "yahut da borularının dolu 
olmasındadır 

~oba nıml yakılır? Fabrlbtör dl 
V V(l1' !ti: 

- fn.,alhh "u'h o!~un bu bAhi"' et 
rtıf nıfa 1'ir kitap •ıı:ı:ıocafım R:z:de 
yil .. de dok~an .. oha •l!kmasını h!Jme. 
vl:r. ~nb Vl!kruık mühim bir ilimdir 
az:l:ı:!m llim Soba yakmak timi or

ta halli olenmımı hlç dcfilsc bir 
vıld:ı v:ırı yarıyıı kömür tn arruf et 

tirlr. Bu :l".nmandıı al". bz:anc; mı hu? 
Biı ton kömür yerine yarrm ton. be 
•on yerine iki ton kömür yakmak a:ı: 

karlı i mi bu tamtında? 
Ben, farkındıı olmadan hey canlan 

mıştım Fabr kotör bu ehemmiyet 
Dcvnmr Sa. 4: Sii. 2 

leket icerlerinde sükunet icin- ·============================ 
• de hımrlanabilecektir. Hava ta. IJ'l•••••••••••••••••••-••••1111ıı 

Beklenen rak bilva!lııta ceohevi sar~mrvıı Günlerdenberi Sabırsızlıkla 
VP. sallamrya matuftur. GP.cen 

"rruı.lan ise bu emniveti boza- ı 

!{İin J..ondra radync:u b;itlin Av. A L D 1 M 
"ına mPmlPkPtlerlndeki c:inıen~ 
dlfer müstAhdeminim• m "ira<"ut 
ederek naklivat ioııini "llerindPn 
ııeldH;; kadar t,.h;r icin car,.Jer 
b1ılmnlarm1 ic:f P-m\c;ti. 

Bnvle,.,. 1' 0 r>he $!~rilerinin 1'i7 
7'.at harp saha an kadn,. mi"hil"I" 
oldul!u ve ictihs 1 ve nıık iv" 
işinin ve umum1vetıc i .. ,.; rla"ıı
sınm bi,.inci n1a"'da S!,eldi~i ac-rı.. 
"il ;ın!.-<:!lm11ktnd1r. 

12 Tahlo Fantf'7:İ Rcvii 

HER AKŞAM 

1 s d 
Yo.zan: EKREM REŞİT - MÜZİK· CEMAL KESİT 

Telefon: 40574 

liyeti do~udan doğruya Maresa- Her pazar 16,30 da iÇKiSiZ MATiNE 
lin ihtiyar omU'Zlanna yüklene- '--•••••••••••••••••••
cek. 

Cesur Fransız j?emicileri. va. 
pılan hesaplann yanhs çıktı~ını 
gördükleri için dudaklar1ndn •3('T 

bir te~ssüm olduğu halde kerı
di hayatlarivlc beraber kıvnıetli 
llemilerinin de havatlarına kıydı. 
lar. Fakat kendi hayatlanrıa kı
yarhırken. t?emilerini teslim nlmı 
ya e:elen düşmanlanmn da ümit 
tebessümünün dudaklannda do. 
nup kaldıl!ını $!Ördüler. Onla1' su. 
lann altında eb~i mezarl:ırtnda 
rahat uyurken, bahtsız bir nesle 
acı göz yaslan ve tafüh: bir ku. 
mandana da tahammül edilmez 
bir vicdan azabı btrakttlar. 

Fransız donanması mihverin e
line ııecmesin dive iki sene ev. 
ve} Oran limanmda bu c\onanma
va hücum eden İn~ifü:ler. o za. 
man bu donanmanm zihnive.tini 
:mlamamı$ olmakla vantlddar 
Fransız denizcileri. Mareşal Pe
trıfn'in hesabında hic bir sckilde 
aldanmryacıı~ı zannetmekle va 
nıldılar.' Almanlar da, bir cok 
o;afhalardan sonra nihavetFransı:z 
donanmasına sahip olac:ıklnrını 
ümit. etmekle yanıldılar. 

MUAMELE VERGiSİNE AID 

<iMALAT> • <MUAMELE> 
(EMTiA, iTHALAT ve iHRACAT> 

Defterler!. mOrekkep geçmez birinci hamur kAj!ıda basıtmtş. ha:ı:ırdır . 
25, :SO, 100, 200 \•e daha fazla sahlfclller mevcuttur. Tesra sipnrl~lerl 

sür'atle gönderilir, 
Umumi sattş merkezi: INKILAP KiTABEVi İ&tanbul Ankar;;ı Cad ıs~ ._,, 

= -, ........ ._ .. ._ ................. ~ 
Yarın Akşam SÜMER Sinemasmda 

Büyük ve ihtirasl.ı dramların dehakdr yıldızı 

INGRID 
FAY WRAY • 

BERGMAN'ın 

WARNER BAXTER 
11.e beraber calibi dikkat bfr tarzda yarattıldarı 

SONSUZ AŞK 
Hissi ve Büyük Aşk Dramı na hyor 

Lütfen yarın akşam için yerlerinizi cı•veldeu aldırımz. " . . . .. .. - . , 

Tercümede 
Devrilen Çam 

Yazan: ULUNAY 

Şark edcbi;ratında kimsenin takliı 
edcmiyeccği bl~ salelikle yarı> 

lan eserlere "Sehl -i. miimteni'., yaru 
''bavarılmau muhal kolaylık,, derler 
Her edibin beceremlyeceği bu edebi sı 
natın mlsallcri bizde en çok halk cdo 
biyatında bulunur. Çünkil halk ıllrlC' 
rinin yapısı sadelik temeli Uzcrinı 

kuru!muştur. . 
''Sehl -i.. mümteni',, in ıarp edcbt 

yatında adlı adiyle kal'l!ılığı yoktur: 
Pakat ona U)'l.n örnekleri vardır: "Lı 
Fontain" in meselleri bu edebi ıana 
tın en bariz misalidir. 

"Sehl .;,. mümteni'., kabiliyet! bit 
doğu~tur; bunda en fazla beliren hll 
suslyet ilslQp ve beyandaki sadeliktir. 
Bu itibarla La Fontalnc, meselleri sa· 
de, ""eıciz birer hikmet hutts111dır; 

onlarda fikir, mev:ı:u, tahkiye, tıslQ' 

beraber yürür. 
La Fontaine'J kimse taklide muvaf• 

fak olamadı. Bizde buna benzer olaralt 
"Sinui" nln bir "c~cl:le tilki,. htk:• 
ycsi vardır; bu, müdahaneyl tezyif e· 
den rliı:cl bir manzume olmakla be
raber La Fontainc'in ayni mevzua 
dair yazdığı "Karga i!e tilki" hiklyeo 
sinin ôir satırına değişilmez Ba mano 
zumelcrl yalnız taklit def{ı nazmeı 
tercümeye kalkışmak da batıdır; çün• 
kil yukarda dedlğil!liz ibi bunlar "ba.• 
şanlması muhal kolaylıklar,, dır. 

Halbuki bütütı bu mahzurlara raf• 
men La Fontaine mesel!cri bizde ter• 
cüme t:dilmi:ş! Hem de naz:man •.• 

Di!imizc bu kadar m!ihim bir eser 
kaz:andıran bu teşebbüsün beni allka. 
dar edeceğinde $Üphc yoktu: Tercü· 
meyi okudum ve aladım ki bir çolı 

tercümelerde yaptığımız ctbi bunda dı 
kocamen bir çam daha devirmltizl 

La Fontainc'ln dilimize nakledilme• 
si llzımdır; fakat bunu nazmen tcrcü• 
meye kalkışmak ne cürcttirl La Forr 
talne ancak belki nesren tercüme edj, 
ltbilir. Çünkü böyle eserlerde vezin ve 
kefiye kaydı mütercimin hürriyetin: 
bağlar, eseri istedıği gibi nakletmesi• 
nf' engel olur. 

Darada da böyle olmus: Meselll Lt 
Fontıine'in o me hur "Meşe ile aaz. 
meseli "Me$e ile kamış" olmuş: Fnrı 
-.ı:r.cada <Ro eaıı) sazdrr: lc•tnı 

<Cannc=Kan) derler. Hatta dosdof 
!'U durduğu için "kanun" ke!lmt&inic 
bıı lccllrııeden alındıjma clair bir filıiı 
mevcuttur En ufak bir ağırlıkla tft. 
len "Sa:ı:" ın yerine 11sıl hususiyeti 
efllmemek olan "kamııı" ı ,\pmc et"' 
m-k oııa karsı da: . 
UoıOnlb• l.onaa afaeı\r t.ı. ı.... 

"a"""""'Y koca bir ylikOalh -r. 
Dedirtmek meselin bütlln yapttlrl'll 

göçertmcktır. 

Bu tııhribi btı$kalarında da görüyow 
ruz, MeseUi: ''Kurtla kuru" hik!yt"e 
sinin' tercümesi bütün dil~Uncelcrl hü· 
lflsa eden şu söz:le başlıyor: "En kuve 
\'etli her ı:nman en fazla haklıdır .. , 
Halbuki mısra 11!lında aynen !iÖyle
d:r: ''En kavinin bulduğu sebep, en 
iyisid'r., Zaten bütün meselin nıhu 

kurdun kuzuyu yemt'k için icat cttift 
bir tııkım sıc;ma sebl'.'pl,.rdedlr. Bunu 
bir atalar sö:ı:ü ile mealen tercümeye 
imkln yoksa aynen muhafaza etmeli 
Böyl~ olmayınca ortada mescllerir 
verinde bir yıfrn lif kümestnaen beş
kıı bir şey kılmaz. 

Benim de La Fontaine bikSyelcrlnlt 
:ercilmelerinde Gördüğilm netice bı 

oldu! 

iLAN 
EmnlvPt gıındııtındaki 7856 numıı 

,.alı hıosabımda kullanmtş olduğun 

-nühürilrtıO zayi ettim. Yenisini kaz 
'1rraca~rmdan eskisinin hilkmn yok 
U1'. F•tlh K•r•gDmrOk Urunyol nu 
""l•rıı 17 de HUıeyln kızt Allye Vura 

ZA vl - fneboludan aldığnn hüvl 
vet clizdıınımla fstnnbul bnhrlye ku 
'Tlnndanlırrtndan aldı!ıım 840/22 ter 
tıp numan:ılı askeri tı?rhls tezkerem 
ve İstanbul limanından aldtğım re 
sııhade-tnamf'sinl kaybettim. Bunlar 
venflı?rlnl alacağımdan eskilerin 
hükmü yoktur. lnebolunun 11111 k!I 
yUnden 318 dofiumlu Ahmet oGlu S" 
rafettln Tezcın. 

KAYIP: Unf\•ersltc Fen Faküll 
lnden geçen sene nldığrm 5993 nı 

maralı hOvlyet cilzdantmı kaybetti.., 
Yenisini alncaıtımdan hUkmU kaln
mışUr. Baöd1111r Agopyan 

KAYIP: B tan motörfimle berah< 
Bodrum Uman reisliğinden almış 
"1u:Um bir kıta rcls şahadetname~ 
~ayt etUm, yenisini elacaRtm irlı 
f! ldsin!n hUkmQ kalmad!ftnt illn 
~erim Bodrum l<umbahçc mıha• 
· inde motör kaptnı11 Nebi! /\nan 

t<AVIP• Hnydarpa~ıı ıı~~ind~ 1P4 
1941 de1's f!nesinde aldı~tm biti• 
ve olgunluk diplomalarımı kaybettim 
Yenllerini nlacaCımdan hQkümler• 
yoktur. No 2119 Abidin oltlu Al• 
KOeDk Kaver. 

Şehir Tlyatroıu Komedi Kısmı 
20.so dı (ASRiLEŞEN BABA) 

Cnr~ambn günleri 14 d~ Cocuk pf;-esi 
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Prof. Cemil BHsel'in 
Bir Konferansı 
~ (Baştarafı 1 incide) 

harp başladığı zaman Fransanm 
bilmem kaç bin uçajI, fl1 kadar 
a."lkı ve bu kadar falan 5ilihı 
ulunduğunu ve biınların Fran
nın bugünkü harbi idame et

ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR 
#9-. ............................... ~.,~ ...................................... ~ 

rmesine kafi olmadıklaınnı, bu
nunla beraber Fransanm silih
aızlıktan değil, şefsizlikten ve 
inan,sızlıktan mağlup olduğunu 

aôyler. 
"Filhakika Fransanın inanı 
1mamıştı ve ona inan verecek 

tefi de yoktu. 
Halbuki bugün vaziyet öyle 
ğildir. Fransanııi da yeni ina
doğmaya başlamıştır. Toulon

a tereddüt etmeden gemilerile 
beraber denize gömülen kahra
man Fransız bahriyelileri bunun 
arlsalidir. 

"Alınan milleti lnanmştlr. İnam 
ftl'dır ve lnandiran blr şefi vardır. 
Onun içindir ki, dört senedenberl 
harp edebiliyor. 

Bap 3 iindlcle 
Yerifhnden bllyüt has du,.ao. " ba!ne 
f6yle devMJt etti: 

- Efendim en-elt -'>anıa delib 
!erini hnaplamak llznn. Simıll bir 
"SObada bç delik ~. bana Jıesaplr 
yalım. lt9velt her .obanın biri kiillilk. 
diieri odanlulı:, birimi de a.t bilezik 
kapın olarak &ç tane kapın, biri kill 
lilk kapmnnı, diterl de üt bflezitln
deki bc1atJD tlzeriııde olmak llzere 
iki de!iit nrdır. Bu delikler, tıpkı 

kapılar sibt lstmildiii zaman acılır, 

İ.ltenlidiil zaman bııanrr. Bunlardan 
batb biri boruda, di.ieri de ıobanın 
boruya ballanacak bileziğinde olmak 
tizere her aobada Dı:i tane de anahtar 
vardır. 

tşte enell 90baJI yalııımaktan bat 
byahm: 
Sobayı ya tahta ne, ya odunla, :Ja.. 

but da manca! k6mürü ite tututtur 
mak llznndır. Öyle her tutufta
ratta yanm çeki odun yalr:mrya uı .. 
zum :rok. Bir kaç tahta parçası, yahut 
bir avuç mancal k&nıiiril kocaman bir 
BObaYt t1l't'qturmrya klfidlr. 

._ bqlaru tıedrid mrette aobeJI doJ.. 
dm DUJ&. tıJı: evvel yan yarıya k6milr 
atam. Bu lt&nar b9dı 1111 .,mımn 

a.t bıledfinde. k6mBr a11ım7a mala
.. bpafm eserta:ıie1ı:l 1lna .wlllnl 
açmü Jlnndrı:. Ba clellı ~ 

da aln a!w ~ bqlar. Ba 
sa~e, JdSmtlrden bıt1pr eden IUİD 
yanmadan bon17& ıitmemeılni temin 
ederiz. Bu delile sobanm ~nde maJr 
bas btm l'UI ,.aJı:mr:JB nrchın ~. 
Sobeya yan )'an}"& doldardufamuz 
kömtlr de tam.nen yandı ım, ba ıtefer 
apma kadar k&nilrle dolduJ"llru Ye 
ayni ~kilde tıanm da nar l'ibl kızar. 
mumı bekleriz. B&ttin k&nllrter nar 
ıibi kızardıktan 90Dra 90ha boruun
deki anafıtan ~ bıralmıak prti,,Je 
ııobanm anahtarım, e.t bilezikteki 
kapalın deli.ilni, aJt kapaktaki ha-n 
delifiıd t,;ce bpenz. Ylirf 90bada 
nefes alacak ~ bir delik bmıhıaytz. 
İki iiç aatte bir, akara demirini Dıi 
tarafa oyııatarak lril~ sillrmek nre • 
tlyh doldlll"Chltmnu .... bllytllrltltfi 
ne cöre on aattm on &*m, hattı 
:rfmıi dört •ate kadar bbd idse • 
der. Yoaa ekonomi olınm di79 .., -
b&7I )'9mD yaı19rak, saatte bir, bir 1r6. 
rek 1ı6mllr atarak sobe yüarak a
tfmaDah blın tam ortaldc yer!Me a· 
ynda bldıiJmmn remıidir. Çlnkii 
bayte k&nflr yKmılk lıırafm m lltıı• 

dır. En ~&nllr 7ımt. soba.. 
yı aizma kadar c!oldtmlP nar aibl 1rr 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMiYE ~LANI 
KBllDBLBBı 

ı luW, 1 ~ 1 ~ ı bmııeit.ın tarna1.tncle ppwhr 

1943 iKRAMiYELERi 
1 adet 1999 Liralık -1999.- Ura 
1 • 999 • - 999.- • 
1 • 888 • - 88&- • 
1 • '17'1 • - m,... • 
1 • 666 • - 666.- • 
1 • 656 • - 656.- • 
1 • 444 • - 444-- • 
1 • 833 • - 666.- • 

10 • 222 • - 2f20:r- • 
80 • ~ • - 2970~ • .., 

• • -2640.- • 
250 • 22 • -= 6500.- • 
834 • ıı • - 8674.- • 

IMl)ıe .. e.n...._ ,_. ......,_. .. ya.hm pma Wıt*tnah 

"fais ............ ani ~ t.Ujnhl ......... ....... 
"İngilteranin, bug(ln ötrerılyonız 

ki, harp bafladtlı zaman hiçbir slllhı 
70ktu. O kadar yoktu ltl, o zaman 
tngnwer, evlerin duvarlannda ıri1s i
efıı duran aflAhlan bile toplıyarak 
bunlarla barbetmlye çalıtmışlar, fa
kat Inandıklart icindir ki dört yıl
danberl yenflmedller. Çünkil onların 
da inanı ve kendine lnandtran Chur. 
chm gfbi bir tefleri var. 

Odan Yey& manıat kömürü yanar • 
kea 90banm alt bpalrlannr açık tuta 
mak ltznndır. Bunlar yan yanya yan 
eh mı, iizerlne az miktarda, ylnt '1" 

dunu veya mancal kömiirtlnll ı&ndiir
miyecek kadar kot köın&rtl atans. 
~okla Karabük kokunu 11latıp • 
hııtmamanm bir mahzuJ"ll yoktur Ar 
tıflmrs a miktardaki k&nfir de 

0

l)'lce 
yamncıya kadar .obanm kapaklan .. 
çı1r durabilir. Tahtalamnrz n illr at
bfıımıs az mlktıtrc!aki kömilr l:)'lc:e 

zar&ltaıı eonn btltBn deBlderlnl kı• '-••••••••••••••••••••••••ı~ 
pnütan hrett!r.. Atet bett. 'k6-

"Ruslar, blr buı:uk yıldJnberl har
bedfyor. Stalin, kendi lnandıtı gibi. 
milletini de inandırmıştır. O Mosko
vayf düşmanına vermlyeceğlne inan
dı. vermedi. Stalingrac\1 ayni inanla 
hlll elinde tutabiliyor. 

nnchktn sonra sobanm a!t bpak"' 
lıınm rilrelce bpar, yalnız 1rtlllllk 
Jraonırndati hava deliiini iyic açarız 

ml!r .anaa c!l.,e tmalamnrn !6ftm 
yok. Bir M aatte bir nbrayı tıktr
c!attm mı, An1rmna eobannı keyfine. 
Böyle yapenmı !1ı1 yerine 1ılr 7&br. 
bir yerine ikt mnırnn.. 

"Bu dört yıl içinde, inancı zayıf, 
,efi yok milletlerin ne hale ıeld.lkle
rlnl hepimiz gördük • ., 

llılifil tarihimizin uzak ve yalan 1.. 
nan ve fnansrz.lılı: hareketıerlnl anla
tan Rektör: 
"- Türk mm.et!, inanma sah!p o1-

duta ve ba,mda inanacak bt1" :tef 
bulduğu zamanlarda tarihte daima 
barikalal' yamtmı~. 

"Fatih Sultan Mehmet tahta ı:rk
tıfı zaman genç bir eocuktu. Ve Os

anlt devleti henüz çok ~ dene
bllecek bir devletti. Karpsında ise 
bin senelik Blzansldar vardi. Fakat 
Fatih 'kendine '"' temsil ettll\ 'kiitle
ye tnanmı,tt. İlelebet Ti1rk kalacak 
İstanbuhı fethetmeyi kurmustu. Ham
mer'tn tarlhtne gl5re, ondan evvel İa_ 
tanblıl 28 defa muhasara edllm~. 
Muhasara eden ordular belki Fatihin 
onlu!!UDdaA daha farkltydı. Fakat. 
hkbtrlnln Fatih ordusu kadar inam 
yoktu. Fatih, bu harpte ıemllerl ka
radan geçirmek gfbl harikalar yımat
mııstır. Ve inanını yedne ptirmlstır. 

"Yavuz Sultan SeDm. aynt suretle 
inanan ve inandıran bir bqtı. 

Nihayet yakbı tarDıbnlst ele alan 
Rekt!5r, eCSYle c1evmn etmiıtır: 

"'Rusyanın yardmıfna kofmak ~ 
tngnız donanması, geçen mnumt a
ntta Çanaltkaleden geçmek tstedt. 
tnanız donanması dOnyada matlaı> 
olmıyan bir kuvvet oldufuna tnan
mtlb. Fakat onun karşısında tnanet 
daha kuvvetli btr ordu, Canakkale 
bofazTnı mtıdafaa ediyordu. lngfllzte_ 
rln yaptıklan savletler tnOthlşti. Fa
kat bu savletler, İngilis donamna!I"" 
mn Çanakkalede perfsan obnastndan 
başka bir netice vermedi. 

"O tarihte, İstanbulun manzarası 
çok feciydi. Bunda hiç kimsede inan 
kalmamı,tı. Fakat, 'kendisine w Tllrlt 
miDetine inanan AtatOrk Anadoluya 
ıreçtl. Samsan. Sıvu, Erınırum ft 

nDıll)"et Ankara beplt birer inan --
9e1dl. Kurtultll savaşı. toptan, tofelı:
ten, kuvvetten dolmadı; yalntz inan.. 
dllll do!clu. 

"MDD Şef. ~ ve hususi 
olarak da ifade buyurmUılardır ki, 
Türk mll11 ııanp hiçbir zaman '"ba
kalbn., utrapbm da ya &y1e, ya böy
le,. kanaatiyle talihe bırakıbnamşbr. 
O, panıı, programlı bir lnanm mah
suttıdiır. 

"AtatOrkiln, İnlhrlhtc!e ıınm Şefe 
cektili telgrafta her iki Sef!n de 1-
nanlamu kuvvetle lftıde eden ne ve.. 
elz mAnalar vardır. NDıayet size bir 
hah olarak pma da 1!16yllyeylm ki, 
bir harpte, harbi nteblfkelt blr saf
basmda inanı nyıf bezı khnseler, 
kumandan bulunan Ml1lt Şefe teslim 
obnaktan batuıetm!ılerdtr. Milli Şef, 
masamım Qzerlne tabancayf koyank, 
"Bana bu telcllfi gefuene itte ba ta
banca cevap ..erecektir., eevabmı 
vermişlerdir. BB. ne bfty(lk btr tnan
cbT ve bu, tarihte Yavuzun ukerle

rine: 
"- tsttyenlet' bn1amnn 79mna 

a&na&n ben 79tnrz da blum ıtc!ew 
r1nı." saz&ntl hatırla~ 

Relrt&r eöz!erin! .. nretle bllha 
etrnl•tir: 

1ısillbtann ~yetllsftlt, 9971larm 
lrifayetslzltfi insnla tellfl ecHlebfttr. 
Bu, buıün hıtn.la telin ecltdtti ırfbl, 

79rm da inanla tel&fi edll«ektiT 
"Tilrlr ttrl!letinhı nı!nınc1a )'9'1Ylln 

bdrete m&racaat edlldtlinde ondan 
her ttir16 lrudrettn b}'Dıyaralr cottr 
fu her nman ftı tarihin bet' afhasm
de ı&rillmli:fttir. 

''Bizim bugthı barl>e cfnuaıısemh, 
harp aı.,'.naa 'katmanın bir tendtlf ~ 
seri delildir MUıt Seftn matı s&rtr 
relr zmıınmda aldıiı tedbirler nyesfnıo 
dedir Bucün harbe sinek ele, iter 
,,;rimlzc!e bOtiln vel6diyetinf matı.he 
• e~t-n mi1tt 1nsnla. teref " ..ılmet-
11 c:&acalımız mubakkalrtn;, 

Yüksek Mühendis Okulu Sattı 
Alma Komisyonundan 

Maltlne llboratuartrıda yaptırılacak o1mt aıııaldak1 lfleın 
•blltale 

Ketlt bedeli iŞiN NEV'i tac tllllltMıtll gDMI ... 
2155,10 Lira Elektrik tesıaatr 162 16.12.942 10,30 

695.90 " su tesisatı 53 ıe. " 10,45 
Açık eksiltmeye konulmuıtur. Fazla bllıI için okula baı '9Ul'Ulması. 

• (1859) 

Havdarpaıa Usesi Ahm Satan 
-'omisyonunclan 

Haydarpqa 11..t ~ ~tılt talebeslnhı ..,. 1943 BOmlD& ta.
dar 178000 muhtelif parça çamaıırmtn yıkattırdmuı kapah zarf mull7-
le ekslltm~ konulmuetur. Ekal1tme 15.12.942 Sah S(lnQ saat 15 te Be
yotlu, İstlklll caddesi Karlman kaqtsmda liseler mubuebedllll binası 
içinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. Tahmini bedel 18885 Ura .,.. 
Olı: t.emfnat l.OfO liradır. 1steklller prtn~ oltulda ~Jer. Bk
llltnıeye ıfrmelc ~ prtnamestnde ,.mı --'k. ilk teminat malt· 
buzu 'Teya banka mektubu fle birlikte teklif mıekiMp~ eblltme --
tinden m mil bir ml eıneJlne kadar mübqp ,._ftblllnde bmJqon ~ 

lslilfne vermeleri. 
Zarfl8rm kanuni tekilde bpatılm11 ohnad '" posta De g&ıderflecek 

.teklif mektuptarmm nmanında gelmlı olmaları l!zmıd!r. (1695) 

Türk Hava Kurumu Bursa Şubesi 
Baıkanltğından 

T. Haw ıturumu Buna eubesl tarafından bu .ene kurban bayra
mında toplanacak olan kurban deri .e barsaklan 21/11/942 tarlhlndea 
11/12/942 tarfhhıe kadar 21 mOddetıe açık arttırmaya ~ısbr. 

ı.telcU1ertıı prtnamelerln! görmek üzere Bana ..ııe İstanbal eubeteri· 
ne. pe:r .aımeıt i1zere ele Buna tubeslne mOracaat etmeleri l1An olunur. 

(1857) 

1 - Nümune ve prınameaı mucıbınce 10,000 ad9' bira l&Ddıtı mQ
teabhlt nam w besabma eetk eksiltme umllyle mtlbQaa edDecelcUr. 

ı - J111b•mmen bede1l 1a.aoo Ura lllllvü:lad .,....... ımt.IO • 
radır. 

1 - J!bfltme 4.12.941 c.na ll'ntl Dal ıuo .. ~ ı..-n 
pıbea alim komisyonunda yapllacaktU'. 

t - eaıtnameıer her ıcm 61leden sama llll:ll aece _.._ t.mlr, 
Ankara bet mad1lrıaJıtleriDdea ld kurut maJrabfllnde elrnaNDr. 

1 - ı.teklDerln ~ , .. ıtmnme paru!1')e blrUJde - ...,.. ... 
misyona m0racaatlaı1 f1An oJumır. (l&rn 

Mama Enkazı ve Yonga Satllacak 
Münakalit V ekileti Devlet lhnanlan lfletme 

· Umum Müdürlüğünden 
tıstetmenızfn tehir dahilinde muhtelif a~ blrtlmalt takri

ben 55 DA 60 ton ml.ldan mavna ft sair vesait tamiratında humle pl.. 
m1f ahpp enkaz ve parçalar açık artttrma smelt71e •tdlıeaktır. lıla
hammen bedeli 1800 bin .ekiz yüz lira w muvalcbt temlDatın 131 70s 
otuz~ llradD'. İhalesi 11.12.942 tarihine rutJr.rm Omıa IGnll 9Mt 11 
de Galata rıhtımındaki Umum MüdürUlk bfnumd• topl.,,....lc ola •-
tın alma komisyonunda yaprlacakttr. • 

Şartname her gQn .aza ıeçen lı:oml9yanda ~. Cl'lll) 

r·;,;~:~:i:;::~~;;:~~·;:.::~·;:.;;;:.;i;~;::·ı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4000 çift deri eldiven pazarltkla ıatın almacaırtar. PuarUll 1?121141 
Çarp.mba günll saat 14 de ToJ*anede il. M. v. 1 No. 1u •tın alma ıto. 
da yapdacaktır. Şartname Ye nQmunesl lto. it. t6rQ10r, btelclllerbı belli 
vakitte 150 Ura katı teminatlariyle Ko. na ıelmelmi. (212 - lfM) 

. ...... 
ADEMi iKTiDAR YE BELGEVŞEKLIGINE 

KARŞI 

FORT.O.Bi N 
- S .. İ·. MUAVEM,ET VEKALETİNiN RUHSATINI HAiZDiR 

HER HZA"EPE BULUNUR POSTA (UTlJSU 228 

wrtır1r mi!letine, Ttlr1r mDlethıln f.,. I nnms adr. JOhamu -cık. .. rw • 
znetlne, Ttlrk ntnanun ebcclllline. çık 1 
Tilrk mlDetinin lıwum kendinde top.\ "ÇoJı: laymetJI mesaisini bWlde 
tann Sefe, Ttirk ordusuna Ye kendi 16rd6iilmllz 0111riidar HaIJı:nlniıı .. 
Jı:enclmbe lnanacaia. Ba inanla aı- llir1a mk ~ 

Oksürük ve bronşiti 

TURAL 
Komprimeleri derhal geçirir. 

Kutu~u 35 kururtur • 

ASETILOPIRIN NES'ET 
GRiP • NEZLE • BAŞ ve Dil A~RILARI 

I06UK ALGINL161NA KARŞI TESiRi KAT'IDIR. 
2 Uk zarf ve 20 1f1t tftl>lerl her 1'.czı111eden araymız. 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 'ı 
tdaremtn alt 5 ..,tlı deniz mot3rtı tekne tamiratı keşlfnamem da

tımnde &Ç!k ekailtmeye konulmUft\ır. Eksiltme 9/12/942 Çarpmba ıQn11 
mat U de B. postahane blnuı birinci katta lcfarl Muavinlik odumd• 
'°P1anaca1c MOdilrlQk Alım uttm komisyonunda yapılacaktır. 

Keti! bedeli 1850 lira, muvakkat teminat 138 Ura 75 kuruftm'. 
Tallp1edn olbepla1d ketlf w ıar tnamelerinJ ı&mek ve ıııuvalı:kat 

temlnatlaran ,.atırmalt azere çaltfnıa gQnlerlnde MüdürJ:Qk talf kalem 
t.nmn Jnmıme ebl1tme gQıı ftl saatinde de 942 .enesl için muteber 
'1'kiınt Odaa ftSlbm. muY&kbt tembıat :makbazu. kapalı ..,. Jqıılral! 
lazak matıalli baluııdutıma dair veaalkle komisyona mQracaafleri. ('!584) 

. 
i s t an b u ı: B e 1 e diye s i i 1 a n 1 a r ı 
Tallmlıı ilk 

bedeli t.mlnata 

470,00 R.U Yesflk6y Klmsesis Çocuktan Kurlarma Turdunda 
buhınan (94) adet eski karyoiantrı aat!tı 

fU,70 .a,ıı .Abara)oda Mimar Kemal mahaDeslnhı AshnkAr 
w Jtınlta, 90kakla~ 28. ıner adada 2'r,90 metre 
murabbaı sahalı ananın atış! 

Tahmin becleDertyJe IIk teminat ıniktarlart yukanda yazdı iller ayıt 
117" açılc arttfnm7a konulmustur. 

Şartnameleri Zabıt n MuamelAt MlldOrHllü kaleminde gıtSrQlebilir. 
!haleleri 7 /121942 Pazartesi gQnü saat 14 de Daimi Encümende yapıla
caktır. Taliplerin l11c teminat makbuı veya mektuplan ve kanunen ibrası 
Jlzbn ıeten diler ftldkalarlyle llıale günQ muayyen saatte Daimi EndL 
mende bulamnalan.. (1819) 

Sdlhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden 
Terldptertnde kininden _. bulumnıyan bazf Jı:omprhnelerln 1ıchdn 

ampdmelert ~ atı,& ~ardmll oldulu yapılan tetkik ft takiplerden 
.ı.tıhnalı:tı9dlr. 

Memlelı:etlndacle simdi ~ .,. Kmlaymkfnden bqka khıhı kom_ 
~ ,.oktur. Bunlardan bqka markaır oJanlann rnncutıan da 
bandaıı evftl bf!k6me~ toplatmnt,br. Binaenaleyh enelce de Din • 
ındlıt ıfbl devlet ve Knday kinlnlnden beıka tdntn komprime 'ft dra
jelertnbı sahte oldufu 'ft kullanılmaman Jlmn geldlll cihetle haT1mn1-
mı bmı1en Dlm .ımamalart tavsl7e ve Din olunur. (lftl) 

ISTANBUL DEFTERDARLl~INDAN 

.,_,.Ne. 

sıra: Ti 

lmT-ttH 

111 

M ahanımen 
CiNSi 

Babeekaı*!a Hopyar mahallesinin Hannnelf 
.._.,.. n pafta, 30'7 ada, 10 pane1 eski 
1/1 ,..m 1 lalpl No. 1u 1550 metre ınun!>
ba U98Dlll 1/2 ~ 

~ • pafta. a acta. ' ım..ı 
Ro. la mn metre marabbu ara 

bedel Teminat 

18000 1350 

4875 

Tubaııda 7utb ,..,ıtmeuıcaner H/121142 Carfalnba gantl •at 15 de 
1111D Zım11k lltldOrtQflnde mO*etekkll lcomisyonıt. kapah zarf muHyle 
..alacaktlr. lsttldDerin 2490 ayılı Jı:mun hllkilmleri dair9bıde hazır
.._.. Wr11r Jlllktuplarmı lbaJe sanıı .. t 14 de kadar 1rııım1.,on reUU
llne tftdl 1'1Ddai ...,. nGfua hQ~ eOzdanlarint ibraz qlemeleri muJı:.. 
t.ldlr. l'a1a lllab.t Jcta lıliDI Emllk :lrfQdQrlOIQDe mtlncaatlan. 

(1828) 

DER 1 SATISI 
1 

Tllrk 118Ta Kmıumı Ankara Şubesinden 
Anbra ,.... w ~ ~ topluıarak t.llm ohmecak 

kıına ddld llWM2 CuPmba IOd .. t lt.30 da Ankara Bava 
ltmaam Nn._da ~ arttırma De aatılacaktır. Sartumeler pıbemlzder. 
Plll'MD cıluak -.rlllr. Ve Tl1rk Haft 1tunmna lstanbul pıbeıdnde de s&
rlWıDlr. lleblr clrnr dertJerfnbı bmhamınen bedeli (9500) lira muv.ak
bt tıembıatı ('712) Ura 50 1auııttur, kG7 clavar derflerlnln muhammen 
bedeli (5000) lira, muvakkat temlnatt (175) Ura, l9h.lr •• ldS)" sıfır de
rilertnln muhmnmen bedeli (1200) ltra, muvakkat teminatı (90) Uradtr. 
Ta~ertn IUle dnll muvakkat temlııatlarly)e birlikte aubenılze müra-
...tıan 11a&&l 

D. Dealzyollan lıletmesl U. Miiclirlüği ilanları 

SO/ll/942 - 6/12/9'2 tarnılerine kadar mnhterd hatla.. 
rmma bJkaok vaparlann isimleri ve kallna dn 

ft saatleri Ye blbeald•n nhtmılar 

lıanlr (Hr'at) 

letcendentn Hatt. 

- l!Wı t.00 de (OnntıiHl)'Wt) Cama 4.00 de (Ak
•) a.ıata nbhnıhıdan. 

- Camartem 18.00 de (ltadef) Shbcl. nh'Lfnım
dan. 
Puartesf, Carlatnha ve Cuma 9.00 de (Ma
rakas) Cumartesi 14.00 de (Saı) Pazar 9.00 da 
(Maralcaz) Galata nbbmından. 

- Pazarte.l, Carşamba ve Cuma 8.15 de (SW) 
Galata nhttmmdan, aynca Carpmba ve Cu.. 
marteıd 20.00 ele (Anafarta) To&ane nhtlrnm 
dan. 

Sah w Cuma 19.00 ek (Barlın) Tonbane nh
tmıbıdan • 

- İl'an ahire kadar yapslmıyaeakttr. 

- Çarpmba 12.00 de (Bursa) Cumartesi 12.00 
de cUlaen> Sirkeci nhtmımdan. 

- Puar 10.00 da (İzmir) Pertembe 10.00 da 
(Tırlım) Galata rıhttrnmdan. 

Cuma 18.00 ae (Konya) Sirkeci nbtım!ndan. 
'(1880) 

'-~------------------------IZMIR DEFTERDARLIGINDAN 
Mevkii: fzmtr, Karpyaka, lkmanmacı matı•"-'· Tali CUınlliabet 

caddesinde 9S ada, 33 panel, 380/1 taJ mmıaralı maa bahçe Mne.. 
Mllftemllltt: Bodrum katmda: 1 mutfak. 1 o4unluk. t ~e, 

4 hel.l, btrlnd katta: S oda, bir kal6rlter ıadfnt&-IQ Salon, bir ~ 
odası, bir balkon Ye bir .ofa. 

Orta katta: nunrı.rı ıanm cini dnee11 baD10 m"'-111, tılrl lrlıMi Mer 
nıdlyat&rHl olmak tbere 1 oda, 1-lkon, beli ft -" 

Ust katta: Yedi oda, Mr beli. bir -ıa.. 
1521 metre murabblı! baboe. lıebcıede ambtelll tı1m ~ 'ft 1ılna-

7& muttuU b07Qk saJoa ft bllhcetn ubmlıla q Rekllll ft ~ 
ım.lf btr oda, tulumba .. cephe ft .ıu De ertm , ......... demir ,..._ 
maklıklı duvar. 

Yukancla mevki, .....ı ve ma,temJWı ~ (88000) a1tm1t bet 
bin lira muhammen bedelli v. 912 satıt numarah pyrimenkulQn mQlJd
yetlnfn sat!fı JM!9in para ile 21/1 V942 tarlb.bıdeıı ttfbann 11 19n mikl
detle ve (lcapah zarf) muHyJe mOsayecte,e cmanlmft ft 11/12/IG Cu• 
ma ,ana mt ıs de Defterdarbk MDıı Emllk lmdtlrffllOnde mMepklrfl 
sabi komlsyommc1a fhalesl kararlqtınlmıf oJ4utundan taliplerin tmnlDat 
akcem olarak (4500) lira yatmnalad ... 2490 ~ kanunun n .. Si 
QncO maddeleri muciblncıe teklif mektuplenm o sQn ..at H de kadar 
mezktr komt.,.ona tevdi etmeleri. (1898) 

SUMER 

Yerli Mallar 
IANK 

Pazarlorı 
Milessesesi Müdilrlüğiinden : 

Müessesemizden Sa+.lmak Üzere 

On Bin Gömlek Sa+tn Ahnacağmclan 
14/121941 Pnartınl ıQnil aat (14) de Jı:apah n.rf asalll De Katır

cıotlu lıanmda Beainel Jı:atta mDe• !! mlz merkezinde eblltme :pap.. 
lacalctır • 

İft1r* etmek lattyeıılerin mevcut nQmunelerhnlzl g6rme1eri, IU'l
nameyt okumalan ve 12112/942 Cmnartesl ,ona ... ı On açe bcbr 
kapalı zartla teklif melduplannt vermeleri Din olunur. 
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