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Gazeteye göndcrileıı evrak inde edilmez 
\.. -EN SON TELOBAFLARI VE BABEBLEBİ VEREN AK.ŞAM GAZETEii f Sahip ve Başmuharrir;: ETEM İZZE'l' BENİCE 

1 Avrupaya 
yapılan en 
büyük gündüz 
hava akını 

ı 

1 

i 

Şarlonun dün 
akşaın, radyo 
ile Türkiyeye 
yaptığı hitap: 

ıTunus harekatı kat'i 
safhaya giriyor 

DID Amerika• ve 
İngiliz tayyareleri 
Lll ve Boııaadayı 

bombaladılar 
- . 

Yeni imal olunıııo son sistem, ağrr Amerikan. tanklarından biri 

"Hayatımda lşltta• 
Olm en boş blllAye 
Nasrettla Bocanın 

hkraııdır,. 

-iki taraf arasındaki çarpışma. 
lar şiddetli ve kanlı bir hal aldı 
Vişinin bildirdiğine göre Mihverciler Taburba 
dolaylarında işgal ettikleri yerlere yerleşiyorlar Filips radyo 

1 Fabrikası 
tahrip edildi 

Londra, 1 (A.A.)- •BB.C.• 
İngilio: ve Ameri.kan tayYare
leri dün işgal altındaki Avrı>
paya en bilyiik gündüz hava 
akınını yapınışlal'dır. 

Cenubi Afrika 
başvekili Mare
şal Smuta'un 

nutku •• -

Yunanistan 
limanlarında 
Alman gemi 

tahşidatı 

Şarlo, ilk 
fırsatta bu
raya gelecek 

Nevyo~k B. N. W. radyosu 
ile Türikiyoye lutaben bir ko
mışma yapacağı evvelki gün 
Anadnlu Ajansı tarafından 
b'ldirilen maruf smema aktö
rü, komik Şarli Şnpl'n dün 
akşam bu konuşmaSJm yap. 
nuştır. 

Londra - ''Ha
la hava haki
miyeti Alman-

.--. 

Ame!'İkaıı uçan kalelcrile 
İngiliz tayyareleriıı:iıı iştirak 
ett.lderi bu akınlar öğleden 

(Oı~ı,; :ımı Sa. 3, Sü: 5 de) 

\ I 

• 
ltalya ve 
ilk darbe .. 

Müttefiki erin 
hedefi budur 

Demokraayalar m u• 
hakkak ki Avrupa kara
sıııda ilk darbeyi İtalya
ya indirip Almanyayı 
teerid etmeyi dü9ünÜ• 
yorlar ve bu gaye 
üzt>riııde yürüyorlar •• 

ETEM iZZET BENiCE _ 

Şimali Af;rikada~i. harp.kat'i sa.~
hasına girmiş g.bıdir. l\1ıhver bu· 
yük biT gayret sarfediy<ır, Buna 
karşılık ueınok:rasyalar da ~a
nın yıldırmı sür'ati ile tenuzlcne
miyeceğin; takdir elmiş ollll'lllk 
mücadek gayretlerini arttu1)"0r
lar. Nihai mücadelenin Trablus 
ve Tunıu.s'da ne zaman sona ere
ceği bugünden kes1.i:ı->lemez. ~
cak, pek u:rnn süreceği de tabının 
edilemez. 

ŞinıaU Afrika harbinio .. ce_reya~ 
içinde göze çarpan en muhım ha
d ':;elerden biri de hiç şüphesiz 
müttefiklerin b'r yandan Şimali 
Af.ri•kayı temizlemek g~yretini 
güdcr'ken bir yanwın da Italyayı 
çökcıotınek için elden gelebileni 
yapınalota nlmalarıdır. 

11Nlbal zaler, ber llal
de MOttttllklerlndir., 

Lond.ra, 7 (A.A.) -· B. B. C, : 
Cenubi Afrika Başvek!li Mare

ş.ıl Smuts dün biı nutuk söyliye
rek Britanya milleler camiasını 

ter(<,t eden insanlara cevap ver -
miş ve müttefiklere dahil birl'ik. 
!erin tam bir serbestiden istifade 

(Devamı sa: 3. SU: fi de) 

Mtllllm llaaaıarda 
kallleler toplanıyor 

Tahran, 7 (Radyo) - Bir Zürih 
gazetesıne Yunanistandan haber 
,,crildiğinc göre, Alırnanlar nak .. 
l:ye gemiler'ni Yunmistanın mü
him limanl.ırına tophmaıkt.ıdırlar. 
Şımali Afr3<adaki kuvvetlerine bu 
gemilerle takviye gönderecekleri 
zannedilmektedir. 

Memurlara tevzi 
edilecek kumaş 
ve ayakkabılar 

İmalat ne vakıt bitiyor ? 
Hükıimctiu memurlara dağıt • 

nuığa karar veı•diği parasız kumaş
ların dokunnmsın.ı j:ıaşlanınLŞtır. 

Bütün resmi ve hususi ellcrde-

iki dokuma tezgfilı ve fabrikaları 
bu işle meşgul bulunmaktadır. Fab.. 
rikalar ilk partide k•dın!.ırın gi • 

(Dl)v<ımı Sa: 3, Sü: • te) 

<Devamı sa: J. Sü: 4 del 

Cumhur 
Reisimiz 

-------
Mühendisler birliğinin 

bir hcy'etini kabul 
buyurdular 

Ankara, 7 (Telefonla) - Dün 
tophnan Miih~ndilser B'ııliği se. 
nelik kongresının tazim hislerini 
Milli Şefimize üılağ etm<lk. üzere 

n-•. ayrılın~ olan h<'Yet Cümlhur ........ sı-
m z tar:ılından İpodromda bulun

dukları sırada, tribünlerinde ika

bul edilmiştir. Milli Şefimiz heye

te iltifatta bulunmuşlardır. 

Şark cephesinde son harp vaziyeti 

R 
• 

ŞI 

s taarruzu 
deti azal 
----------~ .. ------~~-~~ 

un 
• 

Almanlar Kafkas demiryol0 ~oyunca Rostoftan 
mütemadi surette yeni t i..kv~ yeler get.riyorl..ır 

Bu harbin hesapları çok geniş-
tir. Cephe b'.r değildir. AskcrUkle v ı• ş ı• ye 
pol:ıtika ayni zamanda dünyanın 

Busabah !Vlos-
kovadan veri
len lzaberler 

a 
hor tarafında clele vermiş halde-

dir. Cephede a"1<er dö,·üşütiken G o·· re •• 
cephenin ileris 'ndc po.litika bü-
tün imkanları ile ~·eni hedefler Ü· ı------,
zerinde gayret saıfotmekte ve or
dusuna haurlık kazandırmıı!<:ta

dır. 

İtalya karşısında deın<ıkrasyalar 
şimdi bu durumdadırlar. Ş'mali 
Afrikada İtalya ile dövü~ülürken 
her türlü telkin, pro~aganda ve 
siyaııi talırlk vasıtası ltalya ana
vatanı iizerinde teksif ed imiş hat
de bulundUl'ulmaktadır. Buna ha
va b<ımbardımanları da inıiınam 
eLtirilınL'ktc<lır. Cenova, l\lHiınn, 
Torioo g bi şehirler ha-rabe haline 
gelmiş bulunurken Napoli de o 
hale sokulnııya başlanmıştır, Ga
ye ikidir: 

a - İtalyan sana~ i, tersane, nak· 
liyat mer·kezler·in" tahrip etmek; 
askeri harekatı felce uğratmak, 

b - İtalyan milletini sinir b<ız
gnnlıığuna uğratmak ve harp a
leyhine tahrik etmek. 

B'rinci ~ık yalnız askeri mak· 
sallar içindedir. Fakat, ikincisin
de askeri maksatlarla siyasi mak
sııtlar elclc yüriimekte ve siyasi 

(Devamı Sa: 3, Sil: ~ cııı.) 

Vişi, 1 (A.A.) - Rus taarnızu. 
nnn şiddcıti aıalnıı~ bıılunıııakta
dır. Son iki hafta zarfında Rusla
.. ın uğradığı kayıplar ç<>k ağırdır. 
Sovyetleriıı cephe bnMına bundan 
sonra taze kuvvet getiTebilecdt• 
leri az muhtemeldır. 

Terek vadisi boyunca, Stalin
grad'da ve mer'lıez kesimde laar>
ruzlar esnasında Alman kuvvet
ler 4GOO esir, 51 tank ve 12 top 
bataryasını ele geçirmişlerdi.-. 

Itjcv'in ccn1tbunda Rus taar .. 
rıııları şiddetlidir. Burada 51 Rus 
tankı talırip ed lmi~tir. 

Parti Vilayet 
kongresi 
başlıyor 

Cümhuriy<!t Ha1k P artisi İstan
bul Ba~<anı Suaı Hayrı Ürgüplü, 
Ank:ıraya müracaat ederek Parti 
Vilayet kongresine b•yram ettesi 
başlanması i-;in müsaade istemis. 
tır. 

Moolro\·•, 7 (A,A,) - Sovyet teblô
ği: 

Mtllkcz ve staı:ng.rad «Phe'i.erind"t 
Sovye-t ileri ht'eke'•i c.'\·vefil<ıi istiii.11~t

te d...vam etmiştir_ 
5 İ1ldt.;\cmıda. niboyet bUlııın haft.. 

iç:..cı.. Rt.J>l.1r 102 ve Almml:ır da 192 
uç.ık k~ybctmi~]E:rdir. 

Mosk<>v•, 7 (A,A,) - Sovyet te!JlJ. 
ğtne yap: !an ek: 

St.ıl.l'grı1dın Şhn:ıl Bat:F-ında ve Don 
nehrinin Doğu tkJı7:-sı.rı.;a R.ıs ~uvvet.. 
lcri dü§ı!T' .. tnın muk:1'vemıeti11i kı!""'"..ırıak 

taa ına:z:lta rıına. de'\" an1 etm i şl erdıi r. 
(DL' Ve, mı ~n: 3, Slı · 2 de) 

öre: 
--=----

L ondra, 7 (A.A.) - B. B. C, : 
Şan:{ cephesinin merkez ve sıa -

Jingrad k~s:mleriııde Rusl.ı.r dün 
taarruzlarına yine evvelkı istıka
mette devam et.m şlel'dir. 

Vcliki Luki mıntakasında RUS
iar dah> bir çel<. isıkan nokt1larını 
geri amışbr ve Rjev'in baııs.ında 
dün tam yirmi Alman hücumu 
tardedilmıştir. 

D!ğer taraftan Röyter ajansmın 
Moskovada:<i muhabirinin b'ldirdi.. 
ğ'ne göre Staingrad önlerinde Rus 

<Dl'var.ıı Sa: 3, Sü: 2 de) 

Bıçakla, karın 
deşen çırak! 

Dün gece, Beyoğlunda bir 
lokantada kanlı birvak'a oldu 

(YAZISI 'ÜÇtl'NCtl' SAHİFEDE) 

larda diyor!,, 
V~i, 7 (A.A.) - Şim1li Afrikı. 

dan alınan en son hıberkre göre, 
mihver kuvvetleri Teburbada ve 
do1aylarıuda i~a! ctt kieti yerler
de ycrleşmektecfüler. 

T 

Tunusda harekat sa hasını gösterir harita 

Mihver bom'ba uçakları dut11'.ıa
dJJı müttef '\lıere m.ılzt:mc getiren 
yolları borr.bardlman etmektedir. 
ler. Bone limanını ~·<miden taar -
ruz edilmişt r. -------
Bazı haberlere göre Amer:.kan 

kuvvetlerinin buradı~ uğradıkları 
kay:ıp!:ır ağırdır. Alm,nlar 'bine ya
k;n esir ve .müh:m rr. klar<la g•-
naim e1de etmilşerdlr • 

Lut>dı·a. 7 (A.A.) - • B.B.C:> Tunus 
ha.rok:\tı J)lyc!crpcy kat 't :'o.ı.fhrıno. gir
m( cted•"' Bur3dl ~l'k · c:ll~n.~ o
Wı h>r~tın ÇO.-çUin &ö,y'<jii;J gibi 
drtıa kımlı bir hA1 a trA•ı ~d<
te<lir, 

4 milyon 
Amerikan 
Kadın işçi! 

Londra, 1 (A.A.) - •B.B.C .• 
Nevy<>rktan bild'riidiğlne göre, ha· 
len Anwrlkan harp sanayiinde 

Bulgar hükumet·I 
bir tebl.ğ neşretti 
Sof yada f evkalô.de hal niçin 

illin edilmiş? 
Sofya, 7 (A.A.) - Sofy:ıda 'lan 

olunan .Fevkalade hah hak.lamla 
yarı resmi bir tebliğ neşrolunmuş
tur. Bu tebl'ğe göre S ;fyada omr
mağa hakkı olmıyanlarla gizlenen 
rnfu!r!m1eri ynkllamak için bir a
raştırma yıpılmıştır. .Fevka.12.de 
hal. saat on sa<izi otuzda bitmiş 

ve saat on dokuzu otuzda da hal 
ıkın evlerinden sokağa çıkmlsına 
müsaade olunmu~ur. Araştırma. 
larda ür komünist ölmüştür. 
Bunların arasında geçenlerde 

·bir Alman asker!ni üç kurşunla 
yaralıyan bir koınünôst te dahil bu• 
lunmakıadır. 

dört rnilycn kadın işçi ralı~makta- ı--------------------------
dır. Geçen senr harp >anayii:nde 
çalışan kadın adedi ancak b'r mil
y<ın idi. Gelecek sene nihayetine 
kadar harp sanayiine daha üç mil-

Bitlerin 
Fran ı:oya 
H~ 

.. . 
uy .... sı 

Rcma, 7 (Rady<ı) - l\1a:dri1ten 
bildi ı i&' ·c göre İspanycl Dev
let Re'si General Fraııkn'nun 

50 inci c!oğunı ~·ı!di: 1~ ınü ıuiina

scb~tile, Aln1rnyanın ~ladrlt Bil· 
yük Elç'•i rrfakarr.de l\lcr,cdes 
neı~:z ot<ımeb:ı fob kasının direk
törü ol:Juğu halde Gcnc .. al I'ran· 
ko'yn H tlcr'in !-.diyesi olan 8 si
lindirli bir l\Iercerlcs Beniz marlca 
otcmobil takdim elmiş1ir. 

Mal saklıyan birj 
manifaturacı I 

111~ taçuk ay llapıe 
m!:lh"· irl edı:erek 

tev il o un 11 
Üs.küdarda İc'<ii) ede Çamlıca 

caddesinde on üç numaralı evde 
mui<ôm ve l\fahmutpaşada Şekerci 
hanının zemin katında 3 numarada 
man•fatur:ı.cılık yapan Sinekrim
yan oğlu Leon difük;)n;nda mev
cut mallal'I saklıdığından Üsôkü • 
d.lr M:I li Korunma mahkemes: ka· 
raıUle iki buçuk ay hapse ve sek. 
sen ü çha otuz kuruş ağır para 
cezasına ve ayrıca yirmı beş gün 
müddeUe dükkanının fı<apatılması· 
na, meveut manifaturıl.ırın mü -
sadleresi.ne lmıihlkfun edilmiştir. 
Cezası kesbi kat'ıyct ederek suçlu 
tevkıf olunmuştur. 

1 ÇERÇEVE 

Yine 
Daima d<ığru mÜ)ahede ve ha

rck~t eden bir şahsiyet cbnakla 
temayüz eden (Eden), İngiltere 
adına şu i·ki miith fikir ve niyet 
tavrının mümcss lidir: 

ı - Haı pten scnra, silah, ordu, 
yani irode ve hakimiyet hakkı 
yaimz İng:Itcre, Aınerika ve Sov· 
yet Rusyanın olacak!!! 

2 - l\lillot:erı kendi kade'l lcri
ne, hndi tc~cbbüs \e karar hak· 
!arına sahip bulunmak imtiyazın
da devan1 otrt:remcyiz!!! 

lngilıtere adına bö~·le b'r fikir 
ve niyet tavrı, eğer yüzde bir 
d<>ğru ve samimi olsaydı, hemen 
şu hadiselerin meydana gelmesi 
ıaı.mıdı: 

1 - Başta İngiltere olmak üzere 
bütün denrdkrasyalann Jl.lihvere 
ıkarşı harp gayesin ·n gümbür güm
bür ),kılması, iflas etmesi, bütün 
ruhi dayanağını kaybebne<ii ... 

2 - İngilterenin ittifak halinde 
bulunduğu \ 'C münasip arİda ken
d'sinden nihai ve hayati fa)dalar 
bcltl.odiği bazı milletlerle münase
betinin hemen buz gibi soğuması ... 

3 - Londradaki hiir ve h<ı)·si
yetli Fraıı>ız (Dö;:<ıl)iin hemen 
büfün ma')·ct ve eşya,Be birl;kte 
Frans.aya geçip !llihverin işbirli
ğine talip sütsüz Fransızlara ka
t.ıbnası ... 

4 - Londra, Yınıanistan, Yu· 
goslavya, Çdroslovak)·a, Polonya, 
Nnrveç, Holanda, Belçi·ka g'bi çiğ
nenmiş memleketlere ait kaç hü· 
kumel varsa hepsinin biTdcn ana
vaianına dönüp hüngür hüngür 
ağlamıya başlaması ... 

5 - Mihver propaııaJMl.a cihazı· 

Dava! •• 
NECİP FAZIL KISAKLREB 

nın birdenbire gökten dü~nıc ve 
namütenahi k.ı)mette b;r lı11nı 

maddeye &ahip olmaktan gden 
ncş'eyle kiilalıını hnYa)·a atma'1 .• 

'\'"cs_a:rc \.e-saire •.. 
Fakat, l\Iih\'er propagandası 

mfu.tesna, hunlardan hiçb Ii ne 
olacak, ne de en küçük bir caQ 
sıkıntlıı ala.n1cı: gö tere c.ıUir. 

Zira İngiltcrcnin harp g<.ı)es:1e 
kendi tc!icvviin YC hayat ga;}< e-ri 
arasında sın1s1kı biı• irLıbat bu au 
bu bakiju,,tıcr ve nı llctkrden her 
bhi ayn ayrı takdir etler ki, hı· 
gi1terenin böyle bir ınak.adı ~!,a, 
ilk ve en ınıühinı d !..kati <ıııu g'1.Je
mok \'e hedefine ulaştıktan soı.ra 
açığa vunnak clurdu!!! 

O hırlde daima doğru müşahede 
..-e hareket eden bir şahsiyd ol
JIUl'k!a temayüz eicn (l: 'o") ne 
maksatla bu lanı takll' ıyu~ 

Dün de ~rçe\e\ed;ğiııı :z gibi, 
evvela ~·!tereyi fed3 etmek i..
teclik.ten s{!nra kcn~; !-.~~1t:'iill 
feda e1miye mecbur kak<:S< i.. 
giltereyi ' " blit!iıı dün~~yı hır
taran muazzam bir kalabalı~a, 

muazzam, fakat hak ik:ıltcn uz:ık 
b 'r rüşvet takdim etmek mak
sadil~ ... 

Nit.,l;'m (Çörçil)iıı, (LJ<'n)den 
scnra, lr.giltcrc ş"n1al:nt'c işç.IC're 
h "ıtap ederek sö~·'cdiğ"i sözlCl'. de
mo.kra!' ·a!arca h:ı.rp ga) cs"nl sa, .. 

dece ferdi, iç.tiınni ,.c bütUn c1 ny 
pilanında beşeri hürr:) et 'c &Ja· 

!et ol:ırak gö>lcrmekle İııg:lt~re 
adına tam hakikati b lliırla tır· 

mış ve (Eılen)in ınazeıetini ilısas 
etmiş oluyor. 
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Bir tamim: 
Kahveye gtdea 

talebe 

\fitırp Vaziyeti llA.HUMELllDE I 

Kan llocanıa 
dlflllDU ... 

Tunus cephesinde mihver mukabil Kan Amc1iydıı.r. Bıribi<lui..ıc.. dıt-

-

DIŞ PO;L!TIKA 
·~~ ~-.... ' ' ,;:,;,,• 

7 İlllllADDD •• 
Yazaa: Ali Kemal SUNMAN 

Fiat yükselişinden 
gelirleri artan 
vatandaşlar 

wı....- Vda1i Hıı.-an Alt 1r.ıüoel od. t •• tt f • k h J .., vacı idil.:r. K .. rlOı ko""""1tn, kocmıl b· 
,.... guı.eı bir h>t.aiıe.;lylc tıaı.eııo.nin "'· aarruzu ve mu e ı azır ıgı l'lSllllll k<>><iıBini dövdüğüoü idd• edi-
p..,. W;tr .,,;~ Y-...._,hi\i.•'U!14'l bel'~ "6rclu. Evvela -. Haıırn Hulloi Mel<-
-. bfr Ç<ık çoc.-uıı: baJbabı·ıı:ım ııi!Ni r lıııili söz aıı.ıı: 

Japocı m--.wnn çözüldüğü 

MiJJi İktisat ve Tasarruf Cemiyeti bunlara 
1!11erine geçen parayı zevklerine 
harcctmamalannı tavsiye ediyor 

llu ayın on ikinci eurr-rtesi gü
nü :&oşvekiiitniz Şükı>j Saracoğhı
nu.n söyliY'l!l:'eği bir nutıi.<-ia açıLa
ca;c; olan tasarruf ve yerli ımallar 
haftası mi.inaseberile yapılan h,.. 
zırhldar tamamlanm.ııştır. 

Milli !attisat ve Taoarruf Ce -
mıyeti hafta münasebetne vfüıyer. 
leı'd«k• t ,kilatın.ı bir tamim gön· 
de.mıiştır 

IBu t•mimde tasarrııfa riayet Ö

ğutleri v~dm~k ve hıısuı.ıyle şu 
ebeırrmyetli ookta «:barüz ettiri:l
mcktedir: 

•- Paranın kıymeti, piyasada 
mal&ın ziyade para olduğu ııa -
manlarda düşer, Onun i\'in pare.sı
nın ıkııymetinı bilenler, onu piya. 
saya çıkarmağa değil :eiyas>elan 
çekı:ncğe bakmalıdır. 

Fi_ı-.,.t yüıl<.sel~lerinden gel.irleri 
artan vatandaşlar, bu fazla para
larını ya bank•lara yatırın•lıdır _ 

KALDffiJLAN TRAMVAY 
ThV AKKUF MAJIALLERİNİN 
jSID'ADESI 

İstıı.nıhul<laı.i tramvay tev~ 
m!lhallerinden otuz küsuru kaldı
rıldı. Bu suretle se!erldde hem 
sü.ı 'at temin edild ği gibi; hem de 
daha hı:ıh rkUp gel ®:foıelkrte o
ft.aıi arabaların iç"1e gün de 10 • 15 
bi.n fırzla yolcu alıınııbi!eceği he
eaplamyormuş! 

!er, ya taS.ıdduf bono!nı, Devlet 
tıhv ilJ.eri a.lmahdırlar.. Yahut ta 
istihsali arttıracak nrai ve sın-1 
işler ya.ratmalıdır\ay . 

Baz.ı bölgelerimizde Jroylüleli -
mizin bile israfa ve safıilıate baş
ladıkları görüüyor; bunları anlat
m:ıl:dır ki rüyanın sonu çok acıklı 
Jlacaktr. E.k· ıe geçm par•yı ra.. 

lrıya, tütüne, ikarıya; keyfe; har
cayıp çarçur edenler tabii zıı.maıı.. 
loa.?- dönüp te tekl'ar fıatlar tabii 
Jıadlere düşünce o vakit başlarını 
taştan taşa vursalar yıne ~on piş
manlık pa,. etmiyecektir, 

.Akıllı ve iledsifl1 gören köylü
ler, fazla kaz:ınçlarını isf;lısallerini · 
arttı.rmağa evlerini ahırlarını, a.. 
ğıllı..-.nı ;,;tir.sal vasıularını düzelt· 

ımeğe sadet:mdidirlcr. Ve kara 

günler için bir ya.na bir ~Y sak.. 
Iaınalıdırlar .• 

Liman ücret 
tarifeleri 

j Bu ayın on beşinden . 
itibaren zam yapılıyor 

1 

!İstanbul, İzmir ve Trabzon liman 
i.,«letme tarüeleri tad:H olunmuştur. 
Yeni V<! Z•mU ücret 12,,ij'elerıi 1&
tanbul ve İzmıroe bu ayın on be
şinden, Trabzonda da bu ayın yir
mi sekizinden itibaren tatbik olu.. 
nac•kt.ır. 

li3kendcriyedeki otobüsler on 
güne kadar getirtiliyor 
İ.<ıkenderiyeye gelmiş olan tram· 

vay idare.g;nin otobüslerinin aza_ 

... r ... •l<lıl<kr•na N>lı• ~··o ıanıon \..Yazan: J. S. Eski Bükreş Ate~emiHteri - Ef"""'"'· do.li; bcndı:niız ~ 
mfıkkp ocı....:ı ... ı• s:kı 11'<ltı0d~ ~ Jan bir ilı:ı ı.ııe Po<lıo1ıran. Mıolo.ı., l· 
dı .Fı&<:at 6"'• ~ ıçcn taıl,•bcnin bu u. TUNUS CEPKESINDE m•ş ve yarım ay şd.dindc brraz L ii-niz, c•lau.J<u.tUııO~r ı<;ki ... Bizim ş.. 
birl.i hevO>iai önleme;: oçio, "" 1*ıt& Müttefik kuvvetlerle takviye e- !eri alımştır, İkinci nokta m'.lrver :liıi<a da anıda Qrudıa bir ;ı,,;. 1-ıe yuvar-
ı&<n 1<7, o tıdm.,nin "'- teritet- İ :ı... ... Yuvırrladı mı ôıa, .tı.......,;z, M· 
mdlt iılıdcsi olr!utura eo<e, 0 günden dilmiş 1 ci ngiliz Ol'dusu. Bizeru müda:faası küçümserıemiyecek ka- ffı ~ çamuclaı;ır. Dün ııık-
~· &.dar ..ruıan tedbiııler'" 00 ;,11- ve Tunus şeh;rJerine doğru yal<l.a- dar lk.uvveUidir; mütefilcle.;n ·bir i"M o. b<r ilkA iane Jçl.ilııteu """'"• o. 
doyi ıı&ı... >yon "1l<h> =-<k ne ~ken, mihver k:uvetlcr'nin mu· yarma taarrur.ru ile denize ulaş.. ... çainı,u. boş'.t:ıdı.. Som. d& bü<bütıün 
- ır.lüesir oiduılu b·:.inemiyor. M<k· kabil taarruzuna uğradı. Bu mih.. ması veya münferid teşebbüslerle çaotl\dlş;p ıır.ıoı:>Yla, teri.'klıe .:µo{'inw 
t.p,,ı..ı., talebe Uz..-iode lı.ontrranslar. · --~;..._, ~-~ ~'-- ıi<>!ııınıa ver hareketi Jıali dev'l!n etmek - adım adım ilerlemesi gu·· ç olac:ıGttır. g~ ~ . ~ v--· 
la '""'"" w.ıtaAnl.ı s'ihhi teııdo2•rm biç -'Q. Ela soo..a1ıı. da, y.,._ ~.r• fır-

ı e,e-.~ilıncm<SWıin !ay<~ ohca.ğı ati· tedir, Faka:t fikrim.İ21ce, 1 ci İngik.z ar- lılltı. IAıı1ıa ~ ktrrldı. Gaııı:<ar _. 
~ i,e de, yine bu hmollİın 'barr."""y.k 1 ci İngiliz ordusuna mensup i.. dusunun bütün kuvvetile taarruza )ad.ı. A.llıolı lllllha.toz.ı el.si<>, :y.ıgın ç,.. 
mıı-ohi~o:ği idd\ı oaiıe~. Baı:ı t;ı. leri :k.uvctler, bir kaç gün wvel geçmesi daha doğrudur. lqynrdıu ~n. ıwazım çttlığı kıador, 
leben.in bu. acı deı<bnin yanıoda, blı- Bizerte _ Tunus a.ras;nıdak.i sa • B. Çörçil, Tunus cephesinden - ~ın w.r1 Ynt\şm la:>n:şıı!ar! Dl· 
v.ıı- d<·v•m clme!< ve orad& ol<ağıt, hada taarruz oanışler, mhverln bahsederken, neticeden •min oldu.. ~ tıcığı.roı.m. KO!llŞU'!aı· Y•t.i.."P yarıııpaı 
tavla o;ı=ın 1k gibi ;ııJıımlık.loro do)&. ~ bcn>ket. Art.ıı< bu lııodrnla 

1 •- · •.• hafif ileri uusurlarını gerı·· olarak gu· nıı, ancak deni•- kadar me"~',. 
Y"'iY • ~Jav Y• nc"'1l:ıç '"'nci bir aıcı ~ ·~""' _,.ı.y,ıc.&ğııın Usano1m ill.ILblı ... Co-
derw d.ha vud>r. bu saha içinde kal.ili V• Tunus 30 - 40 kilometrelik ınes.feyi aş- ,..1..,,dıı...,. şumı... H.•1"8 mi ecı..c.ımi-

Gcrçt W..benio kabvdcm d...,,-,.,, el- .;.ehrinin ş•mal halısına dü~•n Ci. mak ve miıhver kllVVetlerini de- ı si!Wz., oe :yıı:p;o.caru.aııız yapm; ırurtuıl&-
mesi •"'"-'•n yoaaık « l'IT"I ı.,-.. de, bu TJ.· deida mcvkıini işgal euni~rd~ Di- nı.ze dökııneik için daha ıbir çok :rım. • 
>a.k lı>tbL<a t.• ~'"'~·'" d:m am d;~ı ;,;:n, ğer bir İngiliz kolu da Bi'Lerte ce- mulıarebel~r ce:rcy•ıı cıd~n.i Kadm do .ı.:ooasıından ~ot"3'di. O 
nruttS'Bii" ol.rna:ır~ı.. ,.c: ':lıfllld.ı ti:ıd.mak- nu·bunrla Matcur'a ulaş.m...stı söylem"ir, " da, cn.ı ~rdu: 
tıodsr. Aoabıı ba '°""iyot karşarıda 18 • -.- _ Ka'Ş;kl!a yeclir<Vf:i!li, Si(>} ~· ç11aı.. 
-··--'- ·~ ~.•-•- . ....: ·~ ~. · Bu mütte!ik hareket.ne baka • Bu soz·· lerden mihver hrafının _.._~ -.-il ııucı~ ..... n ...... v~:::u.<ne..ıe. l'!JlYor, Ben bi,i· ~ l:ll:ndt::OUır a.dr.un g&· 
r• '"'1nzmrr....,ı gib, uir usul it·ıhaz edi- rak, General Ei:;~nhowr'in Bızer- kuvvetli oldu.i:'tl, müUelikle • medoim ömrürnde ... Zaten ıaem"'xhğı uç 
!.-.,,...,, mi!. Zı:.bıtan:n ci:ı •akı k<illtro- te - Tunus ams:nda denrze ı.t!aş - r·n de büyük bir taarruza hazır - l<u,.,,. paın>. Onu ela r.ık;ya veriyor. Jt.r 
lU:>tl Juç trevşotm...nes'I, l<:lıhv<:ıbanO:erde mıtk, mihverin den z müdahalesini !andıkları anla§tlm<tktadır, Alınan AJııı.a- gecesi mkı lç>y .... Ondooı aon-
s:I< 1'ııt ano$br.m"""1.r )";pmast, bu t:.Je. '·---ek' ve her ,·kı" '"lırı· a~. ı ayrı bl · d ı· d " ntrla, bana ~"vor. Dlllıı gece btr ılki ~- ·1 • •-' - --'-~- """"" ,c ·'. te •·g· ı e, Bone ım.ı.nın a .<araya ~·"' ~,.._ h•'ttıi aı e •'i~n ~ıe .,.,.,..._,..... 4<ıtı.d.olı tc hane. V«".!L ()nda.n Wlll'B, ,-;o. 
rılınası buı ikinci dereli bir dcrrtcye .ka- çemberlemek isted•ği tabının etli_ kuvvet çıkarılmakta oldıı,ğunu ve çatn- b.ş;ad\ Döv<!Ai. Bm de, .,. 

dm öo?iyebilir K<ndi :r~ ail&- miştl. ~unların cepheye doğru sev•kedil- yaptığımı biJ:mo;yorum, !.amban ı..-aldı.-
nin cezl>!andtr.ı~nro.sı, o l.aleb<>rı.'n llicıı.ı> Fakat 1 ci İngiliz ordw.-u bütün diğini haber YCTm..ştir. rıp fırlot·-ı1Ş>m. Alevl.,.. çı.l<1niı:7a ~ 
dtzyga;.'ll'Sll lo:ı.ııw;ıbr ve Ilı. ı.ebcple kuvvetlcrile bu işe girişmeden ön· ş mdi Taburba civarında, şid • ~Y!:"OO, ak.ım ba9J'm.. ıg<!lcli. 
~k;i Ôe kı:drvcıdm •Y•ğni keser, h d l ktad M.h - A d0$tkır, yet.iı:.:n, vı'.lnnroruzt Di· ., ~ ,__ ce, ml ver kuman aru genera d'€'tli çarn.om 0 lar obna ı.r. · • ~ ,_., .n-eti.oe t>Urtl!Y.J v:ıı·ıyor lci, t"'"ııuir.ucıL- • r-..-L--. ye penıocrcde-n bağırdım. Kom;.n.ıl<ı.c yo-
loı.t>ib.ıi.ı ~ ı•\ırad.ılııç&, bu .a..t Nehring, muk.ıbil t.ıalTllZa ~· vrr mukabil tur.ruzunuıı genişli• tişti Y<Jksa ı..nu fitili alıd!lık g;tüyrjl ... 
ı..u..,-; edol"'oit şöyl• du.mun, •ir~ Bu i~ ciddi mukabele, miliverin yeceğine ve müttC'fik ordusunu A~İk bıkt.;., b<>,heriftm. Li~\ltıi ve 
daruıiıı.i de Uı'\hr>r. müdafaa kudreti lı•kkında bir fi- Tunus topraklaTından Cezaire sü- .-esu'ilıi ..• Her <kşıom <i:Qoak, her .ı.. 

R. SABiT t<lr vermektedir. Her iki tarafın receğine ihtimal verilemez. F.:kat :ıam ıner,.za ... ~n11•n>ıy-.ğı1n a~ıılı:, 
Bakırköv baıta 8 tebliğlerine göre bu mukabil ta _ şurası muha.kl<.ak ki mlhver ta - v-1~ 

J D • arruzun ş"mclilik neticesi şuııardır: raf, zaman kazanmış <»eak ve İn- E\'İll .ıı l<at..ncla kiracı Vrıf'Y• ~ahit 
Sllllde bir toplantı 1) 'Bı.zerte y··- ·nd~ki t-~;"- li d dah k h ı n ola.rak dmlenildi. VL~iye, altım;,-ı geç-

··~ u '-''6..,, ıf zor usunu • ço azı.r a - kin bir kadm. ş:ııvt'iıl<. değıl, s..ıri&I, 
Bakllikôy A!Oiye ve Asabiye cephesi yarılmamıış1ır; m<lğa mecbur edecektir. 'Uıldoi derfüni yammya gtlmiş... Açtı 

h ah ·de u.~•-'·· ..-... R 2) Fakat Bizerte - Tunus ara- Mihver taraf bu mukabil taanu- ....., ·· ~· ast ancsı ,,..,. ..... ıım JJ.r, ~ _..ıru, yumdu """""''"' 
tü Recep Duy;ır'ın reisl.ı:,nnıcle bir sında Cideich'yı ı;erı alan mihver zu, daha ziy.ıde müdafaa m<ıks.ıdi- _ Bun!a'l' .., s.ıhibi c•lıil. bir Alla-
Mesleki topl.antı yapılmıştır. Üni- kuvveUer; İngiliz kuvvetlerini le yapmak:tadu-. Biz yazıl.ı.rımız. hın gcatıı bı:nim ıw,m.do ... Btlı.""7dim 

P · ı KJ Teburba yanına çekilıneğe mec - da, mihverin müdafaayı Bizerte ıu11:ır miydım evlo-wı·• ... fitti yermı versite sışyatri ve Nöro <>ji i- __ -~ıtı Beıı; raıı,tınııkırı tmruru.m-
nikl · Doç tl · ·ı ,.__ h bur ,.ı.,...; 0 tir ve Tunu• ,-ehirl<rine pek yakın ·~ •• erı en erı ı e • ....,,ta a.ne ·~·~ • • dıan eden,· .-ııınıı..ı huzu['U1ldan ol.. 

1 3) M'hver tebl'"'ine go··re 1109 ikaı.ut etmekle hatalı bir i< go .. roü-şe-f eri ve asistanlar u toplmtıda · "5 " • BUn inşaallah ••• Bir şcydl<ıler &mem; 
oulunmuşlardır. esir ve 40 tan fazla top olmmış ve ğünü t.ı.lım.in etm ·şı';k. Demek bu· Ha'kimın ilknz.ı üwrinc .OO•<k gckl'i; 
Başhek.m aç~ söztinde hasta _ 70 ten fazla tank Wırip edilm'ştiT, nu yeni ilerleyiışl~ kısmen düzelt • _ Evet, bunlar, hcı· ~ lka~ılılk-

hane ve kıinl!<lerin zelJ€in ~ter- Mihver tar~, bu il:k mulrnbil ta.. miş oluyor. Mihver müdafaası de- h 60lfr.ıyı irurar <çorl<r... Soor:ı, tık 
yelinden bi'tün ark.a-kşları:ıı ilmi a.rru.zu ile Tıı.nus - Bizerte ara • rinlik kazanıYQr. Bu, müttefikle- l=llca kryameltir ko-. Sıılle lokal, 

ıistifadtlertni ltemisı maksaıclile i=s=ın==d=ak=i=c=ep=he=='="11=z,,;iy=e"-t"'ın· =i=d=u="z=e=lt=-~c~~in~ş;,ü~phe==s=ı·z=a=le,;y=h=in=ed=i=r.=========(=ı:>eı;=·am=ı=S=•=:=4=.=S=ü=:=ı.=te=ı ... 

Güreş Musahabesi 
Daha Ç<tk sür'at tem'nini anlı

yorum amma; zaten sa;<dal:va üçısı 
g:bi t>klım j:jJtl:.ıu dolu o2a.ı tram· 
''Y lana nereıM.e fil 10 • J.5 bin 
y<1l<u SJtabilec.ık GDa enlıı.mı:yo

:rmn. 
Arabal81'111> boş bir üstii ie, ta.. 

huı.aca.k cami- d.ış demir par
makJııl<lan kalmıştı. Ha gayret ..• 
Oraları da ci'ol«io> muy<1ı; 
bakalım? .. 

mi oa güne llaodar şehrim ;.ze nak
lolunacağı anı~tadır. Bu o
tobüsler parça bilinde, ~n va -
gonlarile getirilecekler ve bura<ia 
takılıP ııefere ba$Iayacıı.1daroır. 

her -n beş günıie •l>:r yapılacak o
lan ibu toplantıların lüzum mahl
yet ve gayesini tebarüz ettirm'ş, ı 
Oro. Prcif. Dr. Fahrettin Herim Gök 
ay'ın Üniversitedeki içtima dola
yısile iştlrB& ed.emed.lğini bildir -

1 miş okluğunu ilave ederek sözünii 
1 ı,;tirıniştir. 

Fa 
karşıya 

uıumıt 
SAATLER! 

Dün bir arkadaş, Slıbci ıı-t· 
daki saa1in gü.ıılerdenhe:ri bcmık 

durdırkılan -• kaldırıldığıno; 
Köp.rüde!ciıı,'11 iyanmn ise, iki 
adım ötedeki iılkele saaıtiıu> uy

ı:na<lığını söylüyor, ~ayet edi
~·ordu. Hakikaten şu bizim umumi 
me) danlardıılci saa.1ıler ne de ç., 
buk ba~talanıyor, sakatlanıyor
lar?. Hele S rkeci iıslıasyonu, E
minönü, Karaköy meydanlann
ıl.a.ki saaUer kış gOlince; nazeııhı
for gibi hemen S<>ğuk alı:r, bozu. 
lıır yaz gelir, sıcakta boımh>rlar!. 

Galiba, bıı umumi meydanlar· 
claıki saatler o kadar fula mq'· 

danda ki sık sık ayan hozu'klarm 
gözü kalıyor, nazar değiyor!., 

AHMET RAUF 

=~===:-::::::~=~==========- Re;sliğo BaŞhek;m Dr. Rüştü 

Çocuaıuı ve ııaema 
Çoruıo.rnn _,,.l.ra alm.tp alınma. 

..,.,,. m<eolc.<i y ıne oruya çılklL Bıızı
!lı<ı cmoektep ...,.ıl.,.ind< çocı*ları hiç 
sinemabaca ııhmyalım. K11lbul cdaı si
nf"CD:lan cezalandıral.tm> dıi.;rorl.u". Bir 
k:mnı da chcr z;ch.an içln çocuk, sJne
ntilarrmı. a::rımııa 1 l)'ı.ı..• f:X: rirodedAricr. 

H ... .uiıat~ bu n~v-ı.•.ı, üı.cırıDaııe lh~m· 
mlyı-t:.C chırt:;':x.k bi:- mesıel,-dir. Ha"" 
gi oyı.m saat..ınoe gi ~iz ek3cri sine-. 
ıruıiıarı mckkp Ç(lC'.ııtlariylc dolu bt> 
11rnunuz. Geı:çi sint:nılya gitmokie ço
cıJk ta b:ıkhdır, F.J<at mokt.p, dı:rs ,.. 
ot1'ı'mde o:mmrrtık şertiyk •• 

Onhr> &inemaiardın bütıbütiın mah
rum edecsıck ITW'.k~p v'~ çalışma... za .. 
m&n'.an h .. ric&xic Jı..allgi «"~~ıxe ve o
yun v.sıtalııırı He ~ııı..-;,,; ı~
ğiz?. Bin•<noleyh ilk hutn.._ ,.ı.,. !ik.ir, 
ıırne:n.lan ~ zarar· vorttek şek
)e &oiunelt d<til; bilak.io llİl>oıruıra ~r. 
biyevl !Mr roJ ve "-Zile v<ll'rndt odınoJ>. 

BURHAN CEVAT 

Recep Du)"lr seçilerek celselerde 
şeflerin sırasiLe kendisine wkıalet 
etmeleri şekli kabul edilmiş ve kıa
tipllklere Ash;tan Dr. Cihat Ata.. 
ı1i!V Dr. Maide Aysayın Dr. iBeyza 
Erim intihap edilmişlerdir. 

1 - Pansiı>i Sendromu: Üniver · 
site Nöroloji Kliniği asistan D.r 
Beyza Erôm tarafından. 

2 - Clıdrcot - Marle tıipi ade
le durumu gösteren vııf&'•; Üni -
verslte Nöroloji Kl niği asistan 
Dr. Muk:aclder Okan tarafından. 

3 - Acromicr:ıe v~k'sı: İlmi mü
ııaıka.şalara Başhek>m Dr. Rüştü 
:Recep Duyar, Akfiye doçenti. Dr. 
İhsan Şükrü l}kscl; Mütclıass;s 
Dr. Necati Kemal Kip, Asabiye 
Doçenti Dr. Necmettin Po>van, 
Mütehassıs Dr. Emir Al'.~pay, Baş 
as:Stan Dr. Rahmi Dumın ve Dr. 
Kenan Tükel, Kulak mütehassısı 
Dr. Nej•t Kulalı:çı iş-hak ct.ın>ş.

ler ve kendi müşahedelerini söy. 
!emişlerdir. 

arslanı karşı 
Bakabe! Bu, kafircazlar hepten kızılbaş be ı .. 1 ürkler helalı 
varken harama varmaz be! .. Karı, kızan ne isterler benden be 1 
Bin sakiz yüıı daksan altı se -

nesi idi. Avruıpada eşi gıörillme • 
m;ş pehlivan müsaraaları y~ılı.. 
yordu. Av.-upa pehivanları, cüs _ 
seteri, boyl•n; kuvvetleri it:Ob.ırile 
düııyayı hayretlere diişüımüştü. 
Hele Fransanın cihan değer baş
pehlivanları aslan, kaplan nomüe 
ortada ça.lım satıyorlardı. Yalnız 
Fransız başpehlivanları değ'! di
ğer mem'.cketlein ve milletlerin 
başpehlivanları da m<·ydanı mü.
saraada ad""1! arı)'10rlardı. 

Mesela; Fransanın aslanı yüz 
yirmi beş, yüz otuz cı;çkalık bir 
devdi. Boyu iki metreye yakındı. 
Tam bir doksan sekiz... Bazula.n 
göğsü. omuzları bir yaban man -

( Yazan• -, 

jM. SAMİ KAUA lEL 

kat Türk'ün müth'ş penilvan o). 

dıı,ğunu Avrupalılar bihne:cler. 
Yalnız, Türk'ü cenk eri zanneder-
1<:r. 

takıldılar Yusu!un .• Fakat, ıhe • 
liılından başkasına meyıetmek bÜ
miyen Türk karakteri önünde bü
tün bu güz.ellikler ~~ gitti. 

Onu ne para.. ne güzellik 
eğemed.i. Yusu.f bu rezalet ve, 
karga.şalığa şu boyanatla cevap 
verm ştc 

- Abe!.. Nasıl iş bu., be? .. Te
heyyyy!. Bu, k.ı.l.fiıu.ı.zla.r, 'hepten 
kıozılba.şl bel. Avratlarını kızları· 

nı kızanlarını ortaya koyazlar lbe!. 
• •• 

Niheyet Yusı.f, düaıya arsla.ru, 
Fıransız ars1anı ile Parisi.n meş
lhıur kışlık tiyatrosunda karşılaı,-tı. 
Düı:ya yerıin::len oyna.ıruştı. Yüz 
lbinlerce seyirciyi tiyatro alme
dJl'll1darr ıl:ıalk ııok.aiu.ı.rda dOküılü 
kalımştı. 

f Mizahi ve ınill! m.auııı No. 51 Om-. Aia Nai2 B<:rıe -..ırten 
a.bi<hı yine bir yokJrıu lbı4ı,nık filıi.. 
r.oiıı bir ltRam saçını loopmnlflı. Fa
hire bir ;ray- lroparaTllllı: Cabldqe 
lıüı:urn etti. Osman Ağa. bıigı.dı: 

'Si ayarında idi, Yüzü koz>kwıç
tu. Ab!ak çclı.-eli çetin ve gergin 
surat:ı s'yah pala bıyıklı bir ej -
derlıa idi. Bu, Fransız aslarullJD 
ismi; Po\ Pons'tu. 

Bu, Rwnun adı Piyer idi. Piyer 
küç:..klütüııde Türkiyeck <büyüdoü.. 
ğü için aldanmadı. Ortahğı şöyle 
b.r kolaçan cıti. Ve, peohlivan ola. 
rak KDca Yusufu seçti. Koca Yu
swfu, Avrupaya götürmek ve O" 

nunla mukavele yapmak için e -
peyce mü_.,;ül;it Ç('kti. Çünkü Yu· 
su.ı:un en ziyade korktuğu; küHar 
diyarında mekruh olmadan nama.z 
k. abi!rook, yemeğ;ni yiyebilmek, 
!karı ve klZan<i.n ı.rak olınakıt:ı. 
Mukaveleye bunlar da konuldu. 
İçki, domuz eli, kadın kız Koca 
Yusuftan uzak olacaktı. 

Güreş b.ışled ı. Fransızlar, are
lanJanndan emindi. Çünkü Koca 
Yusuf, !hayatında hiç gö~ 
bilmecliği bir güreş ye pacaıkıtı. O 
dıa, belden aşağı tutul:mryan aıla
traıı~ güreşti. Hiç şüphe yok ld, 
Yusu.f, lbu ~ f.ena vaziyette idi. 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN
AZ BİR DE HOKKAB-'Z 

Muharrıri: NEZllil: MUHİDDİN 

K.tın l'>••O••>rıt kısocı.k b.ııcald:ırıJıı 
· _,_._ eğip <'hne 1.....ı;;,ı eden bır 

"""' oyagını y<ı.k•!.ıdı. Fil"<U ellİrıi 
:l. •..nı.:t· ~ bir lo<tmc yiy.:n:ılt 

:y \ • "l b r old.ıt. Gliı; belci. 00. 
ı.ıgu Y•«k-n Juı!Cot>: 

- - Amma eh Uıf>i,..... ııe)'ll<l'D'>İI bal 
d!ye ~ lıı>;>ıYı açtı 'WI canca. 
"""')"": 

- °"""" Ağ., Osman Ağa! Dô~ 
"""°'; Z.t SO:lııc wlı ola.ı 0tımım 
patrunııo ..Snc Jı:u.lık 8l!!rnıad>. 

.ha Wint>-u ö.:' ....;m oonra bir şe-

erı!e:rx yırp..ıyordu., ~aiii &y scsSni da .. 
yu.'Ltuı.r:tirncıc &anfl'ın "pclı~ t .. lıadıı. 

apuı.rı Or. ı.:o:ı grc-t\p tc bı I?il>İ4-lne gi.r.iş.. 
olt.n ;:., ıo:,ı.;ı:,, yeroc .rın~
ııoııüı.ıce b;;ı.nı.ı'dalıdı; 

- Bcı:ı!ar g,no mi bO IJill.IYof, k.i?l. 
il !ley rnır.tt.ı; 

- Koş Om-uı Alla! Ne ~? 
~· " n .• Bi.rbfrlcrjrıf y.yecWJ~r! 

Omı;;:ıı kıalı::zl'ı.oı l!iJVl'Y'lrıı.k bir 
;ıapt~ b. Diye •oorıra o mı bo-

lıar.n ltarıflı. t ylnoo 
O..., .o:ıniJ'e .soı..-. h:ı.doaıC21iQ illi 

yan gövdtGi ......, . .,..,.,,,... ilr.iye ~ 
.. artı.da ı,;. pohliV11TI. hey~~ p). 
riiıdi: RAdıbi ileri dQılı'U ilUkt.n son. 
ra saı;Wan kı:banr.ıo Y~ mt· 

kıiyaj blriJ>W.~ bulaşm,ş bir ho.ldıt hl· 
ta İ.4>cnç horo:zlerı gobo biroirinon f4ıe· 
ilin< a~ çQ'.lf<I<> Cahid.yi bır e1:i, 
F4ı.i.n:yi u öbür cy.le tut..n o,.,_ A· 
İli' Rıı.lll>e btoben &öy icniyol'du; 

- ~ hop senin i>4n'ı> al.t11>
dalı çı:luYorl... G ııııların bir liln bôricı.e 
öbür ililo ötrurüne ışma.r edi;ıocı:'6lJll. 
Ek:!ıik elek a'°"'t bı;ırlart... Elbet(c bo
ii=l.r ... 

Nail B<y oordu: 
- Sen ,_edın billyonuı böylo oJ,. 

<h$ınu! 

- .ıı.n tam aıltı ov ret yü:ıı!I llünn!ict 
b_ir erk<%iın. .. B! lmcz olur m-7. 
Köyde az mı brı ka\'- önle<lam?. 

- Öhiıu öbbt1 a!<rin! ... 
- Tablt. , inı.wı karı lmıınım kul.· 

tanomtııı Ollnıeııi beyün[. Böyle alt 
çocuğııoa iki kıı.rı bir •rado Qüklur, Am· 
ma smJn ~ pı>i ~ yliiı.i<« diiıı'1ü. 
biM Yl& &elir!. •• 

- Ey artjk mayna !kuzum nuyno.! ... 
'lUy lıeı""iz hopten .)"Oc\llllmu;ı.... Tü~ 
l>iı- oğlan iç;,, biıib',-ioiqjn t.!lıı ce.mna 
mı ~adınız.! 

Ne.il Bı:y müatoıw.ı darnodmıa ,,_ 
kın ilhamı:a.rııı hı11dkatiai öğr"""'* 
için Cl;ını;ın .Agayı SOIWU7• çllkııııô:r< baıp. 
)ııdr: 

- Ne bili;roıwo bıaUıırın h<p Ra.f.i. 
bin yüzenden olduğumı? 

- 00rna m. yiın heç? ••• Dıih:ı ceç.n. 
de "" d,;ha iıep ~l'llb« merdivc<>deıı 
;ıuwı.I"WLcııkla.rdı. 

- Sonra? 

- &ıonı .,. ol'du, ne ıg.,çt.i bilmem! 
Bu iki ba;"n 'biıibiriy!e uıımıış dulıış ol. d..-... Bay Ratibe <k biı'eJ' ~ ... 
kıoderek: bırollop ı•wu~ı.uıı~. 

Na'ct Bey ne,... öğreniyardu... Rııılıi· 
be CiddzyeUe döru>rcl< sordu: 

- &ili ml l>unl..r? 
Yiiıııüm:i göoOnü ıntıırlili ile ~ 

mye o.:ı:oıı;a.n Re;tlp oımızları111 silkti, 
Na.il Bey ondan C9Vdp e.1;ımo:y._ Ca· 

l:ıiıloye dOO.dü Ye tdtrariad:l: 
- SJıi mi i><mler?. 
Cahide dıo mmnılarını ııill<iDce bu ... 

fır 0ııowı Abı ceva,p Verdi: 

(Devamı varı 

Franşız aslanı, önüne gelen ec
nebi başpehlivanlarını devirmiş -
ti. Bu suretle namı c'lıan pehli • 
vanı olmuştu. Hakikaten ci.han 
pehlivanı idi. Pal Pons'a !kimse 
karşı lroyamıyordu. O, hasüıılari. 
ni tutt11ğu gibi Ringden aşaği a.. 
tıycırdu. Bir tarafrm kırıyor, bi.r 
daha güreşemez hale getir;yodu. 
Pons, yıalnız Fr•ın~rz aslanı değil.. 

dünya aslanı ünvanmı haizdi. 
Franstzlar peb.livanlarile iftihar 

ediyorlardı. Latin oynak ruhunu 
burada da gös1eriy'Orlordı. Fransaı; 
gazetleri, mecmuaları aslanları -
nın türlü pozlarını :ıınşrediyor .. 
nasıl boyat geçirdiğini, neler yiyip 
içtiğini yazıyorlar.. w, Fransız 
ruhunun bütün tecellil•riııJ aslan
larınınt ü.>tünde topta numune
ler ılooyuyorla.rdı ort va ... 

• •• 
Biıı sekiz yüz doksan sekiz se-

nesi id;, İstanbul Taıavlasındruı A
merikaya gid"p yerleşen bir Rum 
Türk imparatorluğunun merikezi 
olan İstanbula seldi. o biliyordu 
ki, Türkler pehlivandır. Türkler· 
de mütlıis DQ!ılivanl a.r vardır. Fa· 

• •• 
Koca Yusuf, başında ipekli, 

renkli Trablugşam sanğı ıbelinde 
Trabhıs kuşağı, aılkasmda Trab _ 
lusşam kt,ımaş:ından (o vakitler 
Trab:us obiz;m bir vilayetimizdi,) 
gömlek, sırtında koyu lıiiıcivert;· Jo.. 
sa bir sako, (bir nev'i caket) ıa
dvert ve şerit işlemeli potur ... 
Ayağında rogan ve ham bir ye -
meni denilen oyak>kabı... Boy • 
nundan geçme 'koca bir gümüş 
saat zinciri ve bei kuşağına kon.. 
:muş çifte ka.paklı koca bir Serg;_ 
sof saat olduğu halde iki metreye 
)·akın boyu ile yüz yirmi ol<kalık 
gövdesile Faris sd'.<aklarında be
lirdi. 

Koca Yusufun mevcudiyeti Pa· 
risi altüst etti. Türk pehlivanım, 
Türk yiğitini seyretmek iç'n halk 
tehacüm etti. Fransrz polisi, Fran
sız jandarması Yusufu korumak, 
Yusuf• rahatsızlık verilmemesi 
için çalışk 

Yusuf, beyıı:z tenli, kumral ve 
yavu.z -bıyıık.l.ı; çetin bakışlı; elli a· 
yal'.Uı bit pehlivandı. Paris kadın.. 
lan, Prensesleı: Di.iqesler peşioe 

Yusu.Jitan emin olan ya.l.n.ız Rum 
Piyer idi. Güreşten evvel Yııeu.fla 
aralarında şu kionuşma olmuştu: 
·- Yusllf, bu güreşi hiç bilini· 

yorsu:n!. iN 'liSJ'i yapacagı.n bu işi. .. 
Hasmın bu gü:r~ çok mııhirtiiır 

Kooa Yusuf, k1&1Ca şu cevabı 
rvermişti: 

- Baıka be!. El ense, çap.-az, kaJ 
kanadı oyııınları 'Var mı bu ~ 
te?. 

- Var ... 
- A be!. Düşünme ötesini be!.. , 

Hepten olur bu üç alaturka oY'UD
la /bu iş ..• 
Güreş !başlar ~laınaz ... ~ 

sız arslanı, yıldıı:un gibi Yusu.fa 
saldı. Fakat biır aılatl>l1ka el ense 
oyu.nile (almangacıla.r bilmeıı 
ve yapamazlar bu oyunu) Yusuf, 
bir vuruşta Fransız a.rsLanını minı
denlen dışanya düı--ü rdü. Ecnebi
ler şaşırd1lar. Ve, el en<;eler, üst. 
üste devam edip giLti. Por.s, ay• 
lr.alkıyor !bir an sonra minderden 
dışarı yuvarlanıp gicliy(ırtlu. 

(Dewııw Sa: 4, Sil: 5 de) 

lrir gün:·7 illclcil,nun. Daha ıınutul· 
.ıııamış oha gerek ki ııeçen 1941 
~ 1 nci pazar giinü .bııoo
lar ..ıı b'....w.bire Amerlluwlar aley· 
hine harbe girdikleri tıor.lıtrr. On· 
dan IOll!nl da İnıgiii:z:Jerin Japon. 
yaya lk:arşı harp a9flklıın mahira.. 
Atııglo • Sak.on tarafı bu t<=nü
dü vak<tinıde göstermiş oldu. Y olı:
sa .b:.C .kııe.ım Japon diplomatı!art, 
.ıuW-ıalleri ve generalleri lııgii~ 
renJ.. Uzak Şar'kta ve Büyük Olo
yanus 6Ul..~mda bir harbi göze ala
mıyuağı mülii.bazasile l>üyük ü~ 
lere ka~ değ Iter-di. Arıglo
Saılısoıı tarafı gecikneden bu te
sanüdü gÖ91criıı.ce Japonyaıı.n As
yade, AVUBtrafyada ve Büyük Ok,. 

yan.us adaJarmda büyiiilı. harekata 
~esi 13zım gelmJşti.r. Hatır 
lat.ınıya lüzum yok ki İıVk aylar 
b'.rbi;ri ardınca muvaffaki)«<Uerle 
geçmiştir. Japonların iistüıılü~>ii 
şıüphe götürür gibi dt:ğHdi. Fakat 
ondan soma bu iistiioliiı;,rün den:z. 
de ve havada gitgide öbür tarafa 
geçmelııte oldtrf:-u görüılmeJı.tbll r, 
Şüphe yUk ki dıünyan.n o uzak 

taraGa.rındaki harp sahnelerin.de 
de velaı>i ek&& değ;I.dir. Her ne 

• kadar sıon zamaolar.da bilha.s>a 
Şimali Afr ka haı'l!ikıiıtı dünya 
matbuatı tarafındab daha mera1ı.Ia 
takip edilmelote ise de Uzaıl< Şar;..ta 
ve Büyük Okyvıus sularında Ja
ponlarla Anglo • Sabon tarafıı 
aras.Dda bundan sonra neler ola· 
<ağı meselesi daiıma !Wioci dere
cede ehemmiyetli olarak ka'.anık· 
tır. Şu son bir sene iç.ilde Japoı!)o 
lar gWişnıi.ş oldukları bu harbi 
bir an evvel ba'.''.ll'mak ve İogil ·.,,_ 
Jerle Ameıikııhları sıwha me>chur 
etmek için ilimin <ılnuya çal.~ 
ınışlardır, Bu.ııun için Hiıııd •.ı'.,na 
sahip olmak &ya kıt'11ı>m.d:ı Ja
pon generallerlıı.ce ne kaclar el
zem göriilmüş İ.<e Avu,tral~·n)·• 
ele geçirmek de Japon ami.raJ.c
rinee o kadar eheınnıZyet vcr;~eın 
bir keyfiyet olrnl' ,Lur. H<nd:.Stab 
ile Hind denizi Japoıı!aor.ıı el;no 
geçecek, Şlnıali Afril<a da Al· 
manya V'8 İtalyanın elinde bulır
nacaı.tı. o a.aırum M:ibver'n üç 
Jru.vv.etli oıtağı dünyan.u eıı mü
hlm biır geçidinıd.- buluşmu~ ola
C&'idanh. Eğer şu son "'r ~ ııe:::r 
bu emel tahaklcuk edeb lsey di 
hubin daha uzun süıreceği diirii· 
Diildüğü takdirde bile M hver la· 
raf.ı için coğrafyd ve a~Jcerı~::, ti
bar~ ne kadar ııriisait bir va~iyct 
temin eıı1.·1mış olacağ lrohıyca tah· 
min olwıabilmelatediır. 

Onun için şimdi b·r taraftan 
Şimali Afrikada neler olduA-u. ıli.. 
ğer taraftan Ru.. • Alman muhare
beicrin'n yeıriJen ne gibi ıafha· 
!ara glıeceği Tokyoda "' merakla 
takip edilınemekıtedir. Harl>in yclo
diğer'ne en uzak sahneler:nde ~ 
reyan edt:n harekat nl:.heten daha 
yakında olanla..-.ı S<ın dert<!<! bağlı 
bW.unıduğu için Japon tanlı !\l.h
verin diğer erka.ıu i!e ·'i:bir!:ği 
yaparken p<ık çok ihtimalleri gö:ı; 
önüne getinnck.tcd'r. Bunu da dü
şü.nereık bütün k1~\ve! ni, imka.n .. 
larınJ top! yarak bu harbe da
yanmalı: vaziye'limle olan Japon
ya artık kendis:n:n de fa.arruz 
mnıkiioden müdafaaya geçtiğ'ni 
görmdotedh-. 

İngiltc reye iki talrbe 
gönderili yor 

'Maarif V ekaet:i elckt.rilı; rniiıe111 
dislıği tahsil etmek ü:oe.·c İngil • 
terey., imtihanla iki talebe göııder
m .. ği kararlaştırmştır. Yıül:r.ıeJcı 
mekteplerden arzu eden talebeler 
bu ı>~ma kadar mühendis mck_ 
tebine mü.racıat edebileceklerdir. 

Eski kanuna göre 
tekaüt edilmış, 

emeklinin ricası 
Okuı-ucuiarıımzd.m Ortakö;rde· 

n1urıdın Po:t.a ,..u T(•!erat ım ... ta<:a.
itlf:rinjcn B. Ziya öı.garl·lden 
ai.chğJlnız bir nıektuple. Cf: :tı kanu .. 
na ·teovf.kan tekaüt cdıl~ iş ola1·1 

ml"it,~kuit .. .er;n rru.ş'·nn:, y·~ pa. 
halı.1tğt tarŞlSınıd.a yüz ·e y .:m b~ 
btr ı: t.m yapıln:e.sı hUGUstı11 ... a. b r 
islidıa ıle BJ.yak 1\11 e-t M<-elicin. 
den de rica• bu1Ul'.duğu bi diri-
1cı ek ~irk ht..'6mc.-tm.rn bu 
Q.i~ kabul etm...ı is~rtıam olu~
maıctadır. Keyfiyetin t•t.kık edileı 
rek icap eden br.a.ruı v~ri:tttö
ne an.iniz... 



• 

rGünün siyasi icmali'--------... 

= =Son 24 Saat içinde== 

Hadiselere Bakış 
'l'e!his eden: 5er.ıih Mu.a.mırT ALATUlt 

btk.14.Cho.Lmdıın bL:iinld•ğ:ine göoe Ka
be il< St•lkg.u:r "''.s:nd~ büyük bir 
rnıe.yd:an mublreb&i.i o.imQk.tadır, Di ,.)[' 
t.rattan A!aıı.ı> orouhrı ~uman

<iaı.!ogı tarmoom no.'Şrolunan ıfün ck
ııonıı. t.O :ig< l('iire Ş:u1<1 K;.~a<iıı 
ve TerL·k bölgdsu1ıdc Sovyct ~il1'rUıLl.?.r1 

y""ond::n ve l<ısmcn goğil,; göğiltic ya, 1 
pık;n n " ... fJıil ta.ırt'tlı!.ır'.a gen püs
drürt.tii:n• tür . .Bir kat tııtik 1ıahri.p e
<IDmis, 1000 den !az.t.tı a:.;jr aiJıımıştır. 
.A.I~ ı;çır..ı, suocUy}c taar>"uza gc
çm avcı:arımııız düşman piyac.c:ıint: .gır 

obyıı:id>r vcrd·nn.işler ve 12 Ul;yyare 
d(lştııımüşkrdir. 

V<0iga i .. e Don ar"5ındcı mnhkli! ~c
kW: ~rd.e 'ukipf eden ç.tıııııışıool&ır CS· 

r.fitim::iJ. bt,. &ıvyet bbu.ru yok edi.lrr.i.s, 
26 tank ı.ıır.p ol<mmu; ve bi;• çok "'9 
\c pıyade si.!aha, ~~l'· Aıbncn ha· 
,,.. kuvvet - m<ı.~up ll3kl.cye tq.. 
kiUe .son <l&-ece güç ha.v ~rı:ıa 
nığm.., Ç'JlplŞ.Jn lr.ı~· .... rın iht.>yaçları
DL k :.:n tlmıı.ştiı- Volg:1. ile D;>n :ım. 

tsı.rıdıa yap;bn ıu".Z\'3:'f{akl.y~tli lnüde.· 
!aa mı: ıa.t~bekı~ bıl V1y~ bom· 
bacı ru;l.)'U;lr Jk:inci tJ.buTu mi:..:. ~ş
ktl cıdıoc~ h.-'1:".0.-iıt 1·lcrde ·bllh;;.:ını;...;,tur. 

D"bırcr tara!tan R~asit"Jra. görre l 1 e Si.ar 
lingr.d.m şim:a; ~ .~ısıc.da, baş'k;ı nı)'.c.
bk.tn.ı Alın· ı~arı doün.rıaş bukuı

ll'Dk•ad,.·. Bu !uW~ce 2000 Alman öl. 
ôU<'Ulıni;,lU.. R\.16 ku!n'<lleıi 30 U;pu 
ve 400 Aiınıanı ole C:1..;çirmiş~erilir_ 

S-...tlingt"~ın Cenup BJ.t:ı.:iııı:D. Aman 
m~ taaınızlan geri alilinı.>tır. 
Ateı~ cep.bcmlLı, Y Ki Lı:•J ke

slmindıe 3 mı.i6't1Jhk._·nt nıe\•kl Wt:ı RUB 
kıJVvdlcr"1:lll elin< g<ÇJitişt.ir. AJ:m.ıı. 

- bcı·.:ıa 900 öla veımişlerciir. 
Hıev"i:ı fu''Llnda. Alma.nlar bir o;<:A< 

ıye- :-C.c1 geı.i .ı.tı:ml.}latdlr. Sidoetli 
ça.. pı,ırmıb <l.-.·anı etmektedir. 

&..1 Kıoflo:>ı:Ln!n. da Ru.s kuV'\·et!.ıi 
rı u. <.Iay..ı er el~ ct.ıruışl..roll". 

Tl:l'WSTA CARPJ.ŞMALAR 
ÇOK ŞİDDETLENDİ 

fevkııeliıdc v'"1!iJ'ol ba!Ouin ~ctl«lllliş 
dliuğu .rıadyo ;ı., ı:An cdilmiŞ\ir. 

MABE')AL AN'IOSESKOYA .81& 
St.;IKAST TEŞEBBÜSÜ! 

Zür:.ı.teoı btl<ü.Ul>yoı·: Roınar,yaduı a
lman bir l:ıd>eı'C cörc, geçen.l.eTdo Bi,.ik,. 
r~te !itik.si bir eeı.-it ~ ı.1.,... 

.,al A.."ltone9İlo'ya bir suika..l yıopılm'I" 
w-. Söyleıııılğtıe core, bıc a.ıitn ırw-.

şaU. nt~ ttm.iş ve ym.reı"\nı )"3.['alt.m..."> 
tı.-. Bi• ~ kişi tevl<if eailınıştir. 

YUNA!. IL\l..K.V\'DA GALEY.\lli! 
Loa.dıt-aya geldl ıınoerJ.cre göre. Yu

nanlı&taıufu çeote:eıtiın. .s.ıy~ı gitti&çe art.. 
m!l.k.tadır. Bun1arın üçt'J birinı:!cn f<lZ· 
Jası Gir•t.k bulunm.ıkta<iır, 3,000 çete
ci.nın f3D~iyc\.tc bulı.ıru:iuğu tahmin edH
nı.ca.tecur. Mıhve.rci:t.:ı·, şıma.li Afrika 
ha<i.i~ri cio:S.yısiy!e h~k:tnn sutcn ga
le:t-·anı yat.ştırıruık üzere Yun..ıni. tanı..n 

lktJPaoi vuiytrtinl diluL\mcğc çalıı
n\a.k:ta.d.ıl'la.r. I~yan n-.a~ıUcrirıdc şim
di bıiJıl..ı:.ı.za. .iki rr.ııctrut-..keli. lıiıJ~ti ren 
~!arın ~mlııt:>dwı b.tlı>«ti 'ne"&te. 
Gir. 

Kor!o ve Preveı.c lim.aılırı l~a.ly.ın

don:ı.nma.sı için birer üs o . .ata'k kW.:... 
mlmakt.:u:ıır 

:E in İst?ih\iıin.in 2j inci yidöt'tiiırr.il mli
""'5d>cli,Yl< M<ıır..,.l Mannel'hay.m dün 
:JU aüni · <:ınri neş-.·cLmiŞ,tit•: 

•Fin .istiklali, :mca.:ı: harp mey<lının• 
d.a ve p.k •iP< !ed..: .. "rl:ldac bffia<ına 

elde o.tw:ııcr:~Lur. Ih: tlev!etni .iclik.IALl 
anl3k ku'v·\·t.t:.e k:uru·ı;ır ve .ku·ıvet.e te
~ cCa;r. Biz istlkl.alimiti '.t va.rlığl· 

mızı ll' .. '1.1'.~ etm.ı:K içln si.i~llllUZ el.i.
miz.de dôYi.ıŞüyorı.ıı.. Bu miiccdti.edo 
Fiil ord\.ı.,.'U n..a.d.di ve manevi kudretini. 
i.~Jt etn1t~tü·, Fia a.Skcrlet·i:n.t:en cok. 
i<Ylcr l&l..dik. Faka< oolann <i.<ıhu faz. 
bs:.nı da jiapacak:]arıno üm.iuinwz. var
dll". 

ESKİ EFGA.'i" KRALI 

AMANULLı\H HAN 

(1 inci Sahifeden D~ va'n) 
St.1.'\iıltgl"'~dın Ctmuıp Bal .... !PıU'.ı, Al· 

mın k.a.ı'Şl taarruıL•rı gar ,t.·J?r..ış ve 
00.::ı. nokt..~at"<ia Ru.'1'tı..r il.er' e.niŞ:.C.r<l~r. 
~2bri:ç,·Jnr ın.ili.a~k-sindc t.qpçu dü-allo
su oln~\lŞtur, 

t-1e:....,a:. ct.'{ihesinde, VelWki Iıuki kesi
mindf' bit· çok iakftıı ru-:..:..t.al•rı RU5 kuv
vetıll·ı'iuin cl.hlı& geÇ.üı.şt.;.r. 

Rjw'<iıe 20 Alman 'karŞı 'tatıtTUZ1 ~ 
feciihn.~ti.r. 

Londraya göre 
! 1 ;.,ri S:·h'(cdı ~ı Oe"•\m) 

taarruzunun ba ;ladığı ü,· haftadan
beri ilk defa olarak Almanlar k:t.1'
şı taarruz için bir k~ç t~cbbüs 

hareketinde bultıomu~.ırdır. Al _ 
manlar ş'ır.di Kaikııs §İmal de -
miryo!u bo:·ur."a RMtoftan tıııkvi
yeler getirmektedirler . 

,_:::m!!,,....ml'!"!'m11•--BUGÜN ..... ,~~om:ı--~I\ 

T K $ İ M Sinemasında 
Şlihr~ bjl.Jn düny~ya yayı!an beste vo nağmele:'. htrk:esin a!· 

ZJTıd:ı dolaşın 

BüYiik Ro'llanlar . . ~t'rcna"l!ar ~-ı .t'l!l"r i 

Tiirkç~ ~özl i 

'Sa., Rolde: llütm d:idlya ,e;r. • ver!'cri:?ıin b~ricik tlllolhbubl\Sl 
at ı vtidılz 

İ~PERiO ARJANTİN A 
End'lli şt14' ve fıi-.::un <Wlu eüz "'lkltti ara.n-nda gc;:m_ ölmez 'bir qkın 
ı ik;j.>·c i ..• y· 'lll;."ll bir sv\.ı:in~n tı.ıtıı-;c.g, kT,.;ln mtri!<aları, gOOüJ ma. 

L a:nJarı, lr.iıı •• int<l<.am ıı:t!meleı lo dı>lu bir ~>lıeseı-. 

Yeni Ginede 
Japonlar 
s ık ış tırıld ı 
Me}bourne, 7 (AA) - General 

Mac Ardlıuo- umumi ikar~Shı 
tebliği: 

Müttefik, kuvvetleri, Y ooi G1ne 
adasında, Buna'oın doğıı.sundaki 

kıımsalda Japon kuvvetlerin! sfrı~ 
tırmak:tadırlar. Diğer düşman mev
zileri de tazy'.Jı; altındadır. 

Müteftik bomba uçaktan yeni 
Breta Gn~'a adasuıda. Rabaul'a 
taarruz etm"'1ardir 

Libyada 
Kahire, 7 (A.A.) - Libyada 

yalınz devriye faaliyeti olmuştur. 
Hafü hava faaliyeti görülmüışrür. 
iB ı r düşman av uçağı tahrip e dil. 
miş'tir. 

Paraguay hükume-
tinin yeni bir kararı 

A•'CUncion 7 (AA.) - Paragu. 
ay hükUmeti, mhiver devletleri le· 
lkine kred açılm:ısmı yasak eden 
ve ibcr ne mahiyette olurs.ı olsun 
m'hvere ait sermaye ve nukuda 
ambaııgo koyıı.n bir kararname 
neşretmiştir. Bu kararname ayni 
zamanda, ticari ve mali işl<>rde bu 
kredilerin kullaııılmasını meney -
emekte ve mihver memleketlerine 
ihr>ç müsaadesini kaldırmaktadır. 

Val i Muav ini 
Yaıovadın ltôndl 
Vıı.I; muavini Ahmet IK'1ık 

Yalovadan dfüııınüştür. Mumaileyh 
orada Çııkıı.- köy, Kap.ı.klı köy, 
E1maı. ve Aşağı Kocadayıda inşa 
olunan beşN sınıflı yenı mek
tepleri meraı;imle açmıştır. 

Aparhman kirasını 
arttırmış 1 

B.lıç ... kaptd.a Ac~ - t.ico
retl< _.ı ve Harbiyede VA Konağı 
oaddw~Dde Bi.rbk optırt.nnaını eahi:>i 
Fctımi Bir:« .ı>.'.)ttrnaru.n ı.emin mı.. 
tında ı numaralı dai.r.c&ini 930 91"-Ylıe.3-inde 
18 Jiıcya vordiı:i ve 9H d.e h hiç bLr 
sebep olrııai<ı5:ııın H:l'ttm adında birine 
27 liı:ya \'ur.:iilJ;t>doo. <iolayt Mili! K<>
~unma ?vICi'hk.cme:JiTic vcril:mi;ıtlr. 

Ucuz şeker tevziatı 
Memur ve mütekaitierle eytam 

ve eraınile ucuz şd•er tevziatının 
Klll'han ıbayramtnd:ın evvel yaptl
ması bu sabah kaı»rlaştır~Imıştır. 
Memurin kooperatifi ve kend' ko. 
operat:fi bulunan devlet daireleri 
i:e bnı bakkallar bu tevziarı ya -
pacıklardır. 

Tevz'atta izdıh•m!' sebeb'yet 
verilmiyecektir. 

Bir kaşar peyniri 
muhtekiri tu•u ciu 
Ka.D!cöy~ PJ7.ı.tr Y• :. • ·~ 82 nu

'lnr..~da hch·•<-ı:..k YJP.ii.i. .dl>ı .u .n oğı1u 
}l.ı'..\ik.ı Gidd J.ır=1-'Sun..: 230 k,J.c'UŞ &'it. 
:1~1 1CQ;J eden ~ .~ pcynı.I'ini. 240 ku· 
rl:Ş.ı. s;.ttı!;ı d-ıın, sote~ iz y('re f'.at art· 
lıt"Cıtınd::.n ll'lilll Kor'1:1'W.a. Ml.l!t«11tıeoi· 
ne ~ri~miştir. 

Vagondan ylk 
çalln lı ma~ 

Ha}darpaşa garında gardöfren 
Adem, dün gece gümrük ıdaresine 
ait yüı~ vagonlannd:tn birinin p~
cercsini kırarak içer'de bulunan 
balyal~rd•n üç top astar!ık ku -
m>ş çalınış, kaçarken suç üstü 
ya.kal.mmışrır. 
Hırsız g:ırJöfren Üsküdar müd-

deiumumfüğıne 'le;\im <dilmiş-

ti r . 

Karın deşen 
çır a k 

Dün gece Beyoğlımda fs,til:Cl51 
cadde indeki Hib.nü tab!aıt fokaıı
ta<mda kanlı bôr vak'a olmuş ve 
bir çıı "'k bıçakıla ayni yerde çal ı
şan arkadaşının ıkarnı.n.ı deşmi}fil• 

Had! e şudur: 
İ.stiklfrl e:ıddesinde Hü• nülab'al 

lo.kantasrnt!a çalışan Hakkı Hiç
yılrnazla, ayni yerde çıraklık ya
pan llüse)·in 11'lıanıtauuı temİ7'1en· 
mesi meselesinden birbhler'le 
kavga etnı.i~l er, bunlardan Hiise
yi.n eline geçirdijli ucu s'vri bir 
e!inıck bıçai; ı nı Ha.kkı Hiçyılmn· 
zın karnına saplamıştır. 

Bu bıçak daı bc.:.i neticesi nde 
banaklan dc,i'len Halı.lkı, baygın 
h "<r ha!de BeJ'Oğlu lıa•tancsine 
kaldınlmış. llü<cyin yakalanmı~
tır. 

Nöbetçi müddeuimumisi yarala
m a etrafında !ahl.dk ıııta devanı et
::nekede. 

Amerikanın 
harbe giriş 
yıldönümü 

Vaşington, 7 (A.A.) - BUgiln 
Amer'.'kawn hııri>e girişinin yrldö· 
nümü ohnası münasebetile gaze
telerin büyük lnsmının baş yazı
larını yalnız Peaı'J Hıırbour taar
rnzıına değil, ayni zamanda Ja
p<1t1yanın hedef tuttuğu goyelcnı 
ve o zaınıını<lanberi tamanılanruı 
Amerilcan isiekforine Jı.asretmıiş 
buhınmaları hayret vernıektıedir-

Bununla beraber , Lon dra basını, 
en önemli yeri Rusya ve Şimal 
Afrikadaki hiidkelere tahsis ey
lcm<>!<lcd<der. :Makale ba~I.ııkla· 
r'118 bakıJacak olursa gııı.eteleri 
en çok işgal eden nıevzuun Tıı· 
nus'daki haroeketler olduğu gö
rülür. 

Napoliye yapılan hasar 
Kahire, 7 (AA,) - Cuma günü 

Napoli'ye yapılan ağır !ı.ava akı· 
r.ından sonra cumartesi günü mut. 
tefiık ke~ uçakları tarafmdan lbu
ır.::oda alrr."'1 l'otıograflar, Amerikan 
liheratör uçaklarından 'b.irinrl:n !bir 
İtalyan kr~nzörünü b:<tırm•ş ol
duğunu gösterınektedır. 

Fotagrafları inceleyen ımütehas· 
st.5lara göre, bir haltı harp gemisi 
ile başka bır kruc>ı(ir tam 'sa -
iıeUe ağı< has.ıra ı.>ğrablmış ve de.. 
mıryolu tesislcı·i de taruLmıyJCak 
derecede karışt< bir demir yığını 
şeklini almış bulunmaktadır A -
mcrikan dokU'zuncu hava kıt'asına 
mensup uçak ~ılohrı taı·aiından 
yapılar. bu hareket Birleıj'ôk Ame

rlkanııı İtalyan topraklarına doğ -

ruda.n doığruya yaptığı ilk taarruz
dur. Bomba uç:ıklırıntn heıpsi üıı

lerine dıönmilşlerdır. 

--0-

Şarlonun radyo 
i!e hıtabı 
(1 inci Sa-hifP.dt'n n,.n.ml 

Daha ziya-de bir •muhavere• 
~eklinde olan ]romı~a evvela 
Türk spi:ke.r, Şarloyu takdim et
mişfT. Müteıı.kılıen bir Türk spi
ker bayan, Şarlo ile mikrofon ba
tında şu gö.riişmeyi yapnuştrr: 

- Nasılsmu Mister Chaplin? 
Sizi yanımızda görmek b 'zim için 
hem büyü'k bir zevk, hem de bil· 
)ilk bir şereft'r. Tüt,kiyede'ki dost
ların.na ve sizi sevenlere söyliye
cck bir şeyiniz var mı? 

_ Hcı·~eyden ene! Türkiyede
ki dostlar:ınıa seliımlarımı gön.ler
melk "sterim. Türkiyeyi ilk fırsatta 
mutlıııka ziyaret etmek azmin.de-
yim. 

- Eminiın ki bu güzel mem le
kdi g&ııürseııh: çek ını.-mmın ola
t"aksınız ve ora:tıııı çok sevccek.
siı>iz. &nra "'zi TürJı.iyede gör. 
mek isteınlyeıı tek bir kimse tah
ıııin cJcntlyorum. 

_ Do•tlarıın, benimle mfrla:rn( 
yapan bayıan çok güzeldi·r ve Tür
k:ycyi ziyareıt etıncyi İbtcıncıne 
bu da bir sebeptir. 

_ TC>jC1ılı.iir ederim Mis.ter 
Clı:ıplin. Türldyedl" sizi din!iyen 
do:>tlamıaa b7r şey· söy !emek İs· 

ter misiniz? 

Demiş ve Şarlo bıırıdan sonra 
b;r Nasrett in Hoca h.ikayesi an· 
Jatmışbr. 

Memur fara tevzi 
edHecek kumaı 

(l inci 3 ah iff cl<,n Deva m) 

yecekle.i kwnaşları )ıapma;.ıa 
meşgul dürler. Kadın kumaşlan -
nın dokunması 1() güne kadar bit. 
m ş olaca[<, ondan sonra enkek 
kuma.~.aııııın dokunmasıl>a b;ışla· 
naca;;ıır. Erkek kumaşları da 20 
gün .~inde bıtirilEcektir. 

Söy '.cndiğiııe göı·e tevzi•t ı ay 
sonra baş!ıyacak ve lO gün için
de bı(.rilecektir, 

Tevziat1a karşılaşılması muh • 
temel olan bütün hadiselerin ön
lenmesi için tedbirler alınmıştır. 

Twziat Yerli Ma~lar Pazarı ,,
lan yer1crde bu pazarlar vas.ıtnsi. 
1c, olmı. an yerlerde :&e; o yerin 
büyC" mülk;ye am:ri braftndan 
tav'n edilen bir ticarethaneye 
yap:. n!acakth". 

Yine &ıbit gelirHlere dağıtılıcak 
olan parasız kunduraların yJpıl· 

mosı b'tmek üzered'r. Bey~a
kı kundura labrıkaşında yapılan 

bu ayakkabılar An karadan gr1cn e
m:r'cre ı;t>re taşradoaki şubelere 
q.önd~ri!n1tktediz 

ltalya ve ilk 
darbe •• 

CBll9<Mkaledeıı nevaml 
her türlü vasıta tahrr.i< edilmak
tedi<r. Amerikan ve 1ngil iz propa
ganda 'kaynaklan harıl h an1 İtal
yan m illeti ve maneviyatı üzerin
d e müessir olacak neşriyat yap 
tıklar, gib.i mes'ul adamları da 
İtıtlynyı dünya milletleri uazarJn
da ..takatini ve h arbi şimd ·den 
kaybetmiş• bir hale s<ılı:ıruya mu
vnffıık olmuşlırrdu. Çör çil ital• 
yadan istihfafla b'.lhsetmekted'r. 
Eden ö}'ledir. Amerikan Bahriya 
Nazırı daha ileriye gi1ııniş ve İtal
yanın ayakta sallanıllğın ı söyie
m' ştir. Sicilyada isyanlar çıktı
ğından' ayan iiz.asınm ~raldan 
sullı istediğinden, halkın pence
relere beyaz çarşaflar asW<ların
dan, açlığuı. darlığın, harp aleyh
tarlığmm a1/bcdelere sebebiyet 
verdiğinden, İtalyan askerinin 
ha;belmek iıstemey"şinoon artık 
o kadar sık bahsolunın1ya başla· 
mı tır ki, bütün bıı.nlaııa bakaıa.k: 

- Artık İtalya bitti! 
Diyebrlmeınek güçtür. Hakikat 

bu nıu hıiruiyoruz! Fakat, hak kat 
olan b'.,r ~ey var ki, o da ıniitıtc. 

ilklerin İtalyayı ilk hedcC olarak 
r~~ııkler;,.i r. llerlı:ılde ve muhak
kak ki deınakrasyalar Awupa ka
usında ı:.k daPbeyi ltalyaya vurup 
Almanyayı teu it ııtmeyi düşiinü· 
yorlar w Afr.ikada hal'bedcrken 
bir yandan da bunun haznlığını 
yapıyorlar. Maahııza, ltalya hak
kında söylenen ,.e haber veden 
her~eyiu yüzde ellisini propagan
da \'e ha:ıı:rhk gayH>ti farzd..ek 
dahi bu harbin ça•ıpışına gayret. 
!eri iç"ır:le llalyııun tali bir ma
hirct ve kuvvet ifadesi i<Çin<lc 
bU'Junuui,'ltnıı 1ilile1menıi)·c im
kan yoktur. İtalya İmparatorlu· 
ğuııu kal hetm"~tir. :\taddc 'kay. 
nakları kendi ine yeter ve bu har· 
bin muuzr..ıım vasıtalarmJ karşılar 
halde de,!;ildir. Orousu gerek Yn· 
nanistaıı.da. gerek Afri.!<ada imti
hanı kazananıamı tır. Milletçe b"r· 
Uk halinde btclunma.clığının birçok 
delaletkri ''ardır '" herhalde de
mokra,yalann h<ıva talıl'iplt>riııİ 

k:.rşılıyacırk ne kara. ne de hava 
iktidanna tam tanıma sahip de· 
ğlldir. l\fu,~J"ni dahi Almanya 
dan gelecek uçaksarnr ba.facya· 
lardan en biiyük yardnnı ookle
diğini Miylemektcn çc'kiıı.memiş
tir. Bu şartlar içimi<> ve karı,ısm• 
da Almanyanın vaz:yeti \ "e mııl<a· 
\'cınet:i ne olursa olsun İtal )'aıwılü 
he~halde zayıf olacaktır. Bina en
aleyh deınokrasynlar M:hvcr' şim· 
di zayıf ndktasımlan vurmak ve 
birinci hedefi istih"Bl eylemek gay
reti iç"nde bulwıuyorlar. 

ETEM İZZET c=:.. •JcE 

Cenubi Afrika 
(l illeJ S;lhifeden DP\"aın) 

ed~medikleri iddiasının esassız bir 
şey olduğunu beyan etllklen son. 
ra Londradal 1 müşahedderi.rı.e 
geçmiş ve mihver dt·ııizaltıi:ı:rına 
ka~t ikoymak ıçin husw.i bir teş
tiliıt yapılıınısı icap etlığiı< ima 
€ylediğin: söyledikten scnra M. 
Çörç:ld<'n s·tayişle bdıs<',n.iştır. 

Çörçil'de hem gö~ açı·klığını 
ve hem de insicamlı bir düşünce 
ka-biliyeti buhınduJlunu söyliyen 
Mar,'S.11 Smuts: 

,_ İngilterey< z:ya~t:mde 00-
ni en çok rcfahlanduan şey Çürçı. 
!in ark.ısır.dakilerin müsbet ve 
heyecanlı H<ir birliği o:muştur. 

Bu, zafer n kazanılması balomın
dan en değerli varlııklardan bi•"inr 
teşkıl etrnekredir ve nih•i ...Uer 
h erhalde müttefilderindir.. de
mi<ştir. 

Av· upaya yapılan 
hava akını 
( l inct S;ıh-ifedPn Devam) 

sonra şimali Fransadıı.Irl Lil şehri· 
n e ve yine şimali Fransada bulu
nan Abeville'e ve Ho'1an11anm 
Eindhoven şehrindeki imaliıtha
nı>lcte ,-e b ilhassa Fllöps .ra11yo ve 
ampul fabr'.<lralarma tevcih olun· 
mustu r Bu b uslll9la n~edilen iki , . 
tebliğe göre akından sonra yq
pılaıı keşifler Fil ipş fıııbrikalaıının 
esas kı..'1nılarma eiddi :ıaraTlar ya
pıldığını ve diğer bin.alarm da 
alevler içinde olduğunu göster
mi~tiT. Bıı foJırcka ite Ein111ıoven 
şehr".ıdcki dfl:cr fabrikaların en 
bü)·ük i.•tihsalah Alman kuV\ctle· 
rinc git.n1ekte idi. 

AKIN BEŞ YÜZ TAYYARE 
tLE YAPILDI 

Londra, 7 (A .A.) - ·B.B.C.• 
Dün gündüzün Holandaya yap~ 
lan akına y üz ka dar bombardı
man nçağı ve dört yüz Spitiayır 
iştirak e1mişt ir. On rki tayyaremiz 
ıtMi döıım~lir. 

' 
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Bu harbin meselelerinden : 

Hava hakimiyeti gibi 
denizaltı da harpte 
kat'i neticeyi alamaz 

hazırladığı cephe hücumunu ge -
cik ırmek, bu hücumun kuvveti!ll 
mümkün mertebe kırmak için bir 
v.ısıtadır. Mukabil •'>lukad•n ıınu
dafaa harbine çe1tilen taraf ıçın 
en büyük fa~'<la harbin süriincc -
me~·e uğrayarak bir uyuşma su!.. 
hu elde edebilmektir. 

Birl~iş mill«tlcr'n Almanya 
ve Alman i;ıgaUr.deki mer.kezle.,. 
yaptılWın hücumlar hücum deililo 
abluka katagor ~ine girmei:<troir. 
Mutlef.kler n deııi.z abhıik.asın& 
bir il!ve ve bu ablukanın i<."Vsi.t 
demek olan bava akınları millıve
rin isthsal kudrcrini kırmak ga -
ye.;;m takip eden bu usul; harp 
silahlan imalalını oldukça felce 
uğratmaktadır. Bu akınlarla mih
verin her türlü na·kiı vasıta ve 
münakale yoltar:na da ağır dar • 
beler lnd:irilmektedir. 

Gerek sanayi mcrkezler:ne ge_ 
tiri'.en ham madde, g•rekse istih ~ 
sal merkezlerinden cephelere 
sevkP.dilen mamul harp malzemesi 
sevkiyatını hatırı sayılır şekilde 
sekteye uğratan akınların moral 
üzer:ndek; t•.s'.rleri de büyüktür. 

Alman denizaltıları meseld 5 
bin tonluk yüklü bir müttefik nak. 
!iye gemisini batırdıkları zaman, 
bunun mukabilinl İngilız hava 
kuvvetlerinin Almanya yahut İ 
ta'lyuy• y•ptH<.ları •kml•rla iidc. 
me~tcdirler. Hangisinin diğerin • 
den daha müessir old'Uğunu zamın 
göstereceğ' gibi bunların sekiz 
yüz ronluk bir lokomoüfin bom _ 
ibardıman uçakları tarafından 
tahrip edildiği zaman haııg:S:nin 
daha büyük hasar say;lacaığ;nı da 
hesap edebilmek ancak nakLyat 
mütehassıslarının neticeye ba.ğlı
yahilecekleri bir meseledir. 

Hava akın:larile denizaltı harbi 
arasında büyük bir fark; milwe -
l'in istihsal sahalonrun Anglo -
Sakısonların 'hava akınt menzili 
dalıiLnde olmasına mu;kabil. Ang· 
lo - Saksruılann gemi te:zgfıhla-ı 
. bilhassa Amerikadakilerin. mih
ver'n hücumlarından tamamile 
masun yerlerde olmasıdır. 

~nci c-Oıan h:ırbi gün gcçt>:v;·e 
bir n,ünakale har-Oi halini almak -
tad r. Japonya ve Almanya iç:n 
esas me 0 elc şimd ye kadar işgal 
ett.kl ri yerlerin en uz:ı';.; kö.< .. -
!erine kadar çok sc·i asker;. w 
malzeme nakliyatı yapmak ve o
raların il<ımalini liıyL1<ı veçhilc , ,_ 
şarmaf'.;tır. Bu i.ş!e bilhossa Japon. 
yanm sendelediği görü:mekıed-r. 
Nakliyat yarışını k:m kazanırsa 
bu harbin galibi sayılacaiiına •ben.. 
ziyor. Şimd'lik ise hı.ç şüphe yok 
k i bu iş'te müttefikler m?lıverorn 

arayı geniş bir marj ile a901.4 bıı· 
lur.uyorlar . 

SARAY ~:::::-
H,:ılkıiı:t Ye Ycışıanmış bir T11rllıi'C 

B~ HISl ve Mü""5lr •ııflı•· 

:ı.n.ı - eden 

ÇÖL DEVLERİ 
Rcr.kli w 111\l'aZZ&ım filminc!ek.i 
~ain gıi.izcllıği ve ihtir...s.:.1 
n:.t.'\.""ZUU ~:e ıeylrcikriniıl takc..• 
r d azan 1l)'tlr. 

B3f Rollerd<: 
RAl\"l>OLPJ! StOTT -
ROBt:ı::r l 'OU.SG 
ÜRGİNİA GlU'IORF. 

Mı:tiııır Alrn;ın Rciioörtl: HlİT''. 
LANG"ın ('t"viı"d A:i bu urcsı. 

f.i:mJ 6'.Z de gidip gôr\im.z. -------11 

R6*li Film: Teknil.in-in en Eun Zafer Aıbi.:!c-sidjr. .... _________________ !_, 



4-SON TELGRAF-7 liııııttltANul'fı• 

KonVoylar . 
Yüzlerce gemiden müJ 
t9ekkep kafileler, nasıl

1 

lsuLMACAr 
HA.LKEV LERtNDE: 

Barı kocama ı 
dlfklnl ... . 

(2 inci Sahifeden Dev-> ) 
bıırıbiıierine &"ır't..-kr. Şt..fi:ku Uint~ ter-

GÜREŞ 
Musahabeleri 

/ 9 SPOR 
F enerbahçe · Beykoı 
takımını 3-2 yendi 

12,4S6789 

• • • • - • • - . • - .. . 

lıiık. m gcc;<'t' maşa nı1, ~c ın 1 

(2 inci satı>!cdm P>O"VMl) 

Yı.rsui, !hasmını cn, on beş da
k.iika kadar böyle hırpa.lad1i<ıtan 
ve sersemlettiıkten sonra birci er. bir 
re çapraza geti. i. Ve olduğu yer· 
de Pons'u; çamaşır lbiik~ g-;lbi bii>
kerek a1tına aklı. 

-.~~~~~.;;....~~ 

seyahat ediyor? 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
~ 

• • • • ·-
-

-
ğ 

Bu, Mbc.·.vefi midir, t .. :kkelı.i mid:i.r, ney. 
Br, o da unıa yapıştI•!"ll' 'bQkatı_ &; dlı.. 

.k:ika. oıtll"ll oı•talk süt lın:ı..D ... &ıiki dö
~ onl.ı• dıcğd Çı'lki:i;p yalarbı", Dün 
~c d~ dövüştüf..:ten sonra, ikı.:;~ bird~n 

f;g.,.. başladı: 
- M<del AJ.:..ıı ... Yangıu var, yanı· 

yoruz. dıyt· _.. Aklım ~ınxi tn gitti. 
K~ip wka:C kapl.i1111 güç açtım, l\.Ja
h.or. ıeli içeri g-trxh. $_,fada, tarrıba lkr:ıl,. 

nııı. GJız:ar .alev lı·v yanıyor. Nrysc 
soıxt.ırciü:'t• . .Sön-,iu.rö.Uler ;ı.mma, be
ni.n d~ yi.lli.·!:>· n oynadı, . . !· ... I .. r»tı1mn 

1 
ı1 lL r.Y~ yatl!Ştı. Ne melısc ıı.dnı ile ... 

Yusufun bu hareketlerde Fran· 
sız hayoali, arsl~n kıudı·C't ve ku".· 
veti, teknlk ve !bilgi varlığı bir 
anda Türk roru ve manevrası kar· 
şısında hıçe inaverm;,,.u. 

Likf erin birinci devresi nihayet buld&I 
Lıg m.ıçlaT111ln bırir.ci dıevrıll!Iİ dün 

ı-~cıot"I'baıhç-.? st .. dında yapı:lilıo: Fener· 
ba•h<:e - Ba:ykoı kaı;ı!.:ışınq .Ue nihayet 
bu,m tur. Pu\'.tn vaziyetine ıöre bi. 
l'ir.ci de\ ('eyi Bei'i:.t~ yine birinci.lüde 
~~-rn:ıf, } t:Ilt ı t.ıı1ç.. ~ıncı. Galat.as&nty 

1
. 

uçuncU o~muş.uı.rdır. Dün.kiü maçuı taıt 

<L..dti'kalarda Kem..Hn Fener 
d<ığm şandelled:ği lopu k.ıpan Şalı•P 
fev.k.ı.l;,l:dc bir vuruşl".1. Cihadın plonjO' 
nun~ coJğn:t"ll iJ.tlınci Re,Ykoz gı.>llınli çl
tkaı'dı Vf" bir.ız so!11'.1 d.ı bJrinc-i de'\.,. , 
O - 2 Bey-.t:oı.i.111\ ga:t"bcs.ılc nihayet bl.1' 
<tu. 

.. ... 
1 • Brt 

Soldan ufa: Bunlar lngilterede muhtelif li-
1 

manlnra ne suretle tevziolunur?1 
Tercüme eden : Seyli iv.ELEN j 

Bu harpte deniz ııatiiye.tsnuı 
Mı milh<m me&elelerindeın biri de 
lro.ı:vc.;yl!"'H'> yam büyilk.ı:eıni ıka
f>leleriıt'ııı sevk.idlr, Harp malze,. 
mesi, ti<:ari maddelıcr ve türiü eş
ya taşıya.n bu ıııeıniler ııdelumum 
kruvazör, t=pido, denimlt. ft 
tayyareJ.crin. hiınay...mdc lı<>plUCM 
yeti abriar. Kaflenin lıa§ı; bu sıe
ya.hate iştirak eden harp cemile· 
riıı:in lruma""M!Nkr. Her V&J>U"Ul 

rotasını o tan:zim ve idare eder. 
Konvoya dahil olan gemiler 1ets·z 
muıhaber._ ıolı.rlar. Fakat kc.n.
ilileri ~ls'deriıııi kullanamazlar. 
Y al.nr:z harp gemileri bundan ru ü.s
tesnadır .. Onlar da şifre ile mulıa· 
bere ed.eı11er. Diğer taraftan Te 
Yl>l'k Şahir Post gazetftlini:n den"z 
muhabiri başka memleketlerden 
hareket edip İ:ııgil1ereye gelen 
l.."l>nvoy larm, büyük gen1' kafile
kı·in!n İngiıl!terede nereye, nasıl 
tevzi ve sevkedildA<ılerl haldwtda 
yaptığı ted.kikıi anlatnıaktadrr. Mtt
halıir ~w ki: 

limanda yer alacağı okunuyor. 
Kimse iti.Toz etme-zse, gemi <J\'· 

velee tayin edilen limana gönde· 
ri!iyor. Fakat i.•rni geÇ€n limanın 
mümessili itiraz eder ve gcm!nin 
belıılendiği gii.n o limanda y6 bu
tuııaını)acağnw söylerse, o zaman 
ırcm'ye h..şka liman JIÖ!l(eriliyor. 
Tabii her miimessi1 kendi lima· 
DtDln bç gemi alabileceğini, m<ı· 
ayyen günl«de kaç gem Ur yeriıı 
boş olacağım, suyun detlnliğini, 
vinçlerin kaçar lı<>.n kald:ıra bildi
ğini, o !;imanda boşakıla<ıak olan 
hamu1""1in nerel"1e ve ne ,..,.,.ait
le ve ne kadar zamanda se\·kedi
Jebileceğini filiin gayet iyi bil
mektedir. Mesela bir geminin i.>mi 
oktmuyc:w, ve l>u genıini.ıı evvelce 
•A• limanı~ git:ınesi~ karar al· 
tına alındığı söyleniyor. Faıkat lru 
gemi hueket ell:Jctcn oonra, ala· 
.kadar Nezarc't goınin" n hıınıulesini 
~kil eden yiyecek maddel<ırinin 
heınıın isıtiJıl~ merkezlerine da
ğıtrlmasmdan sarfınııza~ etmiş, bu 
yiyecek madd.eler;ni si-Ok etıniye 
karar vermiş; ve bundan d<>layı
dır ki ge.ıni.nin •A• limanına değil 
de •B> lim<ımna gitmesini isüy.w. 
•B, l.imanm.da fala~ &ünde Ytt 
olacak mıdır? Olacaksa, g'emi ora
ya gönderiliyor. 

1 - Volış; <?.g;.l, L.ıtıırnbi<;~ bi.rlıi, 
.? - - Ben (A ,.,~.ı), Kıı·ıruzı1 • "'>L.iı.. 3 -
Pi ~·ır" .. n~11k., -ı - CS.ıl<.:• L, ( .tiımmtzd::ın, 

S - l.11'llr. G inek y;ı\'turu, 7 - T,·r
SI G .,...._.ı. San'M. E:l'ltbl:er

1 
8 - Tt"f'lri 

i>uT-.ıtıtJ g•'.cn ı!<öl.jg.,, (J<; k.alimc) 9 -
Şi.iıret, Tt:r ; ~lllll, 

g.r ~;.i şahit el. .a ot'llcn;J.a.i.kt.t.'Oı 

sonra, lıün"ın-ı.in ~ k!iı;yJe kıarı knca ba· 
r~ ı.ıur D< \ .. i7cr.ıınu-0.n \.'J~Eçtiler ve 
lxr.ıbf'rce m<ilııkerr.edr,. .• ç!ktı;;ırr, 

Ywıuf, el ensclerden sonı-.. Tii.rk 
çaprazlarile hasmını ı.ltma alm:ş
tı. Şimdı Mösyö Piyere söyle'diği 
üçüncü oyıun k.a1m1'jtı. O da .kaz 
J<anadı. 

Piyer, oyunları sayıyordu, Ya- , 
nındıı 'bulunan F'ı>ans.ı başp(•hli· 
vanlaruıdan Loranlöbu~ rord.u: 

_Mösyö Pıyer, ne sayıyorı!LI'n? 
Yusufun söylcd·lklerini anlattı. 

~tını vcriy"ru.z: 1 
l'ENERBAHÇE - BEYKOZ 

Son h&iıa.arJJ yJ.ptığı maçl..mia gü- J 
zel oyi,.UJlar çE,·a.ı-_ırak cidden parlak 
nelü:ı:.ı..1' elde t~dcıı Bc.-y,goı. tak.ımın.m 

Fenı:ı'bd.h\·e kat'ş·~ında aıluca&ı netice 
bl~u"'- biı· a.a•tJ. uyandırciıgmdan Fc
ııcı· stad1rıcla büyük bir kalıaballk. top-

İKL'l'Cİ DEVRE 
Bri-n<·i d~\·reyi muva!lb&iyet:i ",;r f' 

kilde atla!..,n Bcyi<ııi'Jll;.arı.n \k.in<";; de\I'• 
rede YilrılI bir tftb~y~ ile baş!aal;IClan 
gör ~'-d, D.ıiı.ı ll:n. d~,,..~d.an iqbard' 
loplar! sırf va.-1:it g"~ :ı:ck. gaye Jc :;ı· 
gu ~Ja s..ıvı.:rın.ığ.ı b<.~:adılar. Bu h•f' 
ket fut.bol Uklık:eıiıı-Q.... yer alpıftlıi 
ber•at>ı:ı 45 da, ı <:..-\ am ett.irrlnL--1:' 
iıni\..i:ıl)Sız.Jlr Nılnkım bwıUJı ~ 
<;-ilb\lk ı.,-ek.t•!cr. 

~ Hepsi bir arada relen ıı. 
vu:ıılerre geaninin bir limana sığ· 
nuyacaiı aşikardır. Bu.nu merak 
ettim ve ş · md:iıki halde bu kab<I 
ş-ey ler h<ı.kkuı.da malı1mat verebi>. 
lecek yer olan Harp Nakliyesi Ne· 
zaretioe mWıacaaıtte buluaıdum.. 

BeDi alıblar, içinde kıtık G<;.,nc ya
km erlr.eğ"n oturduğu kıocanıan 

bir sarona götürdüler. Bu salon
da bu şekJ!de her sabah içtrmıa .,. 
detti.,.., Gemi Tevzi KoınisyO'llu
nll o azaları imiş. Odanın ortasın
da duran lrocaman bir ınıasarun ct
rafıoa d '.zllmiı, &lan bu kmk. ki<d
den her birimo önünde, lı.er b;;i. 
nin ~l ettiği limanın ismım 
göstcruı bir levha ,.anlı. Ve yine 
her azanın öoüııddki telefon, doğ
ru hatla o limana bağlı idi, Azala. 
rm he!' biri, temsil ettiği liman 
hakkında biliımıeııi mümkün olan 
herşeyi bildiği ırübl, aynca o Inııan 
c:vanıııdaki demi.ryol11 ve bn.al ve 
yol dıınımlanna da su 111>i viııkrf· 
mış!. 

•Her lırom-oy hareket ettiği za. 
man, İn.gilıtereye \'ardıklarırula 
hangi limana gideer!kleri her ge
min"n kaptaıuna söykoı.irmiş; r ... 
kat kafilen:io hareket etmesi.ıe İn
giltere~ varması arasmda g~en 
zaman zarfın.da l'İmAn huslllSW>da 
bazı ıdeı';~~Mer )')apma'k çıık 
kem !hını olwnıuş. İşte onu.o 
iç c.d İr ki bu sabah toplanımış o
lan 1m'k 'lııiştnio ber birinin elin
de, bU..kaç güne kadar belcleıııen 
elli gemilk bir kafileyi tıq,ıkil 
eden gemôleri.n isiımleri ve her> ge
minin tonajı, hamu.lesinin nev'i 
ve><aire gibi müfit malumat veren 
bir llıte vardı. 

•Komisyon şöyle çalşıyor: Her 
genıini.u İısmi teker teker çağınl.ı
yor; n ner~-e gideceği, hangi 

Yolda hasara uğramış olan ge· 
m ilerin ise derhal taın'r görebil

. melori iç.in, tamir İmkiııları da 
lJ.ııJ.ıınan linıanlara gönderidıneleri 
lazlDl g"'1ebHlyu.r. Bu takdirde, 
geminiro hamweıcini boşaltaca!k o
lan işçiler gemiye ayak basarken . ' tamnıatı yapacak &!anlar da a:vni 
zamanda giriyor, böylece hiç vakit 
kay bed>lnıeksizi.n iki işe birden 
ba l&myar, 

Bu J..~misyon gayetle seri, ses.siz. 
~ çalışmakta.dJ'r. Muhtelif liman
lar arasında roka bet yoktur, bü
tıiin gaye, gemilerin iş'ni bir an 
evvel görere'k benren yeni biz se
~ çıkabilmelc.riııi temin et
IOE'ktu.-

Yukarıdan aıa~: 

ı - P.fır.ı--;ı.t, Bit' m:ueı, 2 - c~~k, 

EJ ıntf<t,p!erd•'. Ct"L3. ı;RtJ..I, 3 - Dün
y:ıuın dörtte ~ Rı:kam1 4 - Ekk1en 

g"''""""'· 5 -- Az bu'.UT!\#", Ş,.U.t mod
c!o. 6 - Yti!ii.rel'mt."<, i\.1~,Jd!ıaı·, 7 -
S.~'~niık, 8 - BiJtıi.ilk !<>l'ıkct. Bal> A· 
nıd•;.1,...ıda. brr kı:.EAıbamız. 9 - Tct'Si. fN 

Dllakil bulmacanın halleclilmif 
..,ı.li: 

1 
2 
l 
4. 
( 

{ . 
I 

l 
s 

12345671!9 
s 1 t G AIR A •AG 
AIR t F E 11:1 ARA 
RI 1 y A• A Dı•R AI! 1 CIA D iYE 
YA M AL l E!AZ 
13 z ril NA M A z• 
D A R aM 111 K I z 
• M E T'E L ı K• 
R 1 c AT • M .,. 

18.00 Program ve Mcınlekc:t 

Ayarı. 
Sııat 

18.03 MUM<· Fasıl HeyeU 
13.45 

19.30 

19.45 

Müz\k: Rad1\> Dans Oriı:est.rur. 
(Şef: Nihad Eeqıin). 

Memleket Seat A.Y•ll ve Ajam 
H.i.berlt!ri. 
S""best 10 D.lltik:a. 

19.55 Miltzik: Sarlo ve Tildaülft' 
20.15 Ra~·o Gazetes!. 

Orl, •. :r i.~rtce yür'"-rkt:n, Vdiy~, a
gır ag-ı.,. ,u kal::lrı.nd•n gid:yor ve söyle
n~y,~:"du: 

Böyle karı kocal~ 'hl., ömri.inlde 
gö· n<'<fuı. Ak.şnm cfr;üç, &lb:ıh barış. 
Hrı:n ·kedi ı:e köPek gibi bıd;tŞıp dö
v-it:,. ler Hem de b•;i.blır'la'inıin PeŞ· 
~rinj,•n .1yr:.irrı:nı.lar. 

OrtQ y<• :ı bir külhaıni1 
- V~-ide, dedi; k.1r1 10Jıca.n1n (fi.si 

böyle oı.u,'. Hem dövüşü-, hem sevi
ş;r. Ncdt.n dcırll'r: 

•K"1'ı . -'"°""'"" OO;ı. l:mü... Biı-bi~lı>İ 
c:lögıer k),ş gi;nıü!> Diye ... 

vasr;ı.c ı,..,. ı. ... b,ktı, 
- Hlayct! oıı::dzn ın:i.s.Jrin herif, dıtdi. 

Al!11h ce-..aa.nı versin. Tammadığın kn.· 
d'Z'ıe söz atımye uto~ı:yor mu."'tın? 

ve, bir ~ı m•lEu<Sla ilarıta kırıla 
l<x>r•donli ~ 

B'ÔSEVIN BEHÇET 

(HALK 

Bir tıbbiyeli iş arıyor 

LiSE MEZUNU BiR GENÇ 
iş ARIYOR 

fstaııbul erkek lisesın.d.en me
zunu mve :G34t doğumluyum, as
iııerl'.kfo liç bir ilişiğim yoktur. 20.45 Bir H ' Tür);iJSli Ögrentoruz. 

2.l.00 Konuşma .OünUn mesırl~1et'1.) 

21.15 Müzik: Son So1o'laıı 
, _ Ciddi bir mües5esede tahsifünle 

21.30 Konuşma (KılnP'ev<ılllcı• Saati). 
21.45 Milzilc lbdyo Sen!oıııi ()clr..,. 

tr..., ı 
22.30 MenıJoket Sa.ot A:rm., AjMl& 

Haıb.erlei ve Borsalar. 
22.45 • 22.50 Yarn..1<.ö proıgıırın ve ka,. 

~-

mütıcm.asip b.ır ış arıyorum. Arzu 
edenlıem Son Telgrafta (Öz) ru· 
muzuna mektupla müracaıtt et • 
mesi r:ca olunur 

1 İSE MEZUNU BlR GENÇ 
lŞ ARIYOP 

------------'Hukuk takülteıine uistanlar 

Evkaf yetım ve alınıyor 

Lise mezunııyun •. AskerliWe en 
az b'r sene alakam yoktur. Hayat 
pahalılığ karş:ısnda c-beveynime 
yük olmamak zaruret'ndeyim. Eh
ven bir ücret mukabilinde çalışı
rım. Bana iş vermek lütfunda lbu
lunacaklarn cSon Telgraf• hal!lo 
sütununda (Arean) rumuzuna 
yazmalarını dHer:m. 

•• k • } Üniversite hukuık falkültesinde mute aıt eri müohal olan asistanlıklar için bu 

Buıabah üç aylıkların 
tevzi ine başlandı 

ay>n yirmi altıncı cumartesi günü 
saat on birde bir imtihan yapıla
C'lktır. 

Şehrimiz evkaf müdürüğünden İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletme
m.aş almakta olan mütek;ı;t ve 
eytamın üç •ylııkı m.uşlarının tev- leri Umum Müdürlüğünden 
zi olun masına bu sa·bahta.n itiba. 
ren başlıınılmıştır. Bugün bir nu· 
mara<!an altmış num•r•ya kadar 
oan yetimkı maaş almaiktadırlar. 
Yarm da b•r numıırad>n kırk ııu. 
m.cray• kadarki mütekaitler ve 
Cumartesi gününe kadar da müte· 
baki numaralardAki mütd~ait, ey
tam maaşlarını alaca..1<1ardır. 

1 - T.ıbminr.ıı. 1000 Kg. dti eli>l>e, palto, """' ve saJre m;!lk artt.>ıma U&Ulil 
ı~ ontılacalüı.-

2 - ~ıl< 
0

ert.tı•ma 14/12/942 Pa:zal"le si &ühü ..at 15 do Metro Han 5 mei 
katındıo K<>m;,,Y"" o<h.>ında yapılacaktı~. 

3 - Muvakkat tcmWr.ıat mıek't\!Gh 500 lirodtı.r, 

4 - E>ki e:ı,.,.. v• p3.ltola.r: ş şli Tramvay delıooonda. beı• gün saat 14,30 don 
16,30 a lc.ad.ır görU:lcbi.lir. 

5 - i.tek.:ilerfn lt...v.czımtt.m parssn ciar.ak tedarik edecrklcti Şllrtname:er 1 
t>ül<ilinleri dnhiUnde ve mtN.I<ıkat tcmôoatlariyle lliın edilen gün ve .... ıte Komis-
yonda luıızır bulıamıaları. 0979) 

kür yeni bir conayet olmadı ya? 
Patron hayifle ·başını salladı: 
- Maalesef oldu dedi, bu se ~ 

fer de Löpreoo ... Zavallıyı öğle -
den sonra öldürmüşler. Hem de 
tahtadan bir 'haçı başına vurarak. 

'Bal'<lan çıKtl. ~ine ıherkes goz· 
!erile kendisini tak'p ediyordu. 

Deretk süratle Aibay Detmar'ın 
evine doğru gitti. Kapıyı çaldı. 

Hizmetçi kadın açınca, hemen i
çeriye gil'di ve •kapıyı ka,padı. 

-----------·- No: 34 -----"' Bü~ .gözler Derek.'e çevrilmiş
ti. Fıılkat delilr.a.nlı başkalartnı 
gönnüyor,.hayreUe patrona bakı
yordu. 

Sonra hizmetçiye, Mis Deımar 
ile kon~ak istediğini söyedi: 

- Evde mi değil mi, gidip bir 
ba~yım. 

,_;ni ~ aınıdıaı, Dettk Ri
kardn hu&USi oiomabil>ııi. o!m'
duğu oıe!i.n garajına gelımıi§ ba
lunuyordu. 

DereJı; otomob'lini garaja koy
dw:ctan sonra, otelin ba'l'llDa gir
d. Burası o akşam her zaman -
dan ka'.ubalıktı. İçeriye gjriışi de 
0radaki milijteriler üzerinde he • 
y«eanlı bir tes'ır bıraktı. 

lst'rahate çekilmiş olan pots 
memuru Duke,kenıdisini ihürmet 
le seJiimladı. 

Rkardo m:ısaya ot'Ul'du. Pat -
ron gen.ç müşterisinin ısmarlaID
j,ı şeyl<>ri bizzat getirdi. ltibar pek 
d··'ıı;etti. Fıi'<at ortalığı b'r seıssillr 
hk k"plamıştı. 

Derek Rikardonun ikioci cina • 
yetinden haberi olmadığı vazi. 
ı)ıan anlaşılıyordu. Fakat bu yeni 
haberi aldı:ğı zaman, delikanlının 
üzerinde ıı.e Cf$Q- ı.as'1 edeceıliııi 

gal!ba herkes menıılı: ~<ırdu. 
l>er<!k fü"<ardo Jı.uıatlzn ~ 

f<!pkasını arkaya itti, gelr.n viski· 
den bir kaç yll'<tum aldı. Sonra 
!hayran hayran e'trahıı.a bakındı ve 
ıpatrona sordu: 

- Ne var? dedi, ne oluyor? Bu 
akşam, bakıyorum bana çok aıa
ka göste.iycrsunuz. 

Patron ha!:fçe füsürdü: 
- Galiba kasabamıza §imdi 

geldiniz? 
Derele hayretle patrontın yü • 

:ıüne baktı: 

- Bu ne biçim sual? 
- Her halde yeni haberlerden 

malumatınız yok ta, onun içiJı 
»Ordum. 

Delikanlı kadehini şiddetle ma
sanın üzerine bıraktı. Sert bir 
aesle: 

- Neler oluyormuş? hılatı • 
mı, dedi. Hu bade, Allaha sii. 

- Allahıın, dedi .. Löprm.e'iıde ıni 
öldürdüler? 

Patron tekrar etti: 

- Hem de tahtadan bir haç • 
la ... Bugün öğleden son:ra müote. 
wMa ımıcanızın evinde ölüsünü 
buldular. Ka!atası damıa dağınık 
olmuş ... Herkes bu işi de Kosdo· 
nun yaptığını söylüyor. Bu yüz • 
den kasa bamm:laki polis kuvvet
leri Wwiye ecl'ldi. Bütün şehir 

bu gece sıkı bir tarassut altında 

bulundurulacak. 

De.rak Rik.ardo nefesini tuttu, 
sonra kadehini bir yudumd• bo -
ıalıtı. 

- Öyteyse ben gideyim, dedi, 
çok geç kalmadan birisini gör • 
mek lazım ... Ben Londraya <iönü. 
yorıwn. 

- Mutlaka keııd.i&le görüşm.C 
istediğimi söylersiniz. Mesele .ım>
himdi.c. 

O sırada safonun .kapısı açıldı 
ve Meri göl'iir.dü. Genç >kızın sol
gun ve yorgun bir çehresi vardı. 
Fakat gözleri acaip, •bir !Şlkla par. 
lıyordu. 

- Dewl<, ne istiyorsunuz? 
Del'kanlı hemen yürüdü ve 

genç kızı kolundan tuta~aık. ade. 
ra salona sürükledi: 

- Meri sizi görmeğe şiddet1e 

ilıtiya<:nn vardı. Şu müthiş ha·ber
den bahsedeceğim. Zavallı Löp -
rens! Siz böyle uğı.ırsuz bi.r ka • 
sabada daha bir saat bile kalma
malısınız. 

O, telaş ve heyecanı içinde, genç 
kl!Zl bileklerin~n öyle ş'<kietle 
yaka.lamıştı llU, Me.rl bilcıkleıı,.. 

Ve hiı' Türk oyununun kıaldığı.nı 
söy Jcdi. Fransız ıba~'}>Elhl:lvanı hay
retten donakalmııştı. 

Yusuı!, ha'9111ını ahına aldıktan 
sonra üzerine lbir çeki taşı gibi 
yüıklendi. Ellerini hasmının •kıol· 
tuk altlanndan burgu gi:bi sakmı
ya başladı. Pons, sokturma.mak i& 
tiyorou. Zorla, kırasıya soiktu. Ve 
hasmım enseden kiliWyereık oağ
ladı. F<>kaıt Mösyö Piyerin alklı ba
şından g>tmi:şti. Çünkü bu oyuni· 
le Yusuf mağlup olurdu. Olduğu 
yerden firladı ve bi.r .ah! .. çekti. 

Evet, alaı!nan,gada bu şeki1de o
yun alan bir adam .. eğer alafrang'.' 
güreşi 'bilmezse yüzde yüz kendi 
kc-ndini ır.,,.ğliıp eder . .AJAıta:ki iıa· 
sım üstte bulunanın d~kleri Ü• 
zerinden Jrol.Jarını kilitlıiyerek bir· 
denhrie, ftıızla jlönerse.. üstteki 
iıasım altına sırt üstü döner ve 
alttaki ters olarak üs~e çııkar .. b:r 
!rolundan da kaparak sırt.ile basıp 
mağliıp eder. 

işte Pons'un yegane ümidi bu
rada idi. Fakat Yusuf, bu ıoyunu 
yani ·kaz kanadını takıtıiktan son-

' ~ır·rr.ı~ blılunuyoruu. ı 

Sa.t 14.ai) ca sah:•.ra ~·~. takım!a- I 
rw ~u ge . .;ı •. t' wzı.Jı.:ı sorWdil.. 

FE:\ERBAU{'E: Citı.d • M~, Le
b·b • ~d, Alı Rız.ı, Ay<Un - Jbrah:ırn, 
Na<'i, ~lelıh, Ön1eı·, Hallt. 
BE~KO.ı:: A>ım • Babadır, M<bn•t. 

Kcin?:ıTaO, Kemal, Ccsıbit • J'lkret, &· 
tii, ;;; .. hap, liemduh Zc:Si 

llAKEM: Fer·idun
1 

Kılıç
0

• 
Oyun~n heırcn iiık, dUikasınıda seri 

b:r hıicwn•;a &•ykoz. Ule.sine iDc.n Fe
ncrlılcı- ~1ciih~n acele:-i )'ÜZi.inöcu mu
hJ~uk ı;ir sayı ll'sc.tı k çlJlld.ılyr. Bey- 1 
koz muctiaasınuı her zarnaıık.i enerjik 
oyuııu Sarı LlciverUi mu.hacim~crin 

işin1 güçl~tirml,kle beraber 1op hep 
Beyl'.ı00z ru.ı;ıJ sah.a.•ında OOlasovr. Oyu .. 
llr.1 ilk anLrd:ı Fe:1erlilcı• ~ bu 
::.:ırada CU:i-ca bir -k~ şiltü. Beyk~z ka
le"C'l!i rnc:h.,ıet!c bt:rtar:ıf ettiği cibi Ba.. 
h:ı.dırın !c\.1Ka~e .kı..ı.ttarışları: da bu 
teh.ik.t""lerin önlcrdmesindc Amil oluyor. 
E'~r~c b~Lı dev..ım edt:J'ken 

23 ürıcü cinn.ikad.ı n.cr'At.-ııden ı:erı doğ
ru Savruk:n topla bir anda Fener ka... 
~t'Sinc d .. y.anan Beyitozl'Uılar bu lka.rışık
l'!it.a.u it.ifade edercık sa& açıkılaı'l '\"aSJ· 

lasile iltk gollerini yoııpttlar. 

Hiç beklemedikleri bi,- &nda. yedlk
ı~r; gol ~·enerliW-i hı:ılandmlı. Bülüo 
gıt)'TeL!.cr;ni Sarfede:'ek oyna?Il1lğa ba.ş
tadıL.ır ve buın'Ull neticesi olarak barir; 
o:r ili>Lünlük t.ı!de t:ltlJN, Fakat Beykoz 
n1:)tf 6alh.asmda oynamalarına. ve müte. 1 
adocıt şüt ç..kmc.erinc rağmen bir ıu,, 1 

hl m:iiıce ııLır:naya.n Ft"nerl.i.Icrin yavaş, 
Y<I'\'aş hrçnlaştığı ve bu yüzden oyuo-
1.arıvı do bozdudtları görüldü. 

Bır iü.ı'.ü Beykoz kalesindf.n ı.ı.zıat• 
laı>mayıın toptı 13 ir.1cu Uı.ı.-iik·ıda ya}!.' 

hyan Me:ıh cekliği ~.~ı bir şilt\· Fcno' 
r.in biı•incı go:üıtti yaptı, 

Buru Nacinin kornerden yap'lığl 
ikinci gol tak p cttı. Beraberl.1' 
her ki takımın da gayretini arttır· 
dı. Bu 'şde Fenerliler daha canlı 
görüyoruz. Bilhassa Nacı ile Melilı 
galebeyi temın çin y.rtınıyorlar· 
dı. NJ!ıayet 30 ur.!'U dai<L''ada 
Kamuran ile Bahad rın yanlı~ bil 
çıkış yapmasmdaı~ isi!ade edeli 
Mel h Fenerin galibiyetir.:· teıniD 
eden üçüncti sayıyı da yaptı. 

Bu gol oyunun sertleşmezine sC" 

bep oldu. Gelişi güzel \'uraslarla 
''ki kale arasında dc\'am e<lL>r. "" 
yunun bundan sor.ras·nda ba~-lta 
sayı yapı;amadı. Ve maç bu net!• 
ce değişmeder. 3 2 Fenerb<i .çeıı.İJI 
galebe9 yle sona crd,. 

DİGER MAÇLAR 
Şeref stadında Bcşkta~ ile tak:• 

sim arasında yapılması icap edeıı 
maç Taks mlilerin sahaya gelme
mesi dolayısiyle yapılamamış vs 
Beş'ktaşlılar hükmen galip ilan .,. 
clilmişlerdir. 

ra iskele kazığı g!Jbi !bir ayağını 
hasmının saığ arnu:.ı dışına, bir a· 
yağını da SCJll omuz dl'ına çak· 
mıştı. İ.~te bunlar mi.ikeU:mel birer 
destekti. Hasını aırtıık mukabil o
yununu yapıp döndüremezdi Yu
su!ıı ... 

Nihayet Yusuf, e-ıe eze .. zıorlaya 
zorlaya Fransız arslanını çevi.roi 
ve göğsü.ne yük1enerok sırtını ye
re getirdi. 

Fat.h stadında yapılar. iknci kÜ' 
me maçlarında Eyüp • H lali 2 • ı. 
Haliç · İstikliiJ; 2 -1 mağlup et:niı 
.!er, Beyoğlusporlar Anadolu.'ııS8f 
O • O 'berabere kalmışlardır. 

Bryloozlul:ıır Fenc.•n bu gevş<kflğin
J _den 1sti!adc etmosini bildiler. Ve aon 

====--============-=====-==~-===~======~-~-~ 

• • * 
Güreşten sonra Mösyö Piyer, 

Yusufa: 

i 

- Yusuf, 'loaz bnadrnı takıt;ktan 
soma ayrotlarıru öyle destekle
ımok aklına nereden geldi?. Eğer ı 
öyle yapmasa idin yüzde yüz mağ
lılp olacaktın! Sen, alafranga bili.- 1 

y•ormuşsıın galiba .. 
Deyince, Yusuf: 
- Baka lbe! .. Hepten alkılsıız bu 

kafircazlar lbe!. Destkcsiız., Boo.zı ksı!ll 
iş ol ur mu be?. Her i!jlle deı.1ek 

1.9.zım be!. 

M. SAMİ KARAYEL 

Yeni, modern ilk mektep 

.Anlcıra, 7 (Telefon!• )- Şehri· 

mıizde ~ni modern, ilk moktep 
binaları iıışır olunması kararlaştı. 

rılımştır. Bu cümleden olmak Ü· 
zere Maltepe semtinde on ders • 
h•neli bir ilk mektep b;nası inşa 

olunacaktır. Bu binaya ÜÇ yüz 
kırk beş bin üç yüz l=k i;ki 1 Ira 
sarfoh.ınacak ve :n~aara önümüzde. 
ki av başlanılacaktu·. 

ıırnrtarmak içın adeta delil<ıan!ı ile 
mfu:adeleye mrebur oldu. 

- Bırak bileğ!mi Derek! Deli 
mi oluyorsuntız? 

- Ben mi? Ben mi deli oL 
dum? A kızım, bu kasabada ki • 
min aklı başında iki? Meri cicim • 
seni ne kadar sevdiğimi ıbil:mez-
Jlin. 

DEVLET DENİZ YOLLARI 
İŞLETME U. MôDtlRL'OC.tlN DEN: 

7-12· 942-13-12-942 tarihlerine kadar 
muhtelif hatlarımıza kalkacak vapu la ın 
isimleri ve kalkış gün ve saatLri ve 

kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz ba~ Sal,, 4.00 de (EnJrum) cum. 4.00 c'• 
(Tan) Galata nıl:ıtımınc·an, 

cume..ı..ıı ıa.oo de 
r.ılı tım...ı.ao. 

(Kadcş) 

Pazartesi, ır;a.rşamba ve cuma 9.00 d ' 

(Sus) cumart.,, H.oo de (Tıa.<) ı,; 

ur 9.00 da (SU>i) Galat. ı·ınıLe: ""· i 
Pazaırksi 1 çarŞQmba vı: cuma 8.15 ı...;.e 
(Tra.k) Gnlate. rı.hhmuııcian, ayrrca t;' r· 

şarnba \"e cu:nartc.>i 20.00 <ı.c .An.a!.;ı.1 
t&) Topb..ı.nc rlihtım'1ıdn, 

' 

J:ı:mır Silr'at 

~ı ve cuma 19,00 da (Bartın) Toı 
lı&ne ~lımıngaıı. 

C-mba 12.00 de (Burs.>) c~ 
12.00 de (Ülgen) S•;·.koc; rıhtı11 .• · , '· 

Pil= 10.00 da (İzmir) perşonobe 10.ü~ 
dil (Tırlıll.ıı) Gelafe ~ıhtıırmr.cı.n. 

V&pıır ııdlrleri ~da her iilrla maJQmaı aşaıuıa, lele.ton 
_ numaralan ,...11 ace.teler\ınaıden ~linlr. 
Bat MeM. Galaa - Ga!J>la nhbnn Llmarılar IDllum mU· 

Genç kız usanmış gj.bi başını: 
kaldırdı: 

- Aman De~ aıtık yetİ§ir! 
dedi. 

- Merl, bana karşı o llradar za
lim olma!. Sen benim için ne kıY'" 
mette olduğunu bilsen, bana ııcır
dın. Bana yaı·dım et ... 

= f;E ~~ - ~!. .J 
- Kaçmak için senin neye ilı

tiyacın var iki? 
Derek vaziyetini değiştird1 ve 

birdenbire perişan bir hale düş. 
tü: 

- Allahı.m, dedi, seni ne kadar 
sevdiğ' mi hQlı;'i anlam1yor mıısun? 
Senin emniyetin şu dakika beni 
dünyada her şeyden ziyadle .ıneş-
gul ediJ'Qr. 

- Sen ~la kendi emniyec:ıni 
d~. Her şeyden daha miıhim 
olanı budur 

IDewaau Vvl 

Kömür ve Odun [htiyacı olanlara 

Erkmen Cep Sobası 
A·lacağıııu biT !!!elemen Cqı ..00.tf'l ile odll"1 \'C .kömtir ve ekkt.rk'• 

ıtıtiy1.. ol.m;.dan ömr'tinfro m\J<ioe'.'ıu:e evde yatol;ta <~ta d a 
~.?mz. Bozulmarı, Ti.ikı,nn1ez. iktu....t vc.kaıeti.ndcn° 2isa nll!~ra ""i~ 
29/1/941 tc.ırihm<le ilıti,re beratı ... ı:rmııştı.r. 

Satııı Yeri: l!ıısan Deı>o6u ye S00..1-r.r<. Fiatı. 250 Kııruştur. 

,..•••111•• Taw.ı. B:ı:rilerine lh~ \"ardır. • ' 
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