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1 
ETEM İZ.lET BE?l.1CE 

~ 
Sah.p V(' Ba~nuharrir~: A iN SON TELGBAfLABI VE HABERLERİ VEREN AKŞAM OAZETESi Gazeteye gonderilen evrak iade edilrnez 

,.) 

Mısır'da 
başlıyan 
taarruz •• 

İl.1ı: haberler müsaittir. Fa· 
kat henüz kat'i bir hük
me varılamaz. Herhalde 
müttefiklerin nihai bir ne
tice almak karan ile ha· 
rekete geçtikleri de mu· 
hakkaktır .. 

ETEM iZZET BENiCE 

Mısır cephesinde nihayet İııgi.. 
Jiz taarruzu başlamış bulwıuyor. 
Bu taarruzda mihver taarruzu.na 
nazaran bir takmldüm bulunduğu 
aşikardır, Roınnıel'in Alınanyaya 

ııiımes:nden başlıyarak Afrikaya 
bol miktarda yeni nııhver takviye 
kuvvetleri getirildiği mııhai.!<aktı, 
Ayni zamanda !\lısır ceJWıesiıwleki 
gayriiabiil.k de aşi.kıirdı. Ya İngi-
1.:zler lskeuderiycnin burnu ucuna 
sokulcnuş bulunan mihver kuv
' oUcrini ınevsını.n müsaadesi 
içinde gerilere sürmeli, yahut da 
nııhver İskcndcr:yeye girerek ve 
I<a.hirey·i işgal ederek Elalerncyn 
hattına mıhlanıp kalmaktan kur· 
tulınalı, Afrilutdn istilıdal ettiği 
askeri ve siyasi ı:ayelcce vannıya 
başlıııınalı idi. 

Bunun içi.ndir ki, mevcırt vazi
yeti tasfiye etmek her§"yin ba· 
şında i.ki taraf için de birinci şarttı. 
Alınan ve ttaıyan kuvvetleri Lil>
yaya ve Tubnı&a gc-;iaoilir ve bir 
taarruz için lıuırlanırken İngil'İ2 
ve Amerikalılar da vaziyetin ge· 
rek bugünkü reapları ile, gerek 
)'arına a>t b&rp gayeleri ve müHi· 
hazaları ile durnıakısızın Mısıra 

asker y1ğıyorlardJ. AnlaşılryOT ki, , 
ilkön1'e talll'ntta geçmekle de<m<1k· 
rasyalar: 

a- Ü. tüıt sayıda kuvvetleıııiik
)erine 

b- Mihver müdafaa hatlarını 
yarrn,ya ve haıtta imhaya mukte
dir okluklarına 

Kanaat getirmişlerdir. Halis kan 
İngiliı< H Amerikalılarla takviye 
&dilen sekiziru:i orduııwı tayyare, 
tank, motörize kuvvet balwuın.
dan haddi azanı! kifayet kad1'06U· 
na yükıscltildiği muhakkaktır. 
Ayrıca cephede b'r zırhlı Ameri
kan tümeninin de bulunduğu ha· 
ber veril mekiedir. Yine cenubi 
Afrika birliklerin'n de l\l:sıT cep
hesini az,.ıııi surette takv iye eıt· 
ruiş buluııınaları gal>p ihtimal 
dahilin.dedir. 

İlk haberler cepheden d uruın 
hakkında kat'i bir hükme varmıya 
müsait olmamakla beraber taar· 
ruwn ilk rni.hver müdafaa hatla• 
rını birkaç noktadan yarmış bu· 
Jundıı,.«unu belirtmektedir. Böyle 
dahi olsa harekiitın ink~a(ını leh 
ve aleyhte tefsire tabi tutabilmek 
içU. daha bir iki gün beklemek 

(Devamı Sa; 3, Sü; 3 del 

~ 
BUGÜN 

2 inei sayf:ı.m;ııda Sami Kareye!;n 
:ıaJtalık güreş rnıiı•rnlhalbesi 

Eski Pehlivanhk 

• 4 üncü sayfada Riza Çavrlarlı'run 
Tarl!k bü.yUk Türk kadınlan 

seri yazısı 

Alanko Hatun 

• Bir iki güne kadar iki y.?ni 
t<.-fr>kaya b1rden baŞlı<yoruz: 

1- Deli Petro'nun 
Deli Kızı 

Ram~oof sarayının içyüzünü 
anlatan ta nhi teıir.ıka 

• 2 - Sır Perdesi 
Kalktı 1 

cScn mi Öldürdün?• tefri<kasın• 
dan sonra tefrikasına başlıya· 
~ağıırnız ckha ç<:lk heyi'Can-

Jı ve meraklı b'r zabıta 
romanı 

-1<A 

-

Bu sabah Mısır cephesinden alınan son haberler 

GiL ·z TAARRUZU 
i K.ŞAF EDiVOR 
Mihver kuvvetlerinin bütün püs
kürtme hücumları akim kaldı 

Kalkasyadaki harekat sahasım cösterir harita 

Henüz büyük ölçüde tank muharebeleri 
başlamamasına · rağmen harekat genişliyor 

Stalingraddaki Rus Kumandanı 
erkanı harbiyesile şehri terketti 

diri 1.meikt<edir. • 1 ~ büyük m iky'1sta tank rnwha-

AJ maO ve İtal- 1 ~~iuta~~:u::nd::~:.· roovamı Sa· 3, b": ~ d•\ 

yanlar ~v~~~~~~~~~~~~ 

Taarruza geçen kuvvetl('fin bü· 
yiik klı!lını fngili2>cfa, yanları~ 

sani Pazar Günü Açılıyor 

ne diyor? Vişi radyosuna göre : 
Londta, 26 (A.A.) - Mısı:r cq>-

Büyük Millet Meclisi 2 Teşrini-

S tali ngr ad şelıri içinde Rasia- f~~::~~:~:~i~E::~~:~~ Mı·ııAı Şef'ı·n yıllık 
lere nüfuz etımişlerdir Di.işma • 

rınelinde birkaçevgrupu kaldı! ~:;/~;'~~nb~~~~~~rşı•k~~~l:·r nutukları alaA ka 
elde c~tiklcri ye.leri muıhafaza 

e<'.ımişlerdi r. 

'Kafkas ya daVişi ~(~~)g ~al~2du Ü~ Yo~~!n' ~ ~ı~a l=sa=H:=:i!şimd=tan=~:=;~=·~=hi;=ı ~lın=r ;:=.! . 1 i 1 e be k 1 e n i y o r 
Fhri içinde Rusların elinde şimdi nakletmiştir. At t k •• Ankara, 26 (Teı,.tonla) _ Büyük MJ1let Meclisi önürnü:ııde-

1 
1 

FRANSADA 

KARNE 
ÇALANLAR! 

3 kişi idama, 
2 kadın da 
Ser yıl hapse 

ı mahkiim 

edildi 
Londra, 26 (Radyo - Vi

şi'den bild'ınlrli ğinc göre L i· 
y.on rnahl'.{ernes; on bin kar
ne çalan on k'ş'n' n mı.>hake
mesin; biti""1"iş'.ı'r; Bunlardan 
sikizi eıOOe·k, iksi kaıdındu. 
Erkeklerden üçü icJ,;;m ceza· 
sına, 2 si müoil:ılbet hapse, Ü· 

ı çü 5 er yıa, kadınlar da 8 er 
yıl hapse maıhkı'.ını edi!mi~ 

\eıdil'. 

Tokyo Üzerin
de düşürülen 
Amerikan tay 

yarecileri 
8 Pilotun ismi İsviçre 
Kızılhaçına bildirildi 

Roma 26 (Rad.yo) - TidlııyQ'dan 
bittlırhyor; 

T~'yu OOınbardmıan edtt
(Devamı Sa; 3, SU; 5 del 

AVARI TAMAMvtGAYET ZARİFTİR 

MOVADO 
ACVATIC 

ancak birka~ ev grupu kabnıştır. MOSKOVAYA GÖRE... a Ü r un '4ki Pazar günu altıncı devren in ®rdüncü içtiroo yıl.ı çalışmala-
Alınan b'r habere göre, Stalin- Londra 26 (A.A.)- Mosk&vada j :rma başlıyacaıktır. Bu rnıünaııeiıetle meb'usları.ırn.z Ş:mdiden 

d • . •• ı ·· .. .. ~-· h"l.lf'l"'.1- • grad J<;.ıman 1111! şehrı ~er~r~k gere yaı•ısı neşred :len Sovyet teb- o umun un 1 ,.,.. •• ım!ıe gelmeğe "'"'F"'~'Şlardır. 
karargalıuıı erkanıharbıyesile bır· mcva.mı Sa; 3, su. 7 del Açılış günü için hatz:ırlık1ar t'kmal edil.miş, ru'.!:llame ve gelen 

8 
e e 

4 
•• 

1 
evrak li<t.esi tanzi1n edHımişt.i r. Milli ~ 'bıir yıllık çalış-

u•• n c u y 1 1 ma1aırı hulasa ve yeni <lirejt tifleri i.hc:i.va eıdeeakı olan Meclrls> • h T •• • açış nutıılh1ad her tarafta b ü.yi.lk bir aUıka ile beklenımekte-1 ver u m en 1 . di.r. Bu nutuOctan sonra Meclis Reisi iıı.tiha:p olunacak, daha 
ıo Te 'r 1 n Isa Dide sonra re:s vekıi!Jeri, iadre a.rn i.-leri ve katipler seçileceılair. ru-. m h a e d •. ' •ebrimlzde "2pıla- yasei divanı iniiohaıbıııdan se>n ra encümenler seçimi yapılmak 

1 

"I J üııere toplantı lıeşka bir güne b'ırakılecaktı:r. 

1
, "-u .. ıa~- tu .. ~ni, •

24 
wııc" u ·- Cak liltffal prOgr&• j Meclise ş'mdiden 'bazı kan un lfıoyihalan gelmiş bulumna:lda 

Lonc!rv., 26 (Radıı-o) - R,us ceııt
Oinden alınan haberi.ere ıare ceı>

henin Cenup - e son ~ za.:·f1<>
da 8 MA1w'T tiJınenj yok <edilmifür. 

• -- ... .... ·~ d 'beralber önürnü~ki haftalar da yeni rnühiım kanun Jı:iyill.aları-
71 lrıci piy(l.de 1ıümoo:eri W A\•.ıstur. mı hazırlan 1 1 nın da geleceği anlaşılnıfil<!ta dır. 

Bu tıümenJ.erden S!aliııcrai'da )'ilk 

ed.lenler şunl.ard>r. 

ya ve ]Jı.rvat ~rler;:v,!.en m~it,.. 

ıöl ıoo üncü bilinen. ~ bölge· 
sinde ,ok rıdiL.."'11. tümrnl·•I' ise ııı il).& 
ci Brantler.buı-g 1ıürrı.('n1 i!e 3 üncü ve 
23 imcil tank tümrn!erid :r. 

Ebedi Şefimiz Ata~Ü%ik'U.n ö
lürr.oiin ün yık!O!\ümü dl.an 10 İJ<in
ciıt~n 1942 Salı günü saat 

iDt'V•mı Sa; 3, Sü; 6 da) 
Buhranı 

.. 
Onlendi ! Telefon 

ı· pekiş Mağazasın- CEZAİ R 1 

5000 Ye'!i bone 
'!!,~~.~~ ... ~hkivaka üstündeki KaydedıDece 
'bu sabah ~kapıda İı><k;ş •Mış c t•• . İstanbul - Aı~kara arasında da 15 
mai!a=ma ı:'<l<ı<>c cllı .. 'fl>k kumaş enaze orenı balonlar , 
~~~....,~~.,,~~~!ı:.,:.uso:,"'mta;:,!~~~ esnasnıda yapı- • yeni hat daha açılıyor 
teıb()rı kumaş verildigi ve ~t İstan,lbul • Ankara arasındaiki 6 iın<Lc.ıı geçirilerek Kadı!köyıüne 

~'.~;ld;;;tlı;:~da~]:';~':~=: ŞC· lan ha va akıııı ! f çieri petrol dolu ola• te:lefJon Jı.<ıt.tına 15 yeni hat daha uzatılmıştır. 
•- S€n ak...;!,I< ed;ycrırun, sana ku· l h • •• · d il&ve edüınesi kara.rlaştınlartk Yalnız bu kısım zuhlı kaıblu 

moş veım&ı·o.rğ'•ıu l'<>ltın<hı garip b!.r Pac is, 26 (A.A.) - D. N. B .: ra ~ Ş e l r uzerın e faaliyete geç:Jmişti:r; Bunlar şeh- 7 bin rneke tutmuştur. 
1 -~- .~ '"'' ög· leden sonra çılktn Paris ga-l: J 1 J 

w•..,, ·~=·•· r. uçan · a on ar na S l rimizd.en Sarayjburnuna yer al!tın- Kadıiköyünden Ankaraya kadar 
B ı -~" • ~'r ı ~-- zeteleri, İngi\iız • Attner.lkm hava u s r~ ~.• memur ara ~~·"'§ . . h d·ıd· ? dan ve oradan Sal.acığa deniz al- CDevamı Sa: 3, Sü: fi de) t.•,-zi edilmdkte bulunduğund:an bu kll'VV<>tJerinin, 17 Iiı.{teşrinde ya· Jm a C J J 

ım.~n••ıo: cc·wp mü.raca.:ıtçiy ! Emn-ytt pılmış olan hava aıkınında ölen- ========================== 
Müdü.rlüğün~ şikayete meOO\lr kılm*' Cezayir, 26 (A.A. )- Takriben 
tır. 1"'rin cenaze töreni sırasında tek

her biri iki met.ce kutrunda g:lhi Norveçte isyanlar büyüyor! 
görülen ve bedenlerinde parlak 

Bu iddia fi2rrine Defterdarlık me- rar Creuset'ya taarruza teşebbüs 
rnum yanında M<i s.vll polis olduğu ctt.ğini ya:zımaJataıdır. Bu gazete-

____ <_n_ev_aım_ıo._•:_3,_S_ü:_•_d_eı _____ <D_ev_aını_s_a._· 3_. s_ü_: ~_d_e_> ____ m_ev&mı-. _ Sa_ : 3_, _su_·:._1_ae_ı 1 o bin muallim bir• 
UZAKŞARKT A SON HARP V AZIYETI •• • t t • it • / 

Y i Gi il SA OMO LARDA numayış er ıp e 1 • . 

ÇARP ş ALA ŞiDDETLENDi Vatanper.verlerin çıkardı~~ g."zli 
--·----• gazetelerın sayısı 200 e balıg odu 

adas•na tanklarla dört 
muvaffak olamadllar 

Japonlar 
taarruz 

Guadalkanal 
ettilersede 

defa 

Japon Donanmasının Veni Kayıpları 
Londra, 26 (AA.) - Salarnon ad•- ı ,gay ,Tt'.eri boşa çtkmı.,<tu·. JAPON ı:;oNAX:UASl'NIN 

le.~ında ç~lrpır.ıı:ıla.r şıdrleıt;f'nll'n.işt·r. Adanın ~imal Batı ucuna di1n ja... l.~ENİ l<Al'IPL.:l.B.I 
Thif/man Guadalooıı.al adesı.na t:ınk ve pon! .. r y•·n'<len bir çrka.ııma bat<?~ Londca, 26 (A,A,) - Guad.".!cazıal 
topçu yardımı Ue .( kere taarruz et- ı.ndl buJ~lardır. adasının Şinı.a' ııdr American ha.ve 
~. Iaka.t J\:mı'rii.:an sılalııendaz.le-rı Londra 2ı6 (A,A.) _ Yeni c :neoe ve deniz si!.7.h!:ırı. bir japon kru.vaızö-1 
jJL• b~·iy.eli'.criı bütün bu a.kınları "'"... ' ' rür.ü, bir nr ... hrib ni ve b~ M!.t k.-ı.t-
r'. ntnıı-ı_, 1.,., 1.• Ovtn Sta.nlry d ~la:-ında ı.rUıt.t~f:'k ta- a .. , h , ... •t • . 

~- ... v ZOLH..ııru J r •• UoE>I"" .nı.ş aıı::u.-. 1 
DLiş.'1~..ı.:-ı ı·rt -i sıb:ıılı. yen!.ıcien ar- a:"':'ı.ICZu de-vam c-f.ırr:.f'ı.1<:tedir. Ç:ırp:._~ı-.a- B t . 1 :.r.ın dl s.b~·t alıdıtl mııtı... J 

ruza ka.""'-r.;ş, !a~ ye~ bi>tüıı 1 1u ;>id~nnı.Qt.r. 1 ~nı<Nd•ı". 

Londra U (Rady.o) - Halen 1 Jr.et eden ancak 20 muall'rn çık
Norv«;le 200 gizli gazete inti.şa.T mışlır. Alman amaline göre hareke( 
etmektedir. Bu gazeteler, Norve- etmiyen 2000 öğretmen kampla:no 
çin istiklali için çalım•kta ve Nor &önderilmi.ştir • 
veçli vatanpenerlcri mücadeleye ---..--
davet etımektedir. Ayrıca bir çok 
Aiman aleyh-tan gizli beya!lruıme 
!er basılmakta ve dağ: tılmalıfadır. j 

Darlan'ın oğlu ze· 
hirlendi 

Londra, 26 (Rady<') - Tunus-Diğer taraftan Norvc.;teki öğret ı 
nı<'uler de huekete geçmişlerdi r. 

tan bildkildiğınr görP Darlan'ın 
~orveç ınc.ktcplerindc öğretmen- 1 
lik ede" 10.0-00 kişi Almıuı :ı.J.e)'h· ı C>ğlu ansı.zın h •. ,talı:nmrş vr mu· 
tarı nümayişler tertip etnıektcdir. a,.:.erP n~t'c<'S.nde L" Lr!endi~ 

Alınan men.faatlcırinc ı:ore, hare- ı o.ıı! as.ılın;.ıtır. 



• 

2 -SON TELGRAF- 2&ı&TICŞMNıta -
HALK FiLOZOFU 

ESKİ HAYRANLARI 
ı9tuı~ny;~r Hare Va z iye ti [ MAHK.EMELERD~ı 

1 Kahır yüzünden lfıtuf .. 

Kıymetli müdekkik Selim Nilz
lh>t Ge~ek, ıı-e-çenler<k bir m?-· 
l::.l<ısinde, daha otuz :rıl evvel, 
bi-.ale )apı1m'9 ir ~iyalro miinaka
şawıtlan balı.,.,.fiyordll. Ohız yıl 

ene!, bü~·ük insan Şikffip>rin o
serleri, henüz Türk sahnesine kon
manu(ltı nı o zaman, tiyatro ile 
mqgul bau fikir adamlım, Şek.is
pirin eserleriniıı. Türk sahnesinde 
o) nananuyacağwla iddia Mliıyoc· 
!ardı. 

Tiyatro 7leVki ve kiilttirii yeni 
b:ı.şlamış bir ınemleketıte, işe Şe· 
ı.;,pirden başlamanın büyük hala 
olacağını ileri siiren bu zevat, n
nı.anı.n ın~ur fikir ve san'at a .. 
damları idi. 

Bu iddiaya, bugün, lise tal<0bcsi 
güler. Otuz )'W e"-vel.kıi. fikir ve 
san"at hayatımızla, bngünkii düşü
şüş se' i)'cmiz arasındaki farkı 
ı;üm.ıek istiyenJer, ya!ııız bu id
diaya b3ksmlnr kafidir. 

Tiyatro mevz111mda, Türk cemi· 
yeti, <>hız yıl evvel mukayese 

HARP 
MK<i'ULLERl 

Harpten ""n.rahi diiıı)·amıı azi
ydi ct•afında görüşmeler, müna· 
ka~alar , harp g:ıyrotleri kadar h~· 
raret pcyd. etmiş bulunuyor. D1-
gcr tarartan, harpten sonn, harp 
ınes·uJıcrinin 111uha!,;.-emesi için 
ş'.mdhlen ha:ıırl.klar görülüyor. 

Fakat, unW:ma m 1< lazıın:lı:r ki, 
hrnüı 1914 urnnmi hro:b:ni.u mes· 
uiltl·i dn1Li ıreydıına çık.ınaınış, bu, 
hır mescl<ı halinde bugüne kadar 
ı:cv•m ccı;elıni~tir. 

ılAHALLl 

KAR.1'LLER 

Şimdi, hemen h .. Un taşra bele: 
d"; el eri mahalli ekmek kamclerı 

h ı;ırhuna ;la mqguldür. Göriil· 

mii~tür k!, knrneJ1.iz, bu iş, yü.rü

yeıncı.. Bu lı.~ük b<!lediye'horin 
karne hanrl.&tmak için çektikleri 

s•kıntıyı, yapllllr.lDO nıasraCı dü· ı 
şiinüyoruıu. 

Yine ,eskim gibi, bü!iiıı karne· 
!er bir elden hazırlansa, daha UCU· 

za ma\olmaz ıru, acaba?. Nasıl ob
sa, her tarafta karne u.~lü var-

PİRİ. ·ç 
l\ILSl:.'LI::Sl 

Bu harbin~lı badisele.rınden 

b".ri de ııit"nç fialıdıır. l.k.i !ıraya da 

satıl~bi);yor. Yu:z oı;. kuu~a da •a· 
tılabiliy~r. Tabii, hepsi ı!e kar e· 

diyor. l\imse, ı:aranna vermiyor. 
Buıılar, öyle bad;,,;el~r kı, iktisat 

ilmini illi.as ettirir. Biz, hfıia, ma
liyet (ialıarLnı tetk'.k edednralı.m! 

ŞAl'l{A 

FİATII 

İy• bir erkek §'IP1<•sı 20·30 hra
ya. :Sit.ny·et altı ay gıyl tilirs:.Oiz.. 

Eilenıcdiniı: bir yıl b~~ıııı,.Ja taşı
yınız. Gc'lenlerde b'.r arkadaş şap
ka a :.caktı. Sonra vazgerti: 

- Şnpka ara<!ım bana baş tacı 
çıkarıyorlu, dedi. Ben, başıma tac 
giyecek adam mıyım!. Tabii vaz. 
ııeçtiru. 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

kı>bul etıııiy.!cek kadar tckamül 
ı:östermiftir. Eskilerin, (oor ve 
san'at m~galoelerini.n nnsıl aUayı 
sökmek dereeeıtinde okluğunu, es
ki gazel'C ve mecmua lrolLek:si:ron
ları pekala isbat edôy.,... Eskiye 
bağlı, eski hıyraııo. <>leo baular.ı, if· 
rata varan acayip bir takını fikri 
s.bitler }"'till"ı.l.irler. Meseli. o
llı.ı yıl evvel bi.ııde li')'atroııUD, edc
biyatın, tenkidin, hulasa, her Aevi 
fiıloir ve san'at z<0vk ve kültürü
nÜA daha yüksek otduğunu, bugün 

tedenni etmiş bulunduğumuzu id
dia ederJ.,r. 

Otuz vıl evvel, İstanbul Ünivcr
•itcsi edebiyat tedrisatı müfredat 
proğ.ranu ve bu kürsülerden o :ı.a· 

ınan söylenen sözler, bugün, ge~ 
şigüzel toplantı •·e cemiyedenle 
geçen sözlerden daha üı.tün değil
di. 

Bngün, eskiye nazaran geri ol· 
dnğunıuz tek fikir Hl son"at cep
lıe-ıniz yoktur. 

Günai 
Çocu lan 1 
Bunların hukuki vaziyetleri 

için Adliye Vekaletince 
açılan anket cevapları 

inceleniyor 

Baiıa ve anatarı ilıiç te moıÇ!ıu! 
olmıy~n ve dü.ny;ıya gelişlerin

de hiç bir sun'u taksiocleri bu

lunmıyan cGünah 9JCUl<ılar1> nm 

alınlarına vuruılan cPiç• a.dıınıga

sırdan lw.rıtan'maları için bu gü

nrlıszı yavruılann nühısa kaydo
lL<'ınlalarının tc ' nl Ltanbul 
Mcb'u '=ın Beyqğlunda balk
La kor. uşın:ılannda ocroenni olun
m uşıu. 

B n el' lelı: Adli ye \" ehileane 
b:ldir~ir. \'eri4en ceva.pta 

memuru huızuurnda yapılmış bir 
aikde mii6tanit olmıyarak vakı er 
lan ll:»rkşme'lerden doğan çocu!i<

ların huıkuld v~nin tes

hil> için lbir anket açıMı.ğı ve ge

len cevapların mUtehassıs bir he

yet tarafından tctıkik cdilıncldte 

bulunduğu blllirı 'ırniı;tir. 

Tasdlkı z tarifeler 
G&>.»teler. etl<'n<» Y"'l"lcrirrlcn b:ıh

ecdetılr.ea '*"!:•io"•o: cHal.'cı eo.YUYorlar, 
mUtfl'v ıtı•f<tr yapl)"rlar.> ~ 
n.eşriyatt.ı bu:!unur. Geçe.n!crdc1 yine, 

tarif Psi-z, ta rf<s; tıınıliksiz gaızinıo 1 arda, 

m~rt1eroen keyfi paı:n a ınlığlr.'dan 
~<t ;·(i;}iyonlu. 

Gu.no:ann t:ın.r..'Si, luı.rbın ooğıır

d\$ı meseleltnıcn dd•ldir Çolk daha 

ed<idi r. V f İl.ıt.aıbull a, llClence 7<JC e
riıxl e-, tariieeiız veya; ta~ z tarife ile 
ôo yap•:d.$ yıl! v• yıllardır SÖJ'ie
niı", yaz;ıılır, durur. Şehrin eğlenoe. y~-
1..mde muti<ılı; ve muhaloo.ıaı: tasdidi 
taı>fe kullıı.ru:.ııe.mı t.euaıı e<lf'JI!İyell 

makam -r ıııen!ııi ~ bu '*1 71-
lan h:lu\3ocol manzara;;L k~ı.smda aca
ba D<' düşünüyor, oi<ld<:n IJU'Mka dıeler 

1 
bul~oruz. 

BÜRHAN CEVAT 
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BİR PALYAÇO DÖRT CAN
CAZ BİR DE HOKKABAZ 

\..----,....1~ Muh&rriri: l'iEZi:ruı WJHİDDi:N \,, ____ ,J 

Yabancı memleketlere 
Bir p1cnt3ip halinde, Avrupı86"'8 na

a): tald>t· ,;üudıl"-'llıt:n-.iz ıınn g: ld;tini 
henüz tc9bit ı:tm: · dPji!'2ıd.lr, B:r mü
~t·~~ harbe ı1ı1gm.c,ı. yabıatıcı meıı:nff'
~rdoe ... a..ı ..,..., talebe coroeriyor. 
DtHti, ~ kRraT" dı-'::rudUl', ha.ı-\>e ra.ğ
mzn. lll"..ı.i.IO'YC!l: baı.ı tı.kn'k b:.~,rr iç.:c., 
y<ıbancı lnM"!'iakıt. .... t.'.cre bli.•tıe rônd"'r
m:1c U.ZkıYl.ır. 

E.sltiderııbe.r oıün.aıkap edilen nc:.tta 
~ o:IW"--tı.Uf: Talt·b~ hanci çaj.ja. Y<'

bancı n.."ill. ~ere ~rmex. d.oCI"U 
o . .ır?. L=.stierden m<.no olan ~nç oo
rul<ları, hurren gi...Jon::.Crm6 b.abrtli bir 
haratt·t oiım..ty0r. Bu idd\.:<ia buluoonr-
1ar varci!r \."@ iddia pfık yaba.ne a.tıJır 
nev'tr..rlf'n de:;iJ<l:r. Çünkü, ~'OCuk, he
niil k~ı:OOni l>ulmımııı. oleıml~"'1•· 
nuş, ş:Jb$;y.<Lni t:n.a.nl'i,f!e ı-avmıımır 
tır. GidPceıjô mrm.l•ktle, kolıa,-ltda biıı 
bir ~-!r allnxıa k..a:::1bilt!'. VE:r:.but, k..,_ 
layl:kia, h•yl:.Z!a b:Ilr. 

Daeao, ya{'.1 ço!; ik>rk-m-tş: iru_;::aı:Jarı 
ta.ııbe, diy(•, l()r.dıer~oruz. Blt mM1a
rırı, 'ITtE'lm ek'rt döı.ıril*ten snnra, ~ 
lışnnk il; n l.'(llk az vaöıitlui varoır. E
St.ı'En yurgW"'.d~la~·. U{tun bir hayat 
<li'vrtt ya~:ıtr ... ~la~<lır. Bu göiiıerd<f'n 
ro•lı:cei<. llıl<!.ade ~k mahdut lw!malt
tadır. 

O h>'.d" Avrupaya taml\e ~:c
oolc. talebe için, rn EabetU çağ ne va
kitt"r" ' 
E~~, yükst'it ~lın\1 a~:~ va

zir~cinıi yapnıış, yaşı 25 üe ot:ız a~

sıncı, m ıl! ş-uurJ olgun.Jaşıııs gtın(:erl 
yalıaneı ıeml<'l« ılo:r~ tııt...k; •önder-

k rn rl.oğr 11 ztım:ın ır~·nit 1~i 9Cç
•znı k, .erı betli ikıararı \'ertrXk!ıir. l\'Iü
sabolta.ardo ilmi '~ ahltıkl k~tleri 
araştırma ~..;I cif' Ç<•k ciddi kwT<ln
mış olu:rs:ı, y:ı.banrı mrmleketJ,,re tab-

e göl".c!erilrn • ... 1\·lY-'cioo, ~'111ı:hkin.
den. b~T rn.i:dı !az!"l r.aı:ıd;..T.an a:ına
billr. 

R. ~lı rlT 

Peynir satışları 

Bor5aya ahnıyor 
Şchrirni2Xlc sad<'yağ pirinç alış 

ver'şlerinin Ticaret ve zatıirc 'bor-
sasında yapılttası kararı Ticaret 
Vek.iıletince taOOik ecliI~<ıtir. Ve
kalet bu şek:::de harek.ot cdi}me
sini İıımir borsasına da b:Jdi~~
t:r, Beyao: peynirJ.c tul= peyıı;
rinin de Tiea.ret ve Zahire borsa
sına alır.arak alışverişlerin.in lıc...

sada yapılması kuvvetle muhte
meldir. 

Demiryolları meslek mektebi 
imtihanında kazananlar 

nihayet ilan edilJi! 
Devlet Deımiryo!lan meslek 

mektcıbine giımeğe ta1polanlar 

arasında icra oluruın imt.ihan ne

tioesinin el'an ilan edJrneınesinin 
hu mtfuana ~raık eden talebeleri 

kararsız ve müŞkül bir me-ı,.ıt.ide 

bırabtığını yaaımıŞlık. 

Nilicy!t neticeler dün ilan o

l ıınm~ ur. Gönderilen listeye gö

re imtmena 'bin beş yüz orla 

mekt<ı> mezunu giMniştir. Bun-

1'anfan yüz yiıııni kişi kabul olun

mu_oı!ur. 
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Mısır cephesindeki büyük muha
rebe hakkında düşünceler 

muvaffakiyet ihtimali 
ve 

(Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~emi!iteri 
M:sır cephesimle 8 ind İngiliz 

<>rduswıun taarruzn, karada, hava
W. ve denizde genişlemek istidadı 
gösteren li.r şekiltle tlevam ediyor. 
Bunu, yalmz Orta Şark inırilz ku· 
maooaruığmın tebliı:inden öğre
nebi liy<>ruz. 

Bugün İngiliz taarruZ'IWun döt· 
dü:ııcii günü. Bu d&rt gün zarfın
da karada İngiliz ordusunıın eld~ 
ett'ği Jleti.ee, yine İngiliz tebliğine 
göı·e şudur: 8 inci ordunun ileri 
koi4orı 2:> 1. Teşrin sabahı giin do· 
ğark-eo mihver ordw.wıun asıl 

mevzil<>r'ni buı noktalarda delmiş 
bulunc, ordu. Gündüz rni.lıver kıt.
alarmın ka~ılık tanrrJzlarına rağ 
men elde edilen kau.nçla•ı·n mu· 
hafaza >na de\·anı olurunn~fur. 

Dcm•k İngiliz Drdu;u, mihver 
eephe,:nde BSJI m"'1ar"bc hattına 
bazı n-0ktalarda ı:irmi~e mııvafiak 
<>lmuştru. Fakat mihver karşılık 
taarrl'~arrndan şunu da anlıyoruz: 
:\lar<>joal Ronımel veya mihver or· 

dusunun başında bulunan nıethııl · 
kuman1l11n, İngil~ taarruzlarını 
buhmdı:{:ıı mevulerde karşılaıru
ya karar ve~ir. Fakat İng'liz 
<>rdusunnn 4 gün içiıw!,, mihverin 
ana me\·ziJ.,rine yalnız ileri k<>lla· 
larile girdiğin., balulusa vaziyet 
miih'nıdiY. Çünkü İıı~iliz ordusu
nun büyiik k.1bruı bundan S<>nra 
muharebeye girecektir. 

İn;,:iliz Orta Şark kumandam 
General Aleks:ınder d.oıı.anına ile 
işblrliği yaparak mihverin ôuce 
şimal cemıhma lıii.cum etti. Bu 
şüph~$iz ka!i değilıli, Son gelen 
habcrlerı1cn auJaş,ldığına gi>Te; 
bazı İngiliz haf{ z:rbiı ve ,..,yyar 
kuvvetini, m.iJı,·er ordusunun yan 
ve ger;siuıo ınüesısir olruak için ce
nupta~ da tn.arru7.a scv!oc<lilıuiş~ 

tir. Böylelikle mihvn ordusunun ı 
lıeın şimal cenahında ,.e hem de 
cenubu yanında cephe ve kll:j"t• 
ına muharebeleri başlamışbr. 

İngil"2: ha•a kuvvetleri, )nLnız 
muharebe sahasu1daki mibvcr he-
de1leriııe hücum etmekle kalnu-

yor, geri<ie m1ıvcr li.manların1 ve 
muvasala )'"Ollarını da bonı.bala

mıya de,·aın ediyodaır. Hatta ana· 
vatan İıı:giliz hava füolar ı bile bu 
taar~uza iştirak ediyorlar. Çiiııldl 
bunlar, İogiltereden Uf&ralt şimali 
İtalyada bulunaa ve mihv~ ordu
suna tayyare ve ha.r:> malzemesi. 
yapan askeri fabrikalar. güudii:z 
bonıbardunan!arile tahrip etmek· 
tedirler. Bu alonlamı, fugiliıı or
dwmnmı taarruza geçliği günler
de ycpılması, başl<ıı tüdii izah e· 
clilcw~. 

İngiliz ordusunun Caıırruzunda 
bir hususiyet daha var: Orta Şark 
Aımeırikan kumandanlıl';ı emrinde 
bulunan Amerikan bava kuvvet
leri vo tank birlikl..,i de bu taar
ruza iştirak e1:ınişlc.rdir. Bütün 1 
bunlar; S ioci bıgiliz ordusunWJt 
kuvvetli olduğunu, denizdc.n ve 
havadan iyi destekıendil';ini ve 
büyük ihtiyatlara malik olduiunn 
göster.mel. tc.dir. 

TsarrlliZtın dört gündür devaıru· 
na ,dooanma ve hava kuvvetleri
nin ~iirekli faaliyctin.e bakLl.o:sa, 
İııgil.iz ordusu büyük biY maksatla ' 
harekete geç~;r. Bu maksat, 
mihver ordusunu çekilıru»ine mey 
dan vermeden ı'1ağlüp etmektir. 
Acaba General Alek.sander buna 
muvaffak olabiiccck mi?. 

E~"er İngiFzler, kara taarruzunu 
hava ve drniz hakimiyetinden is
tifade ederek yani ihraç hareket
leı·ile ve paraşütç-ii akmlnrile des
tekleselerdi, mili.ver ordusunu 
ınagıup etmeleri iht:ın:ıli o nis
bettc biiyük olrudLL Fakat bı.:>gÜJI· 
kü ~el..F ıH> göre de, İngiliz taarru
zun.un muvaffak olması ihtimali 
kun·etrdir. 

iJ.ir müdafaa .,rdusıı, ccnalıların 
dan 13a-rm:uı uğı-arsa, cephe.,; - a· 
•ıl mnharebe hattını tutanıaıhğı 

takdi~ • ~erilmiş b'r yay ~eklin· 
de bülı.iiliir ve nihaye.t kırılır. Bu, 
General Aleksander'in mihver ce
nahlarına yapacağL ta.zyiklcl'in de
vam ü.ı,ere al11masına bağlıdır. 

Lfıtuf yüzünden kahır .• 
İk• genç kradı!.ar. Biıibirleri a

ley-hin<o dögmek ve hakat<'i da
vası açm~lal'd;. Bi<> diyordu ki: 

- Ne>bahatle biz ~yııi ticaret
han~ daktiloluk ~diyocdu.k. Ne· 
bahat beni bir tiirlü çekr.ırIDyor

<lu. Boyuna aley>hond-. at:p tutu
}'01", boyuna beni !Wtülü)l'O<<lu. 
Patırona aley4ıımdc türlü türtti. 
şeyler söylem~. N>hsyet pat.ron 
bana yol verdi. Bi.r ay ika.dar iş
siz kaidım. Amma, kırh'.r yüzün
den lutfa uğıraınışım. Ora<la lnık 
lira alıyordum. Bu~ başka bir 
tiearetihaneye daık!tilo olru'ak yet
miş :lira ile girdim. Bunu işAmiş; 
kııırmş. Biraz sonu patron benim 
bigi\ı:ınh olduğumu, bunun müze· 
virlik yaptığını öğrenmiş. On;ı d;a. 

yol vermiş. Buna da ay;rıca bd
detl!~rırn;ş. f't.l<akı~a 1aif.G~f.1ca 

ÇEG<ememesinden üzerime yüci>
~ii. Hakar,.t eıtıti. S:g;mı çeıkıti. 
Tokat vurmağa başladı. Ben <le 
ona vurdum. Beni döğdüğü ve 
söğıdüğü .çin da~·acıyım. 

Nebahat te Fallıamet'ten da· 
vacı idi. O da şunla.-ı an.I.atıtı: 

- Fahamet yalan söylü)'IOr. 
On ıı .-.aten pııtrnn sıevmiyoıdu; 
yol verdi. Bunu benden bildi. Bil" 
müddet sonra başka bir iş bu],. 
muş. Neyse ... Orası naınıi.re lfuz.lm 
hlzim Yalnız, kx>vulııoosı.nı •ben-
den bilri"ği i~ öfkeli im1ş. So
kalruı. görünce önce o benim ~ 
rı.ıne çullandı. O ~na vurunca 
ben de on<ı vurdum. Kötü s'>zler 
söyledı. Sebeıp ok:n odur; dava
cryım. 

Matılk-.me dört beş ~ dinle
di. Bunlar hcpo;i, ik" 'nin de biıi
b'·r:e-rini sa.1<ak orlo.sında ooğdüık
ler· ~:, ik1slrun de birJJ~ricı·ine 

sö[J'.iü:ltlerini ve bir:n in söyledi
ğini diğt'finin cSeı>Sin!. diye iade 
ettiğini söy1edil.eır. 

Maih.1<erne iki tarafın da b'.ri
b.:.rine söğldüıkı1erhıi ve bir]Jirle
r ni c.!jcEoı:dcırini saihit /Ş)rıdü. Ha
lrortt karŞ",1ıl<!J.ı olduğu için bu ce
za düsiiri1!dii. 

I>öğ:.ıır.ktcn de, ikisi de yimıi. 

'beşer L ra pa.ra cezasına maılıklmı 
edilrli!N. 

lki genç kız, birib '-rierine d.ıtr
grn, b'ır:ılıirlerini:n yıiU.lacine bile 
ba""-<lon mahkemeden çıktı.!&. 

(Devamı Sa: 3, Sil: 5 de) 
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ESKİ PEHLiVANLIK 
Yazan: i KARA YEL 

Türk peMôvanl k tarihine ait Tiirkle-rin medeniyet sa.basında adedini ne kad:ıa- znıın~rsjn'z?. 1 
menkıbeler 0 kadar çoktur ki bun vi."cutle gc-tiord.l,Jeri müc.>~.escler- Korkıı.oyınız!. Söyleyiniz!. Oıı 
!arı b'r araya to:>layıp bir e&ır vü- d.cn yalnız imarethaneleri, bugün- dey'niz!. Elli, yü~ deyiniz!. Tam 
cııde gctinnek liızuıı gelse hilaf· kil en ili>ri addolunan. garp rn<Ilet dört yih )'İrmi altı menzildir ve 
sız binlerce sahife tııtar. lerin n en \'eı-i.mli ve müfobariz 0 • yuka·rıya yazdığım gibi tckkclcrile 

Vak'ı>nüvi.slerl:n ve vak'anüviısler lan ınü~İ1ıin kat k&·t {ev- bcralıer rnkfiycLi ve yenıe,;i içme-
hari.ci tarih •·azaııların esc.rl"1"ı,· ı si bedava menzillerdir. Adedi gör· , kinıkdir ve hiç biıri belki beş yüz 
Türk babayiU.\ot.lerinin kahr•ma,ıı. dünüz mii"?. Diirt yüz ylı:ıni afü .• ... -- sene sonra ır:ı.e bu seküdc mü.,,._ 
!Alım, zorbazu harcketlerl cenk 1 • f 1 Bil mcnzilleruc çalışan müritler ·., sesefer viicude getimı.cğe mu-va -
me~danlarındalııi fedalarl.tk.l:ırile daimiydi. Şc~ lıleTiııe (Kulüp re-, fak ole.nı:yacaklardır. 
oolar taşar. isi) kafi oınettc muti idiler. Hep· 

__ _.. b"lm zık k İşte Türk pehlivanlık, )·ani sp<n' si bir dereceye ve s>nıfa ayrılnuş-
Garp, spor ;m:u.ıl' ı e en Tür tarıbi de i•pkı ıbu iı»Hetler gibi 

sporu, pehlivanlık n.ııııı altında tı. it:ıat, nıesleğe hünnet, bilgiye 
mühim teşkillece bağlanmı~tı. teşkilfrtlı i:di. Scırdarlar, vezirler, mecliıbiyel ve emniyet vardı. Bu-

Türklerin rucscid, cami, tekke, haka...!ar, ehl:hayır e.habı olanla.r günk-ü gibi saçma sapan münakaşa , 
çeşme, imaret, han, !..ervansaray- seıbadlerde, iç mc.mlek.elt<ı men- !ar ve mimasııılıklar 'l'üirk ınüesse-
lar gibi vakfiyeler ve harcıalem ,.. ziller vücude getirmi J.erı:i. seleırindc yera1am<ızdı. l\feslek bil-
lan müesseseler yanmda :rengin Türk spoNH11la meru:il bugünün gisi her>şeyin fevkinde olgunlaşmış 
vakfiyli pehlivanlık tekkeleri var· stadyoınları idi. Fakat bugünün ve müessescleşınişti. Usta, şeyhe; 
d.ı. stadyomları ıııibi knpklll"U değildi. kalfa ustaya; çırak, kalfaya mıiite-

Türkler, düniin ve bugünün Av- Her menzilin lrir ıteklııesi vardı. Bu selsil bir surette bilgi şahsiycıli:e, 
:rupa ve Aerika medeniyetine fu. teloke, yani bngünkll tabiri}e spoır kuvvet ve .ıneharet me\·cııdiyetile 
tün spor mü.esscseleri vücude ge- kulübü sisesiude yüzlerce, bkıler· hürmetle bağlıydı. 

s('Si""' berekol Gönlürıd.cn de o müz. 
mm~ el<sik •~sm! ... zavallı ıca- tirmişlerdi. ,_ oo mii:rit (sporcu) ta.,'Ul'dı. Meuil- Türk pehlivaınlık tckb}eri ne-
dın! Ha.Stada ı.r defa m~ kona- Yalnız spor müessesc'"'ri mi?.. Ier ve tekkeleri bedava idi. Her vilere ayrılırdı. Meseli; pehlivan 
ğının ra·hatını bıra:oaralt va6z!i ~~" Avrupa ve Amerika daha hala fu- mür.it (sporcu) yer içer ya1ar ve tekkeleri, tirandazla>r teı.keleri. 
bacaklari:YJ.e bi,im mübarek pQn<İYO- kara ashaneleri viicude getirmek ·· ül' • kk ı · ib" 

ili • yalnız -'-lıivanükla (spor) ..,,.._.. ı:urzc er ·•e e en ı: ı.~ nun tabtarav" · m~r<ilv"'1tlli çıkmcı:ra için bir takım cemiyeti"'" vücnde l""' --. ..A 

k'8dar a"""ından <·mdlığ: sül bu.cnundan gul 1>lunlu. Gelip geçen sp<>rcu.lıı.r, Pehlivanlar yalnız güreşrne.•er, 
getirmekle meşguldür. Fakat ec· la 

gel~ ... Hani ooon S<lba borusuna derv;..J.,r, seyyahla.r, yolcular bu kılıç çalarlar, lobot pvunır r, 
dadınıız, bir .kaide ve şahsan ile!- ., (b 

bemiyen bacaklarını görünce n»<ıem th menz1llere ugr" ıyarak bedava ya- tokmak atarlardı. Güncüler u 
buia.nmı;yor drğıl :umna ... Ne çare? ebot dainı ola<:ak imare aneltt VÜ • 1 '·t K 1 k la 

. ·- k" b 1 taı·lar, y-ler W.erler gelip ge"'"r- bir nevi agır ı"' ır. a e apı n O gece ı: n:v- •ne- gece yarısından ı Suratı aMı: ,.., balrşlan hiddeti! oda.- Hele bakalım. l>'l bizim ınabu:t Hacı Nu- cude get'rmişlcrdi ı, un ar, gün- ~ ., r _._,_ lı ı 
' t odasına ,~· "" -·~- rd' · · lerdı". Bu ~a~illerı"n vak:fı"velen· üzerin<ie gördügu" "'nüz ...,....,.. sap "'' a.l. sonra g ~·'Y• razı s-e- ~n çıkt .. Me •ver.den iDince Ixini ri buııa b•r care bul:ı.blledt mi?. Bun.- de iki öğün yemek venrler ve ek· -~ , 11 1 b•kruştl. Kurn;,,. ve lı·cıiibell Rum !o- ile ""1.ı1Jı'aştı. Genç kız Ratl!ıi cOrfuı<:e: !arı diişünüı'ken yüzünün halini de b;r meğini de (Fodla) dedikleri bir o kadar ze.ngiıı idi ki, kıyamete büyük ve yuvarlak taş gü e ere 
u t.f:Jc-~'n d~ceı:, duzırun ve ı..tct<- - Bonjur, Ratip diye k<l<eledi. lü:rltı wıuıı.m.,.,rdu .. Acaba. Fah>re pide ile sıınarlardı ve bu imarat- kadar baki kalabilecek tarzda he- gürz der'ler) gürz savururla;rdı, 
g;_ haliı>den ytnl bir aW< macerası .e- Ra~p suratını ""'.terdi: ~ıılona varacak m.--'ı• G'" ··1 o Jı ordularında 
Z<rtik bor ti1riu yaka,:ru bıralınuımı§, _ Yilıı:üm\l ç~7eJCTe çevimıi.,ıfnI ,.._. ··· haneler her semtte vardı .Mesel&; saplanmLş idi. uncu er, snıan 
eorgu, sevgt ustGne sevgi yoğdıra.rak, Nkolsu:n sanat Şlrkettckô bUrostın1 çıka<l<en karsı- İstanbul imareUıa·nelcri belki yüze Oknyucularım, Türk menzilleri kal<ı knpıla.-ma hücum eden peh-
a.abi, lıı.rçın ve baris aol<t ile zavallı Rwn km a.; Yııımrutunu bir- laotığ~:eç~=: bol §e!lr.erli bL'I' kahve baliğ olurdu. hakkında verdiğim malumata hay livanlardı. Bu pehlivanlar ka1" ka· 
Rat.ıı. hırpa!anuı duı"""wtu. Hatta tam vurıı.ı·:ı.k gevrdı: bor k_,.. attı: gMir. D>ye ooırederd< od&ya ~. o- Her semtte vakfiycli bü • ret ctmemdid:ir. Şimdi men:ı.il ne- pılarma dayanırlar, giirzler!ni do. 
ayrı •ca.kları zamen onu, ye;ıl rraşuka.- - Oh olsw:ı.I ... Oh olwn "'1na... dada caıı;deden başita kimseltr yok. yük imarethaneler mevcuttu. Fa- dir anlamış olan o.lmyucularıma muz topu denilen demir tckerl<ıkll ı 
•ına tôhır.ctinin nışa.ne.iyle gÖO!ennac Ra'tiı>: tu. Genç kız ı•yet şık kıyaf .. tiyle penı- !ih iın:ıretn.a.nesi, Nuruosmaniye i- adet ,·ereceğim: Bıı rakam inanıl· yerden yapma arabalarla kale kar 
~in ust dudağının kenartn1, rivrl v~ -:_ A1a..c;ık ·~~un! Diy~ homurda- ceren.in önündeki masanın baş.nr.:'!a ça.- marethaM.si, Beyazıt imarethane- mı:yacak derecede vasidir ve bu .. ı pılarına kadar çekerek gefi.rirler; 1 
bly z diş!rrlyle ırdıjtııı.ı pmdi hatır- nar- so ek .._ıeıru prrıılc diye vu.- ]!Q.Y'Ordu. Ka,yLl,;,z g0rU>ıme!c için vec-
lış n nat.p ı.,yn ya daha ıa.zıa y..ıcta- rup dış&n fırladı. diji bütün kaTarlara ratm•n Ratıbin si, Sultanabmcl imarethanesi, Mih günün Türk sporculuğıına, lıa.ttii knle kapılanna cenkederek yana· 
ı r&K b~lı:t•. İşle ~ dişinn yeri sakla.- Yolda tıep çılp İriol,e oo... po.. yüreği hızlı hıızlı çarpıY'Ql"du. Gilır.el. rimab Sultan imarethanesi, Valide en medeni sand.ığuruz garp spor- şular •. sonra, a~.- günlerini 1>mus 
na.m.)'acı;k kadar n: ;<landa idi. Ra.tip lclri.lror<ltL İçlııdeıı: aı~ad...,na selim wrmdt iç:C omın Sult&.n ima<reUıanesi iliıJı~ Saya- culuğuna kıat cndcrkat laiktir. lıyarak demir kale kapılarına sa-
sı:ry e"e söyle~ tıra;ım bifoı:Uı:tıeo - Bllda.la lıız! D~rdu. Bıılımıı5 bttl- iri eU &özlerini aradı. Fllıloat Caıhid~ o- bildiğinize aşhaneler mevcutıtu. Ve, bin sene çalış.ılınış olsa hu· vurup kuvvetle vururlardı. Böyl&-
ecn a •unıına bol pudra sıir'crelı: tele. m.ış ta kB<a.rıaC<llı: o •- tavuiu daıya V"enôtı Rat;p old$nu stmııı; Bu aşlıan.cler ,biliıkaydü şart zen- giinkii miıleteri.ıı, eski Türk spor likl<ı kale kap4arnu kırarak de· 
rıır ayn;;ya bak.tı. HilOl'ır! ... D'ıl<rin izi bulıoo;l!. .. F-ler arada Mı>rzW<.a ıö halde sevimli başını klll<iırı;ı se~ gİll ve tukan istiyen halka kapt- teşkilaiını vüC'll~ ı:etrrebibn<ıle- virmeğe savaşırlardı. 
ktı.p :mı~~ Bu &eter tcntü"d.i:yot:a !eda.ldr bir bel4lım ol!'D&A, em günü vemıunıekte ?Sra( ediıY>ordu. Buou lıis-
bu şi ppmıılı: ~ted;. Rü:r""'.da lroıi<- bifeji"'° f1'ar p;ır ~ 0 al.tln bi- ısettiği öt!n Ro!Ap büobütürı. 11'..Urlen- ları açıktı. Ne karne, ne vesika, rine imkan yuktur. işte o'kuyucııluıma muhtasar 
ı...,., da. ~~ drrmı, d;,.e d~ IP7.iğ;n ,.eri~ bediıre ola.ı.lı: •ıl"Qlldazı. m1<;1i: Gar;p! Dire d~{}nfi;Jurou. Ben '!:e aldındı; ne ve.rdindi denmezdi?. 1 Osmanlı Tiirklcrinin vücude ge- olaralı: verdiğim Türk pehlivanlık 
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DJŞ. P,QLiTI 
Fııan11z •onanm.ası 

we llarp •• 
Yazan: Ali Kemal Sunmall 
Vişi F1'8>DSAS> ile ~ilhlerin ve 

Amerilı:alıların 7,a(en araları iyi 
deı:ımr. Fakat ukit vakit Anglo
sakson alami le Vi~'nin arasında 
SÖ).lenenler, yazılanlar daha k.,... 
liıtleşir. 911!1Jki ""1ti Fransa, ingil· 
tere ve Amerika d<>stluğunun ha
U...ları büsbütün s'linmiş g'Li gö
riiıniir. Aradalıl aiyasi müna.>ebet
J,erin çok defa ne ka:lar ııerginleş
tfii de göriünıiiştii.-. Donanma me
sel;ısi, Suriye meııolesi, Madagas· 
kar meselesi ııibi şn son iki 0000-

dir sayılaca>lı: belıibaşlı ihtilaflar 
kavgalar İngi«cre ile Vi~inin ,.. 
rasını açı~, nihayet münasebet• 
ler de kesilanişti. Fakat Auıerika
lılarkı Vişi arasında siyasi roüna
Mıbetlerin devam etmesi bazı ,,.. 
~aslı n•üliilıazalarla her iki taraf
ça da lüzumlu sayılnuştır. 

Auglosabon tarafı ile Vi!j>i ara
sındaki ilıtıi!Mların en bcllibaşb 
<11anlarından bı.ri de donanma me
selesi olduğu mal\ıuıdur. Donan
ma me!<clesi Vi,<inin Auglosa~on 
tarafına karşı olan endişelerini 
arttırmış, İngiL"zlerin ve Anı.cri
kahları.n Vişiye karşı beslediklm 
itimasızlığı çoğallm:~1ır. Frnnsr& 
d-Onaıııması ne .,!acak?. Alınanlara 
veriJ.,rck inı:'lizlcre ve Amerika· 
lılara ka·r~ı mı kull:ı.n.ılacak?. O 
halde bu donanmoyı düşman c.1;,.. 
ne geçmiş gömıektcnsc zarar v,,.. 
rem.iyecek bir hale getirmek liızım 
gelccd<. İşte İngili:zlcrLe Vi~ Fraıı.
sası arasmdaki aYktrıl•k bö) le baş
lamıştı. 

940 foliıketini takip eden hafta• 
!arda, aylarda eski miUteflkkr a
rasında başgöstettn kavgaları ha
tırlatmağa lünım göriilmlyebilir, 
Unntıılacalı: kadar bunlarm üze
rinden daha zam.an geçmedi. Bu 
harbin 940 ve 41 val;ayiini batır
lalm~ğa lüzum görühneze Ue Vişi 
Fransası ile Angl<>">ak1ıooı tarafı a
rasındaki zıddiyetin easmı donan. 
nıa meseletinin nasıl bir tesiri ol· 
duğunu söyJıemek fazla 1>lınıyacak. 
rasll>daki zıddiyetin esasını donan
nın Almarılan, İhıly anlara, hııla· 
sa ıniln-er tarafına vct"ilıeceği hu
susunda İ:ııgilizl<>rm ve Amerika
lılar.m gösterdikleri endişeye ma· 
hal yolotu. Çünkü Ahnaınlarla, İ
talyanlarla <>lan mütarekenin şe
raitinde donanmanın mihvere ve
~ilooeğine dair hiç bir kD"Y>t k<>n
mauı>ştır. Blikis donanmanın hiç 
bir suretle verilıniyeceği Alınan
lara ilk günde anlatılmıştu. İngiliz 
tarafı ise Fransız doJlMlınasınıu 

şimdiye kadar Alananlara ve İtal
yanlara ,..,rtlmeyiı;ini VişLııin .,.,,. 
ri değil, Fran~r-ı. donanınacı;ıru. gez
d'renlerin, yürütenlerin, oradan o
raya •3klıyanların hnlıi.•a Frnnsı~ 
bahriydilerinon bu harpte miihiın 
bir ~i olarak sayıyorlar. Fran:sa 
donaıı111ası bugiin nere.dcd~r?. 
Fraıı.rnnm Akdeniz sahillednde 

bir yeDı\e mi, ş'ınali Afrika lı.ı~·ıla
rınuı ku·ytu bir ~:.cnarwda ını, At· 
las Ok~·an•tıSuncta ııu'!. 

İogili.z ve Amerikan aınira11rri 
için o dflnarunanın hc.ı: lıarck.et · ni 
giinii gii·.ü Je takip etnıek \'e bil
mek lazım olduğu cihetle Fran<ı7 
doııan1Da>tnın bıı saatte nerede bıt 
lun<iuğumL yiııe onlar bilselıer gı>
rektir. J,nk'n dii:er taraftan Fran• 
sız donanmasının ili! halde oldu· 
ğuna dair Aıı:glosaksen matbua
tınca toıuanmış malüruata göre o 
.donanmanın iki seneden fazla bir 
zamandanberi Almanların ve !tal· 
yaların elin<ı gcçıu~nıiş olmasın,. 
da şu sebepleri araın•k iklıza eder: 

1- Donanmayı işletenler, bii· 
tiin hahriyelikr lıerşeyden evvel 
gemilerim severler. O gemilerin 
Alilllanlara, 1-talyanlara ver'lınesi
ne bir tiirlü rıu.ı olamazlar. Fran· 
sız balıriyelisi.ııin kendi gemisine 
olan se\·g"si şununla da bellidir ki 
gemisini İngilizc \'e Amerikalıya 
vermeyi de kabul edemez. Bu tak• 
dirdc nereden gelirse ge-lsin Fran
yz baJı?iyelisi gcn1is'ni şu.na veya 
buna teslim !çin \'erilecek her
hangi bir emri dinlemiyccektir. 

2- Fraııs:z bahriye!' •i Ameri
kanın bu ha1.1bc girdiğini öğrendik 
fon sonra Angl<xakson tarafının 
harbi kazanacağına olan ümit ve 
itinıadını aırtt.ırınıştır. O zanıan 
Fransanın tla kuı·tulacığrnı dü~ü
nüyor; 
~ Fakat e ;ıaınaıın kadar da 

Fransız donaumas:nda"' hiç bir 
geminin heri:ıangi biT macera ıığ· 
rıında, şu ve;·a bıı tarafın elinde 
batmasına razı 0lnuyacaktır. Bıt 
harbin scmunda Fransanın cFndı 
ihmal edileıniyecek dereeede kuv• 
veili bir donanma bulunmalı eli· 
yor. 
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Günun sıyasi icmatı-

==Son 24 Saat içinde~== 

Hadiselere Bakış 

l 
~ irlaına mahk\mı ediJmif1er 
\'e ceza infaz olunmuştur. 
VİŞl DE sWASİ FAALİYET 

. . AlR'I'l'l 

ı 

Suriye' de 
bir yasak 
Ber:lin, 2ı6 {R~'D) - General 

Cam>u.k.s'· " s,,.....,_,,,, bü-• • ~·3~ 

Lon4raya göre 
Mısır cephe
sinde vaziyet 

lllısJ"daJ<A İngJiz tıaarruzunun 
arife.sinde 1-t.a.lyan sanayi ~le
r;ne kar~ı başlıyan İngiliz tayy<ı.
roıer.ııin bolılbaı-d.n=n \arı devam 
etıne;;ıte<lir. İngiltıere Hava Na.zır
lıgırun Pazar k>Cliğine göre, dün 
guudüz Lank&sl'er boıtiba uçak
! arı nd= müreld<ep mühim bir 
teşkil :MilmocU<.i ~ hedef
Jerıni ~· Lankaısta
:xınAıa uç:>ldarı Fransa Wıerinde
kı )~culuklan sıırasında u bir 
müddet bcıe:ı av filıofarıınızın re
fakatinde bulunımışlaI'dır. Hedef 
üsıüı:de hava ıt.palı ve olduil<ça 
bulutlu bulunmı.ş;a da, bomba u
~akları büj"Uk kısmı buı...t seviy~ 
lainden aşağılara kadar inmiş 

Ye §~ taa«ll'Z ederak bcm
~nlatllıı. aıtıruşiı~. 1!>k .alının 
haıoe-r!er taarruzun başarı ile biti

VŞ'den b'~j,hfjğine f!Pt'e A
miral Darlan Fas umumi vııım 
ile ve Şimali Afrika Ba{4<umuta
nı General Juim ilıe ~~r. 
Di~ taraftan Laval Vişi'de de
vamlı olarak Fr81191Z hava, k.
ve deu yiilı8eir. sıJbıeyürı ile gö
riŞneler yapnışt.ı... La.va! dün 
Alman ~unu da kabulı 
etımi~. 

tün 1qı!antı, nıilma.Y'4 ve -y<!r de
ğ~ıme1erini meneden bir emir- ı 

name neşrNınŞtior. 

Loncb-a 26 (A.A.) - Mımrdao 
e•n son haberlere cön, sek irine\ 
ordu, düşman hatlarında bir ta
kını cediklezo açma'a muvaffak 
olmuştur. Şinı<li, muharebeyi bir 
cephe haııbi.ııden ziyade bir ma
nevra harbi haline getinnck mak 
5adile bu ı:-edt.k.leri ıı~letmej;e 
teşebbüs e1ıme~. 

rıluıg;ni bıld:irmektedir. 

Brmba uçaldarrun üçü ek:si.kıti.r. 

MISIR TAAIRRUZU 

Maaş tevziatı bu 
sabah başladı 
Cumhuriyet bayram1 dolayısüe 

memur maaşlımıun bu sabah v&
rilmesin• b<ışlanmıştıır. 

Deftenlarlılı: tekmil hanlelıeri 
ı:-öndermektedir, 

Azledilen Alman 
Generalleri 

Mıoalımıa, 26 (Rday>J) - Ame
dlcadan &e"len .haiberleı:ıden anla
~a gare Hıl!Joer, Maııeşıılı 
Van Bodk'dan başka Gen«al J.()
de.I ve i.'imi bildiril.meyen diğer i
ki gıenerali de a*tımişt;r. 

• 
iki sarhoşun 

S~klzinci İngiliz ordusunun Mi
sırdakı taarrll!211l inkişaf edehi.le- J!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!~~!!'!J 

marifeti 
Şoför Salfmit. idaresi.ı>cleki tak

si dün Altıneıdairede Samiye ve 
Hayri isminde iki k~iyi çil:nemit
tir. Sam>yeain kolu ve bacağı, 

cek b.a- safhaya gelrnekie<lU. Ka
hirede neşrolunan tıebliğe göre 
İng Uz ileri kclları mihverciler.in 
ana mevzilerinin bazı nokrtıalarını 
delml.ş!.erd>r. Ve tekmil oeyllıe bo
yunca ~ ışidde<t:li savaşlar ol
mal--:a.dır. İtalyan ve AJman tL<b
~ğlerinde de İn&ilizlerin taa.rru
zt•nun büyük mikyasta Glduğu 

b'.ldiri.imekte ve İngiliıJlerin mü
l::m imik ve malzeme zayi ettik
leri i!ave olunıınaktadır. 

FL'<LAl\'DİYA DEVLE!' 
REİSİINİN NUTKU 

Fin °'-""'et reisi dün Fin yurou 
v c · :.Csi .içın tetti.p ol un an p.ropa
-ı;.ında n..Jl'ası münasobetile bir 
!lutuk söyfomlş ve Finkrin Soıv
yet .,.,, arasında erimcmeık için 
harp efttiklcrini anlaıtıınıst.ır. 

ŞARK CEPIIESINDE 
A'man ordufarı başkumandan -

1. "t!1 U,bl.ğine göre KaJ!kasya.
nın ga ti>:r..de hava kuvvetLcrinin 
m.ı~ r yardımı ile harekete ge
çen AJ.ınan ve Rwnen kıt'aları 
dağlarda yeniden 'bazı yama.çlan 
Mva hücumile zap'..e1ımişler<h. 

S t ~: ıı.grad muıharebesinde bir bal, 
'b:.ızı mıe-vziler ve ev hldkla.n 
mt!Gt 6lla ofilıatk: üırere Kızıl !lk
teşrın fab.:.K.aAarırun tEilıım.ilı atöJ,. 
yderi zaqitoluıunuştur 

Rwla= .göre ise ~.ımk>Çep.kx> 

tar::!ından S'aliıl'gnırl'ın şuna.I 

ba W:ında g:.rişilen şidOOt'H şaşırl
rr," taarn..zu b07kır1a.rda llerl.e -

mc ~ de~arn etmekıtedu. Fa&:a.t 
Berlin m.wulleri bu taarTUZun 
a.lcame"..e uğratıldığını iddia et -
nıektedirlC'r. 

BP.EZtLYANIN BİR YASACI 
D. N. B. ~-jansırun Ri;yo dö 

J ... oro'd.n bildirildiğine göre 
Drezı!ya hükiımeti at sıılontısı ü
rer.ne Brezil1Yadan at ihracını ya
sak ct:m-Şfu. 

PRAG1)A İDAMLAR 

KQçQ ll Balaerıer 

MUTEFERKJK: Hayrinin de ba<:3ğı lanlmış, her * i-.m!.r ~l ~!er- ikisi de h8'1lancy>e kalılmlm~tı.r. 
den; çalıştmi*.ları !ı;çilere peyd4'pey Tabkika.ta mliddeiumımU muaviııı
loesilıınelı: frz.ere i<ııilık yardım 1~ lerinden Ziya Yazgan elkoymllf" 
malınnı iıltem;şt.ir. Fal>rllcıı.tOO!er bu tur. Şoföriio kaba.haij. olmadığı, 

1 
tel<Iifi kabul etmııılerdiL arabada bulunan iki sarhoş müş-

SON TELGRAF - Bu ı;ıüzel ba~ t.erinin direksiyona ani müdabale-

J 
ıo.te oeı>rimOıdı: de imt"8J ..ının- Jeri neticesi kaunın ""1<.ua geldiği 
!<menni ederiz. • zaııoedi.J:m,elııtedir. 

* Son gi!nlı>l'd.e ııalı.t fazla çatığı ı -----''---------
!çlrı bunların kal'& yolu ile Anadolu-
ya vıa Avrupayıı. sevki ıtııar.ırlaşt>rıl
nıışı,.,, 

* Beden ~ İeltanbul Döl
ll'!ISi MecidQdt~ bir sta<l;yum 
yaı:ıtı.ı:acaidır • 

* Mü:naloa.IAt V cltfileti tarafın
dan ~"OTiliıra verilen lbi< ooı
re göre hülklımete c~an borcunu 
~ oldı>k.!anna dair ınahali 
vilayetle.den vesika daruar un 
ve buğdaylarını set<bes!çe naık~ 

)fM>ilecelderdir. 

* Şe'lırimiQlQe ekııırek ikamesi 
tevziatına bu ııahah ta devam <>-
lunmuştur. 

MISIRDA 
BAŞLIYAN 
TAARRUZ 

CBa..-ınakalcd.Q lıevam t 
IHzımdır. Herhalde, Rommel ordu
sunun haddi azami gayret içinde 
İngil'.z tearruzunu durdunnak 
istiyecei\inden ve hatta bir lrolpo
sunu bul.up mukabil taarruza geç
mek kararını denemek fırsatını 

nrıyacağından şüphe edilemez. 
Anuk, bize öyle geliyor ki, bu 
ılefaki İngiliz taarruzu sathi ve 

~~----------.-..-.-.-.. ~ mevzii bir taarruz «!t"ğil.dir. 01-
Huır ol.unuz ' maması da Jaumdır. Z 'ra, harb'.n •· ' MiL YONLARCA içi.nde bultınulan dene artık mev-

zii denemelere müsıtit değildir. 
Kat'i bamle, ka.i'i 11•.l:<e devrine 

girilmiştir. İngilizlet lı.ırbin mils· 
takbel inki~flarına ve :zafer g. • 

lnsanm di!Uırinde dola~an 
Dünyalara ün sala n 

Fi imler har.ikası 

A Cumhuriy~ Bayramı A yesine ulaşmak bal..ım.ndan hiç 

R 
şerefuıe R değilıs' birinei mernqJeJc şimah 

M A 8 M A R
.A' Afrikada kat'i hfıkimiych ele al-

J YB J mıık, Kafkaslardak; Alman inişini 
eli tesbit etmek ve ı\.~nıpa kar:ı6ı 

A C A gR MEN A lıa-rbine başlamak i,;iıı hazır hab 

N N geçmiş bulurunak 2oruudadırlar. 

MİRANDA Bunun ,çındir ki, lıemh ceph•d~n T T kat'i haberler gelınem.,kle bera-
8 ETTİ ı her bu defa ki l\1ısır taarruzttnun • • 1 O ABLE 1 büyük \e kat'i neticeli bir •deın<1k 

N N 
resyalar taarruzu- olduğundan 

D O N şüphe edilemez • 

Düşman şimdiye kadar mevd 
birçok karşılıık taarruzlar yapınış.
sa ela pi&ürtiilmüJ ve ele geçiri
len yerler rmuha.faza edil-melde 
bulunmuştur. 
Lonıdradaki oofsirlcr, halen ya

pılmakta olan hareketler en ziya.
de bunların stratejik ve taktik u
ınumi manzarasından bahsetmek· 
etdir. 

İngiliz basuu strateji bakımlo
dan, umumi)'etle müttefiklerin her 
türlü :silüh itibarile pek muhtemel 
oluak ü.stünlüi!'ü ı:lcle bulundur· 
dıı:klarını, fakat bilhaSBa hakim o
lan silahın hava lmnetle.ri oldu
tuJJU beliı1:nwıktedir, 

Deyli Telgraf ga:zetesi, hava üs
tünlüğünü elde e:modi.kçe ılüşınan 
durumunun ırüç ve zor oldıı&u ka· 
ııaa tindedir. 

İngiliz bombardı

manlarının tesiri 

Rur ve Sar'da 
kömür verimi 
günde 80 bin 
ton azaln.ı ış ! 
ü:>.ndra, 26 (A,A,) - cB.B,C:> Brı.. 

t&ny:ı Hava M~rmm dün g<'CC 

verdiği ıı.alıAla ıöre A .any•d.a!J Rlll' 
ve Sar 'köm:I.r havzasır..da inııilrı 
hava lıombardm-iarı netiCfSi olarak 
'köınilr ist:hs&lö.tı ı:fu>dc 00 b;n lon a
zalmıştır Bu azalış yılda 19 m•l1<>n. t.o
n.e. baliğ olacaktır. 

-~--

l'ranıada mecburi 
ükelleUyete ti ı 

tutulan Museviler 
Vişi 26 (A.A.)- D.N.B. Resmi 

gazete il<> de bik!irildiği gib~ yüz 
.kndar yeni Yahudi nıikssescıoi da 
ha mecburi nıükellofiyet rejimine 
1abi tutulmuştur 

Cenaze töreni 

D.!n "Prag'di:ı. neşrolunan resmi 
b:r •eb1ğe göre 20 yaşında bi(" 

gençle 44 yaşında biri va.tana hi
yanet ve düşman leh.lıe çalşnak 

A A M E c H E A ETKU İZZET BENİCE 

cı inci R ıhif~t-n D11vam) 
lere gÖır'c, tam rMıni. törenin ya,.
pılacağı sa.:•ttc, bir lcgiiız uçağı 
şehir üstüııdc uçmu:,sa da, hava 
k rşıkv)ıma bata.ryaıarın n ],,.re
ket.e gecrnesi yüzün1 ~. m~.:a<
bkta tcplanan halk urer'ne boII!" 
ba amn, · imkiuunı bu'.a-:-ıamı~ 
tır. 

1 ıs Çarşambaıdan itibaren ~ ,.. ALO - ALO --.ı 
Kutlu Cuınhuriyt"t bayramında lipep ., mı.O zasında-

ISTAN~ ki buıab:.ılıkl va •a 
Sinemııı dünyasmm Z lıüyük JlıJctaı: Noş'elerle çalkamcak 

Bütün diinyay• kahkahaıdau 1 (l iDei Sahitedr..n Devam) 
TYRONE PUWER 

DOROTHY LAM O UR 

Se'Dcnnı en beyecanlıu, ve ea muaıklı bir filmiıule buluştular. 

JOHNY APOLLO 
( K[RLI MiRAS) 

ÇARŞAl\IDA AKŞA!'.llu MELEK SiNEMASINDA 

~~tanbul Defterdarhğından: 

Cinsi 

5ı.ı54ı6 Y«hkuledc Rum Has!-Jıar>eoi &rltaı!lllda is... 
ta nt>ul Cexa Ev! c ri lnşaa t depo&urıda mev
cut muhtelif boy vr eb'adda 110526.676 kilo 
ııram ağ.rlığında 248 ad<!t palurel ve 412.&~ 

k.kıgT"-m ırğırlığın<la 93 ad>tt dıekx>vil lr-a."""11İ 

1<l cem3Jı 110939.291 ki~otıram agrJJiırııda 

-- Tmı<naıt --

demir. ll9MS.38 6243 
YıJ.<anda ya:ıılı dr:ml<ler 15/11/942 P~ gün(! saat 15 de MilU EmlMC 

Müdüı"liilr.ıde miıleşrl<ıkil Kom~nda. loa;ıalı ZILrf uoulirle satılacalatır. i.-teto
lılenn 2490 s:cyılı .ltaı:.ımwı blll.-ümle<i dalresırıOO hawiarırn!i 1ıeldi! mel<.tup

ı,.,-ıru Ilı'>!~ gilllü 110at 14 de bılar Kom;ey.on R<Ssliğine tevdi e4melıeri VI> t>il
fus hilvlyet cüMaııları ibraz eylNn<'lerl ~zidir Fa,zla ı...aıııat için MiJl! .ı;;,n-

1ı<>.lde tekrar ınil-Yc g;tmiş, 1ııl.r 
kırıp geçiren .ı.<a -d&ba ,..tış şe!i Sab,.r;e mü.racaw.t 

LOREL ~·şrı•. l)(>ftıordarı .. memunınu 

HARDI I :;:,:-::N~= 
DEN.iZCi seqıecı.;c ya, ç<i<6l şuradan .. .> 

Diye a&tırcal"'' b;r de ~ 
Tiirkçe 1 ka!kışmıştır. 

23 Çarşambadan itibareı. · Hadiseyi biT c\iımü me,.<llmtla t-!te 
------•'.ııll mf'mur o!an sivil ~rrurla:-, dertıal t>'r 

Mİ l l İ Al[~DAR 
Ayrıca: 

GECE GÜNEŞi 

z:ıtııt t<ımim elmş'.Prdtr 

1 Satış şrf.i Sabri halci<ında M.JU Ko-
runıoo KaDUJtUR& rnuro l<t et suÇW>
dan k.anunt takibata başlarut!·ştı.r. l)i .. 

ğer taraftan ~C"hri.mizıd,•kı r+_"ıSn1i da.. 
~enirn bi.risi:OO.e ı;aJJ~ \-e im.zıası 

j maıh!uz bulunan bi.r nıenu.r & evvt'l:ı 
ki 'ün daıresitıdoen aid1ğı b:~ rfsml 

1--------------1 lkiığı<to. İpt;~Q} ma.,l:;ıı.uuıa gJt.nlı~ ve 

Sineması büyük sa.n'aıtkar 
KAY FRf.NCİS'in 

ywattığı meraklı, heyecanlı' 

bir aşk ve ihtiras marerrun 

Kad111 Entrikaları 
filınini gö.çteriy()(I'. Aynu 

Walt Disn"y'in renkli Miki 
llfaus. 

iddi.asına göre orJ.da a,Yni ~· fin irle 
d:iğıne ku:ı~ kupoJnt: wrdilirıl gö.. 
müı,<üc. Kendioa talep edi-: -<5'

ze biır ~ bile V(·J~m-eım!> Di:re 
l!ld:>epGiz yere nM.m'lLıiU başından sav
mı.şt.LL. Bu zat bu dürüşt ve ~·fi mu

rume~e k.al'ŞlStTJ<kı \ İpPkİf mı;ığ:ıza!.art 
~diL-üne müracalt -et.m;ş o da iddia,... 

1 

y~ _na:z..-ıra~: cMaı~. ::aşaya g:1 ... Der
dc-• lll>lat .... > d('ımff..r, M :nur: 

- cMaıtoo Paşaooı ~rede bulu
j rum!'> Diye sorunca: 

· - cbt.anbulda oturur, a:r;ao-san bu-
lursun!. _., cevabını alınış ve ı:a.şırıp 

1 
knlınıştır. Bu idd~a ve ga:1ip mı.ı.amr

le de tahk.Jc<ı mulıtnı: goıii.mu.ıt\ır 

KARŞILIKLI 
Hava akınları! 

• 
İngilterc'de Midland 
şehri bu harbin en 
şiddetli hücumuna 

UGRADI 

CENOVA ve 
MiLANO 

lıalii. yanıyor 
Londra, 26 (A.A.) - Midt.and 

şehri dıün gece uğradığı .A.lıınoo 
hava akını ile hanbin en şiddetli 
taarruzuna maruz kalıınır,ıtır. Döt-
dü çokcuk olanak üzere bir kaç 
k:şi ölmü1tür. Bi« çok e'V'ler yı
kılmış ve borrllıal;arın hava taııyi
ki yüzünden haylı hasar olmuş
tur. Dünkü Pazar günü, düşnmı 
akıncılarının güpegündüz cenup 
batı kıyı ŞElhirktcmden birini tıcp 
ateşine tubtuk.lan sırada. öleınler 

arasında şehlr muhafızlarından 

ik; k.şi de bulunmuştur. Sölhalı 
erkenden sisler arasındm bir -
denbire çıkan dört .Afın.m uça.ğı 
cenup do~u ş<miNe.in.den birin.in 
eGkf belediye dai<esi binasını 

bombalamışlar, bir kaç kişinin ö
lümün w b-0.1lrnlt<rmın da enkaz 
alıtında gömülilp kalmasına sebep 
ol!nı uşla rd tr. 

Loııdra, 26 {A-A.) - Şimali 
İtaly~a İngiliz tayyareleri tara
fından yapılan oort büyük hü
cumc:a on bir uçak ka)ibecUmiş

t'.r. Pilat:lar Mil.1inoda, Cenıovada
ki yangın1,arm MJfı dev.ım etıtiğic 
ni diin görmüŞlcrdir. 

Tokyo üzcrin·de 
C1 lııci Sahifeden Dev•ml 

kıen ooşürülen Amer:Jtan t;yya

r4erinden esir ed:iJen H'i~ A;
merikan havacısının isimleri 1s
v;çre Kızıfuru;ına verüın:>Ştir. 

Malıfun olduğu üzere Amer.ıka

!ılar, !iç ~ tayyare dü~ürühne

diğini iddia ~lerol.r. 

T elcfon Buhranı 
(1 mel S:>lıil'eden D•vaml 

olan ~n havadan çekilmesi

ne de b<şlanıraraJc iiç dört güne 

kadar ikmal, edi.lmc-s: beklenmek

tedir O vak.it Anbra ile deha ça

buk k.onuşıTI(\k k:.bi1 olacaktır. 

Ayınca telallon idaresinin hariç

ten '4>ariş ett.'ği makine ve leva

z>m peydl""P<'Y gelmc'ktıc-dlr. Bu 
sebeple 2000 albonel.t< Şc-;;li santra

li 5000 aboneye, 4000 a'b~n.el:ık İs

tanıbul 6000 ı:lb<ıneye çrkarılaca.k

tır. Bu suretle yeni a!bone lka.yclıo

lumn:ıs.n:ı bir kaç güne kadar 

başlanacak ve dr.tı'€ler, y.adıa

neler, ev'er teldonsuzJuk duru -
mundan kurtulmuş olacaklardrr. 

[)iğer taraftan Alksar::!Y(la ya

pılıınası k.ara.rlaştınlan 2000 a.bo
ne>i;k )11!ni santcal"1 bina inşaatı 

ihale o!,u-nmu~ur. Bunun da ma

kine al<samı hemen hemen ta
mamen gelmiştir. 

Kahır yüzünden Iutuf •• 
Lutuf yüzünden kahır .. 

(2 inci Sahifed»n mvam) 

Fahamc~n ;ıanına yaklaşan bir 
kadın: 

- Kıu:m, dedi. Önee kaılıir yü
zünd<>n liılfa uğrayıp iaııla maaş 

bu'.m uşsun amma, s.:ınra da lıituf 
yüzün.den kaılıra uğradın, yiıımi 

beş lir aya m<llhküm oldun. llaJ. 
buki, bu dlöğm<'k ve söğmek öbür 
kızın sana 1m l.Utfu i:nıiş. Yalnız, 

9eTl dıe delinle elini tu~ 
sın .. Ona hakaret etınıi~n ... Döğ
mü.'5Siin. Yo.1<sa, üstelik te tamni
nat olaraık para- alacaıkıt::n. Yani, 
diş kirası gitıi bir şe'Y·-· 

Geıı.ç kız, bunları dinı.edikten 

sonra: 
- Neme J.azım tazmin..t? Ben 

de onu döiı<J;üm .. Be:ı de ona söğ
düıın ya! der g>bi dudağını büı

küıp omuz siJk:t.i ve yüruyüp git-
ti. 

HÜSEYİN BEHÇET 
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Atatürkün ölümü-
4 üncü yılı •• nun 

(1 inci Sahi!~tıu D•'"a.m} 
(9,05) de yapılacak ilıti!al hak
kında C. H P, Genel Sekreterliği 
tıı.-afından haeırlanan progranu 
vilayeı:lıere gönrlerilımşi1."T 

10 Teşrioniı<anıi milli m<ıtl'm gü
nüm<M:le Ha»<-'le<-iyle hallroda.
larında yap.ılacri< lq)_1ıantılarda 
şehir veya kasabanın en büyük 
mülliye ilrnili bo:ısta olmak üzere 
a&keri mal'«om am.rled ve Paıti 
tnE'!16Upları ve bi.itü.n ri'Sml ve 
huussi t~!ıküler III€!1SUplan bu-

Vişi'de alarm 
Vtl 2{l {A.A.)- Dün güpe dün

düız !hava tchlHresi işare~ veri!.
miştil-. Buna SElbep hiiıviyetlen ta
y.in edilemem ş obn bir takım u~ 
çaklann ViŞy.e '1() mil mesafede 
bulunmı Mon.tl--.ı.çen istasyUloou 
mitral;'1iz ateşine tııt.maiandJr. 
fa olan dU>lomatlar, oyunlıı.ruıa 

devam etmişir. 

Mısır cephesinde 
(! inci Sahifeden D<-vam) 

Cenup Afrkah, Avustralyalı, hür 
Fransız, Yunanlı kuvvetler de 
Ç81t)tŞIIlaJt!.adır. 

Müıttefik hava kuV\-elJerinin 
faaliyeti yiliıde yhımi nisbetinde 
fa.zlalaşnışcr. Bu hava kl1V'V<!'!le
ri sabahın er1lren saatk-rinde llaa
liyetkrine 'b~ama.ktadırlar. Ge
r;ye oonen her hangi bir hava 
teŞkilinin yerini ~r bir haw. 
teşkili dloldurmaktadır. 
Mısır .,c>•üııOOki İngil'z umu

mô 1.-ruargalımdan: 26 (A.A.) -
İngiliz ve Aıroerikan hava kuv -
vetleri düşman uça.klarını Mısır 

~ ü:zerinden "'!.arken ookiZ:ııci 
İn.g[Uz ordusunun beJki de kat'i 
olan taarruz hareketi in'ıti~f et.
mektedir. Büyü'k kU\'\"l'tlerin ~ 
!anması sureWe E\alemeyn hat
tına ka~ yapılan taarruz Cuma 
sabahı gün doğarken b:ışlaır.ş!Jr. 
Birleşik Amer:.karun Mısıl'da:ki u
mumi karargahı Atın<erıkan h:i".'ll 

kll'V\-et.lerile taıılk ordusunun ÇIU'

pışınaya iştirak et!ttğini bildir
mektedir. 

Berlin 26 (Radyo) - Mısrr'1& 
düşmanın bellenen biiyük tau· 
nu:u şiddetli çarpJŞm3larla deYam 
etmektedir. 

Dutman büyük mikyasta tayy .. 
re ve tank kaybetmektedir. 

Roma 26 {Radyo)- Dün n~ 
luııan resm itebliğde İııgi!izl«in 
1\lı.Hr ceplıesiOO.. birçok tack kay· 
bett.ild.-ri bildir:i tmeı..ıediT. 

lunacaiııtır. T~lanrıJ.aroa be.~ da
kıblık tazim silkı'.itun<ia n sonra 
AWürk'ün hayat~ kııbraımanlıJıı
Jarı, ölmez hi7Jınetlel"i anla.tı:laeak 
ve müteakihen de Milli Şefin be-
yanll.'l.mesi d'<unacakbr . 

O gün şebrimiı>ı:le :y~ılacak 
ihtilaller meyanında sabahleyin 
Ü•ıiversi>l>ede, »nillönil Halkevi-n.
de de 1ıoplanılacak ve hep bir -
h"lcte Sara~urnu parJt.ma gid,Je
rek A'tlıtıürlı: heykeline 'bir çelcn8r. 
bırıaca.ktır. 

Cezayir üstündeki 
balonlar 
(l IDcl SahlfetL-n Devam\ 

birer maddıe sarkan ilci ba:lon dün 
alışam kısa irtifa.dan Ş"lıir üzerin
de ııça.tl<en Cezay:ir'in Hfueyiıı 

Bey mahallesi h<Jkı tarafından 
göriilrnüşrür. Derhal hırberdar e
dilen hususi eki,pler ve itfaiye iki 
baloncuğu, biriru l:ü bin.anın bal
kon ur.da \'e diğer.mi de süvari 
mektebi avlııswıda buhnu.şfa•-dır. 
Her iki kü~ yu'Varlağın a.lt kıır 
mmda otmnatik ~ak harekete 
g~bilen beş litre petro.ltü muh
tevi birer kap görülmüştür. Buna 
benzer ba~ bır balor,cuk ta Ca
zayir sokaklarından birJJde ele 
geçrııOştir. 

Nis, 26 (A-A.) - Yangın çıka

ran madde\erie dolu iki baloncuJc 
dun Alıp Maritmı çevresinde Sa· 
iıı.t At.ıbant'da bulu~r. Jan• 
daın»lar bunları derlıa) imha et
m:şleı'C!;< 

STALINGRADDA 
( 1 lnd Sahif t>Cleot> l \ V "-'T l 

!iği Stalingradda şiddetli çarpış

malam1 devam ettiğinden bah->et· 
mektedir. 

Dii;mta" ağ:ır kayıplara uğny• 
ralı fabrikalar mahallesinde iki 
rokağ1 işgal el:miye muvaffak ol
muştur. 

V olga. ile Don arasında Alman· 
ları.n yapt.ı:ltlan taarru:zlar okaruo
te uğramıştı.r. 

Bir kesim.de Ru.lar 600 Rumen 
suhoy ve askerini öldürmüşler \'O 

bir iskin ookta!IDI alm~lardır. 

Başka bir akında bir Alman ka
rargahı tamMnen esir aLmnıştır, 

Kafkaslarda durgunluk başgös
term~tir. 

Nov.w86İ>kin cenll'p doğusunda 
Almanlar Rus hatlarının gerileri· 

ne nüfu:ı etı:niye muvaffak olnnı~ 
larsa da Rus Karnden;z filosunıtı1 
yarddmı ile ııeri ırtılınışlardır. 

TA SıTLE 
s A T 1 ş 

CA 
E:\IİNÖNÜ :\IBYDA!lo'I - l\IJSffi ÇAR.ŞI KABŞI I No. 17 

Sahibi: Umumi vekili ve mes'ul müdürü 

IBRAHiM CAN FEYZİ IŞITMAN 
RADYG HA YAGAZİ ALETLERi 
SOBA ELEKTRİK AMPl'LLERİ 
ı\ VİZE KADIN VE ERKEK 
SAAT ÇANTALARI 
Elekt. Ev Aletleri Hediyelik eşya vesain 

FENNi RADYO .TAMIRATI 

~-MARİKA RÖKK " 
ŞAHANE DANS 

SES SiNEMASINDA 
-------

lstanbul Defterdarhğtndan : 

1 

"".dalar K&ymakamlı.ııı \"(' Malrnüdürl\4tl biı>asmda )'apılacak (7ı26,94) 
Lira lo!';.if bc<ldli taıır.•r işi 2/11/!M.2 PW.:ııaıt<:.,; gülıü sut 15 dr: M'l]I Em ~ 
Mikhirlüf:üııde rnOteşNıttil Komôs:forul• :>çllt cbil:.me ı:e ibale ~. 

I
M~>t teminat (534) Lira 53 kan• ... r -

İ'""k!iierin en r.7. b:r taaihbütic (4000) Ltralı!t bu ;şe h~nzer iş yapt ıra 
dair idare1eıindeo al.m.Jş o: w vt·rb1&"2 istlnacif'n İs4.anbul V.lAyt:t.in.e mil .. 
raca.atla <imilılme lat"lılnden t<til gibi< r haciç 3 gÜl!l <'vv<'l aiınmış ehli.Yel 
ve 942 yılına a4t Tica."'t:t Od.ast vcsika!arıru ibraz rtn1'!'1cri ~tdir. 

Muluwele, -l!ımt', ~ımlırhk ~i•rı G>'nel ve husu•i ve taır.I f
meleri ,.e pro)<ı loeş'f huJ.Aısaslyl• buna rnilteferri d;ğ,r evrak M-:ıı E.nliılı: 
Müdürlüğünde eörQiebiIJ.r. (546) 

Milli Müdafaa Veki!eti lstanbul 2 
numarah Satınalma komisyoftundan: 

Dem falır!k.a:an Jıt'yacı iç;ıı. 91 kalem mu!Ulif .,;,,. malıeme '211 B4Vıcl. 

1 
teşr'.n ~ Ç;;qa.mb gO~ sa•l 1-0 da pıL!t • kla ın aluıaaıJ.tır 

l&td.J.i;eı;;,, .. &Wı ~--ııa ıeJ:mcleri. 
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TARİHTE BÜYÜK TÜRK KADINLARI 

Yazan: !ZA ÇAVDARLI 

Tiirk~frliık ""ona \erd iğjıniz e
heıunıi l'l, güınün tarih ni tt>:s.lıitte 

1 en büJük bir >ahife işı;al edccek-
tör. j 

Bu ~ .. bepten Türkçülük lıarekfı
tın n nasıl '~ ne ~urC'tle başladı· ı· 
gını, bu nıılli in1anın )' ayıln1a.

"'' rla Türk kadınlarının nasJl ça
l4tıklarını , . ., bunların kimler ol- ) 
duk.lar.m b~lmen1iz lfizın1dır. 

Arab urdulannııı l'ürkistanı is
til:i ile, burayı bir koluııi haline 
koyJnklnrı acvirden CV\'Clki za
manlara bakaeak olursak Türk ka· 
b ld<'rinin birbirlerile daimi bir 
ddal içinde bulunduklarını, ) urdu 
akması bir türlü k~ilmiyen kar
de) kau!le bu)·adıkhırını görürüz. 

• Türk Evliyası olarak tanınmak· 
tadır • 

Efsane ına. alları bir kc·naca a· 
tacak olursak (Alanko hatun) un 
'.l'iirkçülii~rti hangi za\ iyeden gör 
düğünü liı~ ık:Jc tal«ifr çok güç
tür. Ancak hayatına dair, efsane
lerden ba~ka hiçb>r '.l"Y bulauııy(>. 

mL I 

fakat hatııuun s<>n derece ate-
ş'n bir ıiı~kçü olduğııııa dair eli
mizde kat'i d.,Jiller vardır. Bun
lardan b:r tanesi, Arap tarihleri
niıı Jlahınu fen•• halde tezyif et
meleridir. 

Araplar, milli \ 'C emperyalist 
gayelerine uygun düşnıiyen, bir 
zarar, b'r tehlike teşkil eyliy<'» 
her varlığı ıtezyif ile lcirletmey; 
bir adet edinmişlerdi. (Buhara 
Hatunu) nıııı, :Uiro Reyi .Gülnar• 
isuı;ııı "erdikleri ·Gül Hatun• un 
da pisletilmeleri sebebi bunda"' 
ncş'et eder. 
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1 - ).~ıl, Tcnı,jrz, 2 - Eğt':;t; b1~.'<!· 

l:tı ~·.\·, Ericıt. 3 - A rap Elifl\y~ında 
b il' h~rf, Yuı't, 4 - A!tker, ~lli bir 
musti'.i 3lt•t.a, 5 - İliı.ve ecieıic, 6 -
<'"'- lrnı<tli, Ş<>Cfa! b'r ıııruldo', 7 -
Dum::ını.n bıra:]Qtlğı, Tc-tısi ~ğin bı

rakt•ğı 8 - Son, Nota, 9 - Canlı ~i
çdt, 

Yukarıdan llŞ•fr: 

1 - Meyv.a, 2 - K\.il'!\8.nda, Ha
mamda yık.amna-ja yarar. 3 - i~rn, 
K~•;Jm<ş, 4 - Genitl OC. K()mes hay
Y!lnı, Su.al, 5 - Tasd({ edatı, Tersi 
cemi edalı, 6 - H·ir b,;r nıılkBan&Iz, 

7 - Yo:, 8 - Bll<lalı:., Ed.:ı.t, 9 - i-

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

İCAHIN DA G'ÜNl'E 3 KAŞ~ ALINABlLtR. 

il 
lstanbul Bölge San'at Okulu Müdürlüğünden: 

Nev'i Po=rJ~ın T, G, S 

7WO Kg, 130 27 /X/1>42 Salı S. 15 
~~ ~~-~~~~~~--

)ıfeşe koplamau 19 

ll!~şe l<opl aımeBı 2, 

Zoyt>n ı..oplamG•ı ~·broıı.o 

Lim<ırı i<.<ıoplıırnMı 

1800,61 M. 

161.88 > 

294,95 > 
38,80 > 

125 

120 
480 
670 

27/X/942 Salı S. lM 

·~~~~~~--~~~~~-~~~~~~~ 

K:ırııağaç k~maa? 2088,71 > 13() 27 /X/9'42 Salı S. 16 
~~~~~~~- -~~~-~~~--~~--~~ 

_ Müü•dOilı :rı.ık.arıda yaz>lı mal-ocme pazarlt.< ruretiy!<> almacal<ILr. 
2 Paz.ırlıok Catalo4lunda Yükı>ek M<.'G<!tepl<•r Mtıhascbecilifind., tvamlaca.kıh:r, İ!<ın <>hmuor, 

26 llkteşrin 1942 
18.-00 

lem 
16,'\5 

19,30 

20,15 
20,45 

21,0() 
21,15 

Program ve ?.knılek~t Saat 
Ayarı. 

Müuk: Fa.'11 Ht•y'~ll, 

Ml01c: Radyo Da"" Oıikest.r .. 
(Şt'f: Nohai &.eng,n), 

Memlek(·t Saat Ayarı ve A· 
jl\n:) Habı~rlcr• . 
S<'rbe<;t ı O Dak Cka 
Mil7'k: Karı.lok 

Şaı'k.ılaı·. 

Ra.zy,ı Gaz«lt<. .. 
MLiıı::i<. B:r li:ı. k 
ııeniJ')ru%. 

Maıkamlard-a.o 

Kon~a (Gilnün m<-e(lltleri.) 
1'-Iüzik: ~n SoJ.o'ları - Sa.aC.et 
İkeen•. 

21.30 Konuşma (K:t;:,~vı·nler Stı

ati). 
21,'5 Müıı.k: RııDtYo Senfurı< 019<

trıısı (Şef: }',•rid Alnar), 
22.30 M~m!ef{.et Saat Ayarı., Ajan11 

Habc:lf"ri ye Borsalar, 
22 45/22.50 Yarlnki Prog:-am ve Ka

p;nııe. 

Sahip ve Ba,:nuhfl"ITiri Elf>m !z.i.e• 

Demce - Neş:·iyat D•rektörü 
Ctvd«l KARABİLGİN 

SON TELGRAF MATBAASI 

' 

Fakat Arapların istilası bütün 
bir Tü.Tk alemini uyandırnuştar. 

lfa~ta (Gültekin) olmak ürere, 
bir çuk Türk bakanları, kardeş 

l;<irlc~wc:,inin lizım olduğuna inan 
nn~lar ve bunun için çalışmışlal'
dı. Arap tarihçileriııin rivayetleri

ne göre, genç ) aşında dul kalan 
bu d'lber kr,.Jiçe kocasının ölii· 
ınünden iki üç sene sonra gebe ı 

kalmış, üç çucuk bWen doğur
muştur. Halk, 1.-Taliçelcrini.n lro
casız gebe kalmasına fooa halde 
kızmışlar, saraya hücum etmişler, 
hunu uüzerine gfıya ,güzel kraliçe 
gözyaşlan ile pembe yanaklarını 
ıı.lstırken halkın karşıs.011 çı.kınış: 

licn, S<bze. 1-===========:;;=================================================================--~-===================~=================-
Biz bu sırada, Arap tarihlerinin 

Mo::ol meLkclcri:nden diye goster 
dıklcri ,lıakikatta (Karahıta)·) 

mclikC6i Alanlw Hatun ile karş•
la~ırız. 

l(oca.ı,ı öldiı.k.tıcn soora, onun 
1aht•nı i~gal eden ve krallığını 

bu)·ük hır l.u;dret ile idare eden 
bu son derece güzel, mi61ine en- j 
der rasgelinen dilber Türk ıneli-
1.csi, ilk Türkçülük duygusu ile ı 
yanan kahramanardan birbidir. 

Dul melike daJıa çok genç ya· 
şımıla iken, Türk birliği için clin
d<'n geldiği kadar çalışnuş ve hat 
ta (liuhara Hatunu) ıle sıkı bir ; 
tenıa~ ve alakaya giri mişti. 

Ayni Hatun diğer taraftan, Türk 
çulcr"1 >Cramedanından bulunan 
(Miro) IK:}in'n kızı •Giil hatun• 

ile de tema9ta bulunuyor. hora- 1 
sanlı (Ebu MüsUm) i•yanının mil 
li ıemelerini artırtıyordu, 

Ebu Müslim ilk milli kuvvetleri 
ı:öndcren bu Türk melikesi ha
tundu. Oğlu (Yozgir han) ın or• 

dusu, horasanlı diye tarü ettiğimiz 
lıakik:ııtte (Miro) şehrine üç fer· 
sah mesafede kain Mahvan kar· 

ycsinden Ebu l\Jüslimio en büyük, 
en itimat ell'iği bir kuvveti olmllJ 
tu. 

( Alanko Hatun), hala Orta A,.. 
ya Türkleri arasında, bilhassa 
Kırgız ve Kazaklarda bir ·Evliya. 
olarak amlır. Nitekim Ebu Müs
lim de (Maveraünnehir) Türkleri 
ara.sıoda bugün bile en büyiik bir 

Benim kabahatim yok!. Her 
gece g<ikten bir nur inerek koynu 
ma giriyordu. Beni gebe yapan o 
nurdur!. 
Demiş, yemin etmiş ve böylec<! 

de halkı ka·ıı.dırarak tahtwı ve 
hayatını kurtarab:bniştir 1). 

Yin<O bu tarihçilerin rivayetle
r:ııe göre cahli balkın bu kaduı.a 
•Evliyalık. izafe etmesinin sebe
bi de bundan ileriye geliyonuuş:. 

Bu miivcnıihler:n şu sözleri b i
zi büyük bir hakikat ile karşı~aş
tırır. Bu hakikat de, Türk Prense
sinin Arap isflas .. nın en büyük 
düşmanı ve Türkçüliiğün en kuv
vetli bir uzvu olmasıdır. Bu böyle 
olmasaydı, kendilerinden fersah
ı.uca uıakta bulunan bir Türk 
kraliçesi ile uğraşmamaları, onu 
kirletmemeleri icap ederdi. 

İşte bu (Alan!<o Hatun). Türk· 
çülük için çalışan ilk Türle kah
raman kadınlarından b'risicfir. 

RİZ AÇADARLI 
Yarın: (G'ÜL HATUN) 

(l) Bakını:ı: Meşalıirünn:sa .. A
lanıgo 'keKunedne. 

,..__Devredilecek ihtira Beratları ---.:-. 
Türkiyede istihsal edilmiş olan 24 Şubat 1~38, 7 Temmuz 

1939 tarihli ,.e 2418 ıle 3094 "'3yılı ihtira beratlar, mucibince, 
madeni olıruyan maddelerden mamul •EkleT• (Zıp Z p, Jar 

Jur) şeritleri için temıin edilmiş ol an hukuku, berat sahibi, 
lisans vermek, yahut beratı tama men devretmek suretıile, mev
kii tatbike vazetmek arZ\lsundadır. Aliık.adarların, faz.la malu
mat ahzetmek üzere, muhteri vekili, Galatada, Kefeli Hürriyet 
hanında 9 numarada muJcim Bay Lcon Şönınan'a mürneaat 

etmeleri lüzumu ilan olunur ,6 

Şekerciler Cemiyetinden: 
Şekere, arnbl~i k<ifıdma Vf k.:ıl1lxına ;ırt;yacı olan esna!ı:nw:ın 27/10/ 19'12 

ala;aJraruı kadar oemyçt CÜ2.dJUU, u11111an tezkeresi ~ bu maddrlerc a>t ihtcyaç

Ja.rını teelıtoe yar"'.YacaJt va;'kaları ile blrlirte bi?.zat cen,;y.,t m!'ıi<<zi,nl'<! mü· 
racaatla.n eh..,,,,.,eotıle ilan olunur. 

Dü nkil lnılmacannı haUedilmit 
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(HALK süTuNu)/ 
( 1 ' arıya.n, '1Ç• i.rtiy.enlerin 

mektupları im siitwıda paramz 
olarak neşrolun.ur ve yer tniisoit 
bulundukça bi~ k.aç defa. tekra.r 
edilir. Ayrıoa. dileklere, rnÜ§küL
lere de cevap verilir.) 

• 
Çalışkan, afif bir ıgenç (ş ı:ırıyor 

Bu yıl l.i.şe tahsilmi ikmal e>t,

ıniş, •çlışkan hesa•bı ve yazısı 
dü:zıgün, afil bir Türk genci git-

1;4..ı artan geçim palııalı]Jğı kar
şısında halini Vt? JG! i !Cba\iıti. ça

lışarak k=nmaJc ıztırarındoadır. 
Atıldığı bu yeni hayat yolunda 

lrendisine kanaıatka:r bri ücretle 

vazife vererek leşçi emıek iste
y<'n muhterem iş s:ııh'PJerinin 

San T~J€raf halk sütununda cE

min. e yaıımaları rica olwıur. 

Gelen İ§ verme mektupları 
KJ\tı.p ve Bayan Ne"lihe: İld 

mektubunuz vardır. Aıcele alına-

KURTULUŞ 
Dok(ıorlı:ır. B<:r.[rocı 1 .ır, Kô
tiplrr, !\1i'h-:r.c' ·~ 7" ve}'IHı..srl 

öiltün .rnüırt•kk.epli kaTe-mJc 
yazı yaz~r. ~ar: m lirl'lkılcebin 
ocplcrırtL' aı:um~!imdcn, ku
nsnasıııd;.n Vt! ucıın boz.ul
rn.:"'16l.J'WRn ku:-taran yt·gô.n-O 

HAKiKi 
KURTULUŞ 

P. 8108 - 6318 

DOLMA 
KALEMi 

Mür~'' kalemle Y<ıZI ya<
mak mrcburiyptindc olan 
halkı hakifkaten bu eziyetten 
ku.rtannışlı1'. 

Uca aşınmaz, 

bol mürekkep 
alır. Kuvvetli· 
ce baııtırsa 4 
kopya çıkara· 
bıUr. 

uı·tuıuş Doıma 

Bozulan pArt;:aların yf'"dek
leI'i t:ımi:· ücreti· ahn.:ma.lo··ı
z.ın ~rlerinP t~ıloır. 

Cı Kurtuluş 
Kale.:n i sıeki.z parçadan rbarct 
oluıp her bir parçası bulu
nuı·. A<;L'.{ brr~t:ldığı halde 
tı••r ne ş~1ldP durursa dur
sun miirckkt'P aklmaz ve k u
nmıa.z. 

Kurtuluş 
rn S<ığ~~~n \'f' en kullanışlı 

mı.irı".kl<t':pJl kalemdir. 

HER YERDE 
ARAYINIZ 

İHTAR: 1'-Jalkı 

dı~recede, bi.r çok yeni ma.rı.. 

kal.ar çıkJt.ı.ğına nEL.zaran, ısa

wın n1üşti'ı i.!erıitnlzin nazarı· 
dikkatlerini eeltwderlız, Ga
rantili olanı. ~alnLZ. iattısa.t Ve
kiı.ı,,tlmi:on P, 8108 - 6316 
nmna.ralermı Vf' KURTULUŞ 
i6mitli t:lşııyan do!ıma. k~ 
hnk'<kldir. 

TAKLİTLERİNDEN 
SAKININl.Z. 

aıemlerl Deposu 
!STANilllL HAVUZLU HAN No. 1 

Maarif l\1atbaast Müdürlüğünden: 

Sorbon 8 punl<ı ha' 1 
2 punto çubuk an"<' rl ;n 
Harf ~ı 

'reO Kilo 
300 Kilo 
12 TIUııo 

Tııhn!nl Tutan 

42.00 Lira 
7-50 Lira 

50 Lira 

500fl 

ı15 üra 

mz veya aldırmanız ınercırdur. 

Ç. E. K Fatrh H. Na.hiyesi 
Mü.samere.~i 

SAFİYE 

Ma..arif Ma..tb<ıası için ~rtnemesiİıin ıes<ı.s~arı dah·rsi.nde ha. ·f, a:ıter!in v~ 
': 'k.:\S.3 6/11/942 Cı:.ıma f<'1at on bef1te Yil:t.5ıek Okullar Muha..:x·bec:I:ğinde açık ek

s·ltmc i!E" satın alın i! ..' ö!ğtnıdan 1t.tekliit.ır1n y ;:zıh gün \'{! saattl• YU.kscık Okulla!" 
\!vhasPbeciJ~ğindtki Kcımiayona müraca.atları. 

ve arkadaş'.arının yal1U2 bir de
faya mahsus iştiralkleriyCe 27/10/ 

942 akşaanı Ç<:mberMa'§ sinema
sında verilcceikir. 

NOT: Yağmur sebe'bile yapıla· 
mayan sümn<'t düğününe ait bi
letler mu.teberdir. 

Sartname oarasız olarak Jı.Iaarif Malıba.usı Müdürlüfünde0 alına.bilir, (761) 

,;;~~~ID;! Şehir tiyatrosu 1 ' . uoKToa 91 
·ı:~·~iJf:J DRA~ı KISMI , FeyzıAhmetOnaran 
Ji Lı ·,;,1.,1' Bn akşam saat 20,30 da ı CİLDİYE E ZÜllREVİYI! 

' ~ K J Ş. 111 A S A L l 1 y,,;,,_ fEllASSISI 
(Babı~,., Ankara caddesi Cafaı 

KOMEDi KIS!\U o~lu Yoku>u Köşo başında No 43 
YALANCI j 

------Zabıta Romani No. 130 "'\ • telbr;k ~taneğe geliyor, de<fi. !ere dağıtılmadan aşırtıllmış, he
nüz mürekıkcbi· kurumamış olan 
nüshasını hemencecik sakladı. 

kı Cöol;ınd;yard'oa 

tı. 

hazırı atmış.. 

Sen mi Öldürdün? 1 
Ya•.an: l!:DGAR VALLAS Çeviren: MUAJ\lMER ALATUR J 

tahımr.s;.•yd ı m_ kayadan facl<ı oı
n11yan ağır t-enbeAliğini sal"5ala
masaytlım, sen de ne muhar<'be
y1 kazanLr, ne de bu ~zrrtki ha
r ::t: • ... de habcr:eri get.rebil~r--

ci:n. • 
Yozı isleri müdürü ilave etti: 
- Doğruyu, hakıkı kabul e!ımek 

1.'\..rr.dır. Sen, şu Fl.d Strit'te (!) 
h«<;ıe.,.en ev,·el iyi bir iz yal<ala
d~:n 

Flı ıt<kkı Mega!ıon gazetesini 
gi.• ı:erer<'k: 

- Şu li;lıana yapr.ağmı da, en 
mahir muhbirlerine rağmen, pa
çavraya çevi?'d n. Ve bu netice .. 

K()lli taslı.ih etti: 
- Hayır, bu netice değil, bu 

zafer deyinİ2. 
- Haydi boşın12a taç mnma 

ır.cr.ıs;m; diyeLm. Biliyoruz ki, 

(l) Londııa.da ıga::ete ida~hc
ne~min bu!uııduJ.ı. cüdde_, 13;,. 
zım Ankara ccıdd"8i 9ibi!, 

senın ınce zeloiın saye5'ınde ol
rrnıştur, •Megafon• Frank Sut
ton'un ö1duğünü ya<'!ıror. Halbuki 
biz cHay,.tt:ıdır. dıye bağırı

.}ıoruz. llaııg:si dıoğru i...~'ş? 

Kolli gururun<> t.oz kondurrn.u
yıordu: 

- Bu benim bir şaheserim ol· 
du dedi 

O sırada telefon çaldı. Fild a· 
hizeyi aldı, seslenen kim5C ona: 

- Art.ır.r şu dakka eve gid!p 
yalma~an ba;jka hiç bir şey bizi 
all.kadar etmiyor, dedi. 

Tel<'!Oıı ed<>nin z~2ğıda kapıcı 

olduğu an'.aşıldı. Kapıcı b'r şey
ler söyledikçe, yazı ;şJeri müdü
rünün yü2Ü neş'cden daha ziyade 
açılı~rdu. 

Kapicıya emir verdi: 
Derhal yukarıya gönder. 

Telefonu k;opadı. Koili'ye ıJıöne

rek: 
- Arkadaşlarından biri seni 

oğruSll o da!klkada Kolli hiç bir 
dostunun telbril«ni islemiyıord.u. 

Çünkü bu heyecanlı gece içinde, 
o da epey~ yorulduğu için, he
men gidip yaamağı terc>h ediyor
du. 

Fı.ıkat kapı açılıp ta Tilman gü
l.er yüızle içeri girince, dem:nki 
neş'esizliği b:rtlenbire zail olı:Lu. 

Artur Tfiman <Megafon~ ga. 
zrtes'nde c!nayet qlerinde ince 
tahılükaıı ile şöhret kazar.mi§ ve 
d .ha şimdiye kadar hiç bO- gaze
teci taraLndan atlatılmamış polis 
muharr:ri idi. Yani Ko!ilı'nin en 
mü·tihiş rak;.bi. .. Fakat işte timdi 
gazetesine karşı yüzü kahnamış 
oo'.duğu halrle, rakibini tebrfilı:e ge
liyordu. 

Kolli'nin el:ni sl!k~ .. ak: 
Şu şapkanı çıkar da, alnında·n 

öpeyim, dedi, gazetenizin son 
~b'ıııdan, daA1 müveu..i!oere da· 
ğıtıJmad<.·n evvel, bır tanesini a· 
ş:rtdım, Bakrtım k~ fed lir su
rette athamış:m, eh ne y;ıpalım, 
rr.ıes!ekti'r bu! 

Bu söl~Cri işiden yazı işl<>ri mü· 
dürü, rnasasır.:n üızerJnclc dııran 

rak)p gazcten~n, daha müvc.z.z.i-

Tilman bunun faıtkına vaıımış
tı: 

Aman Mist~ Fild, bu ıkadar ra
hatsız mayın! dedi, zaten böyle 
yapmazsak, vicdanlar;nıız müste
rih ~ım~ız. 

S -. ra Kolli 'ye döndü: 
- Hakika!Rn dostum yazını'Z 

ve is. ib<ır ar.nız harikuliıde id:. 
Ben de i~in iç:ııde bulunduğum 
iç'n bu Harikula.del<ğ i her~es--crı 
daha ôyi takdir ediyorum. Şimdi 
oiz ikir.ci Lr ta'.:ı'ı daha yapmalk 
medburiyetinde kalıyoruz. Tabıi 
hep senin habcıı!.,re day.anarak ... 
Neyse B>r şey soracal<ıtım. Coo 
Lelı'yi gördün mıii? 

Kolli saate baılotı: 

- Yatmağa gı1ımeııden evvel, 
bu.aya '.'i}yle bir uğrayacağını 
vadrıım:~,L Ne yamarı.m ş ·bu a~ 

:.am? Frank Sutton'un ticaret.ha
nesinde o yük:sı>k şefl:ğı nasıl el" 
de etliğini bılıyor musun? Ken
dıs.ni sabıka!ı goo!ercrok ... Çün
kü cKurı. un en zayıf ıarafı bu
rası l\'duğurıu k-esfe•m·~ı1i. Con 
Lclı kend.s.ne ' n butün evra-

- Dü.,<'ilnüyorınn da, nasıl ol.u
yıor da, şu sivıl taharri memu.u 
olacak za<, onu lt<11ıyamaıruştı? 

Kolli, sözü kesti: 
- Zaten onu ki.ın;e tanımaz. 

Sen de hi.l'rsin. 
O sırcda Con Lelı odanın ka

pısır.a vurnıodan içeriye girdi. 
A~"ğıtlaki l:apıcı b!'e böyle bir 
ad:;m: n içerı.ye g'!'d.''ni faıı.1<et

memişt1. 

Ccın Le!i iki clJerini uzatarak, 
Kolli'ye doğru yürüdü: 

- Tebrik eder m, d~di, siz ya
lanı da, GPı'!ruyu da k!mseye far
ketıt!ımiyorsun uz. 

Ko'.li gülerek, yazı işler> müdU.. 
rüne d.Jrdü: 

- Azoz.m Fıld, dedi, size Sk0<
lancl}·ar<l'ın meşhur ı.:murıni mu
fet~ f·<'rinden Barra-bal'i takdim 
etmek!e bahtiyarım, 

Müdürün masasının üzerin.den 
iki el uzandı. Fild: 

- Mılşerref oldum, dedi. 
Con Leli Farrabal d a·: 
- O şeref bendenize ai~tır, ce

vabını verdi. 
B i T T İl 

F A R 

HASAN FARE ZEHİRİ 
~ 

Fındıık fares~ Sıçan, Tarla faresi ve bütün f••e nevilerini öl- 'f:~ 
dürür. Bir pal'Ça yağlı ekmP" ve ya .pastırma üzerine sürüliiıp ~ 
cı.. farelerin 'bulunduğu yere bırakılırsa bu mükemmel gıdayı 
seve seve yiyen fareler deıiıal ölürler. Küçük fmdık fareleri 
için fare buğday zehirlerinden se rpmel.idir. Buğdayın kutu
su 20, Macun 50 kuruştur. Büyük :Macun 75 kuruştur. Hasan 
~..,~~,,.,,,.~_.,0!ft De.poıru ve Şubeleri. ~·1:1·:'A'!D1lı:t::llil3!IlllllJ!a11, 

Şose ve Köprüler ist. Mıntaka 
dürlüğünden : 

Mü· 

Nafia VeirQlet.1ı tarafından inşa 

(86"..6) ı•ra. m""""'1<Rn ibedelli 3000 
}•yle -J1ımey~ !ıx>~. 

edilm_d<te olan "*eı l ırollar ihtiyacı için 
met kııranıı m.llbapaı;ı k.~palı zarf usu-

~lıme 2/ll>/942 Po<tarlesl sürıü ....._t 16,30 da Galatadıl Kualtöydo 
l'<'1"C!llli rokıaDt Cemaat banında Şose ve Köprtiler İlııta.n.bul Mnıtaka Mildilr

Jıığ(ı rolailime Kvm~mıııda YÇ>lacalklır. 

İstıekli firmaların (647) lira1* mum .. - teminaotla ~rnber k8au!mın. 
11.aO'in ('tti;ıi ,'('8\kaları ve tElldi!Jer;ni ayni gıln mua)ID'<n &aatLen ı:.;,. oaat evvel 
Ldarf'miz :Ma)2'()me Mlklül'lüıtüne vemıeleri. 

Şar!llııme evnııu oaı'41Bız olarak da.lı«sinıcle ııörü]ebil.ir. (568) 

r l inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

l - MPVCt>t res:rnl<>ri mu.clbince 5-00 adet zımpara ta~ı ptızarlıdı.la .atın alı• 
naoktı.r. 

ıı - Pa:wrLlt 10/11/94'2 tar~ raat;a(YO.n S:ı.lı gooü .. at il de Koba
taşta Levazım ~\ib;>sindekl Alım Korni9yonuııda yapılac<>'.krtır. 

llt - Re.simler ıhıe-r gün sözü gt:çerı şubeıdP görü~ebilir. 

iV - İsteklilerin pazarl'1ı: lçin lıı3'in olu~zn gün vr sa,,tte % 
paralariyl~ bi..rL.k:te adı 2-e<Jen lıomistYona ı:~lmeıeri ila11 olunur. 

l 5 güv<OmnO 
(852) 

··-~~---~-----~~~--~~-~~~-~~-· 

Devlet Denizyolları işletme Umum Mü~ürlü]ü İlanları 
26/10/1942- 1/ 11/1942 tarihine kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurların iıimleri, 

ııün ve ıaatleri 1'0 kalkacakları rıhtımlar. 

kalkıt 

Karadeniz hatt> 

Bartın hattı 

Mııdanya hatt> 

Bandırma hatt1 

Karabiga hatU 

İmroz hattı 

Ayvalık hattı 

İzmir sür'at 

İskenderun hattı 

'\OT> 

-

-
-
-

-

Salı 4,00 de (T•n) cwr.a 4.oo de (Er
v;urum) Gala.ta rlh1ıımından. 

Cumnrk>i 16.00 de (Kad('ş) Si~cl 

n'b.tınnruian. 

Pa~arı,.,;, Salı 9,00 da (17ak), Çar· 
6'l"J>a 16,00 da (MJ:aka:ı.} l'.•ııştm'b• 

16,<lO da (Tı'aik) C ~'"' 16.00 da (Ma
r.ıi<az) C"1ıo'8rt<oi 14,00 do (Suc) Pacr.ıır 

9,00 <la (Ma.NJ<azı Galam ,,hlımın
dan. 

Pa-zarü\~. Ca~ır.:ba \'-t Curna 8,15 dı~ 
(St ) Gala.ta rı.h:lı"!nınıdan. aynca Çaı·
şarn:ın vr Cl.ll'l"lar1.C$1 20,00 de (Anfar
ta) Toplı<ıne "lhtımı.ndan. 

Salı "" C'UD'OO 19,00 da (Eo:1ı~) Top
han~ xıntı.rr:;naan. 

Pauı.c 9,00 da (Antalya) T<ıp!ıane rıh
tı.mınd.:A!ı. 

Ça~ıımLa 12,00 de (BUJ'Gıı.) 
12,00 de (Ülgen ı Siı1kıeci 
druı. 

P<tz:ır 13.00 de (İıımir) P"l'Ş9rr•b<> 13,00 
d<> (Tıı'l>an.) Galua rıhtomındon, 
3'>/10/942 Cuma 18,00 de (ltoeya) 
Siıi<eei r~ımınıdan. 

Vaf)ur !der1eri hakkında her türlü maltlm.at aşa4ıda telefon ıaue 
maralrırı yazılı Acenteleri.ıı:ıhdea öj:renilebilir. 

Baş Ac~nta: Gılata Galata rıhtımı, Lim•nlar Umum 
Müdcrlüğü binası allın<ia, 4~362

1 
Şube Acentalığı: Galata - Gala:a nhtımı, Mıntaka Llman Rci,_ 

}iği b•nası altında. 40133 

Şube Acentalığı; Sirkeci - Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

rnaıı -.. 


