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Fransız donanma 
kuman anı boğul. 
dumu, sağ mı?. 

Amiral Labord'un Strazburg zırhlısında batmak üzere 
iken, Mareşal Petenin emrile karaya çıktığı söyleniyor 

"-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__..../ 

Vişi, her türlü nüfuzunu kaybetti 
Fransız filo
sunun batışı 

Müttefiklerin 
lehine mi, aley
hine mi oldu? 

--=- _::ı:;. -

l\iüttefilı.ler, bu neticeyi 
hiç şüphesiz ehvcni§er 
telakki etmektedirler. 

E.TEM lZZEI BEN!CE. 
Fr.a.ıı-sız donanın.asının intihar~ 

dan sonra günıin suali ~udur: 
- Bu hareket mültcf.klc<in le· 

b ne mi, aleyhine mi oldu?. 
Sorunun kesin cevabını vennek 

kola~ degildir. Tulou limanını 
dolduran ba~ta Sbıaıburg H Dön· 
kcrk zı.rhlJiarı olmak üzere en az 
100 parça harp geııı'.siııin nıütte
fi.klt!re iltihak edebilmesi hiç §Üp· 
he•iz büyük bir kazanç olurdu. 
j', hayel İskenderiye limanındaki 
silahlan tcctit edilmi~ fılo purça
ları ile Fransız autillerindeki harp 
gemileri ve çarpışan Fransa cm· 
rindeki filo Tulon'dak kri ile bir 
araya gelince mütatekeye kadar, 
mülareke<len sonTa, Oran, Dakar, 
Kazablanka limanlarındaki ka
yıpls:ra rağmen Akdenızde bilhas· 
sa iu.g' li.z donanmas..nııı duruıuu
nu .-e hfıkiıniyetiııi birdenbire bü
yük ölçüde değiştirir, artlırırdı. 
Fakat; talih, kötü sevk ve idare, 
politika his ve tezadla.rı, kısa gö
rüş, şaşkınlık bu imkan ve fırsa1ı 
demokrasyalara kazandıramadı. 
B nacnaleyh, Tulon'daki donan
manın intihau bu bakımdan müt
tefikler besab.na bir kayıptır. An· 
cak, yine bu dcunnınanın l\f:Jıver 
eline geçmemesi, lıalyan donan· 
masına katılamaınası nliltttf kler 
lehine büyük bir kazançtII. 

Müttefikler bu neticeyi en az 
ehveui~r teliıkki etmek saadeti 
içinde bıılun~alar gerektir. Zi.ra: 

a - Donanma Alınanların em
rine ~;, ıncıniş .-e İtalyan donan
ma~ . •. c iş beraberJ:ği yapmamış
tır. 

h - Kendi kcnd"•ini batırmakla 
istikbale ait her tiirlü endişe ve 
ıuül:ilıazayı bertaraf etn1iştlr. 

c - İntiba~ Iıiıd se>i ile Fran
.ız millefoıi Almanya aleyhine 
bir kat daha kinlendirm'ştir .. 
u .ı .1 .... cc!eıe gt>re Fransı:ı do· 

nann1a:)1n n kendi. kendisini batı
rışı müttcf klere iltihak etmesi 
kadST lchde olmuştur. Esasen ilti
hak edememek vaziyeti lrarş.sın
da İngiltere ve Aıneri.kanın da 
bütün tavsiyesi: 

- Kendi kendinizi batırıntı. .• 
Demekten ibaretti. Fransızlar en 

son clalu1uwla bunu yapmakla ta
rih karşıs.nda hem Alman donan
masının Büyük Harp sonundaki 
intiharına bkr naz.tre yaratınışlar; 
hem de eski müttefiklerine ve 
çarpışan Frans.zlara karşı kendi
ler ni affettirmişlerdrr. Hadise.Un 
vatanseverlik ve milli vicdan saf
haı,ı ba ~<ıınından bu n-etice ile tas ... 
fiycsl ppılınışt,r. 

Ancak, burada l\lih\'er için de 
ayni suali irad etmek yersiz ol
n1az: 

- Frnnsız do-naım1a.sının intiha· 
r, l\lihver için iyi mi oldu, kötü 
mü oldu?. 

Bu soruya da kesin bir cevap 
...ermek zordur. Fakat, muhakkak 

• Devaııu Sa: ı. Sil; 9 dal 

''Fransız fil osunu 
yeniden gapaca ğız ,, 

Madr:d, 30 (A.A.) - Amiral 
L:rbord'ın, kaçmağı veyahut tah
rip etımcği tasm:m eden B. p!ilm
nın tatb'ki için Tulondaki filoya 
€mir vermiş bulunduğu ş' mdi 

utal'i olarak anlaşılmıştır, 

Amirah Labord'm Dönkerk zırh
bsında kurmay heyeti ile birlikte 

!boğulduğu sanıl 'l'Sa da, Stok
ho]m"dan ge1en ,,_.. habere göre, 
Petenin emr'l.e, batmak üzere iken 
Stanılburg zırıhlısından ayrJıdığı 

da söy-lenmektedi•. 
Üç zırhlının süvarilerinin, bir 

çok insan hayatına mal olacağını 
mevomı Sa: 3, sü: 5 de) 

Yeni fiatlarla -
Sigara ve içkilerin 
satışına başl ndı 

Beyanname vermiyen istifciler 
yakalanıyor, maarnafih bu sabah 
bazı kiınseler yi11e sigara bulamadı 

İnıhisarlar idares'. .bu sabahlan i
t;baren bayilere yen fiat:ar'a s:
gara, içki ve tütü n satışlarJ na baş ... 
lam.§tır. Maama·f:h ekser dük><an
larda ancak öğleden sonra pera
kende satış başlıy&bilccekt"r. 

Zam şayinsıru evve!d<0n duyan 
bir çok kimseler bayilerden ihti
yaçlarından fazla s'gara ve tütün 
ald.:ı'<larından rne\''Cutlar hakkın-' 
da inhisarlar idarcs·ne pek az be-' 
yanname veri'rniştir. İdare bun -

•• Uç aylıkların 
tevziine yarın 

bE~a~v! !a1! !a~a~d~ j 
maaş alan mütekait eytam ve 
cramile yarın sabahtan iüba.rc11 j 
üç aJlıkların tcvziiııe başlan la-
caktır l 
Yarın sabah saat sek"zden iti

baren ilk ol11>ı ak askeri harp nıa· 
llıUcrine tevziat )·apılacakt·r. Bu 
tevziat Öğleye kadar devam ede
cek ve yarın öğleden sonra da 
Eyüp, Sırrıyu, Adalar, Bakırköy, 

CDevanu !: ... 3. SU.: -t ae> 

ları kontrole başlamıştır. Baz\ ba
yilerin mevcut ma1Janra sakladık

ycv~n" sa: 3, Sil• 2 d~) 

Çörçilin 
nutku 

[İng•li, füışvek!li Çörçil gii,,ün 
hadi•eler"ne da•r çok mühim bir 
nutuk söylemiştir. Bu nutku üçün
cü sahifem:zde •Son yiTmi dört 
saat. siitunlaırınl:2da bııkıcaksı

nız.] 

( VAZİYET j '-----
Çörçil'in nutkunun manası ve 

gelişen cephe hadiseleri 
lng'liz Başvekili Çörçil'in dün 

söylediği nutuk, hadiselerin müt
tefü<ler bakımından çok iyi gitti
ğine deLldir, Çörçil, n·k'.bin, kuv
vetli ve neş'eli lkQnU'Ş'ffiUŞtur. 

Muttcfikler, bi'ıhassa 1943 yılına 
nasıl hazırlandıklar:nı Çörç'En, 
önümüAdeki yıl. içinde en Çl'tin 
muharebeler olacağım ifade et -
mes:ııden bir kere daha an•.ıyo
ruz. Çörçil, nutkunda, İtalyaya bü
yü.k b;r yer ayırmış bulunu)<~r.' 
Vaziyet şu ki Tunus daiui, bü~ün 
Şimali Afrrka, pek yaıkında môh
ver kuvvetlerinden ıemizlenecek 
v<> hund~n sonra. mliltefik havı> 

>teşkt11.er1 !bütün güdi. He İta!yaı 
üzerine çullanaeakıır. 

İtalyanın, Akden;zde bir kuvvet' 
Q]maıktan çıkarılma'k istendiği ıi.
şikıi.rdr. İtalya, şimdi ne yapacak?. 
Bunu, Çörçil'n ded ği g;bi, İtaıo·an 
ımilleıi bilir. 

Çörçil, Tulonda inti1har eden 
Fransız donanmasıllJln hazin akı
beLnden sonra, Fransanın kendi
re geldcğini söylemiştir. 

BU!lldan başka, Çörçil, şayam 

dikkat olarak şöyle demiştir: 
c- Avrupadaki harp, A;ıyada

:kinden çaıbuk b'tebilir.• Bu söz... 
~vamı Sa: 3. SU: 3 dsi 

HİNT 
DENİZİNDE 

Bir Fransız ada· 
sı İngilizler ta
rafından işgal 

edildi 
Ne\'york, 30 (A.A.)- Fran

sız Nldyosuna göre, Cenup Af. 
~ikalı kuvvetler Rciinyon ada
sıııda karaya çılunışlatdır. in
g'lizleriıı çıkartma haieket-
1-eri hiç şüph<>siz Mihverin 
Hind Okyanusundaki faal'iıye
tinin önüne geçmek, d.,ıUzal
t.l&rla denh:üstü gemilerinin 
burasmı üs gibi Jmllanmala
rına mani olmak ve müttefik
ler"oı Orta Şark ile Hindistan 
istikametindeki ikmal ve mal
zeme yollarını korumak mak
sndıru hedef tuttuğu mulıak
kaktır. 

\ .J 

ltalyaya 
yapılan 
akınlar 
müthiş! 

Londra, 30 (A.A.) - •B.B.C.• 
Evvelki ~e Torinı>'ya yapılan 
müthiş akında yüz bin yangın 
boııı busından başka ber biri 4000 
net kiloluk gayet kuvvdli bom· 
balar atılmıştır. İtalya Lu muaz· 
zam b<.mbaların te~irini ilk defa 
tec7ıilıe ctmişt'ır. ftalynn radyo
ları bı. akııun t•l>rib•tı hakl<ında 
·dehşetli. deımekkdirler. 

HALK KAÇlYOl\.! 
Bcyrut, 30 (A.A.) - İngiliz ha 

va kuvvetlerine ıne.a.sup Sterling 
ve Lancastcr uçakları İtalyadn. To
~ino'ya taarruzları s:'la,·nda 350 
me!Ieye kadat iruııi~lerdir. 

3 mahalle tanıame-1 ynkılrnı§iır. 
Torino şehrinden 35(),000 kişi

nin köylere çekildigi bilditilmek· 
tedir. 

Çalışan mah
kumlar müd

detten istifade 
edecekler 

Hapishaneler Umum ~ıüdürü 
B. Arıkan ve Adliye müfetfişi Ce
mil Arafa diin şehr":mhe gelmiş
lerdir. Uınum l\lü<lür ve Adliye 
müfettişi Cemil diin :;ğleden son
ra İstanbul cezaevhıde ve Üskü
dar Müddeiumumisi İzzetle bir· 
Jikle Üsküdıır cezaevinde tcdk:k. 
lerde bulunmu~tur. Yakınıla Üs· 
küdar cezaevinde 'llahkilııılann 
çalıştırımlası için yeniden iki a
tölye açılacaktır. Ta,,rnnıile i~ 
esası üzerine faaliyete pcç'~il· 
m~si tasav.-ur olun•n Usküda• 
er /ıeviı\le bulunan mahkumb
rın cezası bu tasavvurun tahak· 
kuku halindo bir gHn yer.ne iki 
gün sayılacaktır. 

Şeker tevzii işi 
bugün karar
laştırılacak 
Dullaıra, yetimlere, emeklilere 

ve memurlara ne şekilde ucuz şe
ker tevzi edileceği Iıenü~ teshit 
.,dilememiştir. Bugün öğleden son
ra Vuli Muavini Ahmet Kınığın 

riyasctmde bir toplantı yapılarak 
şeker işi bir karara bağlanacak· 
tı·r. 

Toplantıya Şeker Şirketi mü
dürü, Belediye ve Memurlar Koo· 
peratiii müdürleri de iştirak ede
cektir. 

Bu hususta hemen karara va
rılmasını istiyen Vali ve Belediye 

Reisi Dr. Lulfi Kırd.ı•ın da toplan
tıda bulunması ve toplanııya riya
set etmesi nıubtcıııeldk. 

Merkezde geni bir taarruz! 

ostov ve Harkov 
Rus tehdidi altında -

Stalingraddaki kıskaç kapanıyor 
l~i Rus ordusu birleşmeküzere ! 

Alman esirlerinin sayısı 66 bine baliğ oldu 
Lood~-.ı. 30 (A.A,) - Staı.ngr.o<i'da 1 duyucak !Groar b>: ;bir~rinr yak'.:ııımrı; 

W<ııitı•n 250,000 Almanın Tiıooçrrıkx>- tıulun"1;'0rla"1ı. Kletekaya gibi haya.ti 
nun tuzoğlaıa d~tüı}ünü ve Rw ıkJs>. I önemde bir ~ Rus:ar tı>ıutlllrlıın 
k.ıdaı'nın bu kuv\·et:er üstünde ~ ~l Alman koYlP1ar1 halkıkınd..ı. bi.r 
p:ıın:rruıkta. olduğunu göstt.·ren işaTetler ~ir vr.nneğ,e kMidlr 
ÇO:rtur. Dün her l..lti fü;s ordU'su, keı:ı· ROSTOV VE. HARKOV! 
d tar:ı.tl0Tl2ldnn atıl:ın top re.>l<'1·iııi Loodra, 30 (A.A.l - Timı:>çenkonun 

k 1"'r;l<.rı St.,ı iııgı1ldda Almaınlıınn iı. 
Ec.r4ıc laıp.-.n:ırken, Sla)in., lVIcdk.ez cep. 
hes'nc!e büyük bir t:iorru:ıa daha geç
nıiştir. Ger<;ek<t< Mook<>l-a1 Vc!Jf\luki J> 
tuswıda ve Riov Baüsmda gerı'ş ha& 
kl h...ı.rclt~tinin ilk baış:ıxi.arını bildi:• 

(D~vamı Sa: 3, S;i: 4 le) 

Meczelbab işgal edildi! 

İngilizler Tun us' a doğru 
sür'atle ilerlemeğe başladı -
Müstahkem mevziler· delindi 
I çki ve sigara 
ihtikarı yapan 
s at ıcı lar/ 

Unk p..rundb Filyokuşı.md:ı. otu,..., 
Halil aıi;rııd:n. biri diin Sultanhamomda 
Yerıli M1llll'ar Pawn önünde 20 ilmruş
lıt< siı;l:ı.rayı boz kimselere 4ll !kuruş
tan s:.,ta.rkm polis t.ııuiından yaka
lanmış, Ml<.kınd1lı W<'bat.a g«;emlşıtir. 

Bi.il)'illaıdm:la. Kıvlcım sokq1.11Ca 29 
nu:ma ı-alı içkili gaz:no sahil>~ beynıı .. 
1r4~.rne haTic..i gu.zinosunda 22 Mc bi.ro, 
35 ş!şt• şeırıa.p "~ 27 ş~e ıra.kı bulum.nuş, 
bu i~:cr mi.i&adere olunmL1Ştur. 

GeJ<ı.tado. Nece.t•bcy ca~ 338 
cumaralı dOl<lcinda m\ifkir:ıt bayii SU.. 
leymanda bcyaımaıme hatıici dil~A

nında bu!ıundu?d.uğu birayı şişesi .(5 
şlo:crı sa.tarken Y.c:i1..alaınmı.ş;tır. 

Haydarpaşa 
geçit köprüsü 
yarım kaldı 

DLvlct DcruiıJ-Whıı:-1 İdı:::- e nıce Hay. 
d'lırp::!ı;.r:dııı yaptu~,·n:akta elan y<ttti, ~ 
yl\i!< geçit köpr'üsli l.'1~ı:tş:l;1mı üzerine e...
kın n1C'catıhit, .ır.-aJ.zrm.e ailığı ve pa;. 
h.aı!rhğı ~b:.Yle ij~ yarım bındtmış, 

i~t h""":?lrnıştır. 
~!ütnt<a'.c Vf'k!t~eli bu mühim geçi

dıion bir an ev\'e! tarr~ıanması.na k~ 
rar v1,,;re rck k.(:jp7 .. :ıti :ı inş:; :ı~:..rıaı müte
aillh!t nanı \."e hl$3..bı:~1 dO\'am cdllme .. 
i,.ni D" v!ct Dcın.ir,yoi.bı.'1ır.8 bLdirm·~lir. 
Buın.un üzerine İm.re 67 b:n lir~.!:k: rr~ü
tcba..'ti ~nşa .. 13. K~m.ı:n .• n'\·ı·li.n on ~ 
ş:,ndcn itibcren başlam<ı~1 k~ra laı;tır. 1 

~tır. Yeni, grç-~t lcöprüsü bu su1-r:tle 
)"&>kı.nd:ı ~ak yayııılara ve na
kıH vasıta•l.aırına. aç:koaık ve o '\Uıt 
şimdiki geçit yeri kıap::.tı.:!.acaktır, 

Üsküdarda, bu 
yıl yapılacak 

işler 
İstanbulun en kalabalık semtle-. 

rinden biri olan Ösküdarııı ihti
yaç ve noksanları hak.kında geçen 
yılki Parti lrogrcsinde llcri sürü
len dileklerin Mrçoğu intaç edil· 
miştir. Evvelki gün yapılan kaza 
Parti kongresinde mesaisiaı., te
şekkür edilen Üsküdar Parti Reisi, 
Belediye Reis Muavini Liıtfi Ak· 

soyun verdiği izahata gijre bu 
meyanda yol işlerine hız verile
rek inadiye, Cami sokağı, Tembel
ler sokağı, Sırınaperde, Trablus 
sokağı ve Bcylerbe)'İ iskele cad
desi yolları inşaatı yirmi üç bio 

IDevoımı 53' 4'. Sil: 3 del 

Şiımnali ALrika umumi katar
g3hı, 30 (A.A.) - B'.rinci ordunun 
ileri yürü.yü•ü dün Meczel,bab'a 
ulaşnıı~tır, İleri birlikler stitatle 
Meczefuab mevkiini g~~er \-e 
düşman kuvvetl~rinin inadh l:ıir 
mukavemer gösterdikleri ~i i.ş-

gal etm·şlerdir. Cepheden ge!cn 
raporlara göre, İugiliiler kuvvet1e 
tahkim edilen mevzileri delm ışlcr · 

ve İngiliz - Amerikan k.ıt'alanm 
Tunus şe-hri.ru.n 25 mil kadar ya

kınma getiren yeni hattı sağlam-
CDı<Vaml Sa ı 3. Sü: S a.ı) 

Semihanın ölümü 
şüpheli görüldü 
Genç kadının cesedi muayene 
edilmek Üzere morga kaldırıldı 
B<'.>°Qğlundl KoJyon.cu Kulluğunda 

Tirşe tokeğmda 4 numaralı evde m 
ılr ole<ak bir ootıadltnbeııi lkamet e.t
mekte olan S"1niha :ı.dında gonç bir kıa· 
d:.tı dün g~ce ıınsızUl h~talannuş, katl
!l>n:&.ğı H.:t.'ie.ki Hastol=ıl'Sinde bu sa· 
baıh ölmU§tür. 

Semlııaaıın ces<ıdinl mu<ryenr od<n Ad
Hye dok1ıoru Kamil Ürısalan, ölümü 
şüpheli göıın\lş, cf'sedi:ı m-:>ıtga kaldl

rUrnasına lüzum hA.s-J o.rrıu;ll>r 

M'iiddclumuml'.lt tah.<:lkat.:ı. deval!' 
etm•k:tcdir. 

[çERçEvEI§§§§§§§§§§~~~~ 
Muhasebe 

Çerçevelerimi lütfen okuyanlar 
bilir ki, Afrika harekeli, daha baş· 
lad.ğı gün bence netic~lennıiş sa
yılan bir hamledir. 

Afrika hueket"ınin h3§ladığı 
gün ve ondan sonra b:ırçok defa: 

• - Artık bu hlidise üzerinde ve 
Afrika çerçevesinde merak edi
lecek biçbrr nokta kalmamıştır; 
dava .Afr'..ikadan ötesin• iÖ«'bif
mektir! 

Hükmüne vannıştıın. 

• 
Afrika, birkaç noktadaki küçük 

İtalyan hisseleri müstesna, aslın
da demoktasyaların seı:mayesiydi. 
Mihver el"ne geçmek tehlikesine 
düşen bu sermaye, ancak onun e
linden koparılıp alındıktan sonra
dır ki, demoktasyalara Mihver 
ana sermayesi iizerine çullanmak 
imkan ve kudretini bağışlıya

caktı. 

• 
Böylece Afrika hareketi, aslın• 

da demokrasyalara eski sermaye
lerini iade edecek ve harp vazi
yetinde esaslı bir defı~lik do-

NECİP F AZiL KISAKt'r. E1t 

ğunnıyacak bir had."se olmakfa 
beraber, ırrt.k demokrn yaların üç 
yıllık sabır, tahammül, gayret ,.e 
te§ebbüs verim!cr"ni b·rdenb:re 
heykelleştirmek bakmmdan har
bi yep~·eni bir safhaya ula. tıncı 
müstesna bir elıemmiy el bel rti. 
yordu. 

• 
Evet, AfrJka h-areketi, demoJr,. 

rasyalatca neticelcndir;lcccği gün 
üç senedir kati net:ce peşinde bot 
yero didinen 1\l:hverin hiçbir ga· 
yeye e<remiyereık sıraSJnt savması 
ve artık bütün teşebbüs sırasın n 
demokrasyalara geçmesi noktasın
dan büyük net'ce ve zafere baş

langıç olacak kadar hayati bir dö
nemeçti. Kendi basit ve hudutlu 
çerçevesi içinde değil, hnrhin ge· 
n'ş , .• gh-ift bütününe !es'' ~er
çevesi içinde bayati bir döııemrç .• 

(# 

Bütün bu incerkleri bilen, gö
ren, duyan bir idraık karşıs nda, 
demokrasyaların bıı kadar tcsiırli 

\"e verimi> bir hamleye ulastıra
cagı, ulaşlırnııya mecbur olduğıı 

(Yaz..ı Sa: 3, Sü 6 da) 
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HALK FiLOZOFU 

Erken kalkamıyoruz 

Saatleri ileri aldık ki, hayat 
blr saat ön"" haşlasın, çalış
mak için zamanımız artsın, akşam 
erken olmasın, daha ziyade, işi
mizi gözümiizü gündiiz göüle ya
palım. 

Ş'.rn<li, sabahın dokuzu, geçen 
J.;.:ş mevsiıll'hıfo sck'..zidir. takat, 
buna rağmen, sabahın saat seld
zinde, İstanbul şehri hiıla uyku
dadır. Sokaklarda bi.r büyük şe• 
hir ınanzanısı yoktur. Yollanla 
mektebe giden talebe ve hocala.n, 
bir kısım işçileri, vazifosine bağlı 
ve sadık beş on v~nd~ı gt>rür
sünüz. 

Bütün dükkanlar k&palıdır. He· 
nüz, temizi :k aınelesi dahi yeni 
işe başlam.ş tır. Saat sekiz, sanki 
tıpkı saat ycd:d:ır. 

Saat dokuzda .ise, İstanbul so
kaklarının hali görülecek şeydir. 
Sank:, saat sekiz imiş gibi, işhıe 

IUVAFFAK 
OLA:\IAYINCA 

REŞAT FEYZi 

lro§a.ıt bir~k insan görürsünüz. 
Kalabalık tramvaylarda yer bul
mıya çalışır. Bu vatandaşlar, ne 
vakit t.ramvay bulacak, ne vakit 
binecek, ne vakit iş:ne başbya
cak?. Bütün bu düşünceler, si:zi 
hayrette bırakır. 

Bütün ekabir telefonlarına sa· 
bahın saat dokuzunda el atınız. 

Tek &mrri yerinde bulamazsınız, 
daha gelmemiştir, çünkü &ken
dir. Henüz yoldadır. 

Saatim ileri aldı:k; fakat, er· 
kcoı kalkmıya, erken oş başı yap
uııya alışamacbk. Tam vaktinde 
vazifemizde bulunmak ise, bu eski 
derdimiz .. 

Otomııt bir iınsan halinde, daki
kası dakikannda, her sabah vazi· 
fesi baş.uda bulunan kaç vat.ı,.. 
da~ • batta kaç münevver • var
dır?. 

Beyoğlu Halkevinde 
parasız, türkçe ders

leri verilecek 
Beyoğlu Halkcvi:nde, okuyua> 

yazma öğrenmek arzu eden va -
tandaşlara para= Türkıçe dersl.cri 
verilin~ kararlaşt~tır. Ka-' 

Bir zat, bir müessese atnir ~-eya yııt ve ka'bul yarma kadar ~aıın 
müdürlüğünde muvaffak olanu- ~C:~<tir. 
yor, ni.hayet oıı:un yerını değ:şt.ia-- Ankra Yüksek mek
m"k lazım gelıyor. Fakat, maaşı 1 
yiik el;,tôr. Ufaktefok b:Z işe vere- fepJer spor muhtelit ta• 
meıs2nrz. Büyük b.iır m üesrese ha· k h . . . 
ına get'.riyon;unuz. Bu yeni işte ımı şe rımıze gehyor 

çal.~acak, muvaffak olab"lecek Cümhuriyet bayramnda Anka-
mi?. Allah bifu. B11 yer değ"!Şti.r
mek, Ufi bir fodbir olmuyor. B:ır 
başka usul bulsal<l 

SABAHLARI 
iş SAATİ 

Evvelki sabah, gauteınuln is
tihbarat sen·· sler'.'Dde çaLşan ar
ıkadaşlar, üç meselenin tahkiki ı 
iç:ıı, iiç ayn dak:-eıı.in miid~·rüne 
tekfon ett"lcr. Saat ondu. Uç t&
Jefonda b'.ir<Un, üç ayn odacı şu 
cevabı verdiler: 

- H nüz gelmediler, bİ.r&'l. son· 
ra gelirler. 

Saatleri oode.ıı lıOr saat ilorl al
dtk, günü, mesai zam811J11l uW• 
mak için değil mi?, 

TRAMVAYCILARA 
PALTO 

Tramvay İdarc.;illi:n gnz.etderde 
bcr ilanını gördüm. Vntmıın, bi
letçi ve kontrollli"lere palto dikti.
riyor. 

Bu adamcağızların esk:sıne nis
betle daha çok palto eskittikleri 
muhakkaktır. Çünlmi, hu araba 
içinde b"x saat bulll't1Jtlak, bi:r pal· 
tonun yarı ömriinü alıyor. Hatta, 
Tramrny İdaresi {azla seyahat 
eden ylllculara da !.er ay bir avuç 
düğme \ ern l.idir. 

HALK DA 
SAKLIYOR 

Sigara ve içki fiatla.ı·ma zam 
yapılacağı günün 11'?".fesnde, fü. 
tüncüleıde tek b'tr paket, tek bi.r 
şi,e yoktu. Belki, hlr k.ıs:m esnaf 
bir kısmı malı saklam lardrr. Fa
ka!, saki.yanlardan miihlnı bir 
kısnu da halktır. Biırçok k"mse
ler gördüm, 'beş, on, oo beş, yirmi 
füahk sigara aldıbr. 

Bu vaziyette, elbette, piyasada 
sigara kalmaz. 

AHMET RAUF 

raya g'ıımiş olan şehrimiz üniver
sitesi spor takımm:ın ziyaretim ·~ 

ad etmek üzere Ankara yliıkı;ek 

mektep ·r spor muhtelitl, •bir fut-' 

bol, bask<>tbol ve voleJfu<>L tema

sı yapmak mmaıUe pe-k yakın
da şehrimi.re gelecekl.r. 

Sabit g~lirlilere gıda 
maddeıi tevziatı iti 

Salbit gelir1wlere dağı Wma.ğa 

başlanan 25 kuponlu ucuz iaşe • 

kuponlarının t€'Vziah lbif.mek ü

zeredir. Bu kartlarla yapllacak o
lan gıda maddeleı:i tevziatı Kamı.-' 
ınusn:den ltilbaren başlıyacaik.tı.ı:. 

inhisar hakkı Kızılay 
cemiyetine verilen 

müstahzar 
İçt'mai Muavenet Vek.iıleti ta.

..afından vilayetimiz cemiyet mü
dürlüğüne lbiJdirild'.ğine göre Pro-' 
§inin ·sınmd<-'ki müstahzarın dıa 

memleketimlzde :i.Dftı::sar "1a.kh Kı
z-1ay ccm!:rctıne vcrümiştir. 

İhtısas kut pbaneıer 
Geı;en..er.ı... Bll;' bır h ·U1ıo ko· 

tüph:ır.e>i kllt'Ulaeo ı~a. dair bır bava
<"..s va:rdı. Dilnya., '1ıt.ı'.ıu'1 do,."'ru Cidı· 
yor. Bulriln en Ç<ık ist:fade edHen ku· 
tO.phe.ncler büyiXk. wr.ıı;mr k..!....ı.1phant· 

ler değil, muaıyyen bir bUgi Ozcrtne ki· 
1.a,plar toplıamış kiltıiplımı<lerdfr. n:. ' 
ğ~ büyük unwml kilt(lphıme .• rln da· 
hır ziyade tırihi ioı,.-metleri """'1ır. Tıp

kı bl.r h\ıkuk. ık~tÜıJilanesı glbi, diğer 
bütün j im şubdorJ.nlze o.it olmak il
zcıre, is+..arbc:-!da bi .. er kütüphane kurı
nalc Ç'l".k Y"'rinde b~"' ilı~·a-cı karşılı.ya.. 

ooktır, k&naat.ndey'.l. 

BURHAN CEVAT 

Mizahi ve ınilli roman No. 4oi ___________ , 

B .R PALYAÇO DÖRT CAN
AZ BİR DE HOKKABAZ 

L,. ______ ) 1foharrıp: NEZinı; lUHİDDİN ~-----J 

- Şu oğ1'ını oev&ıum -Diyordu- locak b;r erkek dutWm ki ••. Ei.b!lllldıü
S•' ve lem•z dol k•nhdır do ~usu. Jlll:ı.!ı gücurn kUJVV"Um y<rindc ... Para 
H ,d;ı öteder.hrri gönlü.mel<: sak~~ dc'rsen bin şükür bot. •• Eh <hıhır ne
,,.J0;..n h::;fıılı ı.ıi,yc \,i.l-se kıl haDı cl!r- Gl? .• lll·lc şöyle bu~k b;r terziye ye. 
rım :ıa.ı>ıı şo.pL: öper. Y<Ckış k .,:,_,ırur ıı; modaya UJ~ bir ık.aç kaL Jrootüm 
d'.yecrk )'<lK. Nk ke:Jdıı d<ğllse ® ol· ıımr.J<"lat m n>:? Deyme keyfine! ... He· 
d~ d':ı. zekidir • veihaGlil btltün mc- plmiz bun:öz, c&noğ~r ol.ur kıemah A
z.,yctle.riylc bb.im ~ız n killtC.-düC' veıs- f>yeNe yaşax gider~.. SaJıi! Ben lbu işi 
ec.aın ... Ş::zimend<! de henüz bu n'ye· §<a><f>,)e kaG.ır ruçi:ı düşün:mı;d•m """"" 
ı.imdm ç.t .. at.madım. •• Neme ~.;.."7.ı:n lG- ba?' 
ZlJ\ ı;> ml:de- kulag:..">O. kıoyır.ckta "e Ha!bukl Nıbl Bey bunu pmd: düşün-
rrana va '· Geleli n Oabu.eyo Oıı.u mOywdu .. Fohlıreyi görduğü gürıden
d b ç yob-....!lcı gibl gonr.u)'(lrum ... Ge- ber; kr.ndi. kendılne .iç geç 'p duruyor
çen gun biz.:.m Ktnan da up duru- 1 du mvaliıc~'.. Aınma bir türlü mey· 
~ Galiba kıı gQ.zUne k .stir:-n.iş dana v =umı:yonıu. Şimdi ba itıiroltan 

, Ç<lild<ın •• ft · 0 , i<IZ!ma, C;hid<- &ama fe ladıjııu lılssedlyort!u. El 
)ıı og.un: "' ~r&ım o;1.arl;a r'" .... ~irt kalı· Gynastn:ı bı-:-az. chıba dikkaUe bJ.ka.fıak 

)-Ol'. O:ıı.ı ~;;ı boş u , A.;;ı.ak c!:vc::rı.ı yüz.~Cl gözd ·n geçtr.ir.Un z.i~e el a.Lt.ı.. •• 
<k.i, .• ÇJ."1 pıt.> b r du!c4 z ... B4- ol';- Bu to.llı dllş(inc<lc'r zihr,in.i yarmuştu. 
lııın ıt.ııu ,..,k l<1 oou 6a onun·1 ba<göz Oıman Ağod:ı.n b;r kahve istemenin 

V0NY"'1 ... 0:0.. biıe bato:ıb.m oğlum , 'ıa.m .ır~ıydL Osınon Ağa zQ sesini 
bır du!ltı. ı:\/letımdt i6ter mı.? ••• Dul ka.- (fU'Yar ô.uymaz usı.ı[ca içeri girmiş bt1c· 
duıa dui ('rke-k nlUnaStp! •• :ie tüne lıiyordu. Ayna;ya p k da.Jaıc, gitWkçe 
durl.QOO'l.ım ~ dt~n? ... T.ı.m on kendi.dni yaı...;şL'clı bulan Na.il Bey bu .. 
l!!<1 y ılır ""lertıtr.:e beni ya!mz bırakıp nun :f<ırkıo.da d<iildi ... Keneli kemliıı~ 
ırıtu .• , otıtıu öbhü! ben ıı.e yci;;a.rıQ. atı· mı.rılda.nıyordu; 

Franıız donanma. 
suım llltlb.arı 

Fra.ns:ıız donan.masıDın Tulon Llma. 
nında kendi k~ıi batıl'll\llöı Wı<l'

ı;.,oiııin aıkisl«i hi1'. dıwam ediyor. 
Çünkü, bu hadise heın ma:hiyeU, hem 
te.ilrleri i'tfbaniyle_ mübirndi.r. Tu::rihte, 
bu k"wdar tüyler Ü.."Pert!ci !Wdise ı>Jma
~nr. En~ viler zıa:manıırı.da Cebelilıt:ta
rıklQ Tarık gem;Je"in: yalomıştı. Fa· 
kıl;t, bugünkü Fransız dona.rm:a.suıın in
~ aW:a. bu tarihi hadise ile ımka
Y"'" kabuıl etmez. 

AkAoleri ve tesiri ltilxı.ıiyle de mü· 

blmdir. Çünkü harlb"1 netıce ve seyri 
liızeriııde büyük ırold va.rdır. 

Zavallı Fransız <l<>nannııosı. •• 
Darıaruı•arun y<>it cdilk;i müth~ bOr 

haile maıtmııro.Bı arıetmlşt.lr, Amiraller, 

euba~Ja.t", dcoiz orl rı, gemilerde. vazi. 
!eleri..ainı ba.:lDda oidug.; ~ bat
mı~dır Bir taraft.ı '! Fr :"':5'l'Z M·ııı 

M.a:rş.ı. M~Lı><'YYC"Z ~3. ..:!IYO:" ve &OYi'-Uıİ· 
'.)'Qrau. B'uı ecne!'>ı r.><!yuiarmuı bil
d.Ni · e göre, dorıamm d.n,tih:;ıT ec..cr

ken .ç]kan taıl".~:a.k.a, ta, L~yc..n c;:eın::·i!"'rlen 

du~,. ·. Ç!lnkQ, oonoııma S3kJn 

llı.r J.nUı:ı: ~ı~ ihtiyt.r etmrmi~, b:.r 
çOk g"miler, cır.na.m~tJc, ik.cncU kemii!c
ır:i.n.i be?>h· \'a etmiş.er· .:.r. MiI,Y:ır'l\r w.r
ro'!....n:ıook ecne!e:r iclnıdıc ytıpılan F'nın .. 
ı:ız do :m"ll!."1 bir kaç saati<: )'<ll< oldu. 

Bu Md't-.c ıe-troıf)rwia ta-J@;.at gt~Jd ıçe 

ha.Jlecin ne ... :!.i~ okiuğu ~ iyi. :ın· 
~- Frem:.z milletine bt\,vll< geç
miş olısu.n ... Şi.md1, mi:l.iyrtıperve.- Fran
sıziaı,n derin bir acı içinıdt;: o!dukla.rı 
n:uha.kk:aktır, Fran!.lZ azmi. ,,e '~1an
•e>ver1ğinin d<ha. ,kuv:vetı; bir d'onaııma 
vilcude gelircbı:eccğlne f(Jphe yok.tur. 
FaJoat, ne t.ailll2ln?. Bugi;·ı, y / ~ de
j!U •.• D<ıllıa geç ... B": dlooo,ru: ·'. çabu· 
cak rneyda.n:a gelir n1i?. 

Fransız dClli•ciHjli en az °" <ene içıiıı, 
bir kıyTr..ct ol.maktan çılmu0tıır. Bu 
mildıdel."1 <lalıa fazla U2l8mll rnası le· 
moo.n.i edl!c:. 

R. SABiT 

Muhtaç musikitinas~ara 
yardım içia yeni bir 

hazırlık 

Muhtaç muS"Jki oo.n'atıkUrları.ııa 

yıı.rdım için ~n hafta :&>yoğ

lunda verHmiış olan konserin ö

nümüzdeki ay ıçerisinde LıtaNbul 

ıcihetônde tekrarı ka:rıa:rılıaşttrUınış

tır. Hazırlıklarıma lba.şlanillan bu 

ık~ de tekmil hasıJ.atı işs'z, 

yoksul ve ikim.sesiz musikiŞ:ıoosla
ra tevzi omnacaktı.r. 
Üniverııitelilerin verecekleri 

çay ve balolar tahdit edilecek 

tl'niver.ıite fakütle1ermin her yııl 

verdikler; çay ve baloların tariıhle

rini ve yerli!rlni şimdiye .kadar 
taküı.teltt ve •alelbe ooın'Yetleri ' 

tcSbit ederdL Bu hususta tLtlhaz o
lunan yeni :bir karara göre lbu yıl 
tertip olunacalt balo, çay ve emsa

li eğ!encelerin tarlhler'nt ve yer-' 

&eren taleıbe biriiği teshit eık«:-k
t.ir. Ve bu r.~abH eğlenceler tasar
ruf esasına müsteniden taıhd:di 

bir şekı!dc yapılacaktır. 
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- Benden iyisi de can sa&lığı h<Lni ... 
Boyum k.'loma ~11un ... Endamım mi),. 
tenasip... Ga:zeteyQ bir evlenme ilinı 

versem ltirr.bll~ ne güverci.n.lcr u.,qı. 

,o.r ~tr:ı!una ... 

- Sorar m1sıın bey~m. sorar mısın'!. 
Nail Bey Oszrnn Ağanın sçsini du

yunca yerin.den S!çradı ... 
- Vay sen b\T.'3.da m.zydm? 
Osnınn Ağa lkmıktu· Geri g~ri gide

~k: 

- Siz. rmadınıx nuydı bey!m?l. 
- Ha e\'etl ... Bt.'n çağınn.·t:ım. Ey 

ııöyle b<ıkA.lm Osman Ağa ben, nası.! 

buıh.ıyora;rı!. 

- Nasıl. bıclacıığım Beyefendi Bir Y>
ylp bin duu ed~m •.. kl'..aıh ömıilne 
btt<kel v n;in ••• 

- Oı~ b.ış'.<.a canım .•• Beni 'nafill 
iJUı!Uô'On un. Y.an.l ,·ucudümü.. boywnu 
l:niunıu?. 

- Ooo! Bugünlerde 90k tavtı:ıdm 
bey.im ..• 

- Amm;ı ne diy(>mln s1»?. Tavlan~ 
dlm mı?. 

- ~Iaşıallatı .t.oç y~ğit o!dunuz ))e. 

yiın_ 

- Bu itna ı;ıtc ... Malüm ya şimdi 
ş· :ııan.l.!k p<>k mald:ıu! delil ... 

- Ne demek?. Nasıl moid>ul ~eğil ..• 
Şimdi h<>r şeyler k•t... Hrk'5ler bolla· 
!i•" urc-larıru. dariUtryor... Anco.k 
parae ol~ruıı tıaı\.• yerinde ... Bu da ti(flc 
nndoir ki... ı 

(Devamı Va.r) 

_Hİİiİİİİiiiiaİİİİiiiiiiiiriiiıie~-V--aiiiiiiiiiii·ziiiiiiiiii~ •-y~iiiiiieiiiiiiiiiitiiiiiiiöı, 1 Söyle tene bek ma, 
' Söyliyene baki 

Tunus' da harekat kat'i safhaya 
Alman 

atlatmadılar 
girdi ; Doğu cephesinde 
orduları tehlikeyi 

(Yazan : 1. S. Eski Bükreş Ate~emiJiteri 
Libyada 8 linci lıı,gilh; ordusu 

öncü1erile Aceyla'ya doğru biraz 
daıha i>lerkmiş ve ileri mevzilerde 
d>ulunan MJ.ıhver lkıt'alarile temasa 
girmiştir. İngiliz ordusu plana gö
·re taarrll2la hazırlaınmakta.dır. 
Beklenen Aceyla meydan mu.hıv 
rebes.i iıki taraf ı.ıçin de büyülk e
hemmiyeti haizdir. Mihver tara
fuı Ş mali Afrikada kalıp kalamL
yacağı, biııaz da bu muhambe ne
ticeslı:.fo belli olac<iktır. Bu re
beple, İngiliz ordllSunun ddrii bir 
ha·zırlıJ...--t~n sonra plana göre U>ar
ruz edeceg"•ne ih!timal veriyoruz. 

Tı.:>us cep'lk.'Sindc, rnüttefiı:Jer 
havn üstunlüi,!iınii ele alarak ta
arruza geçtiler. 1 fooi İngiliz or
dusu, Tunus etrafında 3 mfilı•m 
kasa!b~ı iııgal edel'dk, şehre top 
mcnriloln>e kadar yııklı;:mış bulu
nuyor. Mültcfiıklerin, tank ve z,ıtılı 
hirlôkler b;&ıınuıdan da Mföı.-ere 
üstün olduikkırı anla5ılıyor. 1 İn· 
ci ~liız ordusu şimdiki halde, 
asıl :1mvvetleıille Tunus şejırici 

hedef tutmuştur. Müttefik t.ıar
ruzu ciddi hazırlıklardan sunra 
başlarnrştır; Mili~er kıı.vvctleri Tu
nus ve Bizerte'ytı yM<ırıdan ımüda
faa için ter'lıilbat almışlardır. Bu 
müdafaa şekli M!!lııveriın Tunus'da 
çaık kuvveti olmadığına lJ •r deliil
&. Baoşlıyan ciddi çarpışmaların 
pok yakwda kat'i bk netioe ver
rr.cSi ve bu neti..:eniın mütk·fl t~<ler 
k':inde olması mı.thtemel<Lr. 
Doğu cep!ıes:inde Rus taarruz. 

kırı haıkJ<mda gclcn ooberler, 
dik'kate şayaındır; bazı meçhul 
noktalar ruaz daha aydın ımış 
bulunuyor; 

Londra ve Moskova<lan geıeıı. 
llıaJx,rlere göre Sta1mıgrad ve Dan 
dirsc>ği üzer:ııde taarruza devam 
eden Ruslar i!ki mihim muıvaffa
lciyet daha ka!aııı•ruşlardır; 

1) Stanngrad 1<> Don dirseği 
ar:ı.sıııda llli.ı- hafta önce beliren 
Rus kıslka<:ı, Don dir.>eği üzci-Jlnde 
en mühim köprü başı olan (Ka
laç) kasabasında kapaınmıçtır. 
Çember iç"ıı:de ilrnLn Alman-Don 
ikuvvetleı1'rnn mewı.du 250 bir.. 
'k&~r tdııl' n edı1mc1t~cdir. 

Dn 1 o rseğ n:n şımal u.cilc Bo
gu~r aı>asından taarruz roeıı Roo 
1'UV\.et}eri Serc.f·ı:: vu'" ~ cıva rı.<fa 

Don nehri ceııuıbt.ııa geçrrı,,ş ve 
ne: rin cc-up srl-ıi ıntlf' bu t r .. n 
(K tskıaya) mev~. geri alon~ 
lanıır. 

Eger bu ik haber doğTU sc. At

man~ .. rın Rus kısk&cı.n:, i f' nd ıt:a- j 
·~r :. -.1,·ctl~, !e vt:'yr gfin..:ı rı~~cı k 
ta'«Viye kuvvetltril<> v.~ıraları çok 
müşkiiildür. Zira hr-'1 ~iıdr:c teşeb
büs ederse ("ts~nler, önce Don 11-eh

r:n".rı <lil'Seğ.ndeki 11ıöprü ve ge
çir yer1erinden a~ın1ak zonuıda 
bulunuyorlar. Bund~n !başka K:.ets

J<ayayı alan Rus 'kuvvet1cri, Don 
dirseği ıçine ayak ba9!D°' 'bulu • 
nuyor'ar. Bunlar da muvaf!ak'1yet
le ·.erlerse. Almanların en rr.ü'ıim 
muıvasala hattı olan VoraŞilof
grad - Stal'rgrad demiryolunu 
kesecekler ve b5yk' ııde ık'. ne b'.r 

Rıııs çemlberi daha meydana gele

cektir. Bu ıbir!nc·c;inden daha \"Ok 
tcihlkelidir. Zira Kafkasyadaki 
Alınan -kuı.'V('tlerinin müdaha'esi 

Üç kişiydiler. Koridorda dola -
şıyor ve konuşı.ıyorlal'dı: 

- Yahu.. davetişede saal on 
dörtte yazıyor Saat üçü geçti, ha-' 
la çağıracaklar. 

- Daha b·ze de, iki dava var. 
En aşağı blr saati al gözünden! 

- Çekin de, bari şöyle oturup 
biraz dinlecelim .. Bak, şurada hoş 
bi.r kanape var. 

- Haydi oturalım ... 
- Haydi oturalım ... 
Boş bir kanapeye oturdular. Bi

raz öte<lEn beriden konll§tukıtan 

son.ra, biri: 
- Yahu, dedi, siz piyango bıle

ti ahyor musunuz? 
- Ben alnyoru.m. 
- Ben de alıyorum. 

- Bana, bı.ı sefer on lıra ç:ktı. 
Artık, ya-va~ yavaş bahtım açılı
yor galiba .. Dün g~ce de .nlyam
da ... 

- Hayırd..- Lnpll.ah' . 
<tlP\ilı'"'ı ~ • sa: & de) 

de kel) lm.:..~ ( 1?Ct ·~ tt· 

Ruslar rne~~:cz cephmi:n<le Rıcv 
ve Ve! k'luki kesim' ;nde de ta
a~• za g~o,erek ve her b ıi 10 15 
kHome re geniL~-Jlck ve 15 - - .30 
.k.ilmnetre deı< nliğ•mde dört cep 
açmıy'.ar, bunun net:eesı en müıhirn 
cle:ıı ryo 11...:.rı keS.:1.rr.~ş, 300 .rr-.c.:fkl.ın 
yer i:Cri atını.rnı~. 5 Aln1an tüıncni 
bazguna. uğratılmıştır. Ru:sla.r 4 
ibin es•r almışlar ve 138 top el1" ge
çırm .n.ı:,:; A~ınanlar 10,000 olü 
bıra kmı.ş!a:-a,r 

Meı~<c""3.e ~~lıyan bu Rus taar
ruzu, kun·et tesbit etm<>k malksa
d!le yapc'.an m:ılıd.;t hedefli bi;r 
taarruz değ""ld'ir. Bu, stratejik bir 
hedefe ulaşmak gayesile yapı1an 
büyıiJı: !biı· tarruza benzıyoı:. Bu da 
cenupta olduğu g'bi merlkezd'l'kl 
Alman ondusuııa da bü.yıik bir 
darbe ind"rerck Smo!eruik ~-c•mni 
zaptetıne<k ve Leningradı muıhasa
radan kurtarmaktı" 
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Rumlardan meşhur başpehlivanlar türe niş tir. Midillili deli Yar , 
Sultan Azizin huzurunda başpehlivan Makarnacı Hüseyin ile güreş
miştir. Lüleburgazlı Kegavuzun Yürük Ali ile ırüsareaları vardır. 

Ya,} güreşi asl.en Türk güreşi 
deği«I'r. Bu güreşi va~ eski 
Yunanlılar güreş:cıdi. 

Türk güreşi, kuru güreşticr. Türk 
güreş ne Kara.ın:cak gürcı;i der' er. 

Türkler, yağ güreşi bilmezler 
ve yapmazla.ıdı. Akdenü havza
zasınd:ı ve Anadolu SCJhi er.nde 
YunaınlıJarla tema:a geldiMen oon 
ı-a yağ gü~şi ned:.r anlıııclılar. 

Yunruı.!.ar ve Rumlar İ.9'.am>U'1uıı 
ıerh ne kadar İstanlıuLda H.pod
roımrla (Sultanaıbmet m<:'ydaru) 
ilmpı:.ratort: rı •huzurunda klS'oet 
giye.ek yağlanara•'< meydanda gö
reşiıl:emr. 

Yunanlılardan, R;;maro.an pğ 
güreşi yaıpan z:orlu pelıüvanlar" ı 

çılomıştı.r. 

Tü·lk'er, Rt.mel ni ve İst.:-ıbuıu 
fethctt:kten sonra y::ğ güreşi yap
m:>ğd başlanu~lardır 

B'.zanı.;'ın b1r çok adetleri me
yanında yağ güreşi de içimize g.r· 
m: ·t'r. Fakat Türkler, bi~are yağ 
güreşini ıslaıh eyleyip başka kat,ba 
dökmaj!crd.or. 

Türk yağ güreşi, tamamile Y .ı
naıı1ılardan ayrılır. Türlk yağ gü-' 
reşi çayırda, meydanda yapılır blr 
güreş değildi. Yağlı memıer taş 

üzer' nde icra olırnutdu. 

Tür"t:ler, yağlanmış, üzerinde 
d:_ği1 gezi.Jme5. du'rll!:ması dahi güç 

olan mermer üzerinde boğuışur -
laırdı. Bu, güreş fal!ilaca maharet 
ve çeviklik istiyen bir rnusaraa 
nümunesi fdi. 

Türk ya~ gü:-eşiııillıize Evl')a Çe
lebi Seyalbatnamesiıııde- tarif ve ' 
tasvir ediyor. Ondan aldığımız 
ınalüınata göre üç yüz altmış ahı' 
oyun varmış ... ve, bu yaığ güre
ş"nde hasmı yere vurmak ve kafa
sını yağlı meıımere çarparak pat
latmak alelade vukuat meyanın-
' . . 
n.ı illl.ş ... 

Türk yağ güreŞ:nin hususi tdk
kelerı olıd~ğunil ve yüzlerce mü
ridleri buluın-duğunu Evıliya Çelebi 
yazıyor. 

Yu·nan güreşi, Türk yağ güre
·şinden işte llıu cJıetlerden ayrılık' 

gösteriyor. Yalnız, şurası muhak
kaktır ki, Tü•kler, bilhassa Tüıik 
'.köylii!ler-i 1amamile Yunan güre
§i yaparlardı. Yani, çayırlarda,' 

Yazan: 
M. Sami Karayel 

meydanla·rda göreş rledi. 
Yunan güreş• o!an yağlı rnüsaraa' 

müvazene mücadelesidir. Ve ku-" 
ru güreşten çok mah'1"ane •bir bo
ğui'madır. Yağiı göre~tc ku•vvet -
ten z.iyade maharet ve, us~alık Iıa
zı.md.ır. 

İstan'lrnlun fel;lı:ndt:ı soııra yağ 
güreş. Rtımlar arasında k:iıd.ı. Ve' 
içlerinden müt q pch1.van ar ye
t;,şti. 

R~m devş.-rre!erınd n yen:çeri 
ocağına ;~al eü.Jenl<:'r arasında 

haıırı sayilır yağ peohlıvaman var
dı. 

* Rum güreşç·ıer:nı Sultan Aziz 
devrinde görüyoruz. Swlan Aüz ' 
dev.rinde Rt:tmlardaın hcylbcGi ve' 
mahir yağ gür~l.ei vardı. Hatta 
Sultan Atizin huzurunda giir~n 

ve nam alan Rı.:un pelıliıvanları da. 
mevcuku. Buniıardan 'biri M'ditul.i 
Deli Yanrlir. Deli Yani, yüz otuz 
okkalık bir Adalı pehHvand1. Yağ' 
güreşinde üstattı. 

Deli Yan , Adalarda şO!ırct aldı. 
Ve başpehlivanoı. Deli Yaıtaıin 
KuC<ıpınar güreşlerine girdiğini" 
söylerler. Hatra, Kel Atııço Jle Ka
valada bir güreş yapbğmdan •bah
sederler. 

Deli Yan', Ke<l AJ.:çoya iki bu -
çuk saat dayanmıştı. M~ur Ali
ço, Yaniyi ik: buçuk saa.t 'boza -
mamıştır. Kavala güreşi üç saa1>-' 
ten fazla sünmüş .. Nihayet, Deli' 
Yani, Kel A1i\"Oya pes etıın'ş 

* 
SUitan Aziz, Mid'Jlili Deli Ya_ııi

nin şiihreıin• işitince saraya aldır
mış. MeŞ!ıur Makarnacı Hfrsey·n 
pehlivan -huzurunda bi güreş yap-' 
tırmıştır. 

Ma!karnacı Hüseyin pehlivan, 
Su1tan Azizin baş'J)("lrlivan?arın -
dandı. Yüz kırk oklka ,gelir, dev' 

cüsse b'r adamdı. Ma.l<arnacının 

yallnız kiSbcti· kı~k dldka gelirdi 
Deli Yani l1e Makarnacının hu

zur güreşi çok çetin olmuştw 

Yanlniın dyıi sırası imi<. İdman ve 
bffii üzeııiooe imiş. P..ı.işahı.n göz
desi olan Maıkarnacıyı bi.rçak ke
reler tehliık.elere düşürmüştür. 

Huzur güreşi, altı saat sümnüş, 
Makarnaıcı, Yan.iyi bir türlü nıey
dandan ç>karamam,ş... Nlhayeıt 
güreşin yedinci raatl<>rine doğru 
Yani. ib<ir 'ba)ıı,'lnlık geçirmiş, bun
dan i>t.idaııe euon Makarnacı, Ya
ımyi çaıprazlıynrak m:ığl(ı.p eLmiş

t.ir. 
Yan:nJn geçiııdôf,/J 'bayıgın' !tın 

sobel>i malüm dtjihsc de herhaJıde 
ağır hasmına kı>rşı uzayını bir gü.. 
rcşin yorgunlı.ığu olsa gcre!!t. .• 

Sultan Az'.z devrı:-J.n sonlarına 
kadar Rımüardan yag güreşi ya
pan küçük ve l>üyük ptlh1t;wılar 
vaordı. Bımlaır aonradan ortadan 
kaliktı. Sebcyleıi aşikardır: Çü'lllkü 
Yunanlılar tamaınilc Avrupa tıe

siııi ve kültiirü altında kalmıya 

ibaşladıklarından eAi adet ve an'a. 
nelerini ter.ketm.işleıdi. Bu me
yanda da Avrupaya uyımıyan yağ 
güreşimi de 'bırakmışlardı. 

Şirnd'İikd Yunan çocuklan, yağ 
güreşı'nin kendi1erine aıit olduğu• 
nu biliyorlar mı acaba.?. Belki bir 
taııiıh olaralk biliyorlar. Fakat bu, 
eskimiş giiıreşe gayrimed.eru diye 
yan •ha<kıyıorlardır. Hiç yan bak
masınlar ... Beğeı:ımedlkleri •bugiir 
reş keıı.ciileımindir. Türk güreşi 
değildir. 

Yukarıda ya.ııcbğım gi1bi Tilr'k: 
yağ güreşi yağlı mermer fuzeiıiın
de yapılanıdır. 

Sonra Tüı1k yaığ güreşi ~di 
yapılın serbest güreş gibi kupku.. 
rudur. Ve ismine de Karaı'kıucaJt 
derler. 

Sultan Aziz d<:vrinde Rum baş
pelilivanlarmdan De1i Yaniden baş
ka; Sa'krz:lı Apust:olidiıs .. TaıtaıvJa.

lı Kulaksız Petro.. I.ıüldl:ıuııgazlı 
Kegavuz na.mile türemış ~UT 
pclılivanlar vardı. 

Lül<>burgr.zlı Kegavuzla, meşhur 
Yörük Aliıifn de güreşleri vardır. 
Beniım elimde ve ikolleksiyonum

da Sultım Azıiz devl'ine ait baş
pehlivanlar arasında Rum •baş
pehlivanların.dan Soyunduk Kes
tili'n.bn resmi va,·dır. Rum pehli
vanının çapı Makarnacı gövde.5in.
dedir. 

l\t. Sami KARAYEL 

942 b tmed.ea •• 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

1'1ilıv<:r tarafıl1"1 ~:ıııdi Ş'nıaJ! 
AI.tikada yeniden giı·~tiği foall• 
yet üzerine o snhneıı·u burckiıtı 
bi.r J'.lQ aydır taze bir t-heııımi) et 
alını~tır. Afcika ha.-dcitın n bü· 
tün bıubin üzerindeki te::.rleri 
Alman tarahnca meçhul değildir. 
Pcl< kolay tahınin edilebilir ki 
Mihver o sahnede mukavenıct 
göSterecekfu. l\libver bra(mın 
1942 senesi bitmeden neler yapa• 
cağına dair dünya matbuatında 
yazılan tahminler çoktu. Erbabı 
tarafından ile-ri sürülen mütaleıı
ların bir kısmı isabet etti, bun
ların bir kısmı da vekayi ile uy
madı. Fakı.t şüpheoiz ki Mihver 
tarafın,n fa:ıli~di, geçen harpta 
Kayser Alman) asının başına gel· 
mi~ olanlardan şinıtl;ki AJın:ın:va
ıun aldığı den.Ier üı,crwe ..,,r(edi
lt·u ga;rret ve ınc:.:ıi..~ıı en ı.~.~hca 
lıedefi 1942 de şu olınıı~tuı-: l.ıgİ· 
I'.z - A.mcrikıan işbi.ıPği·nc ölı.liirü• 

cü bir darbe ind:Un1ek. E~er • Jl"' 

giltere \c Amerikanın i.stih alüt 
ve lınalatma sekte vwrulmaz da 
o işbirliği devam edecek o~ursa 
lllihver için hal 'e b.t.kbalin gıt· 
gide zorlaşacağı he"'1p cdilıııcı,. ş 

değildir. llıı sefer!.i dii11ya hatlti
.ni gitgide geni,Jiycn büyük bir 
daireye bcnzctooler Rusyayı, Çin 
ve Hindi bıı da~·nin ortasında 
gt>rüyorlardı. Her üç diyn nn B) rı 

ay.rı ebemıniyeti var. }"akat her 
üçünün birle tiği bir nokta var k.İ 
o da oıilyvnlarca nüfusa ma·l.k ol
malarıdır. Rusya ile Çin ve Hin· 
din te~kil ettıiği daireler bir yan
da dururken Anlcrikan.ı.ıı ve İııgi· 
!iz İmparatorluğunun vücude g<>
tirdılkl~ri daireler de öbür taraf· 
tadır. Anglo _ Saks»n aleminin 
de milyonlarca nüfıısu ,-ar. Rus.
ya, Çin ve Hmd diyarları ile Aıı
glo _ Sakson alemi arasına da Bu
lin • Roma - Tokyo mihverini 
koymak lazım geliyor MilıHr ta• 
ırafı son derece s:Jahlannu_tır. 

Fakat nüfus itibarile üstün de
ğildir. JUihveriu bu hn~pte oyna
dığı faal vaziyette leh '.nde olaa 
noktanın şu olduğu malümdur: 
Mi\keııımel surette siliıhlarunış ol
ması. 

Fakat nüfwı itibarile Rusya, 
Hind ve Çön ile Anıerb ve lngir 
!iz İınpll'lalorluğunun nüfusunıı 
kıtrşı azlılııtır. Bu da şu lwrrpte 
Mihverin aleyhinde b:r noktadır. 
Yine aleyhiırdek; bir nokta da ş11· 
dur: O kadar mükemmel surette 
sililblanmış olan l\fıhver taraf 
harp uzad.ıkça kuvvetinin eksil· 
diğini görecekt'r. Fakat daha kuv• 
velinin taınamile <>k<ildiğ"ni giiır
mcden evvel Mihver tarafuı.n ya. 
pacağı ~!er vardı. Bazı tngil:zıe
rin yazdıklarına göre do Almany• 
ile Japonya 942 senesi zarf '"da 
bıı işleri mutlaka başarmıya kal. 
kışacaklaordı. Tii ki harbi b't:rc.
nı-e-Ller c bile harbin istikbnli b.., 
kımmdan k=dıi lehlerine ümit vı> 
rici müsait hir vaziyet temiıı ede
b"lmi1 olsunlar. Başarılacak ~ 
idi: Japonya ile Almanya çok ge~ 
meden Rusya aleyh" e i~bb-liğf 
e!leceklcrdi. Almanyanon ondan 
sonra Asyada Japonlara yardım 

(Dc-vamı ~a: 3, SLl. 2 de) 

Biri !"i.:zi."DE~DI.""" 
Jiepımızın 1 

Limandaki "mi ta fır 
karnesi tevzi büro· 
su,, için bir temenaı 

Uon.iveıısite Hukuk F..ıruJtasi il" 
çü.ııdi sırut ı.a.ı, beıer.indıın 7000 
rıwmaoı-ıa.J. B. Cem.l Yavaş !.an a.lci<
ğıınuz bi.r mdotupta Rolzecıen gelen 
Kt:ıı<ieşin~ misafü ekmelt kamesi 
elmalı: için vıtı:oi mibr·a.caa.t;nin ge. 
çi!Jd..ği ısairalbat anlanl.d.lkta..n sonra 
İ>ta.ııbul.J vapurla g.ıen taşra. ıla.. 
r.ın; Gclata.da üç nurnaTttlı Yt>lcu 
saloın.un.d'Bk.i mi'ia1ir kıa.n1e:;i tt-.ıvzt 

biiro5uın00 bir mcmlJt"Un bı..rı1unmJ.st 
yüzünden m" ' uat çQJgt:kleno ka· 
~.wa,.lııkta g;~~ öniıı:ııcie uzun 'mfui.. 
d<'I bckleşt..klorl bf'yan ed.!mekte. 
dlr. Şehriınize misafi,.Cteıı gclen
lerclıir kof<ııYilk olnıı::..1< iı2<rr bu 
bü~a mdtta:rı kMi n1eı:nur .. :il.ve 
r ~erek n:u'arncl~in tesr iı:lİ Brıl?
diyeıniıtıe:r:ı rtca ve temenni rcier.z. 

n· r t:ı:raıttan İitatıbU'la -m!se
'&~tcn golenlcrin ~ ala.biJ. 
:nck Jçin ge:J:Z.tleri yerıcıdn Bc-'c
diycsiıu:!en b!r ~ı yrnha.t :ı-aos·> 
getirm:er! ınedt:..ıriyctindcn b.ı-·· çok 
t:ışro.lıla.ı.., habeT'dııır olm:ıd<i!ı l>u 
rnektlıııtao dn <Lı>!,..ı.lm1lkladı< İs· 
tr.ııbuldckd bu mec-Jıu:riyetın m..ıJu. -
lt BelediyrJerince ve ma~'l! v 
tzıılaırla btr kere ncşfr ve llin 1:dU· 
meı.i val;ınodıaş!aı"' k<>lryl blkı
mınd-an çok yrrLnde bir ha.re-ket 
o'L.ncakt.ur. 
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==Son 24 Saat içinde·==• 
Hadiselere Bakış 

İngilrz Başvekili Çörçi! 68 yaşı
na girmesi rnünasobeaile lbiı: ntr ! 
tuk söyledi. :Bu nutkundıa iharp 1 
'llaziyetini göııden geçiren Çörçil, 
'l:;ı',kbale ait ümitlerini söyledi: 

•- Mağrur değiliz, kend'm'ı:zi 
f azla nild:>inllğe kaptırınıyoruz.• ' 
d~. Burulan sonra Çörçil Elale
meyn zaferinden şiiilrranla !bahset
ti ve sekiiinci ordunun Traıblus-' 
garp hududuna vardığını ifade et
ti. Bu ordu m<ınsuplarının günde 
30, 40, 50 mil ilerlediklerini lkay-

ti. 
Çö..ç'l, dü.,=anın Ş'mali Afrika

daıı mutr.aka atılacağına işaret ede-' 
r<ık sözüne şöyle devam etıni.ştir: 

c- Düşmanı en mühim cephede 
meşgul edeceğiz. 1943 te her iht·
yacımızı bol 'bol. tem m edece'lız. 
Ve har'bin bütün yükilnU Musso
lin"nin istismar ctLği zavatı İta1-
;yan milleti çekecektir. İtalya, düş
manın Tunustan atılması üurine 
sistemıli, en ağr ce en şiddetli ~ava 
akınlarına maruz ıkalaca·ktır. Ital
ya ıbunu istiyor mu?. Bunu söyle
ın1<ık İtalyan m'J\e<':<lle aittir. Bu
gün İta1Y.ann 100 generali ve 300 
ibın eri elimizde esirdir. İtalya 10>

tırap içmded'r. V<ı lbu onun çeke
cegı ıztırBıpların başlaı~ı:ıooır. 
Almanya, italyaya Niste gelip gc
c e> bir tenE'ZZ(iJı yaptırıyor, Korsi-' 
l<a ufuk1arında uçıı:ruYQ!', Yunanis
tanıia, Yugoslavyada dolllı;<myor. 
Fakat buna mu!kabil Milan-0, Ceıro
va ve Tori.no harap oIDlWi\Ur. 
!Musso~ ninin ihtirası b•zi, öm.nü - 1 
miızde cioğü;ımecLğ..ıniz İlaiyan 
mılleti ile <l.öğüşriir>üyor. Bu mu- 1 
har -~e n.e zamana. liı:adar devam 
ed<.'Cek? •. 

RUS HARBİ 
Çö~ :l, bundan sonrıı, Rusyadan 

•bahsederek demişfü ki: 
c- Geçen Ağustos urlaJarında 

Kremlin ziyaretim sırasmıla Sta
l:ne cRoıınıneli kat'iyet!<.> yencEğ:
aı.ıiz zaman size lbLı- telgraf gönde
reeeğ:.ıtı .• dedian. O da: cBcn ae 
taarruza geçt'ğim zaman s:ze bir 
telgraf gıönde..eceğiın_. dedl. Bu 
telgrafların <kisi dıe gönderWıniıt
tir. Büyük ını.ıharebe Şa<kta aza
mi ş:ddef.ni 'buldu. Ve RW'lar !be
yaz dcn'zd~ Kara<tenize kadar 
h~r yerde )ıücuın ediyor'lar. 181} 
Alman tünıeıı nden 'bir çokları Tu-' 
ğaylara dii;mii,ş biT ha'.d<eder Al
manlar, bürun ıkazaooıklarım kay
lbediyorlar. Çiiıtkü, A 'ıman harbini 
Alman generalı.eri değil fakat on
başı Hi·t:er idare ediyor.> 

FRANSANIN VAZiYETi 
Çörçil, daha soma Fransa<Clan 

bahsederek d<ım'";Er ki: 
c- Em'ln olaıb liriz .ki muharip 

Fransa c!~d1ğimıÇ. ü kü, arh<: bıl-' 
tün Fransaya hakimd T dP Gaur·ı.e 
lber::>l>er diyor.mı ikı, Fransa. lbir
<iadblre gözünü açtı. Fransız do -
n2rmıa.ı ntf,in ıa etl rck §'ere

fıni kurtardı ve bu dooarım<..111n' 
s:nes.r't,den yükselen dumanlatdan 
yelli bir Fransa doğdu. Bir şey 
vadeım:ymum, kehanette bulun
muyorum. H'ç bir göster:Ş biz.i al
datımasın. Fakat bir talnm uğurlu" 
atametler var ki ontara i.nanıyo
rwı. IHaı:lbin uzıun olmryaıca,ğını, 
!kanlı mücadele vuku bııknııyaca
ğını söyliyemem. Faıl<at., gevşe -· 

lbir tebliğ neşrederek Tulondalıi 

Fransız donanmasının neden ken
diS:ni batıl'C!ığınl rzah etm.işt'r. Bu 
izaha göre, mütareke devrinde 
çııkan umumi talimat, donaruna 
şefl.eri·ne, gemilerini kim olursa 
olsun her hangi bir ec.ııeıı» \kuvve
te teslim etmekten ise batırmaJa.. 
rını emrediyordu. Alınan bükU -
metinin Tulonu ;şııali ve fllonun 
silfı!htan tecr.di ha:kkındaki karıv 
rından rnalfünat almak ;çin davet 
edi1ınesi geç ıkalmıış olan haı:b'ye, 
b:ı:hriye ve hava nazırJarı, l:ıük.0.

ın et reisinin \kabines'nde t<ı,plan
'Clı1<:1arı azm;.n tersanenin ~şgaline 
başlanıLmış ve karadaki !bahriye 
kuma.1danı. tecrit ed:lmiş bulunu
yordu. Bu sırada hadiseler vuku 
lburm uş, filoyu teşkil eden gw
ler, almış oıc Lllkları emirlere, an'a. 
neler muc:ID'nce ·ıaat ederek 'ken
di kcnd!krlııi <batmn:ığa başlamış 
ll:ıulunuyorlardı. 

Almanlar, Akdeniz Fransasın
da.ki d:ıaskınl.arıru artnl1lllak iıç'.n 

Tulon yakınında lôa'n Fransızla
rın rbüyüı< !stres üssünü de işgal 
etmiş!erdir. 

Tulon ~ehri, hala, !kesif bir du
man perdes'! altında lbulurrmakta
mr. inföi>klar devam etJınek<tedir. 

(Rusya cephesi ve Şimali Afri
ka mııJıarı>Leler:ne ait en s:m taf
silatı !birinci sah'~emi.zdle ve yan
daki sütunlarda tak'p ediniz) 

Yeni fiyatlarJa 
içki satışı 

(l ine! $'1h:reden Pevı:ım) 

l.an §"ilphesi uyandığından ibu hu
susta da sıkı lrontrollt"<e (; !Çilmi.ş
tir. 

;ıJu meyanda Kumkapıda Ba;Jti 
Arda ismrr.de b'.r satıcının dük -

kanındaki sigara, rak1 ve tuzlan' 
ıbeyannaıme vemıemek için Türun 
gümrüğünde L'moncu1ar cadde
sinde oturan tuzcu Bekirin ve ay-' 
ni evde mU'k ım İşiro ile Kaıni\' 
Gilverin odalarına sakladı:ğı tes
bit edilmlştir. Yapılan araştınna 

da Bei:ln.- odasında iki sandık i<.r 
garıı, bir sandık rakı, bir sandık 
tuz, Kt.rr.:tıı oda;;ında da iki çu
val s':ıgara, k11•k ki1o çeki"d.ek ikah
ve, İspir0nun odasında da lbir çu,. 
vat s;gara bulunmuştur. Bunları' 

saklıyanlar adliyeye verilmş!erdir. 

Şair mln &ölent 
öldü 

(Feerlfıti) aileshıin ,·afRnperver 
sporcu ve a,tlet şairi Eın · n Bü
lendin vefat eıtiği tecssü•lc öğre· 
nilmi"t'..ır, Tcm'z, ı·anıU!<ı1'iır ve 
n1ü.te~azı bir şalısiy~t olan I~n1in 
Biilcnd !jİn1dİJe kadar uzun ra· 
Iıatsızlıklar ve nınel'.yatlar geçir
miş ve nihayet dün gözlerini ha· 
yala kapaoııştır. Cenazesi bugün 
saat on beı.;te ikindi nanıazını 

müteakip' .Usküh: i. kelesi civa· 
rındaki Yenicamidcn kaldırılarak 
medfeni mahsusuna defn-0luna0 

caktır. 
Kederli ailesine taziyetlerimhi 

sunarız. 

memek razım. Zaferi kazanmadan l•mı•••••••••••
evvel, zafeı',n tef.errüatı üzermde 
ıınünak~ manasızdır. Unutmıya

lııın ki Hitier ve ordusu A vr~aya 
tı.ikimd'r. Elinde de mit.ronlarca 
esir var, KuYVetli teıogiııhları, ve

?·mli razisi var, unulmıyalım ki bu 
caniler hayatların teh11kede gö
O'Üyorlar ve onun i·ç:n !her şeyi 
yapaıbilirlcr. Denizalıı 'hanb'I bus
ibıltün s'.dıletlenecek, onun için 
daha fazla gayret göstermek la-
zırn.> 

MÜTHiŞ 1MTİHAN 

Avrupa harlbi Asya hatibinden 
evvel b:tt'ği ı- <<l: rde bütün Birle
şik M lletler Asya hat1bini bitir
mt"k çin çalışacak, ayni zıı.manda 
Avru .~ya n·zam vereceğiz. Fa1<at 
ıınuzaffcr mıii!etler, Avrupa su! -

iıunu Jrnranken dığer bir harp ile 
meşgul • !~cak'arı jçin y'mi beş 
sene evvelk.nden daha sürekli ve 

daha iyi ·hır sulh yapa.caıı,:aroır. 

1943 senesi yakında ibaşlayor ve 

ibarbin en müthiş sene;inin imti
hanlar:le karşılaşmak üzereyiz.• 

FRANSIZ DONANMASI 
Vi~• hükumet; amirallik dairesi 

942 bitmeden 
(2 inci Sahif<'d ·n D~\Rm) 

etmesi laumdı. Çine ve H'ııdis
tana karşı birlikle hareket edil
seydi Anglo • ~n!:~on tarafı için 
endişe verici biı· hal olacaktı. Ya
hut da Alman . J"pı>n işbirliğini 
şöyle kurmak düşünülebilirdi: Ja
ponlar gcc:kmedeıı Rus~a, llind 
ve Çin üzerine harekele giri~ir
lcr, Alınanlar da ne pahasına o
luna olsun l\lım· harekatını za-

. ferle neticelendi:rerek l<endllerine 
ilerisi için pek sağlam bir vazi
yet tem 'ıı edebilirlerdi. Öyle ki 
Japonlarla Almanlar eğer Hind 
denizinde b>rleşmiş olsalardı 942 
ffnesinde kendilerini istikbal 
için pek büyük bir emniyet altına 
nlncaklardı, Ondan sonra lıarp 

daha kaç sene sürerse sürsün diln
yanın büyük yollarından bir kts· 
mmın l\lihver eline geçmiş -0lması 
Anglo • Sakson alemini düşündü· 
recekli. Yıpratma harbi halini alan 
hu harp o zaman belki daha uzar
dı. Fakat 942 senesi bunları ı:öro
medcn nihayet bulacak. 

Fransız filosu- ı 
D UO batışı 

CBa»m.akalt•den .uevam l 
ki son dakikaya kadar Almanların 
w filo halclruıda besledikleri ü
mitı.,.. vardı. 

Bu ümitleri: 
n - Donanmayı Mihver t'lme 

almak. 
b - Almau - 1talynn - Frano;ız 

ittifakı halin<le istismar etmek.. 
Şeklinde hul:ls:ı <ıtmek nıiinıkün. 

dür. Almanya 19l2 lıııırp plan:nı 
tahalıılaık ettirebilmiş, Akdeniz 
ve kıt'.a hak1nıiyetini tamamile 
ele alınış ve harbi Okyanuslar 
harbi haline soknbilmiş olsaydı 
hiç şüphesiz Fransız donanmasını 
bir mütterk donanma halinde is
tismar edecek; Alman, İtalyan, 
J::pon, Fransız fılolarının b;rlik 
ve beraberliği ile Amerikan ,.e in· 
giliz donnrunaları knrşoında bir 
muvazcnet tes:.Sinc ÇRlı'?'llak isti
yeeekti, Fakat, bu plan sup düş
tükten "" Şimali A.frık~ vaziyeti 
hiıdis olduktan sonra yine Al· 
nuınyanın üm'di bu donmıınayı 
ya müttefik halinde, ya clkoyma 
suretinde dcmokrasynJara karşı 
İtalyan. donannuısı ile bir arada 
çarpıştırınaktı. Anlaşılıyo1" ki, Vi· 
şinin işgal altına alımn.a."ruı ve 
Lava.l'>n diktatörlü~'C çıkarılına· 
sına rağmen Almanya bir Fran
sız • Alman ittifakı imkanını bu· 
lamanıış, Fransız milletinin duru
munu umduğundan çok farklı gör
müş ve •elkoyma, yoluna ı:ituıek 
isteıniştiır. Bunda da muvaffak 
olamamışt.ır. O halde, F«ıın<lZ do· 
n;ı nmasl.IllD intiharı karşısında 

- doınannıa Tulon'dan çı.kıp müt
tefıklere iltiha.kı etmek fırsatını 
~en kaybetmiş bulunduğuna 
nazaran • nıuhtelil bakımlardan 
zarar etıniş, asliı bir kôır kaydet
nıem:ştir, Çünkü, Tulon i:ıı;al e
dilmeseydi Fransız donanma;t ol· 
duğu gibi duracaı.tı. Yine '!'ulun 
denizden m'!matıslı nıaynler, l\lih
\'t:r denizaltıları iJ.e kapatılmış 
bulundu:';.'llna güre donanına iste
se daha aç·k d<lllize çıkamıyacak· 
tı. A)"tl~, Tulon cltafın<bki mu
hasara çemberi, tayyare tarru..sut· 
la:rı donanmanın k.mıldaııınasına 
imkan vorm:~·ccck ,.c belki :za· 
mania donanmayı hululü musli
hane yolu ile silahlan tecrit bile 
imkin altına girecekti. F.akat, Al· 
manlar bu tedhiş ve i~gal ile: 

a - Fıranısız milletinm umuıııi 
kinini bilernişlercl:r. 

b - MüLtefilderi Akdcn '-zde da· 
ha pervas·z ve rnhat olmıya sev· 
ketuı;şlerdir. 

c - Fransız İmpara.torluğunun 
Almanya ve Mih,·or aleyhinde bü· 
tünlcnıne>inc ve müttef .klere en 
hararetli yardnnı ifa etmesine 
geniş ölçüde iınkim ve fırsat vcr
mişlerd :_,,. 

d - Fransız • Alman işbidiği 
ümidini ebediyen kaybetın:~Je<r-
dir. · 

e - Mih\.·cr sözüni.iı1 . ~ıa bir 
teminat tc~kil edcmi~·cceğinc '"' 
b:ııbir bahaue ile hoıulacağ na 
en yeni ve en wıılL bir ıı1 s;ı] da
ha vernıic:!enl·;r, 

f - 4:;,(100,000 hık ~n:ı val.nn 
f'raruasında belki Laval'i dahi 
J..cud leriod<n uzaı.JaştıırtKak bi? 
pisEkoloj.·!" durıını yaratılJnaıSına 
önayak olmuşlard r. 

Hitlcr'in bulduğu ,... PetC'll'e 
yazdığı mektupta sırafadığı mu· 
cip sebepler ne kadar çok oluTsa 
olsun Alman) a lıu hMckcli 'le 
muhal.kok ki, kcodtn., değil, müt
tefiklere fa)"lalı ohr~ş. hiçbir şey 
.kazanmamış, ç<ık ve pek çok şey 
kaybeAnıiJtir, 

ETEM iZZET RENIC:E -----
VAZIYET 

• • , •, '.ıo t • \,; ... - ' 'J>.,. 

':.Ş ~;::g..~'!J'-,~lf g~: ~i~b~ :~U: 
Ş. Afrikada dü- Ye ni G ine 
şürülen Mihver adasına bir ih

tayyareleri raç teşebbüsü 
Vaşington, 30 (A.ı\.) - Şimall 

Afrika Amerikan ııınuıui karar
gahnıın bllclirdiğine göre ınütte
filder, ŞimalJ Afridu. b&rekii1ının 
ilk yiı mi gününde :ıava nıuhare· 
belerinde \ie yerde olmak üzere 
230 Alınan ve İlalyaıı mı.ğım tah· 
rip elın · şlordir. 

Merkezde yeni 
bir taarruz 
(1 incl 3ahlfcd,-m Dt:v&nl) 

meıtte1ir inutı b:O: ~;.:ıyanrnay.. ı.....t· 
me:l RJc-v B tı::nd..J.lt. ~n. .. .ı.::: c e3i 
takı~en 20 ki!:o.nıot e, k ')' "'Ll: .... -

~ Uç ye:.ndcn deli " t • B :lek-
meler Velik u!tl bO l .nuc o~ r. 

Ilrif.anc.vı.r D aı,11trrl ru cıbaOiri ~, 
y Z!\iOr; 

B.,;. h:ırt. · t, Roo o .. , ı.-. m.;.n ·'-.. e.ı;. 

d: ol büt~ı J\i-:hvc: mt'\•zl.ierı.Ilı! '"ehdıt 

eUig~ m& ..nı ı.fuJe ı ·er. S .. ..-y tk:r.ıll 
m ıvar.:akiyetli trai.ej rıı. gitt ... u;ı: c:La-
00 ~ ola· ak gö ..v nıe let. l :;z.J 
Ordu_.. ş: nal crph~ ıı;n ım:.,ht:aı1 ol ıı 
~erı:.k ı -.,•e 1\lrr.an m\.."V~~lmınıu 
mibverd.ni 1.c~ıJ OOı•n J~ootov ve Ha.r
~·u te'b.d::t tn:ıd:ct<."(İ • .13" .... na..'ın bais· 
k.a Vororı.ej'd<.:,n vurn~~ hı .: !Ju!u
nıan bC.yüık S.0.\"Yet. ktl'\"\'ctieı i dı.; \'ti:'· 

dlr, 
ALl'>IA. '1.ARIN 1'.AYIA'l'I 

LonO,a, JO (A.A,J _Rus J,:.JID:.ımt 
Blif1G6u d.Lin g1.::c1: aşagı.:......ki h~ t. b
!iği nt::rc' .. n::!Ş\r: 

29 Sonteş..'llndc kuV"\·etlerd.ınlz sttı.~ İn
gredcfu. ~ınacıın rouka ... u.Tıc'..iır.i yene
rtı.."-, Don rıdı·uı.:rı. Doğu k~ysı b~;.tr.ı'CQ. 
bul-un.an yen, bı!.r dil.şnuıtı n1nc.ata..· ııat... 

una ı: m ~erdir. B' r f.'C(c rn'fut:..ı.4ıkem 
ıo.d!ttıaı'.t..r -~:ııl. ı:ıd.Hm.iıst:r. Bu n.O'it..(:).ar 
fo:nlı1 ve ty~i, J'ı ~J' \ • To
b:Jo\J:, L. >nto\ ... ~l 

St ... :ın; ôtn Cenup
0

~l1 ~e,) nlı.::"'lı'Jtie 
de Cc;..-r;.ıy n kavveı'crıımiz, Ennoldıtwki 
ve ~ ya'y ı.şg .. etrr ~le't'\Oir. 

29 Soınl rinde y~ .. en 300J e&r a,.. 
11", :>; 

i"9 - 29 &>ır:ıt şr :ı a-:ıtr.nd i· .ıı:i,idti-eıt 
iç ne c GG.<HIO e,. r o.! :r. • • 2000 top, 
3935 rrJtı ;/üz ve ı:;,"7.Y tınk l'le g'ı!'Çİ· 
P 4ı.r. 

Guoe ayni nıüd.i~ .. ..çinde, 6000 kam
yon. 4677 \ ~n, 122 .,,. :ı mm .t d pa
su hasaı-.ı vt:atıJ:ın "Ş'tıır. &UtıLngıaıci böl
ge. ude aı.tııhL""lımJ.Z J n:.ctre!i 72 cü;i
.m.ııı1 t::. ırt. uç...,Irını taa'ıi 'ı> ıs.!ımL"ltrdir. 

Kuvve~~erim.Sz :r--ıerıkez keSinllde <W 
CeNcm 'i'leı1Clr. Bir U<; rn0dk.Un nlılbal. 
gtl?\İ. alm.rn!ş't:r. 

Bu lku ·-mde yaıp. ~mı ('UTP 'l&la.:r es· 
ınasında, <i'ilırı 5'5 toı>. 64 m..ilt"'.,:;,yoz, 8 
taı?ıılt ve 15 depo f'le rçtr.:.lm"....,l-ir 49 

d!lşmıı.n t.ınkı bro>ro •.P.' hl:jltır. 
Düşn:t.ı:l bu k:u~n-:ı:!e 4ü00 ö\1 \ .n.:;:.:r. 

AL.'IAN TIDffNLFRİ. "İN 
V AZİ:I: F.Tİ 

.ll'CoskoV1l, 30 (A.A.) - Mu=-m 
Sovyet t.:c.rıf\lltU!lU tı ~ r eden ~la;J..\.O
\ıa bnı.;mı bu ta:ıı tızu şcy.re taY.r et. 
mekledir: • 

St.aq:t'..d Şimai B::ıtıa!da b:ış'?Y''1 
ve Cenup Il" \·e Cl"1 iba. <fc,gnu y Ju. 
nur üıstt:n.:!e r;:u.:t ad::ğı he ... ~eyi bir d 1-
&3 g bl &fuıe it ;> ı:u lir n ,,, ı., 

llZ tı:,: k Na . Her D )n Üı ,_ 

&: Y
1

""' djru 
<.onmı 1o<te ve 

Si:lJ.i~ - R,ro....,.ıV Cc~'r. , ı bo
yuıne:J. Bülıya ~l l\ dc'\":lı~ etm, kted. . 

Yomıx.1, ~ \'e tech;za,t CltG h b'. 
çok A.lrr.ı..ı.n 1Uınt."n f'rl, St.ıllr.grw.. < i· 
'[llJ çclt L .. .a:fe d ır 1':dsın t3Ja r .uta 
-ı;: Bir ye:d r~·a, 'ıar ,a.ı;u.-

sından uıçrr. gibi bı sür a.L:'.e ~'"'Ç<.·n K1· 
z<t..t. tü'VarHeri :ı'J°hVı'' n1Wfre1ıelerı1111. lru~ 
şa.t.:tı 1a-r ye k,1. ç üşfrrerc~c yok ctrn 
le:·.,:i,r. sta.:ina.:ı.dd.3~ A1m...ıı. e-eirlcrt, 
'bozzı.:nlct..'.a.1'!!0,l ~flf'rine atfetrr:~f., 
,~~ caıJ.an. ikendı2crCı.e mevısimr göre· ı•l
bi.:e vr tE"C"hi.zıat verrr.em-ck"e itll.3111 

e:rkmektedirler. El3i<'l•r, her· °""""" 
örtü gibi ku ~1aı:ımn.k Ülr'rc iıkin.ci b!r 
Jaatput tr<br'ik etmelk em·rini aJC.ı:k.LaTtnı 
i!·.iive etınI~Ier ve Rô'Il'lmeı ordtm·ınurı. 
bozu~uğunu Rusların atlığl bPYtı:Jml
melerıden ögrend ·.kl~ttlni söylrmi:ş~dir. 

Beyırut. :ıo {A.A.) - Yeni Gine 
adasında, Bıınıı ve ()ona dtlayla· 
rına a,J.er çıkarmıfa yeltentn 4 
destroyere Avustra1va u,cıkları 

taaıırU7 dmi~ler ve lıu gt-milerden 
ik'sini atesr: ,..,rmi~lerd.ı. Diğer 

ki gemi şmale doğru çelolmiştir 

Fransız donanma ku
mı.ndanı boğuldu mu? 

1 ne ~ ._lf °"C~ !}1•\·3.m 

bı!ımcı~· bL,n-ber ı;.m'lerın~ki' 
m.ü.h mr.,.ı .. depolarını.u. ' ..... \d\"tl ..... 

juru .ıı .:i• errr·ai verd.kl ri l°' 
mcitt<.di. 

M "•a ;-oz ateşlerine m<ırt•ı. ka-
:an Aimo,. ve .iıalyanbr • IJ.-

rcr şa. t _.r,z ycL~e yaln, 
ler-e .fe\··rc· :-tlarak ka"oıı 

Lo1'dra, 30 (A.A.J 
M..lsö. er Sündey Tir c 
si.r.ıde cFr r ~ ' filosu t 

b~' ğı ~·ıında yazdığı ı•azıo.:. 

~öyle d yor: 
Bayıağın şcrefı ı;in srkadaşla

rıın olan dcn'zciler. dl'>sLarıcn bı+ 
ki de, ahubnlar n ö'iu. K 0 1, a
manca .bir ;; .. m her kusu ~der 

Bi şi,T~~c!" ha,.eıketile sub~yi~r ve 
erler 't ar 1c.dJar ve ÇE~-t rımed .. n 
1\a ·:ıtl'lı· nı feda ett.1er. Gen1~l~ri
m:zir. ist.ye istiye tahrip ed' m;ş 
o~ması dalha iyi oldu. F:Joyu y<>'li
den yapmak .çin uzun z~mana i;h

tiyaç vardı Fakat rounu mc~ a
na gclüLce miz husu.ou ak "ar
sılmaz manımı burada tekrar ede
b:lır.m 

KAHRAMANCA ÖLÜM' 
Lar.iro. 30 (A.A.) - Enıml>g 

Sıandanı gaze·e~i l:ıaş yazısında 

şunları yazıyor 

Ş ındi, ki yoı.cJa beri gem '-c ·
n:n pa~'an\iı 1 der-nl klcrtl son 
uyk11Jarın! uyuynn Fran<::ız der1z
ciler~, ~Üf'~., yek ki, dii --}anın en 
ııer0 f'; flolnr ndan bir ne mu16.up 
lbu>urı·,;: r'ardı. Bu f'1onun tahri
rbl l:ıır ırıt!har lıal'€keli değ.·\, fa
kat, cenuu Anupada deniz üsiün
lüğünü kazan.'Tlak isteyen Alman 
üm!ılerine ·nd rilmi~ kat'i bir dar
lbcdir. Tu~on tarihte, Stairıgtred, 
1falta ve Lor.dra il ... ıb:r h-:l~ya ya
zı~acaı~tir. Fra'l~a yasadık'Ça 11~ 

r~\' t '~eme 
VİŞİNIN NÜFUZU KALMADI 

Lor.dra, :ıo (A.A.) - Sunday 
Tiınes gazete, nin dipromatik ya
zarı, Fr· nsız filosunun bat 1şın
dan sorıra mey<lar.a çıl.<an as"c~ri 
ve siyasi durnm hal<lkrc.da Çö lin 
radv a ~-:ı-tird"t• t.e 'bL·luna -=i:!lt 

\-azmarıcta "\"C' sövl · dcmel~ • d 1l': 
... cLorrdr::.dr, .. \r:~ir.'n T,'r ada 
1ıer türlü r.üfu:ı:tı ':s"ib tt:' ö< sa
n•lıyor. tn .. !!illi strmejisi y, 'il art
':ıra uydurulac k ve Akdeniz 
İnlJl'lıiz fi!CGu, sim"'i Ahlrntzd-0 ika
!an l\f'~r filasuna kar§ı bütün 
tıarc'<r.tıler'~ı temerlküz ettirebi· 
l~rektir. 

Mahk< mel erde 
(2 41Cİ S:ıh Pdc-n Dı'Vam) 

- Hay1,d r nşa!;ah!. .. 
- Rüyamda yeşil sarıkJ!ı, !beyaz 

sak3Tiı ~o.ir adam gördüm. Göıbe
ğ.ne kadar sakalı vardı. 

- Aptala malum olur. derler. 
- Yak camm. Sen söyleyene 

!:ıakma ... Söyletene bak!. Vallahi' 
Şer;fç:ğ•m, hani sana on 'beş Y"';' 

Üç ayhkların tevzi- mi lb n lira çık'9a, ,bana çıkmış ka-
(1 inci S~lıitooru Devnrn) dar SC\l.nmeLj;em, gö.zılıerim k& 

lerde.n çıkan mana şud'Ur ık:, Bir- ine y&flR başlanıyor olsun. 
leşi:k Amerika ve İngi!tere, 11143 " ,00, ~ r , _ Bi'.,irilln! Ben de sizi unutur 
te İtalya<l'an başkıi, Alananyaya da, Ka.rtal, Beykoz kazalarındaki mü- muyum ya .. ıpiyaııgo çkarsa .. . 
Avrupa karasında ağır darbeler tekai t, yetim ve dullar maaş ala- _ B lirim. Bilı.rim seni ... Gön-
ind.irmeğe azmetm~lerdir. Uzak ca.Ir.lardır. Diğer kazalardak'ler Jiin ganıd'r. 
Şarkın ve Japon.yanın tasfiy.es'.ni ba .. d • Bu aralık Şer:ıfin mahkemeden ise çnrşanı gunün l'n rtibaren 
daha sonraya bırakımı tardır. bir hafla içinde isClıkakla<Unı a- çağırdı'ar, sırası gelmişti Malıke -

Rusların da Rıeooe taarruza lacaklardır. Diğer taraftan ınal- meye girdi. 
geçip Alman hatlarını dört yerin- nıüdürliikleri ise nıii!ckait, e~·tam Şerif maznundu. Hakkındaki 
den yarcb'.darı ve birinci İngiliz ve eranı:le maaş tevziatına ayın karar tefh:m ed:ld:. Üç ay on gün' 
ordusunun Tunusa ·bir top menzil> 2 nei çar~amba günü başl.yacuktır. hapse mahküm olmuşm. 
rnesaıfeye kadar yaklaştıkları in Mahkemeden yüzü kızarıruş, • 
sırada, Çörçilin nutku daha ziya- d!li kekeliyerek çıl..'tı 
de ehemm:<yet ve mana kazamnak- K o. ç tl k B a be r ı er öbür arkadaşı, onu ıeseru edi-
tadı?. 1 yordu: 

463 Kişi yanarak öldü - _ Yahu, Şerifçiğ'm ... Ne üzü-
BcrM, 311 (A.A.) - Amerika- * Kı.z,;.y a$ıaneleri ya,:ndaıı 41· ı lü)Ctı'U~? Daha bunun temyiıııı 

d B t h . d b' d . d bııxen· Ka-nııgııım,.;t, Topkapı, Eyüp, var. Temvh her lhalde ıı:ıl".ızeder. 
a, os on şe rın e ır ansıg P. Ikf,ikta. ve Ü ooildorfa, w.ıc~i<le w;ıla- o -

yangın çıkınışlrr. 463 kişinin ya· oalttır. Bu e~haneler<le her gün 16 bln Bu ara' k, Obür arkadaşı: 
narak öldiiğü sanılmakfadı.r. Kay- 300 k ıiyl' ıc<>k yernok vc,il<ct'<lir. - Sen, dedi, söyletene bakma, 
holdu'kları bildirilen 200 lkiş'nin * Y•.;!lay Kwrumu dün bir l=ıgre söyleyene cak Hiıklm sa.na üç ay 
de ölmüş oldukları tahmin edil-

1 
yaparak ncüsklrat fiııtlerir.delti oon on gün hap;s yatacağını söyledi. 

mektedir. 'zam mtlnc.<ebrt.iyle hilkümetc tcşe!okür Bazı rüyalar, ışte böyle tersine 
0Jurm1a.sı.nı \'e içıkı .istihif&ln:n artması ka + Bazı mtımul şokercilerln ııöylr<li

jinr görr t;fhrimizde mhmul ~eker sa
tış.l.an gt-Çen yılın bu .ayınıa, S\3.ııaıran 

OllOO bir ?Ubettediı•,. 

k>rşısınclı J.ma·'dtıo d~ha ~zls a:.ıtı. ç .- r. 
nilname.sı, köyle< , içki l:"1nın Uıh· İki a.-kadaşı Şerifi ortalanna' 
<ll<li içi.n mürocwıtl.al'<ila. bulunıu!maoı- aıldılar ve kıor.:ciorda y\irümeğe 
nı ıtarada;;tırm t.ır. lbaşlaciılar • 

S - SON TEL C RAP- 30 ı iad TEŞRİN t!M2 

S POR 
Dün y apı lan lik 
maçlarının neticeleri 
Dün Fenerbahçe ye Şeref ~ı ıd

lar;nda ku;pa maçlarına devanı o
lu.ıımuştur: 

Feneı:ba.iıç-0 stadındaki Tabı:oı 
ile Eyü,p arasında.ki Jk maçta her 
ik.i takmı da noksan bir halde sa
haya çılrtı<kları halde kupa harici 
olırnamak için büyük bir km-vet 
sertetmiş'.<:r ve Eyüplüler iık dev
reyi galip vaziy.,tte birirrniskrd.ir. 

ik·nri devrl'<k; rlü.şLtiğlı mü,Joül 
vaziyet1t'r kurtulrr a:k ·~ " T.· 
s ın!i!er bliyük bir kunct 'ar:'et
IT' !er , ~ F · lülıe ;. drl~ tli mu
Jrn onet ne r • < n ın. ı 4 3 
1<azaıın ,ılardıt 

İk'.nc• ~aç B ' oz•a Aıı11<1 a-
l- n tak m r •" r-la y~ an 
K.ıil.Ca. w ta A r 1k 
u.ıkikalanla lter.:.l' c r c tıtr 

gol y pmJ•, ta' tı.s • g c dlışı t.Ş-
rc.ır E yk~zlu ar , z l ıbir • 

.a ı de, rEvi 3 - 1 galip ol~ ak 
D • ın slerdır. 

lkınc d~vrcdc A u"~l;.h;;ar Jar 
çUK rt•m <;'::ır;a rla hir gol r ıha 
a• b· mı IH, ykozl•ı • .ırdan üç 
gol daha yıy rek m~ı 6 - 2 .ay
bctır ~~crdıı· 

Son r:: : Sun k" 'ılaşır.a ~·· ll'l'" 
ba!l~t:!' ile Galata Gcnçlt'_ tacrı1 la· 
r arasında yap:i'.n' ~· • • S<ınarun 

ço~· çamurlu ve ağır olmasına ra!
mco Fenerbahçel.iler ya\'aş fakat 
hakim bir oyun çrkar~lar ve o
yunun sekizinic: dakillı:asıııda Na-

im kendllerine ilk golü temin eı
mi~ti•. Fenexlbahçe lbu devreyi 
~ -- O galip bitinniştir. 

Galata Gençli:Jr takım• güzel, 
metodlu bi? oyunla ik'nci d~ 
de çok gayret etmiş ve 'b.ilhassa 

ka' cileri çok maharet göstermiş
tir Fakat k:nci devred-0 Fener -
'bo ıçel .•r ,;ç gol dsılıa a!ma.1< su
xeı •C maçı 7 - O ga'.p 1lit!rm~
lerc r 

ŞEREF STADINDAKi MAÇLAR: 

on Şeref stadınd" devam olu
na ı kupa maçlaril'<!ia ilk ·ar~ı~ 
m s~ı,.yr-.an y<:-Hnliç arasında 
ya ılaca!<tı. Fırkat Süleyman~e 

tak ı sahaya 'beş c' ı~a geç crk
t• nnan H~I c •akın" hüllımen ga
lip ay'1ınş ve m~ç y.pı;rnaır~'tır. 

\'efa - Unka.panı takımlar• a

ra•ndoki ıkine ovunu Vefalılar 

6 - O gnlip biti~ 'ış!erdir. lsıan
'bulı;por - Alemd&r arasındaki 

üçuı"ü karşılaımıada ise İstıın
bulspo:rılu!ar Ale.mdar.ı 7 - 1 mağ
lup etm~ler vt> bu suretle F'.aı:ı.le 

ka .11ağa muvaffak ohnuşlardır. 

ÇEnÇEVE 

Muhasebe 
(1 •'1.cl ~ h ff'dPn n.-ç-a:ı:ıl 

tiıkat hesah'le Afrika lıareket'.nin 
mutlaka ga~·esine ulaşmıı"' la· 
zınıdı. 

• 
N:tekinı l\lısuın da, laarru< 51>-

rası (R<>c,ı:rıel):!c,·ken ayni ho
~3Jl ~-üziindı:ıı ciü~ .. rncnıcsi 13.zımd.L 
Bu -,cbcplt·r.ir ki o z::.ıtuiD: 

- Eğer Mur düşcr-e kaol.•ml
nı'zi krrar ve b ... daha harp ve 
p~füikadan bahsetmeyiz~ M ır 

dü~cıncz! 
Dcıni§lik . .ı\llnhın bu hiilmü

müzde ~·üzünıü:ı.ü .ne kadar gül
d ürdügü ınaliun ... 

Bu dda da yine ayni be<apla, 
l\I hverin (Elageyla) ve Tumıs 
müdafaa pcrdelcr'ne kıymet ve
ren !eri. b;r pc~tcınalı zulı değe
rinde görmenin harifliğ:ne düş

ıniiş bulduk 
Allah, bu lıu•usta da yüzümü

zün ne r..i~bette ağaı.acağ,nı g;;sıe-

~ıecıe!bah işgal edildi 
tt ıneJ Sıb1fet1~u Dcvanıl 

1aşLrınış~Jrdır .. Genç mihver as
ıı..erleri ibüyük saylrla kamyon ve 
"'aşka bir çok :foydal• teohizat ter
kctnıiş!<'rd r. 

Mcczebbab'ın al !'!Işından sonra 
gelen i1k rap~r. den ·z erde pek az 
çarpışma olduğunu ve !birinci İn
giliz ordusunun şehirde der:nliği· 
ne il<ademeli m'tra',yöz UW\'Zileri 
bulduğunu bildirmektedir İn -

gilizler bu mevzileri temiz,:ed kten 
sonra şehri ele geç:rmi;\er ve lı.@. 
la yoTiarına devam elmiş!erd:r. Bu 
han>ketler henüz hakiki ve mun
tazam b'r V1lleuşına mahiyetini a!
ma:mıştır. İngiliz kuvvet~ri yenl 

NECiP f'AZll.. KJSAKCJR};K. 

Teccktir! 

• 
Jlemokra. )·aların bir tıornftan 

(Eliıgcyla), öbür taraftan da Tu
nus müdafaa perdeleri öniinde 
bsa bir müddet durması, ~fhver 
nakliyatına göz yumm~ oha da 
sadece kendi nakliyaıını <rek.abe-t 
kabul etmez bir baıMc ç karmnk 
ve netice ağını en zeııg"n gani • 
metlerle çekilmokten başka ne 
ifade edebilir? 

• ' 
Afrika davası tesviye edildLkten 

ooırra da Yakın ve Orta Şark, gaı
bl, ş;mali, cenubi A\·rupa ve hu· 
susile Avrupanın cenup doğusu, 
demokr.asyaların çorap söküğü gi
bi gidecok olan nl.hai taarruz 
hamle~:ne perdedar olacakt.r: 

Her muha<ebe bu teşhise ula,. 
mak iÇindir; bu te~lıisiıı unutul
mam.asın' dile-rim! 

ıını!vzilerindcn sürat!e Tunus:ı doğ
ru ,;erlcmcktedir. Burada Tunus 
için ıJk bıiyük çaııpışmanın ) apt
lacağı sanılıyor 

MiHVERiN VAZIYET! 
Londra, 30 (A.A.)- Britanova

nn askerimulıarrcri ~ ar.yoc: 

MııJwe Uı:u.vveılerı, lbirincı !. gi
liz odusurı..ın taarruZ'lnu ;J:ıek.:e -
ıınek maksad.1e Tunus \'e Bizcne 
dolaylar.nda müdafaa mevzi'eri 
gerisine çekıhnlş görünmektedir. 
Bunlaın !başlıca vazifeleri, demir 
ve kara yollarını ve köprii.'eti 
tahrip suret 1e birinci ordunun i
lerlemesinin önüne geçmektir. Fıır 
tat Tabcurada da yaptiklan kar
kat Tabourda da yaptılda<ı kar
mıştır. 
• 

Glnlerdenb r l ıa'bırıızlıkla beklenen 

ALDIRMA 
12 tablo, F A NTEZİ REVÜ 

HER 
İstanbul 

AKŞAM 

Gazi no su nda 
Yazan: EKRE~I REŞİ D, Müzik: CEl\lAL REŞİD 

TELEFON: 4,524 

Her Pazar 16,30 da İçkisiz matine 

IıOBERT YOID\G - RA:'DOLPH SCOTT 
DEA!I.' JAGGER - VİRGİ.;1,\ GIL:\tORE 

tarafından çok güzel bir tarzda yarat.lan 

Ç Ö L DEVLERİ 

L Büyük kahramanlrk ve feda'karlı.k f.ı!ınitti 
· g<imıeğe hazırlanınız. 

Pek yakında s A R A y s:nemas.nda ---111 
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r- TARtHI TEFRİKA No. 

ITAÇLI DELiLER 
SA R' ALI iMPARATOR ••• 

Osküdarda bu yıl 
yapılacak işler 

~LMACAr 
'-------- Yazan: R. EKREl\1 KOÇU - 7 8 ' 

1 • 

daha ·bunalt:-cı hale geti:riy011Clu; 
öyle ki milletinin, kendis:nden ri
yade oğlunu ıanıyrp sevdiğini t.ah
m !' ediyordu. Samimi bir dostu
na yaed;ğı bir n:O:.tupta şu satır-

Pol, yeni getirilen aşçının kendi- Kaza halkı, Partiden l]eni ne 
sini zehirliyeceğinden korkuyordu dileklerde bulundıılar? .. Esk i 

ziyafette, içtiği şaraJbın burukça d •ı kl • b 0 .,.. 

2 • -- -· - . - - i 
3 - -- - ' . - - -- ii - -

-----4 __ • __ • 
5 • 
6 il 
7 

lar vardı: cA1nım ter içinde ... Yor-
gunluktan •anma dostum ... Yü-
ff'ğ~min sıttıntı:;i, beni terletecek 
kadar aığlT 'bir yük oldu ... •. 
Prensin azıcı".o tesefü !bulduğu za
manlar kllisctle ibad.:ı ettiği an- ' 
kır idi. . 

* Prens Pol, b:r sabah yatak 
odasndan hiç görli:Drnemiş asık bir 
surat ile çıktı; d~iresinde etraJnı 
saran yakinlarina. cBu gece gör
düğüm .bir rüyanm ceh§et' içinde
yim! .. dedi ... Düşününüz' Görün
miyen bir kuvvet ayaklarımın al
t;ndan toprağ çeki~ alıyor, ·ben 
lb:r tarafa sarı\!p tutunmak iste
dikçe göcy.üzüne dnj!ru yüioseli - ' 
~-orum ... M~tih.'ş!... MütJıiş bir 
:ı ük:;eliş! .•. N1ıayet başım, semaya 
değdi' ... > 

Bu sırad:ı ıdı, Knter:nanın son 
göulesı olan Zlf>of adındak.' deli
kanlı içenye gir:m.s, Katerinanın 
a;IT lbir fe\; darbesine uğradığı
nı. ha,ra~nın son saat1erini yaşa
makta olduğunu ha'b~r verdi! (1). 

• Anasının cenaız.e m-erasimin
d~ sonr.;, Çar B'rinei Polün hü
kümdar ohraıc ilk hare;.ıeti. hazin 
bir ziye,eı o!du, br"lası Üctincü 
Petronun ka'br!ne gitti, mezarı aç
ı rdı, t.'.ıcbuun iç'nd hht-ız ö'ü -

Un, <'ldivent içır. '~ 'brr 'lrLmik 
kü'çc-.,; lca Tie ge'm ~ olan ellerini 
öperek lııçotıra h\< ra ağladı. 

•• 
8 • • • 

ıbir lezzeti kendis'nde böyle bir ı e erın ır çonu yapıldı 
vohim uyandırmış, sofradan fır- 6 
!ayarak parmaklarını ağzına sok
mak suretıle kusmağa çabşıru~tı. 

(! ın.,; S:ı.hdedt'n Devam) 
beş yüz liraya ihale olunmuş ve 
inşaatına başlanılnııştıır. Seümiye 
ve Duvardibi, Çeşmeikebir, Ya
yakadın, Şarr Nes'nıi, Ayazma 
Velioğlu, Tulumba snkakları .sa:. 
lı bir surette tamir olunmuştur. 
4340 metre uzunluğunda <ılan A· 
CJbadem . Kısıklı, Beylerb<!y·i • 
Kan.dilli şosele.ri de katranlanmış· 
tır. iki yıl evvel inşas•na başlanıl
mış bulııııan •Üsküdar meydanı. 
için 193 bi.n elli bir lirası istimlak 
b~dell:riıı~ ait olmak üzere üç 
yu.ı bın Lira sarfedilıniştir. Mey
danın mııhtefü yerlori plana göre 
heykel v~ bahçelerle tezyin olıın
~uştur. Ysküdarın çıplak yel'!eri
n n teşcı.rıııe bu yıl da devam edi
lerek Harcın, Frenktepesi, Hay
d"1'paşa önlerine ,.e uruumi yol
la!'a 2000 süs ağacı dikilrnistir. 
Bu yıl da Çnınlıca tepesi ağaçİan
dırıhe. l:tır. Bu ınak,atla tepede 
beş yüz çukur açılmıştır. Geçen 
Yıl büyük bir kış felaketi geç'r
miş olan şehrimizde Üsküdar Par
ti Reisliğiıüı derhal aldığı tedb'T· 
lerle Üskiidara muhtelif mahal
lerden odun ve kömiir getirilmiş 
Ve ayrıca 500 fak:ırc parasız kömür 
verilmiştir. 

Prusya kralının sarayındakıi 
Fransız aşçılardan Lö Böf adın
da namlı bir aşçı, Katerina tara
fından Pctresburg'a çağır>lm:Şti; 
adamcağız geldiği sırada İmpara
toriçe ölmüş bulunuyordu. Pol, 
bu namlı ll}"Çının kendisini ze!Lr
lcmck için gönderildiğin[ taıhmin 
etti ve ynkalaltığı g•bi zindana 
attırdı, Lö Böf altı ay zindan.da 
kaldı, masum olduğu anlaşıldık
tan ı;onra, tersyüzüne Prusyaya 
gönde,,Jdi. 

* Yeni hükümdarn bu velını:, 
sarayda yeni bir zümrenin beHr
mes.ne sebep oldu. Bunlar: cKen
disine düşmanları hakkında mun
tazam jurnaUar veren sadık ha
fiyeler. id!. 

Pol, çocukken halası Elizalıei
ten korkar ve onu görünce titre
meğc başlardı; şimdi bir heyü!Q 
halinde, bütün Rus m'lleıindcn 
korkuyordu; onun gözünde, en 
yakın hizmetkarları b'le şüpheli 
insanlarch. 

* Neva ırmağı kenarındaki Çar
lar sarayını emin bulmuyordu; 
her z~m~n i.çin hücuma maru:• 
kalabılır<l ... für gece rüyasına gi
ren Cebra·lın ilhami!e, Kurunu 
Vusta şatoları gibi, mazga!Jarı, 
c~nk. kuleleri ve kalkar iner köp
rulerı ve hendekler' iLe yeni bir 

saraya başlattı. &nlerce amelenin 
geceli gündüzlü gayreti ile bu 
muazzam kale - saray bir kaç ay 
içinde tamamlandı. 

Tahr'pkar ellerden kurtularak 
Üskiidara hediye olunan Çamlı· 
cad:ıki •Rıza paş~ kGrusu• için 
yiiz 'eksen bin üç yüz Jlıra istinıHik 
parası \'er' im 'şti:r. 

Geçen yıl temelleri atılan Çek
me köyü'" Sııltan çiftl:ği ilknıek
teplcriıWı inşaatı b ·ruıek üzere
dir. ü,küdaıdaki müstahsil köy
lülere geçen yıl otu.z üç ton t<>hum 
sür'ı:tle teda~ik edilerek tevzi o
lıınmıoıştur. 

HALKEVİ 

!ar. Kaza köyleri geniş çiftlikJor 
ve ormanlar arasında sıkışmış bir 
haldedir. Ekser köylünün elinde
ki arazi ancak 10 • 15 dönümden 
ibarctt" ... l\fezkiir çiftli.itlerin hil· 
l..unıetçe satın alınarak uzun tak
'1tlorle !<öy !üye tev:ıii zirai istih
saliitı arttırm.ık ve köylüyü fop· 
rağa kavuşturmak itibarile çok 
yerinde bir hizmet olacakt>r .• 

Merkez ııalı.iyesl ocağında ta
miri istenen icadiyc, İhsaniye, A
tik valde, Bağlnrba~ı, Sc1·h.uiyede
ki hurap yollarla, Çengelköy ve 
Kandill'nln 'ç sokaklarının, Altuni 
ı:adc ve Bulgurlu yolların n yapıl- 1 
ması, Çamlıca tepesinin iyi bir 
yolla Kısıkhya ıraptı, Alemdağı 
köyünde bir leyli ilkıncktep ve 
Üsküdarda bir kız l'sesin'n behe

mehal n~ılması dilekleri de takip 
ve intaç olunacaktır. Üskücların 
maden kön1iirii ~htiyncının bir an 
evvel tem'ni için devamlı tt'
şebbiislerde bulunulacak ve Bul· 
gnrsitruıwın Üsküdara seksen biu 
kilo mangal köıniirii gctiTen, kes
tane odunu dep<> eden Mahrukat 
Ofis!nden ilk vasıta ilo meşe ve 
gürgen de gefrtilecektir, 

Hulasa; Üsküdar Halk Partisi 
mnlıitin ilıt'yaç ve dileklecile bu 

1 yıl da ehemmiyetle me~gııl ola- ı 
cali t;ır. 

'~ ...... .....ı.;•;;;;,o,__._..._..__.._ 
Soldan sajla: 

ı - Gınıab değ>!, Yaş, 2 - İŞ'lrcl, 
3 - Gnze!e ve mcomU".:ıda. yazı, Ktırmı-
21, 4 - Güzel &ı.n'nt U-zun değil, 5 -
Üz.('r.ine y.a21 yaz-ı.l.ı kftğıt, Yam-.-ı, 6 -
işaret, Boş. 7 - V:lp•.ı.rdarki yıa!.adc oda.. 
Sll!'M.iuı, a - Göz ı-erıgi, Cak değil, 9 -
Ekmek, Sonuna T •liıveslyle italy.an 
Naı.isi. 

Yukarıdan aşağı: 
ı - A:n· rloluda bir ıctıir, VıiCU<!ün 

suyu, 2 - Kara nckil ı.·ası.tası. 3 _ 
:r~,.-.j çn.buk yaınar. Roıooırııy.,lı, 4 -
Ilgc, Kırm.1zı, 5 - Deniz rn:ıh!U.:ru 
1futr~ ·, ak's?m111dan, o - Ölçü, 7 ~ 
Şart ı·d-ı·tı. L.:~!mJerı b!r 8 - Vermek. 
Ter::;i o:·l.j d-.. n k::ıldınn~', 9 - Fal.tat. 

1 

Dünkü bulmacanın balledilmit 
ıeklh 

I23456 7 e' 
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'KADEH•ÇAR 
7ASi8AK1M• 
1 R 8 R Af H A V E T 
~ AF t L t B_j_R t 

BRiÇ 
Kontrakt • Plafon 

Deklarasyon ve Oyun Ankarada av köpekleri 
muvaL.ku u •okEğa 

ı:ıkarılmıy:;cak 

Ankara, 30 {Tdcfonfa) - Şeh

rim.ize ge"·cn 'b~rboş baz köpek
leda kuduz hastahğı görci:müşriir. 
Bunun üzeriaıe belcd.:yece hemen 
mücadeleye baş:ananış ve snkak
ta görü:eceı'.<. :her köpeğin öldürü!" 

Akşarn gnzet $l Briç k.öŞt'!!ti muhar· 
ı'ir! arkad~ın-.. .ı N.;.ı:cı.m De-;t;nn'run 
dünyJca tan:ınrrnş briı; Pl'Ofe~ör ve 
~k!perlerlnin. milte;~dit e.:::erl('rini kt. 
ık;k cd• rc.:t haur!.ad1ğı bu ki Lap bugün 
!atışa c;1'..ltrn.!şlır. 

mıeS; karar:aştınlm:ştır. 

MenllL·kt:.imı.ll..ic hıanımüm ctmıiş o
lan ve pok•:r g:bi kurr..ar olrruya:n bu 
kıbar .;.a1-.ır \C !crı:..i k:igıt OY'Linunun 
ck-~.i.a~'U.!:1)-"""0JI ve oyun bnhislt'rjni te.f~'r· 
rüat.:yie \ c bir çoit ekzt rs:.ız. ve m:sal-
1rrle \'e açık bir lisanla ızah e!en 
böyle ~ı\.kmımel bir eser IQııml2.da 
ilk dcf.a olöJ'Sk inti.ı-11· etmı ktt,ciir. 

- KURTULUŞ--~ 
Dokto,'.a:, &nkac>br, KA· Borul"'n pa...-ça)lıwın yed<~· 
tipler, ~lü.hend.is!er, velıhasıl lcri tanılr üeretıl· ıı.Jın:ı•ak· 
bütün n1ürrkkepU kliılt..:mle 

yazı :N-Zantar.a müı-ekkebin 
cep1rrine akm.:lı3ıOO;:ın, ku

rumasından ve ucu.n bozwl

masınd.an ~ll1'ba.ra,n yegftn• 

HAKiKi 
KURTULUŞ 
P. 8108 • 6318 

DOLMA 
KALEMİ 

Mürekkepli laa1tm1e y:ızı 

yo.m:.-ak mecburiyetinde olan 

ha1kı hal<i.oıtm bu ez:yett.n 
kurtarmıştır. 

Uca aşı•maz, 
bol mtırellkep 
alır. KawwetU
ce baıııırsa 4 
kopya çıkara. 
blUr. 

sızın YtTleı'fne t.akıl~r. 

Kurtuluş 
Ktılem.i sekiz parçadan iba· 

"'t olup her bôr parç<ısı bu

lunuır. Açık b•rokı)doğl 

halde b~r ne şcldde aurur
sa dunun m~kkep aiıt· 

maz ve kUTum.az. 

Kurtuluş 
En o:aıiJam ve c.n kull a.~,ıı 

mürili•pll kalemdir. 

BEB YERDE 
ARA'YJNıZ 

İHTAR: Halkı ııaşırl<ı.ceJı: d~
recede, 1i.r çek yeni matltılilaıt' 
çı.ktığtna nar.o::ran, sa· 
yın mU~tcraıeriırtizin nınz3J'l 
d'ildtıat!erini CC~ldcr'2. Gu~ 
rantill olan ya ~mz İKTiSAT 
nKALE'I't\ıiziN P. 8108-
6318 numaraJar1.01 v• ıu:R
TULUŞ laıruni taşıyan d<>l· 
ıno kaJomi ha.kiklc!J.r. 
TAKLİTLERiNDEN 

SAKININIZ· 

1 Kartuıu,Dolma Kalemıerf Depoıa f ._ ___ ,;;i.;;.ST;;AN;;;; BUL HAVUZLU HAN No. 1 

A.nb ar taraçaları 
asf altlandırılacak 

Devlet Limaole.-tı İtletme Umum Mü<lürlüi,>iioden : 

Ke, beclcli (12,095 on ·ki bin liro. doksan boş) kurw;t.ıın dbarçt enbar ta• 
raça~t':run n.31a. l)-:ııım:ı.sl i.1~ pazaırlı1tla eksiltmeye kıonulm , ur. • 
111.mıkk<J.t ten na~ (907,13 dokuz :yii2 ~· Jôra on üç) kuru~b:. ih:ııe; 7/12/114' 

taıt.h:ı...'"'..c mstjıyan Pazn.rte· i gOnu sa.at m beşte Ga·lata Rtht:mmda'.k;. Um 
"hiüdG.r!ıük b!n "':d::ı. toplar.:ıca.k Satı.n A?rpa Kom;l-gyonuDd.a yapılacaklır. 

Ş<:.rtn<aJmc ve ltferrtnıtı her gün :&62;ü grttın Komisyondaı görü1ebi~u·. (1828) 

~· Dınıiryollan re limanlan lıJetıım O. idaresi iliıılar] 
• Pol vcl alıt iken kcnd;S:ne 

yapıla'1 kötü muamE"eler; afıfet -
mem'şti. Arasının zamanında ı
lcri gelen sarav ve hükumet rica
l ıı;n he :ilden ııtıkam aldı; bi
re~ birer, urutulma."' Uz.:::re birer 
köşeye attı. Bu hareketler, aklı 
selim ve adalet. hükümdar'Jk 
proı;·am n.n ha.< maddeleri ypa
m:s b •hükümdarın mJjdecisi g'
bı goründüyse de, çok geçmeden 
S:İrli rler. bozuk b:r haşmet1Unün 
t .ı b"r garabet \'e küÇ"alükleri, 
'k· :ı sürecek olan bu saltanatın 
hak ki hüviyeti olarak aÇ'ğa \"Ur
du. 

* Geniş kenar!J şapkalar şü.p
heli şahısları pol:sin gözünden 
sak1ıyabilirdi, yasak oldu, polis; 
ilk ihtar olarak, gen'ş kenarlı şap
kaıarı sahibinin başından aldı, ke
narlarını kesip Ke~oğlan ıaliic
s:ll<? benzettikten sonra s;.h ibinin 
başına oturttu. 

(Devamı Var) 

ll35 erkek ve 136 k:ıd:n azası 
bulunan Üsküdar Halkcvi bu yıl 
da halkın h.tifadcsiıı i mucip, mü
teaddit fa)dalı koııferanslaT, tem
siller, konserler ve b;., de •hi1abet 
müsabalısı. lorfp etmiş, Halker 
vinin sosyal yardım şubesi ztn. 
ginlere, çevrede çal·~on fakat ~o
cuklar.nın çol{ t;lınası dolayıstle 

zaruri iht"y:ı<:lnrını .karşılıyaını ... 
yan raki.r a'lclerj ta.ıııtt ğı ve ynır· 
dınt ların ı temin ettiği gibi d "ğer 
b'rı•Gk muht..ıç a;,Jclcre erzak VCT

miş.tir. Halkevi Re:si a\ ukat Rer 
şat KaJnar miiteaddit köylcırde 
okuıua odaları, Üs.kiidar cczae· 
vinde bir kiitüphane tes's etın '-;· 
tir. Bu faal'y-ete bu yıl da de
vam edilecektir. 

Bekdiyc reisl'.ği den yap'.:ğı blr 
tebliğle köpE'klcrin ~-eni ·b'r ~·a
ra kad:ır, 'l.'C1'ôv ki s;:~'ıpleri refa
kat:nde olsa b:.:e sckağa çıkarıl -

Kitap 230 sah~fOdC'!ı ibanttir, FiaU ~ _ ---------------------

150 kı..::u~tur Her Kıtapçıda bul:..ınur . ..,.-~~·-••••11:1•••ımn••••••n1•••••lllla Satiş Yeri: Sı·n .• h LüUi Kita.pe'\·i. , -

• Göz' eri ne kadar güzel ve tat-
1: bakıyorsa. ka'lbi o kadar haşin 
olan yeni hükümdar, etrafındak:
leri hcr an stirprizlrr karşısında 
bırakacaktı. 

• Rusya tarih nde tahtından in
dir lmiş veya 'birer cinayete kur
olmuş ne kadar hükümdar varna, 
·havatlarıru en hurda teferrüaıına 
kadar okumuştu; b'r gün kend:
dirilm'ş v.,ya c'.naycte kuı11ıan 
olacağı, kafasında sabit bir fik:r 
ha'inde idi; ivği ~arapta bir tad 
bozuk;uğu, J'{'d:ği yemeklerdeki 
salçalar kızarmış köşeler kulak}a
rmda cZeıhir! Zehir var~. sent ıehir 
l'yorlar' .... g;bi sesler çın:atırclı. 
Daha prenslığinde Floransa'ya 
yaptığı bir seyahatte, resmi b'r 
---
(1) Krıteriııanın hayatını, Son 

Telgraf' da •Yüz kocalı İmpara
for"çc• adı ile neHetmiştik. 

- Evet, evet! Patronumun dos
yalarını tetk.k eımeğe gelmişti . 

Kimsenin kendisin. rahatsız et -
memesini ten:blhlemi~li Fakat iş
te ·bi<is.i gelmiş, kend·sini hem de 
ne rahatsız etmiş. Vah, vah! 

Haddon polis memuruna döndü: 

- Demek ki son y.rmi daf<ika 
içinde bu eve birisi g:rdi ve çık

tı. Bu zaman zarfında siz nöbet 
vazifes.ndcn ayrılmış mıydınz? 

Memura yaklaştı: -

- Benim şimd' komisere tele
fon ctmekliğim azım! dedi, ben 

U<liıet yer'ndcn hiç ayrılmadan. 

Bu eve de k.nıscnin gir;p çiktığmı 
görmed·m. Ya.n.z Löprens geldi. 

30 2nciteşrin 194~ 
18,.0 Program ve Mcın:ekı•t S<:at A-

yarı. l 
18 03 MOılk: FlaBıl H<y'ot;, 
18,45 ~!uz : Rl>dyo Da CF.'kl'rt:<Jo. 

sı. (Şt:f: N.ıhJd E~engin). KÖYLtlYE TOPRAK TEVZiİ 

Liıtfi AkSoy bn y lki nab>ye ve 
ocak kongrelerinde izhar olun-an 
dileklerin yerinde \ 'C çok müteva
zı olduğııruı işaret ederek kazada 
mevcut 27 ocaktan köylerde çalı
şan 7 sinde bilhassa •toprak işi• 
üzerinde durulduğunu söyliyerek 
dcıni~tlr k": 

19,30 l\.Iemlekct Slıat Ayo:\r1 Vtl Ajana 
H,lı<rleı·ô, 

19,45 Sı•rbcst ıo Dak ka. 
19,55 M~: Şa:rk.1 .lr. 
2-0,15 Radıyo Gazete:i. 

20,45 Müıik: Bir M>11> Öğren.yoruz. 
31.00 Kor.uşn1'! (GılnOn Me•el<'lcl'i) 
21,15 Müz .i<: Bach'>..~ Kı .. \-se,n E~er-

lerinden ~ç-il ı P· "'"ça1n1'. Ça
kın: Pi:rı st F', Zl·ckıoo;er. 

21,30 Kor.u ma (K ' p ~e:r.l :- San.ti). 
21,45 M~k: R. Yı> Stnfcni Orke-r 

tr , (Şer· p., <ı A( "). 
22,30 M.-nle'kct S t Ar. • Aj"'19 

H ')(1 ·
1 er: \"C no a,.a·. 

22,45/22,5-0 Y :ft, Th'ctg:-am ve K·.ı~ 

pan~. 

- Ben mi? Hayır! Ben ia yu
k>arıdaydım. On sene evıvel ol

saydı, o zaman kulaklarım iyi işi
tiyordu. Amma şimdi sağır oldum. 

Eğer sağır olmasayd:m gelen he
rif k.m bilir, ş'mdi beni öldürmüş 
olaiaktı. 

İlıtiyar buruşmuş parmağı ile 
cesedı gösterd'ği zaman, A!lbay 

'bir adım geriledi ve polis me
muruna dönerek: 

- Lazım gelen muameleyi yap
mak için burada ne bekliyorsu -
nuz? dedi. 

•- Köylerdeki ocak k<>ngreleri
nin hemcıı lıeps1ndc toprakların 

azlığından ve daha çok mahsul 
alnıı.}·a kudretler; clduğ.u halde 
..ılamad.klarındaıı acıklı bir şekil
de ~·kii.yet ve dileklerde bulundu-

o!ı:!ugu an 1<ışıhyordu 

- K~rkunç şey: Zavafü Löp -
rens L<'n m eski aL3plarımdan -
dı. Bir karınca~ıa b le fenalık et

tiğini kimse lb'lmezdı. Eh, §:mdi 
adam~af!':zın şu hal'ne balon! 

Haddon sükunetle: 

- Sakın komiser gelmeden hiç 
b:r §eye elinizi sürrr.eyin! dedi, 

Sonra Albaya dönerEf.~: 

- Pantolonunuzun üzerindek i 
lbu kan lekesi nedir? diye sordu. 

Al:,ay eğilip b.akıı. Filıak ika 
ıııantıolonunun sol paçoısında ufak 
lb':r kan Jd~esi vardı. 

- A!Jah Allah , ibu kan lekesi 
de nereden gelmi~? Yoksa sürün
düm mü? 

O strada polis memuru tekrar 
içeri girdi: 

- Komiser şimdi gelecek! de
di, !hiç b:r şeye dokunulmıyacak. 
Faı!tat penccrc-1.erjn iyice kapa~ıL o
lup olmadığ•ni kontrol cdebilir'z. 

İ'htiyarın kulağına eğ:.Jcrek ba
ğırdı:· 

- Pencereler :yicc kapalı nuy
dı? 

ıma~;ahırnı b!ldiı:ıniştir, 

Unh·ereiteye alınaca!ı;; 
doçentler 

Briç amatörleri-oe ve okuyu~an- K .. •• Od [ l 
mıza !a\-,;iye ede-.iz. omur ve un htiyacı o lan lara 

Erkmen Cep Sobası Üni"·"'r>Henin Uıp, fen, lhuku.k IJ:ıi~LJpıiİ~ Şehir tiyat rosu 
ve ıkt6at fakültelerinde muht.e.lif 'm1"'~ttı~ KOMEDİ KISMI 
dersler·n doçentli·k'eri açık bu _ ))111"'•jl!if Bu akşam saal 20,30 da 
lunmak,ıadır. Yakında bunlara inıımudı,· ASRİLEŞE.ı.V BABA 
imtihanla tahp olanlirm ıayinleti Cumartesi ve Pazar günleri 
yapılacaktır. 15,30 da l\latine 
~~~--~~~~~~~~~~~ ~~~-

iıta'ti bul Delterdarlıftından: 
Bir senelik 

Ciru.l ıtira Bedelı Ttmin:ıtı 

511W/17 Ereıı&öy Kozyatai!>ruln Wlmi Paşn sokııJ!"'d" 
6 No. lu Jroşk(l;ı 1,.., senel;k ;carı. . 180 14 

Yu..'<ı>rıda y;ı.ıJı go.yri mrnkul 51121942 ç,. 1.,anıbG g~ü saat 14 t<> Milll E.m· 
lfı.'tt Müd'Ür!'Jilgilıor!c tnütcşekkil Komisyonda bi.r sençı müd;det.e k1ı~ya verile
ctil<tlr, 

İ ı~:~t!erln mu\·akl~<.t tcm:.tı-at mtı.kb~arı vı.: ınü!m h.üviyet cilıcienlarıiy1e 
biı1ik:tc mezkur gün ve saıı.ıtte l\.1iHt Emlik :h.Iilci.üıılüğülfle müracc.t!ları. (1627) 

r 1 1 iSTANBUL BELEDİYESİ iLANLARI 

~------------------------J İ"41t Tcı-n:nati' 

7143,2~ 535,74 

5200,00 3D0,00 

8300,00 622,50 

,_.Il"ll;ez D;;ıire ve Şı....ttlf'ri tıÇ n ahr.tıc ... k 
(27) blcnı kJ rtas.ye 
Ter:. z.Ct amrJe: ı &çin be-:zi Daireden 
ve- J.mek ş:ırtiylc y ptırıol.oc:ı.k (1000) 
adet Ba ~tçı rnıı..~ 
Sı:.bho.t İş1t:=ı ı.tt;jür'i.JğUr.~ lbağ!ı HaEtta• 
h:ın ve clığcr mürssec)erin ihtiyacı lçtn 
y•ptın~alc (51) Quılt•m ""rakt mat
bua. 

. d 11 · ·1 ı İlk t.em~nnt miktarları yukarıda ya-zıh jslrr ayrı ayrı Tahmın be e rrı t ı.: 
j' Je ck.sı.iJtmeyt,• &cooulmLşluır. 

kapalı zı rf U1lu 
1
Y t l\J a: nelfıt 1'1üdülüğü kaJ.eminde &örülehil~r 

ş rt ·-amt·leri Zabl ve lW 1 . • 

· a 1 '.ieri 41121942 cum:ı gütıil stıat 15 de Daimf Enıciln1erııde yapılacaktıır. 
Jha ~ 'k temi,n.at. mu•kibU:ı veya. mrkluplan ve kanunen .!brz:ıl l5zım etlen 

r~lipll•rı~k~ ., , 2490 No. lu kanunun tarifa.t.ı çe\-resiode hazlrlıy1tcaklGırl t ek· 
dığtr ve!:• 1 nTnlı ·:~alc g"nü saat 14 !: kaclar J)ajmf Encümene Vtrıme!e.rl l~zım. l if mektup arı 1 "' -

dır. (1557) 

şae _ Agva yolunıı. Jıhıar «L1ecek (900) m~t.ıe mil<Abı KüM ~çık """5ilt-

meyc konu· "11.~t.ur. .. , . 
Kc~if bedeli (2484) lira vtl Ll.k tcmllUltı (l~) .. Jı:ra_. (30) ~~tur. 
Kcş.f ve Şa'!'lanm•' Zabıt v•. Muame!lt Mudurlüğilnde gorü:ebillr. İhale 4/l2 

/942 cuma günü taat 14 drı Datml Encumende yapılac~l.r. 

Taiiplcrln ilk teminat makbuz veya n1ı·khıp!arı, ihale tarihinden (ÜÇ) gün 
evvel vııayct Nafia Müdüı·lüğün~ milraca3tJa ıe.lacakları. Fenni Ehliyet ve kanu
nrn ibrazı JUztın "gelen dlğı:r v~~ikala·ı·iyle ihaJr günü nlu~y<!n &ı.a·tte Daimt En-
cüımcndc bulu.n.nıal..ırı. (J55G' 

~--~~~~-~ 

Belediyf' hududu. <.WhiJindc MayJs94.3 sorııuna kadar vefnt edeccık fıkarala
rn .ait cenıazı.>1_,.,r:n techiz, tckfJı ve tedfin işi 3.<'ık ekFiltmeye loonulmu,t.w-, Tah. 
min bedeli 3900 lira ve ilk teminatı 292 lira 50 kuru~tur. 

şaırUıan~c Znhıt ve Muıamelit Müdür.:ıgo kalem~nde görü:lcbilfr. 

İhale 14/12/942 :raııartesô günü 6'lat 14 de Dliml Encümende yapılacaldıT 
Taliplerin ilk terrıina.t mtk'buz veya mrklup!arı ve kaınunen ibra.ı,1 13.zım 1e_ 

A!.acağın·~z b:r Erk.men ,... .... 90ı....,_ 
11

_ 
llıt.yoç o.I.nıod··n önıı•ün" .. ....,.. _, "" odun V'll kömür ve •kkblk'e 

• llZun mü<l,ııtince ev.ı.. ·-•·•·ta -~·-•·ta. do~~. ımnıırı:.ınu:. Bozulmaz T··ı · ' .,7-.r.. J ~ • •u.:1. 
29/1/941 tzihinde 'ht! U<rrunez. l!c1Jsat Vekaletinden 2963 numa;a ile 1 r& ~ratı l~tır. 

l Satış Yor!: Hasan l>eposu ve "·~-1 , 'aıt 
\,JU&>C' er~. Fı ı 250 Kı.rruştur. 

:••••••• Taşra &yilerın.. l!ıtiyQç va.rdlr. 

E.lektrik ce~:;•na 

w~ıaı-~UWJ 
•iı110 . " 

" •r lıuıulfe filMrrvf pptıOı"ız 11lbl elektrllc 
cererarunı da korurunua. Cereyanı korumak içf,; 
Porlılc ,, k · I h 
ıt ı ~•rdı6 elde dehe ız cıreyı" ıerfıd•n 
llNGS~4M KRİPTON ımııul\erını kullını~ız. 

T.UNGSRDI ~~o 11-l1@W 

~ O ;.aman doktor se; ni yükseı
terel,; mtiyar Me!rdotele dör.dü: 

- Sen bu scfo· de yine hç bir 
~eyler işitmcd'n mi? 

Memur, ielefonun bulunduğu 
kütüphaneye geçmek için odad.an' 
çı!',,tı. O zaman AJbay süratle a- ' 
çık kasaya doğru yürüdü. Yerde 
dağınık duran kiı.ğı tlara göz attı. 
Kasadaki bir çok ves:ka'arn, mü
hürlü zarflarin aleacelıe aşırlmıs (Deva...ı Var) Sa.bip ve Baı .. ~ . . 

ın-arr.ri Elt'ln rzzet BEN!cE - Ne~rôyal DireklörU 

len diğer ves:ıtaia-riytl lbalfl günü muay}en ısaatte D~ml Eocün1rnde bulunma-
ları. (1820) 

XARABİLGİN so~ TELGRAF MATBAA$[ 
Cevdı 


