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Milli Şef Konyalılara 
teşekkür etti 

inönü, Konyanın istiklal harbinde orduyu ve 
memleketi beslemekte ön safta geldiğini 
bütün yurda hatırlatacağı vadinde bulundu 

Oaamtlzdekl sene zarfuıda da Konyalılardan camnuriget 
HlkGmeuuın .ayni gayre~l beklediğini siyle~ Her 

Konya, 22 (~.4..) - Milli Şef 
'Reiaicümhur İsmet lnönU bu sa • 
l:a.Iı saat dokuzu beş geçe şehrimi· 
zi şereflendinni~lerdir. Çiftc;i!e • 
timiz adın1 buketler sunulmuştur. 

Kendileri h:ükın coşkun tezahıirü iyi neticeden dolayı Konya. halkına 
arasında y:ıya olarak hnlkevine ve Konya valisi Nlzıı.mettin Atakere 
geimişler, burada 2.iraat, yol. mek te~ekk!lr etmiş'crdir. RelslcUmhur 
tepler hakkında alil.katlarlnr.la ve bü münasebetle, Konyanın, mubare. 
halkla h~sbihalde bulunduktan son be zamanlarıncla orduyu ve m~mıa. , ' . 
ra aaat 10 da Kara.pmar kazası keU be..ıllemektc ön safta g>eldiğlnl 

:"'""""""""'"""'"'" """"""""ı 1 Uzer.ı!den EreğUye hareket buyur bfitUn yurdn hatJrlalnca.kları vaadin. 
• Salıibl "" Umom Nttrtyat MUCl\ırU t 1 muslardır. ı oo bulunmuşlardır. önUmUzookl ııene 

hakkı tank ıu ı ı Kon)o, 22 (A.A.) - RelsicUm. zarfında da Konya vUAyeU balkm • 

So\·yet teulıglnde l!iml geçen ışl'lıırleri \ "e Alaun ıaarru 

&sddıfı yez: J hur ismet 1ıı6:ıU, Konya halkevlnde l '<lan ve idare memurlarmdan, ctım • 
V ı\KIT MATBAASI ve uğradığı Kooya villyetinln kua I hurly~t hUkfimeUnlıı aynı g&}Teti 

Alnka;a Caddetd VAKiT 'furdo j i ve köylerinde halkı kabul ettikleri I beklediğini söyleınl§ler ve hllell y.:>1. 
z:ımaıı, zeçen bir eene zarft!lda bU. lara sapmak te1JlayUUerlnin yer bul. 

Bir nollta mı 
Bitin ıaldller 
Boyanca mı 'l 

İ tun viJlyette hububat •atm aluıır. , mamasrna dlkkat edilmeslnl tavsiye 
ken Konyalılarm temin ettikleri en etmişlerdir. 

.,. 

Mısırda 
İngilizler· 
şiddetli 

taarruza 
geçtiler 

-
Alman ve ltalyan tebliğleri 

Taarruzun 

Rur Üzerine 
ingilizler 20JO ton 

bon1ba attılar 
Londra, ~S (A.A.) - Hava na. 

zırlığı haberler bürosunun bllcllrdl • 
ğlne göre salı akp.mı Rura taarruz 
eden İngiliz tayyaTeilerl lkl bin ton 

bomba atm11lardır. , 

Çatalcah bir kadın 
zehirlenerek öldü 

Yuaa: SADRI ERTEM pUskUrtUldUğUnü 
bildiriyor 

Bu sabah Çatalca.dan gelen Şerife 
t.Lmll blr kadın, bulunduğu evde 
zehirlenme aWml gö.lterml§ ve Ha. 
ı8ekl hastanesine ,kaldınlmı~ saat 
on yedloo lnmUştUr. Şerlfenln içtiği 
yanlış bir llAçtan zehirlendiği zan.ne. 
dllmektedlr, 

-<>--

Sovyet tebll(tl 

Bir şehrin 
sokaklarında 
Alman cesetleri 

o kadar çoktur ki 
Kızılorda ukerıerl 

Cesetlere basa 
basa ilerlemişlerdir 

ıooo Alman 
lldlrllmtlltlr 

Londra, 21 (A.A..) - Pra vda ga. 
zeteaınin bir ı:::uba'l>lrine atfen Moa • 
kova radyosu t&r&tından verilen b&.. 
bere göre, VoroneJ ~phe•lndekl blr 
oehrin aokaldarmda. Alman cesetlul 
o ka.dar çoktur kl, Kıztlordu 11.deta 
bu cesetlere basa basa Uerleml~tlr. 
Altı bin Alman öldUrUlmllştUr. 

... De\'MlU 2 nci 9&yfada 

~-----~ 1 Alman tebUil 

ikinci i Alman ve Slovak 
cephe kıtaları 
derhal Rostof 

açllmall ! önOnde 
-o- Mlltalakea 

Nevyorkta 60 bin I 111pr111a11 menı. 
kişi önünde hatip- ı ıer~aı 1ararak 

ler bunu istedi ı Şehır yakınına 
lngil'ı:erede de elektrik 
i;çileri konf eranıında 

müttefiklerin vaadi 
hatırlatıldı 
--o--

Lltviı!~!, !tazveıt
ten ikinci cspbe 

1 ulaştılar 
Süvarı genaraii lvanof 

ma\<tul dUştu 
Bcrlin 23 ( A. '1.) - Alnı an ordu. 

hırı baş ,kumulıınlıltının tebliAi: 
Alman ve lslovnk lnl'aları Rostof 

önünde müstahkem köprü başı mn, 
1 IUNOl eepbe propapnıtaaı 

blıtılllı ılddetlle demı>krıuller. 

de sokafı, kalab~hkları aarmır.ldıa. 

dır. \'Alna cephe ııı bir sltratell me. 
Mlealdir. \ 'e atrateJI meeeleel de kab. 
vede, •loncla, ıııracla bara.da aalA. 
lılyetalz., yalDız hislerine, yahut kıı. 

laktaa dolma matnmat.a cüre miit.a. 
leaJar beyan eden tnsııolaruı yahut 
tahrik edlhul1 l<lltlelerln karar vere. 
blleceil bir ıı değUılir, Bir lbtlau, 
bir •nat. bir hesap meaelesldlr. Fa. 
kat propaıranda öyle bir teYcllr ki 
kllUelert, kalabalıklan tahrik edebU. 
41 mı, onların nıblarma kendl arzula... 
nlll. emellerini aerpeıbUdl ml aad 
laaklkaU bunun kartUIUlda mUdıLfaıı 
blr Jaayll c~ olur, 

Mlbvercller ıooo 

·~=r~•:.aım~. 1 
l(ılmaamı lıteml9k :ziini y11rmışlar ve taamu.Jamıa de. 

~ 
vam edert-k şehir yakınlarına ıılaş. 

Ne,.·york, 28 (A.A.) - EndUstri mışlardır. Rostof istiknmelinde ge. 
te§kllll.tlan kongresLnln tertip ctUfl riden yolu l:esilen ıbir düşman gu_ 
bir mlthıgde 60 bln Nevyorklunun rupu yok edilmiştir. Don nehri ağ. 
önünde söz. söyllyen hatipler derhal ı zı cenubunrlnki demlrrolu tesl~leo. 

Batta bar.an büyle zamanlarda ba. 
klkatler mlldafaaam kalırlar. lklncl 

oephe etrafında yapılan tahrikler de 
ıttsfde ıı.u baU &lm&ktadır. lklool 
oepbeyt ~k beaap meeeleal ola. 
rak orta;ra ~ıkınca ciddi olarak ıniL 
talea edilecek f9klllerlD laadtll be.. 

-.ı. yoktur. 
Nakli vuıtuı, ordunun ~ edl 

leoett 8&ha öyle tehllkell mM'Enlardır 
ki, bunlara tema• edenlerin lllper. 
lllle4eD derbal karar vermeleri, ve ta. 
blkua l'~melerl m!lnıldlıı değildir. 
Nakli naıtaıarıa.m temin edlldltlııl, 
Oi'dwıUD lbraç aaJıuının ele CeÇirlL 
dltlaJ tuavvur edlnlz. Fakat k\Ule 
ballade meaelA blr mllyoıılıık. ysh11~ 
bet J1B. bln klflllk blr ordıınuıı malı. 
da.& blr •bada meeel& Napolyona 
kartı aevkedllen \'elllıııton ordolan 
(lb llllrlUdlltünll ıarzedlolz ne&lce her 
saman tım" wrcıa blr vaadla karp. 
'Dıa eıkmu. 

VelUDstoa ordulan .aluA Avrupa. 
da Wr •ba:r& eıkanlclı ve kati neti. 
11e71 ellle etmek bmmanda bll:rnıı: 

~- sGrclll FakU buırUnWı 
tartlamu Napolyon 11.arplıertne mut. 
laka lııeuetmete lmk&D yoktur. ÇU.n. 
ktba Velllnpon orclıılannm Napolyo. 
laa 1ı:arp alcbl'ı va&lyetl bMllyen bir 
takma kunetler vardı. MeaelA Blu. 
ber orclmu clbl Napolyonun takibin 
de tnıtıtere Napolyoaa il.artı kara 
A vnıpaeıoda Mkerl kıymeti olaD 
nru ordularla ..mpa:alar ,.p3ılltl. 

mir". ona- s Mi .,..... 

Jngtll.z kuvvetleri umumt karargL 
hınm 23 temm'JZ harp tettllğ'l: 

DUn ge&e ve gündüz merkez keaL 
mlndek. dUıman mevzl!lerine karşı 

plyademlz tarafından ıtlddetll bir 
aavaş yapılmıştır. 

Şimal kealıuılndekl çarpl§malar 
bütün glln uzunluğuna ve genlşll.tL 
ne olmak Uzere bilhassa Telellsa, 
Elmakkat ve Metelrya tepeleri etra. 
tında teknsııt etmiıttr. 

Merkez keslmlndekl 1:4'.rplfmaıar 

da RUveysad tepesinin batı ucunda 
Te hafifçe ıı.maıe doğ'nl DelTel,e)'1ı 
çevresinde topıan.mıştır. Zırh1ı kuv. 
vc-tlerlmtz ve piyadelerimiz bu ke. 
simde bUtUn gU.n sava,ıara devam 

_... Devamı 2 nc1 sayfada 

Bevkoz 
sırtlarlnd~ki 

yangın söndürüldü 
3000 dlıimllk 
landalık yandı 

I:'üo öğleden aonra Beykoz va Pa. 
.şabahçeden 2,~ kilometre uzıı.ktakl 

Btrtlarda bUyü'k bil' fundalık yangını 
çıkmıru. Dört kola ayrua .. ak Tay. 
yartepe, Hacıall çlf'tliğ"I ve Glluınısu.. 
yu mevkllne doğru UerHyen yangın 
bugUn aaat 17,SO da eöndUrülmUştUr. 
İlk tahklkattıı.n anlaşıldığına göre 
3000 dönU.mlUk bir fundalık yanmış. 
ur. Yangına mısır tarlnsı bekçisi U. 
yas oğlu Mehmetle karısı Eınlnıınl:ı 
eebeb olduğu anıa,ıımı,trr. Mehmet. 
lo kansı , ye:nek plşll'mf'I< ıı:IP ate~ 

yakmttlar, etrafa eıçrayu kıvııcıın.. 
~r tN 7&llCID& .. ~ elmqtur, 

idareai masiahat 
ve pildn 

Y ENi hllknm •t Mld bükunıeU" 
kurdaku bi.ltllu ''perakeml~ .. 

iktisadi t~kküllıerl dağ'ıtmıık Üz.6. 

redir: .Fiyat ml!rakcbe heyetleri kal. 

kıyor: aub~ı ıe,,klULtıl lta.lkıyor; ııı. 

şe müsteıarlıiı \ '6 ooa bağlı u~ıııım 

mlldUrlUkler kalkıyor: p~tr.ıl ofisi 
&lbl Mn zamanlarda kurulmuf ons. 
ler ka!kıyur. 
Bunların bepal, eal<.I \'ekli z~m~

ıııoc1a. günltlk lhUyaolar" ıc6re alm. 
mq teclblrlerln mabııulU. p.,rakende 
teşekkülleri; aralarında hiçbir 111•. 

Lem Ye pil.4.n vahdeti yoktu; o kadar 
yoktu ki otıalerdeo birinin koyduğu 
fiyat, fi.vat murakabe komlsyonunuu 

1 ,.arkım tecavaz elıtlğl için, ıa.zetel&r, 
mllli korunma kanununa göre o res. 
mi trşekkilllln de ihtlki\r m 'bke n3 

sine sovld llh:rnı;;~ldlğlnl yru.n l~-' 
mecbur oldular, Slstem'llzllk ve pi. 
IAn111zhk ya-ı.Uoden, lhtlkArla mllım . 

dele mevııllııde buluuao bUkuıoet 
ulr muhtekir gibi hareket etınlıJ o. 
luyordu. Bu garip tenakuzu biz d., 

o zamnn bu sttt11nda tenkld etmi' 
ve pll~ıu:ı:lığın acı h'7.:ıhUrlerl:ıc mi. 
sal olıı rak güstermlttlk. 

Fllhak!ka de\•le1 llrtlsacU hayatu 
ya müdahale edı-r, ya etmer1~ ILl.rp 

ekonomisi dJnlnnın her me.ml"IH"lln . 
de bu rnUdı.tı:ıle~1 zaruri kıldıi:ı lı;in 

hiç olm&7~a bliyle bir devirde ser. 
be8t lktlsıı.Jııı nılld:lfM.a<ıı oııi ıı'ilı"t 

değildir. Scı!eklıu yeni hUk'1 ""tin 
de l!ğvc-ttlğt bu ıe,t•kltUUer yerine 
blrt&lum mıld!lrlUkler ltı :b•tıu lıa. 

zırlandıfı bU:llrlllyor. 
Devle"8 1ktiaa4l ba.v1.ıa mıllMul.. 

ı-azaa: BiR MU H ARRIR 
lt:alnin lkl tarzı ""ardı.r: 

1 • lda.rel nıaalahat. 
2 . Pllün. 
lda.rel m .ulaha.t., ıu;, nlaKeun u . 

ıouml JbtlJa!;ları belUlba katılmadan, 
günü günilne a!uımı-ı. çok dııfa blr. 
~lnl ttıtıuıylMl p.ırai<eıı:I " teJ~lrl&r 

"1.temldlr. Bn tedi>irler p;iıbk bir 
~stlk tıopıın ~ukmlş tanLflar11ıı par. 
maki& dlbeUmej'e beo~r. ()3ken 
tarafı düz.eltmeğe k&lkanm, fak&.t 
bir de baka.rım ki orMı duz.eUr:ıtc:ı 

bqka blr tara.f çlikoıll;. 
PllAnaız bina y:ıpmağa kalkanın 

da hali budur. lklde bir yapıla.o ta.. 
raflan yıkacak ve yenlJen yap.a.ca.k. 
tır. 

Biit!l.ıı bu tekerrürlerd, t ~n :s.!<u1~ 

tura, \'Ü~ubıuz.luklııra. tcr~dailtlere, 

ıı.lt.11akhkl:ır3 pllAn, yalnn. pllln (ve 
onun tatblk cih:ızrn•lan bır.'}k• bir 
şi'y olmQan te!JkUM) lllAnl olur. 

Hlitün bu lfiğvedllmckte olan te 
fjel;kUUer birer teşklUit 41rğll miydi 
ter";" E\.·et, fakat bep<ıl plllnıız, raaL 

gele, g'ünlıık thtlyıı.çl:ırıı güre kuru:. 
nıuş oldukları için hep 1 bir milli lk. 
thı:ıt hlnsıu vUcuda ıtetlremlyorlar, 

pnıı.kende. bozuk d:ızcn, lptı.ıat ya 
pılıır, !:tılübeleı tıallnıle kıılıyorlardı 

\ 'eni h'i!cflmet bu:ılnrı yıknı'.\lda 

!itl'den!K>rl bu s ltJ"llıı.rd ı Y-'?1.tıt,n11 

tenldd'ne uygun ın'>&tli bir h<ı"Dlr 
yapmı'j oluyor. Fakat onun yerbe 
koyıı.eııı{ı hlna na.:llr ! Elb~tte blr pi. 
l!inı \ardır. n:ınu ya önce ticaret ve. 
ktllmlzin lu?ıınd:rn, yıı aanra )'erine 
kon:ıcak bt.n:ınıo al~oatı •ull "~ 
ma.ıwıra.dao :ınlıt.y.ı~; .. 

Avrupada Udncl bir cephenin açı:L riyle diişmıın taşıt hnrPketleri dün 
mnaını Wıtemişlerdir. ,:!indüz Ye gece devam eden Alman 

Morknm (Lank&flr) 28 (A.A.) hn,·n faaliyetinin bnşlıc:ı hedeflerL 
Elektrik endUstrlsi iŞÇUerl k~nf'e. ni teşkil etmiştir. 

ransında ittifakla ka.bul edilen bir YoroneJin şimal batısıuda düşroa.. 
karar suretinde RUJiara yardım et. mıı toplu hıılılc yııpdı~ı taarnızlar 

_... Devamı 2 ncı ııaytada _.. Devamı 2 ncl •yfada 

BU HAFTAKi AT YARIŞLARINA 
HANGi ATLAR GiRECEK? 

• Bu pazar gUnU Veliefendide l•taıı. 
bul yu yarışlarmın UçUncUsU yapı • 
lacaktır. Program şöyledir: 

Btr.tNCt t{OŞU: 
tın yqmda yerli saf kan İngiliz 

taylarına m~hsus. Mesaf~l 1000 met 
re. 

Giren taylar: 
1 - Destegül, 

Varnt. 
2 - Polat, 3 -

tKL"OCl ıcoşu: 
üç yaşmja safken Arap tayla. 

nn:ı malıS11s sa~ış l{o;u'!u, Meıı:ı!e 

HOO metre. Giren taylar: 
ı - Bahadır, 2 - Şahin, S -

Yaman, 4 - Ferhat, 5 - Vecize. 

VÇONCTU f~OŞU: 

3 \'e d:ıha yukan Yafta yerli y.ı. 
nmlcan at ~ kı•raklıırma matı.aut 

nıesafe 1600 metre. Giren otl&r: 
l - AlceylA.n, 2 - Elhon, S - Tir 

ya 1tl, 4 -- .Meneviş, 

OÖRDONCO KOŞU: 

mir lÖzaemlr Atman), • - Umacı 

(Blnlclsl blnbııtı Vangnb:ıyı:r.) 5 
- YC'llş (A. Yener), 

BEŞİNCİ KOŞU: 

3 ve daha yukarı y&§la lngW.ı at. 
larınn ma!ısus, mesafesi 1800 metre, 

1 - HUmabatun, 2 - Buket, 3 -
Demet, 4 - Konca, G - Yetıı, 6 -
kUçUk Eseks) 7 - Davalacıro, 

ALT.iNCi KOŞU: 
Altı ve daha yukarı yaıt& Arap 

atlanna mabaus Handikap ko,usu, 
Mesafesi 1800 .metre, 

Girecek atlar ıunlardır: 
ı -Tomurcuk 
2 - Bora 
s - Tarzan 
4 - Tuna 
G - Sevim 
6 - Baht.yar 
1- Ku~ 
8 - KUçllk Hllll 

S3 kilo 
60 .. 

M" 
Ci& " 
55 .. 

(Centııınen 'kv,,usu) llç "e daha 9 - Murat 

M" 
ısa .. 
62 .. 
60 • 
"8 .. yukan yaşla safkan lngl\lz atluına 10 - Yavuz 

mahsu!'. Mesafesi 2000 metre. Gl~n Çifte bahisler· ı-t, 9-4, J-t, 
atlar: ır.cı koşulardadır. 

1 - Dandi <Salt A.kaon) . 2 - lk'UI bahlalar: :ı, •, ii ıaoı ~-
Komı.arj (Dl'. Sefer.:>f}, 8 - özde. 1 dır. 



2 - EN SON DAIUKA - ~ TEMMUZ 194% PERŞEMBE 

cep be nde 
Baetaraıı l ncl sayfada 

etmişlerdir. Kuvvctıerlmlz baZt te
rıı.kkiler k.aydetml§ler ve bUAhıre 

sıı.ğ'laşla§tırıtmı~ardır. 

lJerlin, 23 ( A.A.) Almwı tebligin_ 
dt•ıı: 

tlısı-rdıı Alman, ltıılyan kıt'aluı ı 
EJ iılemeyn hattında düşmanın i 
nudlı ve göğüs göğüse bir ~ıırpışına 
ile gece ve gündüz devam eden kuv. 
velJi tcşkillerlc ;r:ıpdığı bir sıra tıı_ 

arruzlıırı puskürlmüşlcrdir. düş 
m:ın h:ırckclll:ri bava kuvvetleriniıı 

1 

ıc irli him:ıycsi ııltındıı yııpılmış 

bulunu) ordu. 
Bu münasebetle bin kadar esir 

nlınmış ve 131 İngiliz zırh tankı 

ıııtırib olunmuştur. 
Berlln, 28 (A.A.) - Alina.n ve 

ltalyaıı kuvvetlerinin 22 tem.muz gq 
nU ElO.lemeyn cephe.ııl. :kes1ıni önUn.. 
de, Uç; bin lngtllzln esl.r ve 60 dUş. 
maıı zırhlı ta:okınm ıta.hrip ~dilme. 

a.ile neıtlcclc.nen parlak mUdafaıı. aa. 
vıı,şıarmıı. bizzat mareşo.1 Roınellıı 

kumanda ettiği' askeri kayna.'ktaıı 

bildirilmekte vo bu mUnıı.sebetle ma. 
~'lln hasta veya yaro1ı olduğuna 

dtı.lr yayrla.zı. rivıı.yetterln 1ngU~ uy. 
<lur.m&aI olduğu bellrUlmektodlr. 

ljll(.lf 

Lond.ra, ~8 (A.A.J - Röyter ajan.. 
smuı aekizlncl ordu neZdlndek.1 bwru. 
111 mub birinden: 

EJ.Alemcyrı doğıısu: EWemeyıı mev 
zller öııllnde blrkaç gündenberl de_ 
vam eden sUk<met ea.l.I gU:nU ortalık 
kararırken nihayet bulm\1§ ve ge • 
ıı.eraı Ohlntek Guttara ile deniz ara. 
auıda 50 kilometrelik bir cephede 
taarruza gcçml§Ur. Şeklzlncl ordu 
toplan altlı!} o.ı:mr~Uı.rdır. Çöl ikl sa.at 
dtl§man lıatlannda patlayım mermL 
lerln gUrWtU.sU ile lnleml.şUr. Bu a.. 
:radıı cenup Afrika, Yeni Zela.nda ve 
-Hlnd plyade,Bl ilerlemekte ve Alman_ 
ııı.r mUtteflk kıtaların bulundukları 

yeri keg!ctuıek lıçln tenvir !lpklerl 
atmakta ldil:ır. Yarım ayın ıgığtnda 
çöl yolları boyunca nğtr ağır llerllycn 
efrat tanklar, toplar ve malzeme 
yUklU kamyonlar gördUm. Top ate. 
glmiz §lddetln1 arttirnrak saat 22 ye 
kadıır devam etnı~ ve plyo.demlz 
mihver ikuv\eUc o temasa ge_ 
çince baraj atc§l dut'IXlu,,tut. 

Top ~ılıtll4U yerine mltrı:ııyöz 
takırdısı ka.lm olmu§ ve muhıı.reb:ıye 
a.tılan tanltlarm gUıilltüsU bu ses • 
lere knna,.'llıştır. Geceleyin Hlndlller, 
Yeı:ıl Zclandalılar ve cenubt A!ril.w.. 
lılar hede!lerlne uıa,,mışlaraa dıı AL 
mnAlar to.nklo.rla Yenl Zel nr;I,.,.lılarn 

ve Hlmllllere karşı taarruza geçml~
lerdir. ,A.ucak Yemi. Zelıı.ndş,lilar Vt 
Hi,JJ®lcı- bUtUn mcvzileruıl mub:ıtıı.. 
za etml~lerdlr. Toplnr bUb:ln gece 
gUrlemlş ve ç;.l.ra&~lr,ı. gUnU uııfnkla 
btmıber gene çok ş1 detll bir baraj 
ategl bll;§laaı.tgtır. Sekizinci ordu ye. 
ıılden ta.arr~za geçmı,u. Avustral. 
yo.lı c:!rat şlmaldckJ ku.rn.e'1llar bo • 
yunca llerllyerek sahil yolun1an o.v. 
d t ed~ dokaa.nmcı 1\at'lf tU~~ae 
mcnsu.p Uk AJwaı:ı. kawyo:ılarma 81':
a t 5.~5 d(:o 8 () kadar t.D.e.rnız eL 
mı,ıcrdlr. 

1;3ııtıda TeleUaııda b!r duman bulu. 
tu görUlUyord•J. Almı:ı.nlıır ınatıo. ço.r. 
pışıyorlnli, mılttc-!lk Uerl ha.rekeUnl 
durJurma.k lçln karşı tııarruzııu:a 

ges;iyorlarru. D.lba cenu.o>tıı. alevler 
içlndekt 'hnltlnr ve dört arabanın en. 

0

kuı karıı. duıxuııılıı.r nC§redJyordu. 
DUn öJ!leyln ımlhver mennllednkı 

mUte1aııdiyen infi.!Ak ettlğl noktada 
bugtln İı:ı.gWz malzcmes! yUklU kam.. 
ye11da.r telDJj'sızea batıY"o doğru Uer. 
10-"AektocHrler. 

Çi>lUn mı;rtm~ 1tes1mlnde İngiliz 
tuo.kları mUtC'llladl)'.c..n batıya dognt 
fü•rllyorlardr. Toplar ö~liıden evvel 
kutwııı.l r ve 90nupt.a~ı ke.yııltklnrla 
ov:ı.lıır üz;--rin(l" gürloını.,Ur, J;3u ara. 
da .n;ı.l.hv'r ıtuvyetlerıi:"muttefik mo..ı. 
zcme koTinrmın b:ıjı;ya doğru yol al. 
ıntı5ma .ma.Ilı1 olmo.ğa ç;aıw11orıardr. 

cttlr1D3k J"1n alınııtı. Şimdi bunu dA 
te ı .J ı _ diy~ geri gönıle.r. 

dl. 
· - Ayol, kırıt yıldır ıPJece kalliuı.. 
dıfmu; o ~clJm boroıı e:.ht.e ol11r mu 
lılç'? ! 

- ·VaJbhl ~te ~. ŞAlılkacı • 
ı;uu ! Clvanmızdak! kuyumcu BoılOG:.\ 
:<ı:ıter4Uc .• 1o da b\Syle &öJlcdl h . 
~r, clt:ıl!l~ 

- Aynt!t~ eabebl netllrf 
-~.b:ı boros ~otmuş. O. 
DA~ ~boro, vcrera~ kaııdlıılııl 

~~rıo yanmd3 Dl!lhcup et • 
mltlz. 

- Bunlar bahane, Necllcığım! llu 
uda.mlıır alle ao;vgunc.aları tınlı. B n 
ııu boroeJhlkiycsınde da btr sahte. 
.kArlık ~rom. 

, -Ne~~"?-
' - Ne ... ~ olllC3k! Sldn kıymetli 
bo~u nljmş, yerln s:ılıt bir bımre. 
r1n1 ~:ı~L.;ş;.ı. olama:ı. ll!l t 

·~ 1 - Valiahl.ıJblz bunu dU Uıımc • 
; 'nliıUk .• ~ IYt buldun. llelo dur 

1 bc.k;u·un, ~~ıı ~lreylm de güz. • 
: ge.cüeUm, 

Gda&ıaıa ı:tttı. boroşıı alıp 

ye ebU 1 aw~I! Mahkeme Salonlarında 
., 

Egiip • 
Almanlar, ne~ kıyılarına n.tıl • 

mn.mıık lı;in OstUnlük verecek biltlln 
mevzilere sıkı srkı sıırılıyorlar, AleL 

lAoele siperler kazıyorlar ve tanK 
nuuıl.aları koyuyorlar. Bir mevkii ele 
geçirmek 1çln yapılan muharebe bu. 
ray; müdafaa etmekte olan Almııa 
tUmenln1n tam heztmotl ile bltml' • 
tir. SovyeUer 18 tank, 26 havan topu 
14 mitralyöz, 49 kamyon, harp m:ı.l. 
zemesl yüklU 50 furgon, 219 beyptr 
ve mUhlm.mat deposu imha et.o:ı~ler. 
dlr. 

Baı:ıtnrııfı l ocl a;nytada 

Buı,.'1l.n i~n böyle bir bal t.n \-Vur 
edllcnıez. 

' e 

Mosko"-a, 2& (A.A.J - Sovyet ge. 
ce yarısı tebllğl ekinde So·.ryet kıta. 
!arının Voronej bö'lgcslndeki ana de. 
mlryolu Uzerlnd1ı mj}skO.O bir mahu.L 
ll ve Leıılngrad cephe~lnde blr tepe. 
y1 cldıkla.rı söylenmeKtedlr. 
Novoşerkask bölge4lnde cereyan 

eden şldd1ıW savaşlarda Almanlar 
subay ve er olmak üzere 1800 ölU 
vermişlerdir. 

Tebliğin ekinde ıunlar ııa.ve edl • 
llyor: 

Kıtaıarunız da. ç;ok bUytlk kayıp • 
ıar& uğra.ml§lar vo muharebenin L 
klncl gUnU baş'kumandaıılığın emri. 
le yeni mevzJlere ç;ekfünLşlerdir. 21 
tem.muzda. Sovyct uçakları bUtUn 
cephelerde ıuııter ve harp ma.ı.zemesl 
yliklU 100 den tazın kamyonu ta.lı. 
rlp etaı!Şıer ve b.o.aara uğr&tmışlıı.r -
dır. 

.Moskova, 28 (A.A.) - Sovyet ba.. 
aını §lmdlk.1 dunımun kaıU mıı.hlyetL 
nl ehc~iyelle belirtmekte ve a.ıı. 
ker olsun Jılvll olaun bUtUn Sovyet 
vnta.ndaşlıınrun azamı gayret sar!et_ 
meıe'lerLnln zaruri olduğun.d'I. l&rar 
e}'1emektedlr. 
B~ Sovyetıer bi.rllğil:ıde tek eey 

ha:rp -gııyretlerl-dlr. 
Millt duyguya tercll.m.an olan ta_ 

vestıya. gazetesi diyor ki: 
Vatanın kuru1ması dlllmanm yolt 

edilmesi ıa.zıındır. BtıtUn hedefimiz 
bun& crljmektir. 

Londrn, 28 (RAdyo 8,10) Gece ya. 
rıaı :M:oskova.da neşredUen Sovyet 
tebliği: KıtAlarmıu: 22 tetı\muzda 
Voronej ve Novoçerkask lle S!mans. 
kaya aı.mtakalarmda düşmanla mu. 
harebe etınlııt.ir. .Qlğer cephelerde 
değlşlkllk yoktur. 

'•lamı geçen son fkl ~h1r aşağı 

Don üzerindedir. Novoçerkask, Ros. 
tofun 40 kllometre ıılmallnde Si. 
ıı;umskaya, büyUk Don kav.elnlıı ce. 
oubundadır . ., 

Loodrıı, 2S (A.A.) - Rosto!~ mU 
~m Ru.s kuvvetler! buhıomakta.dır. 

:aur:.u.nuı mUdıı.f:ııı.sı da kuyveUandl. 
rilml.ştlr. Mile.ese! bir vaka olmazsa 
Ruslar uzun mukavemette buıuı:ın • 
blllrl r. Duı:um A~anlo.rm a11ağl 

I"onu geçip geçmemelerJnc bnğlıdır. 

Voroncjde Ruslar şehrin ıımall 

.:ublsnde meskQn bir yeri gtµ".1 al. 
roışlardır. Şehrin cenubunda bir kı. 
nm Alman kuvveUerlnin nehrin 
~arp sahiline çekJldiği yç bir ki.iprU 
yU yo.ltukJarı blldlrlllyor. -------

ZA Yl - 1341 de Burs:ı nskcrlik 
şl;ibcsinden nldısım askerlik tcskç;. 
eJJllc Bursa nüfus memurluğundan 
~dığım ııcrc-1} kendimin ve ecrcksc 
ailemin nüfus knğıtlerını kuylıet. 

tim yenilerini alacaAu;ndan eskişf. 

.nin h~mU :'l'•ktur. 
Sirkcc.i DnhrilicClt otelinde ba 

mal Abdı,ıllııh oğlu (13,10) do~l:.ı 
tbx:nhlm te.z,·er - (16880) 

Napolyona karşı lngllterenln mllt. 
tefıi;i olan Rusyn b.ı;lin Nup..ıl,iuıı 
rolUndcdlr. \'e 1n llterenla ı:tara Av. 
rup:bınıla a!i!•eri teknik, terl>i.1·~ 

&C\'k ı;e ld:ue b:ıkımıııdnn lıtlra.k ede. 
ceğl mahalU l."'Un•etler mM·cut tl~ 
ğlldlr. Bu \'llzl)'Ct ll•lncl cephenin 
bir ı,:ıhııda csa:>lı surett.e açıh:ı~ıın:ı 
manidir. Zira, n~ı.erlll' aıı Lnt>ı i ... " 

&e\ ı.ı fd:.ı l'f :ı:.ıatı b.ı:" ııııı hn kıı\. 

vetli olduğu lıcnUz ablt oinııyun 

nıütte1lk kun·ctlcrlnl.ıı wvrllm~1. 

mı:ığlOp edllnıc ... ı thflm:ıll de tıkla ~o. 
lcblllt" &unun ir;ln bıı kun•.ııtı.,rl ol. 
duğu gibi bir sabada ıuıp,.ınıı iiOkmnlı 
fiki'i sanmıyoruz ki mUttcfU. ordala_ 
rı ı;c'\'lc ve ldnro cdcnlcrlıı kııfıı.'i:n1u11 
bu kndar uluprtn ı:eç.1115 olacı:ı ! 

O halde lklnQJ :ephe-yı bqy:ik ta~. 
yare &mlllelorl h Unda A\•:-.ıpıLyıı n_ 

kın &eklinde ml mütalen et uılldlr't 
Tayyarelerin yııp:ı.cıığı akını, • Joce 
lklncl cephe addetmek hıı&.ıı olur. 
Tayynrçlcrlıı kcs.-ıfetll bir şekilde yrı. 
pııcakları hareketler nnc;ık lklnc.1 
cephe lçlo )·ol nı:ac:ık bir va :la. o\\. 
bilir. Buna n.u.arnn lklncl cephe ne 
)"alnız bir noktnya thnı.c, ne de yal. 
oıır; tnyyare nkınlnrıııdıın lb.ırat ola. 
blll,. 

na takdirde lklncl CO.'>heyJ gayeııl. 
ne güre mUtalea etmrk u-.·hzıı e.ler. 
lklncı ceP,h oln gayesi nlb.il zs.fcrı 

kauınmnk olmıyn.çaktır. B.ıgUnkü 

eartlanı güre bıılkl Alm•'l ktwvetıe.. 
rlııl pnrı:alıımak, tl1).ğıt rn "\!i, Rusya. 
nın .)1ildllıll hafifletmek 9lııca.Ktır. 

Bnnun lı:.ln de b!ı.u ınUnferlt kU\". 

yetleri Norv~ten, İtalya ııahlllerl. 

ne kadar mütemadi surette sevlcet. 
mel:, lı::'aç ,·azlfeslnl bu lutalarıı yük. 
ıemck mllmkllndllr. Norveçtea ccnu. 
bi Avrupa sıı.hlllcrlne lcudar olan ~
hanın böyle bir tehlikeye m :nuz kıı.. 

J.nbllooeğl hissini verecek ce.s:ır blr. 
kaç tecrübe bir kısım di.i;man lmv. 
veUt'rlnl rk cephesinden Ayruı 

ııahlllcrine gelmeye icbar eder. 
Sıwıy9.ruz ki lldncl cephe cleııen 

ııey tnhakkal• ederse, tahakkuk ım. 
l<Anını b\llurşa bıı ııe!dl:I .. teıı~'i'l9 e. 
decekUr. 1ltlncl cephe~1 blr nokbıl~ 
deltll l;ıUtUr;ı s:ı.hlller boyunca. abl. 

gaolık şeklinde tn.s:ıv\•ur milmtı:lln • 
dür. Fnlaıt her 7.11ımıııı l![lteme~ m:ıı,_ 
tedlr 91.uınk ~omşk d!'C'lldir. Hele bu 
7.AIWUllnrda... 

SADRI E.~TEM _ 

Bn:ıt:lrafl l Del ıs:l),'fildn 

inndlı çıırpışrıınlar sonunda püskii r 
tülmü,.5tür. Bu mlionsebetle lıir pi_ 
yede lümçnimiz 39 Sovycl zırlllı 

tankı l:ıhrjp etmiŞ.lir, 

\':cbhcnin merkc.z kesimi seri in,. 
de bk 9u,.;nıan surupu,nun ya_ptıfiı 
münCerid l'Brma h:ırcl;cU ııkim bı. 
raktırılınışlır. Düşmo~ ölül~ri ııı·o .. 
sıııd:ı lŞ' inci Sovycl süvari tüme. 
ni komutanı general Jyanof da hu .. 
lunmnktadır. 

Yolkof cephesinde \'e Lcningr:ıd 
kuş:ıınıa hattında düşınnıı lekrar 
boş yere tıı.ıırruzn gecml'jlir. 

1-'inlandiyn koyuııda snvaş uşa]c. 

ları bir Sovycl '.lc,•rl}e ~cmisfnl 
bıılırmışlıır, başka t.fr ılı·rrıycyl de 
hnsnra u~.atmışlardır. 

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

Nafıa Vekaletinden 
'l.8.942 cuma gl\nO sııar 15 te Aııkarada Nafia vekA.lcU blnuı içinde 

ma.lzeme mfldılrlUğü odasır.da toplazıan malzeme ekaUtme komlsyonundıı . 
(S~OOJ llro. n:ubammen ~deW (1Qa.ı;1 dergllerln teşrlnlovvel 942 yılına alt 
tevkalAde nUshası)nm kapalı zarl usuıııe ekalltmes! ynprlacakur. 

Ekeiltme ~ıırt.ı:amesi ve teferruatı bedelsiz olarak mnlzeme mQdUr. 
ıuc;..ı;nden alıno.blllr. Muvıı\:kat teminat (262) Ura (50) kuruştur. lstekll. 
lcrln tekllf :nekluplıırını muvııkk t teminat ve ~rtnameslndo yazııı. vesi. 
ka. ne blrllk~e aynı gün "ae.t U e kndaı: mez&Qr komisyona makbuz mu. 
kaoillndo vermeleri ll!.zundu. (:>l>40.7807) 

es r m 
·88" Yazan: ISl<ENDER F. SERTELLi 

'·Karımı, çocuklarımı göreceğim, di 
koşa koşa evime gelmiştim, Fak at 
rakı masası başında karımı deko,t 
vaziyette yabancı bir er kekte görünce .. ,, 

-1-

- Cemil, GUllzaaaar,!._ dı ve kanlıydı. Blr şey oldu~ .ınu aa_ 
İklocl ağır ceza muhkem34i mUbJ.. ladım ve bc1tçlyi bularak: 

§irinin bağırmaaını mUtea.<:p yan - Arkııda.,, dcdlm. Galiba ben blr 
tarn:Ctakl aı.ı:znunlar yerJnde kalep;e cinayet işlc ıJım. Beni kar : tola gö 
~ıkı: tıları lı,itlldi ve sUngULU t>!r jao . tUr. 
darmanm önUnde, kısa boylu, IAcl. - Vurduğunu hrıtırl&mıy.n·s..ın, 

vert elblsll bir adam içrıy glr.ırtk demelt? 
suç;lu yerlne e>turdu, B.r:ız s:ı:ı.ra d:ı I - Katiyen. O andıı neler old(!ğ~
kcndl boyundıı, tombul vUcuuu, ba§ nu bilmiyorum. 
örtuıu bir kadın içeriye girerek da. - Od:ıda. karıııla. Me~.llatt.::11 b~. 

\'acı yerine oturdu. 
Suçtu kuı:ıll'nl u.çlı, bıyıklı b!rlsly. 

dl. Çok sinirli ve rurslı görUnlly..>r, 
kadının tu:afına hıç li:ıkmtyorJ.u. Ka 
din ise gayet sakindi. Başı önllne e_ 
ğll: oturuyordu. Yuv:ırlak şi~ ınan 

aurıı.tıı, kaim kara kaşlı, kara göz. 
lUydU. 

li:vvel!l, suçlunun hUvlyeU tesblt e. 
dildi. LUzumundan fazla hızlı bir 
sesle ve kelimelerLo U3tllne bas:ır 

g-!bl konuşuyordu. 
- Adım Cemli Yongacı, K~mer. 

burg-azlıyım, 33 ynşındayı:n. 
- Evliyim. Te bu kadınla. 
- Çocuğ'\Jn var mı? 
- İki tane. 
- Kalk bakıılım sen, adın GU!Jzar, 

..... -' 
soyadmT / ' 

- Yongacı. • 
- Kaç yaşındasın? 
- 28. 
- Evli miıln T • 
- Cemille evliyim, 1ki de çocuğu-

muz var. 
Reis, bunda.n sonra sorgu nAkiınlL 

ğln1n kllrarnameslni okuttu. Bunda 
(;föyle yazılıyordu: 

"Oiyarba.kır<la vazi!e ile buluı:ıma\< 
ta otan Cemil, lzfnle :lıitanbula geL 
dlği zaman, k(lrısı GUlizarıa Meh:ne: 
oğlu Me.hmetle aU.ka peyda ettlg"lnl, 
mubtellf mahallerde karı ku::a gııı. 
yaşadığını öğrcnmif, Mebm&di va.\u. 
gece.el evinde görUnce bıç~ı çeke. 
rek kendlalnl öldUrmll.ş. kansını da 
yaro.la.mıı;tır. 

l{anıınl öldürmek kaıUlo yarala. 
ır.ad~ anlaı.ıılmıştır. Ken:llılı:ıln, ka. 
rısmın M\lhm~Ue gnyrlmeıru mUna... 
scbette bulunması keyfiyeti naı::ara 

alınarak ceza kııaununun ff8 ine( 
karısını yarwma.kt.aı:ı. da 458/' ncu 
maddelerine göre muhakoınesl Yf.. 
pılmak ~e ..•• ı 

- Kalk bakalım, ComJl. :Me.hmedl 
öldUrmUpU:ı, karını da. ~~alamt~Gm, 
ı>o diyeceksin 'l 

Cemil gene &ynl, tonla ve acele a. 
cele §unları anıatmağa ba.~ıı.dı: 

- Karımı, çocuklarımı gi.it"Couğlm 

dlye evime sevine sevine ko1:.ısor. 

dum. Saat gccl) 10.11 11raıarwdııydr. 
lçerl girdim. Oda.nıo ortumd!l rakı 
masam b:ışmdo. kano;ı. dekolte bir kı. 
yatctte yabancı blr erkekle rakı L 
çlyordu. 
Karıma: 

- Bu adam k~m? dedlm. 
Cevap vermedJ, sustu. Gene ıor. 

du.nı, g~no cevap ala.mayınca. yabo.n. 
cıya. döııdUaı. 

- Arkadaş aen klmsln? dedim. 
Yaba.nez: 
- Vay, hAlll bana kim olduğu,mu 

mu soruyorsun, .ııana §imdi kim ol. 
duğumu öğrttlrirıı ı J!ye bağırara.k 

Uzcriıne o. tıldı. 
lşte bundan sonra §Uurumu kay. 

bettlm ve blra.z ıonra kendimi eo. 
ko.kt.a buldum. Elimde bir bıçak var. 

.!'t'ccllhıın anne ı yataktıı. slSyleıı • 
meie b~lııdı: 

- şu olc;ağın yaptığı rezalet kaç 
klıtlye zarar verdi. Onun bundAn .oa. 
rs aduıı bile anma:n.ı.lıyu. 

Şu.blk& mahcuqlye-tlndon ne a<lylL 

ka klmse va.r mıyuı ?, 
-Yoktu. 
- Çocuıcıar'! 

- Onlar uyuyorla.rdt. 
- Başk:ı. o:l!lda mr? 
- Hbyır tek odada oturuyprdul<. 

Onlıı.r bir köşede yatıı.klarm:ı yat. 
mıgtar.:lı. 

- Eve nasıl girdin, an!lhtarla mı? 
- Yok ooy!m, ev de halimize gür .. 

dlr. Kııpıııı itilince açı!ır. 
- Gllllzarla kaç ııenedır evl(.g!nlz? 
-15. 
Bundıın sonrn Ceonllln sorgu h§ .• 

kimliğinde Yermı, olduğu l!ııdesl o. 
kundu. Burada. 11:ı ayni şeylen M<iy. 

lemlştl. Fakat ilk yakalandığı sıra. 
da verdiği ifadesi bambJ.,j~nydı. Cc. 
mil clnaycUol burada göyl11 a.ııln tı_ 

yordu: 
- Dlyo.rbakırdo. iken karımdıı.n Uç 

mektup nlmı§, sonra h!ç haber almıı. 
mıştım. Anneme yazl}ım. Aiınem ne. 
rede oturduğJnu bllmedlğlnl ııöylcdı. 
Nihayet GUUzar bir mektup yazarak 
ıraııcıoğlundo. oturdug-unu bildı.rdL 

Bir mUddet aonrn izinle geldim. 
llnlıcıoJ,lluna çıkarak ka:-ımın tarif 
ettiği sokağı buldum. Blr kenarda 
çocuklar oynuyordu. Benim de kızım 
ayni ya~taydı. Tanıyıp tanımaJıkla. 
nnı sordu\%1. Tnmdll ı: ve evi ~öJter. 
dller. Vakit geclkmlşU. Evde ışık 
yanıyordu ve gölgeler g6rllnllyord.ı. 
Fnkat kim oldukları seçlleaı.!yordu. 
lçert girdim: 

- GU~a\ ko,Ş ben ç-eldlm. diye 
bağırdım. Bu sırada ya.nıın.:!an bir 
gtilge geçip ıokaea !ırıaı:ıı, gitti. 

- Kim bu adam GUllzar, dedim. 
- Kim olacak cnnım, üst katta o. 

tuı:an d:ı.yım lsm&lldlt. 
- Peki yah.u, şu kadar yoldan 

geldim. Baı:ııı bir ''..h9 geldin,, de_ 
mek yok mu! 

- Dedi, ama, seıı duyml\_dın, 
Aradan bir as.at geçtl. dayıiil ls. 

mail geldi, giyinip yukarı çıktıın, 

kendlslle konuıtum ve o zamıın his_ 
setUm ki, ben eve gelince kaçan 
adam, GUllzarın dayısı laman değtL 
dl 

!kl Uç gUn sonra, evin sofasında 

bir ~rp bulı.ı.omuıtu. Evde oturan 
bUtUn kiracılar buna sııhlp çıktılar. 

Karw.ı. bu yeğenlmLndlr, dlyordu. 
:Ben de ne oluyor diye d~rı çık • 
mı§tım. Ev sahibi HUım.lye; 

- Ne olacak, 4,edl, seı;ıhı karın 

kötUnUn 'birisidir. Ge.ldlğiıı ıe. 

c• de dostv.nu da}'.ım diye kaçırdı. 
-Yalan, dedim, sen glmdl urıın.. 

Ja kavııa etttlğln lçln böyle aöylU • 
yorsun. 

- GörUraUn, auıarsm, dedi. Haki. 
ko.tc.n ertesi ~l,l karım eşyaıaruxıı 
toplayıp kayıkçı Mehmedln yanı.na 

.ka.çtı. 

Kız.ımla beraber kayıkçl :Mehwe,. 
dl bulduk, evde benim eoyal.arımı 

gürdUm. Mehroede: 
- ~arııxı u~ede ,dedlm T 
- Ne bileyim, dedi, \>en iyilik içln 

eşyalarını e;v~me ıı.ldıın . 
Sonra kızımı karakola yolladım. 

Bir e,y o.nw . .ra.ıııaılı. rim pap, bab;ııru eok ıı:ver. l~.!:ı yeceğlnl bllaılyordu: 

Ka.rım da gelmişti. Hep beraber ka.. 
rakola. gittik. Burada karımla b:ı.rış. 
tık ve EyUpto '2 uumıı.ra.lı evi tut. 
tuk. Blr pazar gllnU karımı gezdir. 
mek uzore lııt:ı.nbula götUrUıY.ordum. 
GUllzar, Yemf§to hep f!trafına. bakı • Uastıı kudıııcağız ba.sını ya tıklan yurın paı:ı.ya bu l&l t\Çartm.. polis - Orta.lıı:;rı kirlettim. Ne::lkığım! 

kuldırdı: oıUdilrUne söyler \"e Ekrem! takip et. Ku ura bakmn .• sJnlrlerlm oynaJı. 
-Boıı ele ıtUplıclcni~·ordum, kızım. tlrlrim. Bunlar ııl,a.nlııoıp bir 11eyl.er Ve blrdeıı ~·crlndeıı kalkarak: 

Gctlrlo bakayım ıuna bir kere ben \"ılrdııktan s:ınrıı ııynlıyorl:u. Çolc - Eve gldlyuruın, dedi, blra:r. )'a. 

de. bayağı lnsıuılarnu,_ • • tnyııu. SJnlrlerlm ba~ka tllrJU yatıf. 
Noeıa boroşu anoo.;ıne güsterJl. Neclfi: oııync:ılc. 

Neı!lt\.:ıın annesJ b;ıro,jfl. a;ı>z ııtar - Dolundırıcılnr... NeclA nrl<adaıtının l•oluna, rrdl. 
atmaz: Diye b3 •ırdı. JJo& sımda Şahlk:.:ıı.n Şahika bahçeye kAdar ı3111eJlye. 

- A_. bu benlın kocamJ:l:ı kalan ~lrdcnblre b~;ı dJn:ıa ve ıı::heb 17. rek yUrUdll. 
kırtc yıllık bore>:t dejtll Bl.c.lınkloln olnro.k öğllrnıeğe bıl,ladı. .Neclanın - Artık bıon yalnız Ş"lderlm ~eo. 

ıırknsınd:ı kllcllk bir (l\l) barrı annesi: - kızın lnlrlne dokundu.. U\cığım.A llahıusmarladık_ 

vıırdı. llu, rahmetlinin adının bııp Diyerek llz.üldU • / w 'il * 
har!J,l'dl. Dilğ'UııUıı:ıdD b:.ıııu IY.ıııo. he. Nccl!l nrl<achıl)ının omuzları.odan 

ıııyordu. 

- Ne. bakı.yorSllll, dodiın. 
- :Mehmede bakıyorum, dedi, 
Biraz aonra Mehmedln motörU gö. 

rUndll, GUI.Wır: 
- İ§te Mehmet, diye yanma ko~. 

\u. Melımedln elinde beyaz bir çıkın 
vardı. Güllzo.ra yııptı~ın doğrU ol.. 
ma.dığını ııöyledlm: 

- Sen de kocamsm, o da kOCl\m. 
4rtık bunu böyle bil! dedi. 

Ke.ndilerlnden ayrıldım. EyUpte 
Cllye etml17tl. O :r.alll3.ııın en bUyUk tuttu: 
lıu~·uıncu:arı b.ınıı. UçyUz. alim fly.ıt - Ne oldun, Şahika? Miden nıl 

Şnhlka ha.zırlanmrth. ' ı bJr o~ rakı lçerck mezarlıklarda 

Bn, d\Jn:neııı tam~mUe geç'1l0"nı,. ge~ v:ıkltıere ka.:1ar dola,traı. Sonra 
blçml terdi. l>ozuldu '? 

XcclA dolıınılırıldığını ani.ayınca - Bllnılyorum. Birdenbire blr ö. 
ağlam11~ b.ışl.,ılı. ~Urttl geldi .• mide~ b:ıbnıyor. 

9ablka: f~llnf şnka~ma koydJ: 
- CzUlmoyln, dedi, bWm yarın - Dnşım da llönU.ror. 

Güztepcde Covdetlo nl ~ıu~ız var. - O h.Aldc miden b<nulmu,. Sinir. 
Nl;;.ıın mera"lıul Kerim pıı;:ı:ıın kö.ıt. lenini'~ ka.n beyıılne vurı.lu~ llldcn 
kUınde olAc:ık .• bUlyorsuouz yA! Ke.. altu:st o1du. 

ti ama, midesinde bub.ntıd~ıı eser eve gelince, kanmla Mehmedl ka;'fı 
yoktu. lyırgıya. rakı !.çerlerken g'ÖrdUm. GU. 

Saraylı hamın bahçedea se.'ite:ıl • llzıır: 

yordu: - Ne kızıyor.sun, ben sana dedim, 
- Haydi kızım ..... vııpuru kaı:ıra. ya lklnlz de kocamaın.ız. 

t"ağı7.. Baban blzde-n önco 'itti, hke. Mehmet de: "'""" ~ 
leda çocuk doA'urcır ıl:ud.l... -Daha bilmiyor musun, dedt • 

(Deuamı Var) Dlyarbakırda blr bıçak aımıotım. 

~üçük Ufuılaı ıKıupon 

(C.ı .. .,p .. n11 dtlen C'i1Uerllo.1a• 
ı~ :.?tlru:ı ... e il) verme llll.niarı En S-On 

ıı:tk ct:ı pııras12 11 rccUıocaınır. l. 
Juılarııı guzetede goriild tU ı:klldl! 

•lmaııına dllıket l.'dllmelldlr. tilvl n. 
me tdıtıfl ı;onderen okuy-.ıcuların 

r.lllllıfın Kıılnmk U:ıere sarlb aC1WiJa.. 

riııl blldlrmı:lcrl llUım::lır. 

fvlenme teklif len: 
• 43 ya.şındıı. .; uksı!k talısWi, uca. 

retle ır.•ı;-5•:1, ecnebi dlll .. rdeı:ı bir kn. 

çına va.kıf, şen ve sıııhatıl, sıma ve 
ı!§k , g:ıfct u--ı. müı.enasıp ve kusur. 
uz. ı.,şl ve serveti blr aile refahını 

yüksek der.:?cede temine kl'UI bir bay. 
koyu kumral veya sıyıı.h gllr u.çu 
trı elti veya sıynıı göı;LU, güzel ve ga. 
yet mlıtenas p eTldamlı. en a.z itse 
tahsili görmu~. yaşı nıbayet ytrnıı 

yediyi geçmemiş, yUıtıe.c, g:ıyet te,. 
mlz, şeı:ı sevımıı \'C mıı.•Omath bi: 

kız.ııı evlcoınek lstem"'KteJır. (ı..,.D. 

K.) remzine mUracaat. _ 2 

fş nrtvarılaı 

20.25 ~n I .. rınd:ı 25. 80 lira i:" 
çalış:ıhılcct'k bir bu~ ona ihtiya.;
\"ıırdır kasiycılik nz çok lez~ahdıır_ 
!ık elinden ndcn lercilı edilir. 
Talıplcrrn nr le Cnl ı.ı Mıımhunc 

rnddrsi Ha-;nn r. a h n çnnl:ıcı 
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(Tal!lm kimdi) Y,B,)(Yedek dcnlzclı 

Acele gayet ucuz satılık 
hane 

Beş otlslı Jdln-ir kcri inc1e ter· 
Jtos, lmy\J ,.c elektrik ,·ar41ıı. i~· 
oifa Wrinci katta, 1ki odn 11.incl 
'k!ıtt3 \e bir odn dı.ırQ.('ıuln heı 
ı,at tn tıeia nı ılır. 25CO l!rn.rn 
\.11 t.ıl: kt :r. 
Beyoğlu: Sakıza~-a cnddcs' 

.\tlı E ... ;ıs olmk 19 Nuınar:l<if 
:.lılbiQe nni~t. 

ZA \'l - 1415 nuıııımılı bisiklc 
plakası kııybolmuşıur ıe.n{i ~ok_ 
lur. 
Selıremitıl Erefili malıallesi 214 

ııunıuralı eııcle Sabri Doda- (16, !>P 

ZA Yt E\'UA.U ÇA:S1'ASI - S.4 
gfuı evvel adliye dalreslle Gala.tasa.. 
ray araBlndıı. kahve renkte evr ~ 
çanta.qı z:ıyl olmuııtur. İçindeki ev. 
rak klın.ı:cnln tşlne yaramaz. Evrak 
iade edildiği to.kdrrde getiren mem 
nun edllcce· ti~. 

Gslıı..t3 eskl gllnırUk ııok 'it KUrk. 
~llbajı han ll num:ıı.rn (lG'iDl) 

e 
, 8.'lttarafı l ııcJ ~yfada 

mek Uzcre Avrupo..d:ı. lklnc.1 bir cep. 
he ııı:dması vaadlnln hemen tatbiki 
ıstenlimektcdir. 

Bu karar sureli b:ııveklle göodorL 
lcccktır. 

Rusyada Almanlar Rostofa 80 ki. 
lo.Dıctre yakla§mışlar ve 'l'aganrogun 
batısında hücuma geçmlşlordlr. HL 
dlselerln gld!şi eıı cld.11 korkulıı.n 

verecek nuıhlyo-tte telı\kkl edilmekte. 
dlr ki bunu da L1tvino!uo RuzvalU 
ziyaret ederek Slvyet kltııl nnın 

karşı koymak zorunda kaldi-kl:ın bu 
kıyı azaltmak için lklncl bir cephe 
açılmasını lstemlg olması h&barl ta. 
eyyUt etmektedir. 

Doyu Moyi gazete.el ba.şyazwnda 
diyor ki: 

"Ş!ımdt duruma kB.rfl koymakllğt. 
mız ltı.zundı.r. Rusya son d3r.ıco teb.. 
ilkeli bir vaziyettedir. Almnnlarıa 

Kafkasyayı alma.laTillın imkADsız ot. 
du~, Tlmoçenlronım ellnd" d:ıha 1n.. 
ıııınoo. ve malzemece lhtlyntlar bu • 
ıundug-u v~ bu llıtlyatıarla Ahnanla. 
nn Don sah!Uor1Me cıurdurulablle _ 
oeğl SÖl~lenlyor. HQ.dlseler bclld de 
verilen bu temlnatın doğru oldutu. 
nu teyit edecektir. Fakat fimdlkl 
halde Rus ıicatlnln neticeleri çok 
cld<ildlr. MUtteflk kuvveUertıı taha:u 
nıuı otmelerl !Azımgelon yUkU arttır_ 

rııakıtadrr. Ancak §lddoUi ebbU.9. 
lere girlşllmoslıı~ karar vermekle ?• 

lı/lYallere ltııpılarak hata J§lom mek.. 
l~lr ki yiğit mUtto!'lk.1mlzi V• ken. 
dimizl kurto.rnbatrtz.11 

yorun,ı.,. 

- Bak Cemil burada bıı.Jk& tt1rUl 
aöylom16sfn? 

- O zaman ıuurumu ka..r~otllll,' • 
tl,m. Bu ifadem ııel:l§l gUZe~dlr. Şlm. 

dl söylediğim ve ıor~ ht.klm!,lığ1tıdlil 
verdlflm lfndenı dogTı.ıdur. 

AD,J4l'C lVHA81).ll 
YARIN - Kocn6ındnn cl:ı\UCI o 1::yı 

Gilll~r neler ıuılntıyor f • 


