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Mal tepe Askeri Lisesin- ~ ~ 
den mezun olan geneler 1d~~:.':3:n 

' AltM_AKLARA~a6aE 

------- - · ' takip 
Akşehirde diplomalarını aldılar e d i ı i y 0 r 
İkinci cepheden 
ses sada yok ! 

Bir aralık günün meıı
.mu halini alan ikinci 
cepheden artık bahse
dilmez oldu. Bunun sır 
rını iki sebep üzerinde 
arayabiliriz •• --

Ya.zan: ŞOK.RV AHMED 

Kuleli Askeri Lisesinin 97 
inci gıldönümü kutlandı 

N<~ı'lh":• 12 (A_.AJ -::-- Mal~~ As 1 
l<Ni .....,.. '""''"'"il'<>' lörem bıcun Ak 
ıeıı:rde yapılmış ve yuızlercı' geııı; 
ıı.11' ol<ulu.-ı.: ı:eçmi)'tlr. 

MilU ~O.le Ylll"1'•ı>da Mi!!t 
Şet İır..nü"nilD gı>lJ> cepheoi k..-argil
hı olm:.k clbi tnoııı ootırası bulooan 
A...lı-..,.~b.:'r Bfl]ediye bir".as:. ön~ ya... 
pılan 1ıö'rne Üf'kl 1 marşfJ.e ~ı.n 
m..;., ~nczunJ.-:ra kıymetli m~Mrıtlurr 

• vc .. ilın;ş, ok ;..l Jrorrn.tt.anı kıurm~ )'"'31' 

bay R<>nm Ala•u genç me-runla!'ll 
wzllolrrlni lllıl•!m hoyec•n!ı bir 
ı:.u,!LSc söylt.'nl.İ~r. 

hınıduğun""""-, e' bı't!e faı3n."ı:iasmz. 
Çilnk(l ielilıl;ll '"" şmda, :\!illi Şe
I~ lril!Y"ü:lt hıooa ·ye ilr'1. r• rw:alll ık 
yapon ve >üı'!ı. uı-..,.., ylmıek h~ 

yec.ın ve h:ılıml.ar:ını taflyan fU m'll

t.cva.,; ııe~;yıı binasmm ı::aoevt bu 
Z'UlrUT.ı:la bu lruUu günü yaşamııkta
.r>z. Ta!ih ve tesa<ıüfü.-ı bu ~ 
Jutl"u:. minnet ve et,i1cr:ın hepimi?.in 
borcudur. 

Okul lron11,f.anı lııtndon 
llÖ<Z]erle talei>e.smo ..,,. 
VC"rrniş'ir; 

ııcara 111 
i,i.~ütleıini 

-D. N. B. ye göre : 

Rusların yeni bir 
mü da fa a hazırla
ması lmk4D ızdır 

---·---
Almanların b_u sene 

hedeflerine varacak
ları bildiriliyor 

Berlin, 12 (A.A.) - Alman 
ordulan ba."?kumandanlığını n 
tebliği: 
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Kuruttur 

SOVYETLlaE 00BE 

Voronej 
şehrinde 
taarruza 
geçildi · -Bir habere göre : 

Kareli berzalunda 
Finler Basların 111-
camıannı durdurttu 

---· 
Timoçenko orduların 
ja i:anklara yeni bir' 

silah kullanılıyot 1 

. \ 
M<JS!oo.va, 12 (A.A.) - Sov-

:ı et ögle tebliği: A L'IAN büyük taarru•u 
ba)fo:ııadan:. 'l.'.sr'da.ki 
,-".Liyet bugunkü duru· 

ınuıı.u alın.ıdao önce billıassa 
Çörçil'in Vaşington ziyarl"ti 
ve seyahat ile diinyanın güniin 
nıenuu halinde mc~~I olduğu 
b;ıhis, ik:""i cephe bahsi idi. Bu 
b.ılıis üurinde, bugiin durak kı· 
.Prrdaına:t. ol:nu~iur. 

KVıır,'tJt:ın &.."ümJe dcmi~ir Jti: 

Bu ırtnel lörenimi:ııı şu ""-da, lrut 
sal ha.tıralar ve t:ı.ıibi ·ha.kJ.kıatlaırla 
•)~'l<·a. süslıınınir ve nurlaon~ bu-

cSevlımli haı·biycHlcr, bu muıtlw 
IÜfl. ~sebctf!~ e>otı öı;rütıerin>J siz 

lere şöylece bul~.,, (11<"":• lstenm: 

Şark cephesinin cenup ke,i
minde piyade tüm<'olerine rn< n 
sup seyyar bırliklcr ve müfTe
:ı:ekr çekilmekte olan düşnıam 
durmadan takip etmektcilirler. 
Ml?'Wii mu:kavemctler her tara! 
ta i.rntı a erli lrn L,t iı·. 

Şarı.. cephesinin llarkof \'e dolayl.arın gösterir haril':ı Dun gece kuvvetJcr;m,z Yo
ı-oncj yak.ınlJnnda Kantem;. 
:•o\',;k çc' re"nde Lissiohansk 
kesiminde dü•şmania çarpı~..,. ;s
lar<l•r Cc-phneı.. ba ka kcsimle
T;n<ie önC>rr-J! hi\·~ir drg·~ih! k ol 
maml§t r. 

Ar;ı ba nİ\ in? 
Seb.,bi iki un~ur iizexlnde mü· 

talca etmek yer.~ dei;ildir. 
A - :llmrda husule gelen va· 

Zİ) etm ikinci cephe a~ılması dil 
§Üncesini tehire sc\·kctnıes3. 

B - M•) et • Alman harbinin 
bütün ,idd~li ile ba,Jaınıs olma· . . 
sı. 

Her iJ..i,inin iil;(üııde de başlı 
başnnca bir nn"'JUr olorak şu dii~Ü· 
nülür. 
DenıokTa ... -iJ~rin, henüz il.-inoeı 

bir cephe a~n1aya n1iic:.ait haµr
lık deretc~ine 'aranıaıınıı bulu.n 
nıalar, 

:'tlısrrda lıu,uJe gelen v;ıziye
tin n<>ti.,., alınakııuın başka ha§· 
ka teşebbiblerc hr< verilmesine 
mani olını!\t bir Jıak'kattir. Bu 
hakikat kadar d.emokrasileri.n j
kiııai bir cephe o.çnıai;a yarar ha 
znlıklannı henih. tamamilc bi
tirıneıniş bulnndııkları da bir ha 
kikattır. O Jıalde, ikinci cephe
nin açılmasının So•ı et • Alman 
nıücadelesinin kafi ııeti....,..ile sı· 
kı bir alakası oldtıı.'llnu kabul et
nıck g.-rektir. Bu nıü•adelenin 
sonunda 'a Alman'a bedelleri
ne ula'.'-1ı;·ı~·aeak. l~ So•3et Rus 
Y•n1n nmı..a\'Cmet ~ ııdretleri ta· 
~ntt.ııı dı"t"c<'ktir. Rıı,ıanın da
l aruı>a", 1\ •fkasları.n i.~tilaya uğ 
raıııaması takd' . ıl h Al 
1 • ıruı " arp · man"an 

' ın le Alınan ordu.sunun arzc<1...,...,;. . , 
"lkb:ııJı .,.,'J \·azı)'Ctc giire ya 19'13 1 

ar '" Yauna intikal ede
cek, yahutta biteeel..ıir Hirbin bi 
tebilmes; M>,:ak AJma~ı ordusu· 
nı..-ıı efind.,n gelebilen her ~yi 
l'•Pnı.asına rağmen ağır 1..11yiatı
na >nııkabil bi<; bir ~y yapama
nu~, Rusyayı kuv"l:etten ve mu· 
lı.avenıctten dü'!tirememiş, clka· 
11 ınnunıiyedelci itimadın ııarsıl· 
ını~ olm:ı.Jle mümkündür Böv
le bir durunMla garpte ...--...ae~k 
llcinci bir ~phe derhal. y4dırnn 
te.'iri ıtüsterir ve Almanyayı tes
lim olma.g,. ~vkcıder. Fakat nıs 
yanın mağh)p olması takdirlnde 
ise lı;orp yine bilnı•z. yine tng;ı. 
tere • Amerika • A !manya ile 
lıube devam ederler. BöyJoe Mr 
durumun ortaya çılıın- i3e an
uk Sovytıt Rusyanın mağhip oJ. 
nıasile kabildir. Sov) et a ... , ... Yl 
nıağlılp edebilmek için Almanya 
illln da takat belıınnedan mafı"
lıipt• larksır hale diişettği aşl
lud ... Çünkü, So,·y~derle AJ. 
nıanlar &f"8ıSlnda ttr.,yan eden 
hoğu,..._ hakikaten tarihin eşini 
lı.aydetnıe.tiği nM>etıe kanlı bir 
boğu~tur. 

R bcıl:'>tşınnnın wmına kadar 
kll'Lanılaok \akit müttefıklerin 
lf"hinc klt-ııwkt...ıir. Kızın da miit 
lefikJ.,rln lıe•abına kaz30llmı~ o 
ı.,.,ak, harp 1943 Hkbalıar'"" yazı 
tıa intikal etn · bııhuı3"akhr. O 
~~ı.te kadar 1011 biıı tavyarc 160 
bln taıık.. "' 14 mil onluk bir İn· 
~il.,, • Am.-rikaı: • Kanada ordu· 
111 Hic·ut bul mu• \ e bu ordıı}u 

ısoxt. ~-'- 3 si!. o 

Saracoğlunun 

Başvekil olması 

.Londra ve 
Berlinde 
iyi intiba 
bıraktı -Londra "Türkiyenin 

bitaraflığı hem arzu 
hem takdir edilmek-

ledir,, diyor 
Loı1'lıo., 12 (A.A.J 

- SaraeogJunUD ~a
binc re;.;ı.g;,,.., t.;ıyı. 

nlni nd.ioo•t bir er.
k•kle lt<ırı;ıhy;,n 1·1. 
mt~ g.lrl..tt:c.:i.. yrni 
baş\' ~~in v;..tan~e
ver~iği '"'e kıab:Jıyeti 
hak."'-Lı.d;a. \·ataı.'d~
la:·ır.n tarıı bir iti. 
IB'"-' tc 'kin e<ll"t"Ok 
s:ı.y36ı w ~naz.iye &ı~ 

b.ip oldut'..ı.01,.; yaz-

B~ • .ii:an 
ha:?ciye ll.i.W'T"ll:ı:-ı 
Saracoglı:-yu din!f"t:~ 
oksal.ardı meınl i-:Pt.. 

l•t<'"l\n mWC1'lh<• c<p 
hc':Si!:i belki d~ nM1'1 
!aza c-d>lı il """1< lc<"dl 
Bu birlik "°""ldujN 
lakd;roe B•:karı d<v 
lıetlcrinıin tcılA:tt tckf•r 
~!Aya uğt"a.r.olal"\ 
ve tliıly.::."İi,Tet kı.T.:cı 
muame J.elere meı.."'"U2 
kalı.Tıaları :rr..ultaıdrl1. 

di.>!lşr.:i gazcte Sar:ıc 
oğlunun, T·ı:"'k-!l.1-

man mıı.ıah-c&.ısin-in 

Her muvaffa.k'yet ve lel<Amü!ün, 
va~re hıeyatında.k~ hizmet ve mesıı, ı 
yfltl ~ ı-tırocağ-.r.ı, d!in ll.C''iert e\b:
sell foe t.al<ıbeJeti ik.ı.'fl, y:ıno haki! 
e]b,.eli haro;yeli olaoaj:-.nııo, on'b 

ve milletin en kır.vetll. ı:ı.;v.., ka.y

rııakl:ı.n bul""Vı>ğUmlt\l a 0 fa um.ı~
rnaymıı:. Mes!eı)nlz ve vazifm!.z tUıit 

7u.n.lunu lmrtınıaık ve yüık.<:t!l1meic 
olduğı.ına. görP. fi !ffi itada eherr..n:; 
:yoti de bü;y~.> 

Okul iromul.;>nı elkıı;lar aınısı.ndl> 
biten nıııtu<u.,cı:an "°"""• m=ml:ann 
lıiriJ>cisl Mohınrl Yoı.ıiloır a~ 
]..,ı ndına mlltabele e<leı·l'!r, dcıuı
te ('ttlkJOit vacileain yu.'<sc-kliğ;nl 

mlldrlk oldı6:'ar oı beliı'l:r.!7 ve tö-
11Plle san veıd1nıJ<ıtir. 

:K:on3r.ı. 12 (A.A.) - Ku'eli AP
ker! ];.-;in 1>7 i.-.cl yı 1 dllrrilml(l nru 
nescbetiJe b~i!.n mekt~:e ~: 
b~ lö. ı _yap . - Tö• • f'!lll:ıt:;[:.. 
da foc lll'Cdiml söy1"'!i!ii bir n•.ıluk• 
la m,-ı:otroin &ar>l'ı 1.arihlni ~ı.nu.; 
ve y;,ıc meı:ıın ol•n ,gmçl<'!"d00 lıir 
t:ılOO<> buna mtAmbele ntmısıit. 

• 'l'öreo gtızel b1ır ceçlt ı·oo.nile b;t
•ni§ v~ mi.lsUıL--lbel sabrayJnnmız ah...ı.
H 1.arafınWın şi<ldı·t;e oli<ıııJa.nmıştı" 

l'kısb:ıvda ve Ka.fka.qya saJ1f -
ıtin bir kaç l:imnnın.da askeTl ve 
Stratejik h<'d<>flcr· b.cmı"alanmış 
tır. 

Voronejın şimali rarbisınde 
düşmanın kendini k111iarmak ı· 
çin yaptı.ğı taamxıılar dün de hiç 
bir netice veımen1iştir. Bu rnu· 
harebcll"r esnasında 1~;vyercle-
rin de yaıdıan1 Ue 63 dü:şmnn 
tankı t.ahrip edilniştir. 

Qt"('l'in ışiıı:ıal ve şinı~li gaıibi 
sinciekı s:.hada düıım.:ı.n mühim 
m.i'lo!arda piyade k;:,vvetleri ve 

(SONU. 8\. 3 SÜ. aı 

Yeni bir bidlse 

Mayotte adasının 
işgal edilmesini 
Vişi protesto etti ---· 
ingilizler hiç bir 
mukavemetle 
karşllaşmadılar 

Vl.<i 12 (A. A) - Yan resmi ola 
rak a:ıağıdaki Jll()t neşr<<:liimJştiır: 

Bir k~ günrlenoberi Co•nı:>res 
Fransız taıkııın alıfa.lan gt'Upuıı -
!dan Ma~ adası raıd;;·o-telgraf 
me!!kezi ımıJlı:ıbcreleııiımiıze cevap 
vermemektedir. yabanı.'! knyr.<ı"A: 
)anla,. gelen halberlere göre, hiç f 
bir müdafaa. vasrt.a:;ı oL'U:ıyun bu , 
:ıda cebri bi.- bas.'loın'3 hcd~l' ol • • 
mwtur. 

tSO!l;TI. SA. 3 Si'. 6) 

18 Almanlar 
ticaret gemisi 
daha batırdılar 

---•ı---
İIDZ"8ı ~ Al- _ ~ii;ı!,ıQlr.aı~~ 
II1ll.ıl dc,.;llufımıu~ 

SA. ı ııt~. zı ·:tq,·ekii olma&1 heriaralta iyi karşıla.nanSııraçoğlu 

il E O 
\ 

Bu ay içinde batır•- · 
ıaa gemilerin tonajı 

225,900 1 buldu 

1 Dünkü At Yarışları - 1 

)ikinci koşu onaltı lira kazandırdı 
\ 

. Menevı,, Huma Hatun, Tuna dandi 
)destegül ko ularda birinci geldil r: 

Ben..ll, 12 .(A..t\.) - Hususi 
tebliğ; 

Alman orduları bSŞ:.uman· 
da.ııLğı b!klinyor· 
Alınan denizaltıları Birlc-ş''~ 

Amerikan n Atlant Kıy.;a.rı a· 
çığınd:ı tnpyddln llC. bin toni· 
Jli,t;., ıutnrıııda 18 dii~1a'1 ticaret 
gem.s: b&tırmıştır. 

7 b•n tıooıli.toluk ba '<a bir 
g~ torp< e h~sara nrratılirr. ">• 

ayrıca 3 ticaret yclke,ı.isi d top 
ak ·i ile batırıl'Tl lır 

lngilizlerin 
taarruzları l 

devam ediyor -2000 Mihver as· 
keri esir edildi ---· 

İngiliz mevzileri şid· 
detle bombalandı 
Bcrl:n, 12 (A.A.) - :\rı.;uda 

Elakmen nıev<::I ı·trafıııdaki çc 
tin muıhm:ebeler devam etmek· 
te<lir. 111 tııhaı ebe ve pike bonıt>a 
tayyarel<'rinden mürcltk<'p filo 
lar ağır ıve pek ağır çapta bom
balarl:ı İıııgili.z mcwzilcıine ve 
n10tıör~ ~ grup~ara taarruz e-tmiş 
l<>n:J:r. Dü'Jllllaaı ağır lıasar?ara 
ıığı-a1ılmıştLr. Hava muharebele 

lSO:.'\ U. SA. 3 St'. ll 

: ~ 
İnı:iliz taanuzlnnnı karşılayan 

llfareşal Rommel 

Bir lsveç gemisi 

daha batırıldı 

Baslar bu gibi 114-
cUselerden mesuı 
de mz, dediler 

lsveç, g e mile r in 
Ruslar tarafından 

batırıldıiına kani 
Stokbolım 12 (A. A.) - Cuamır 

tesi ~= neşrcdii<'n. 1 eç te'b
li.ği ııf:ylc ele . tedir: 

5GOO tıoaillato tutıırmd:ı mo1( = 
ı .. Lulca İsveç gemisi dun öğle-Moda koyunda deniz yarış- J3u kayı.plar, Tcmm"z ayı l:ıa

şındanbcrı Ati nlık, h· z Ok:y.ı. 
' d n oo::-ra arıımnıkı b " u 

nusu \C A de den ıl.:ırı-
ız •ıtta!ınd r bat. ı diış· 

gemi! r n s~ , 225900 
(SO ·L• S'\ S SÜ, 7) 

ları da al/ika ilet~~'.~ '":~!t,~~ !: 
\.afi::.C içınde d:ı· ,.a:ııı {'t\e bir 
der.' 1'tı taraf 'ld 11 torpıl 
" ı <t'Ç Sil -"!Jd y 
c.! .. 'r ... d ~tlı.ı r: 

( Ol"U. SA 3 

a
p. 
G) 

-------,.. 
Dantzige hava 
akını yapıldı 

• 
İngiliz uçakları 
İsveç - · Danimarka 
arasındaki sulara 

Maya döktDler 
Berliı:ı, 12 (A.A.) D-Jın G"Ce Al 

man hava lrwvctler attr çapta 
borl T a İngi!teenin fa.Ik ı~Jjn 
de ıı'J-atejôk bcdcfJ.. ;e iaal"rlE eaır.4 
le:-dir. Saint - G<'<> es bnalınxı ce-
11,_.ı lwmıIJda. bir tlearet vııpuru tı;r 
W.i;=n 'it.dil sin1l b. :r-ıııJı;.n bir 
taclm.4Z ('611.• . ..lJda ~r ... u~ılr:ı:ş... 
hr. 

(SOl\U, SA, S c;tı, 7) 

Ma..ıul\ a, l!'. (A.A.} - So·•· 
yet oğle te'oliği ek : 

Alınanlar, uğı·.,dıkl.m k~y.p 
kırı hesa.ba kamıaksızır Voro
nej ax.n!arındaki çarp.şr.:alara 
taze ihtıyat kuV\·ctJerı sÜl""'.'t·ğe 
devam ediyorlar. 

:Nbskm a, 12 (A.A.) - Von 
Klci.<rt l\Iosk<Y\·a • Rosto! derniı
yolu!' un k t ye- ola:ı Voronej 
önünde Den 'le!ırindcn esas or· 
duwını geÇ>"rtınek gay:ı·ı tiyle 
Rus C<'plh i kesi ı,. ,den \'e 

AJmanya<lan acele tak:\·iyc kıt· 

alan getlrmekt~du:. Harko!tan 
Alın.an kıt'aları b:sikl tleıie gel• 
mekre<Lr 

Voronej batısında Timoçcnko, 
(!lO.ro. SA. S sti. 5) 

Kunduracıların gizleri aydın 1 

Bayanlara 5 liraya 
iskarpin! 

~~~~~~~ .. lüks 
Altı tabta iskarpinler istanbulun dört 
yanını sarmala başladı. Kış modelleri~& 

yapılacak. Er ekler de istiyorlar 1 

Bir ml1Jd.1tm "\: aır' , B:.mu b tı.in ta 
d.ızılar, genç Jcız babala.rı, l:t'll>Ç kü· 
dm :ıocı.;,a lal"l o!rusu:tlar ... 

O<* ucuz. ıı<* p:-at1lc lmıd.n ayall
kalı1lar> iıllal ed'li~r. B1r çi.c! .,,.,_ 
d"tlıı "4>3.:-!nr.e.n ır lili popo.;lar oiııe 
yalnız beş lU-aya mal o}ıu-or. Belld 
ı.,,.""'3lt isteıııılyorra:ın=, ıı<mıme li 
m..ı ed-n, y e..-iııi t a.r it edct-<>ii' m. 

Yazan: NERiMAN HIKMETı 

Ama c;cıec<'ğinız 1er bil:v\llr, an!• 
bfr ~· maf•••sı detilctir, Bu 
,..-ıl ı:mö.a uc~ h.alk ıt.ipini icat ede"' 
..,.,,. """""nda oyald<ob>cılaır c<m\ye 
ı...e ""''J>SUP br ayalduı.btcı zano:ıet. 
O"iit':Yin. Ne a>·~bıcı~a.." \JıCW.& 
mal eıı.cc oıerl"' ıı;yı:ldratıı tip; 
bG;.n. nıt:..:.abüaı.n:ı ~:ımiş.t;r, r.e 

(DE\" A..'111 2 Cİ S.UIİn:DE) 

Itri•• ·'*'''Ei?iQltiili4 tii] 
Eşek eti satılıyormuş ! 

Gazetel<'rinıi2dm birinde gö • 
:ıü~ ttlefonla veıilnıış bir İzmir 
haberi çarptı. Üç kafadar •okak 
aralarında e ok eti ı;.atarken ) a· 
blanrmşlar; ellerinde bulunan 
kırk 'U kadar kilo et mü"'4ere 
edilırriş, evleri aranmış, orada da 
kesilip satılmak ü:ı..ere çarşıdan 
aldık !arı ilıily ar lriı: tışdc !Mıhr11· 
-~! .. 

Bu haberi telefonla veren JMS 

lekda eşek eti satanlar hakkın· 
da kanuni aldbat yapıln1ad1ğını 
YllEQ<>r: hl"r halde eşek ka~pla
nnı ..erbcst bırakmamış ol<alar 
gerektir. Yazık .. 

Bugünkü ıMOsil bu hah<'i oku
' u11<:a til......iııirlcr H' hele bizim 
yırzık~ d'~isi:ııi7c lıart:et edip kt· 
zarlar. llnksulık ederler. Bunda 
tiksint'<"ek \'C kmıeak hi.; bir •Y 
,-oktur. I:; ek ka.s.~plı ~, hnrplerin 
doğurd ıh, bir nlı' \ rri,tir, bu a
lı veri< )np~ıılarn e\·inde t'anlı 
bir l'Sf..~k b ,Junfinğnna f.ıre, iir 
\afadar ölmiıs c.şt>k eti . a!n113 or· 

Y A Z A N: :-=-ı 

l_!ELA!\Iİ iZZET s~~I 
!arını~; demek k.i, bir derece) o 
kadar da iıısaflı insanlamu.~ .• 
Ya.ık !.. dememize 'elince: 

191-l harbinde bu çilekes hayva· 
ıı.ın etini çok yediğimizi harpten 
M>llr.l öğrendik.. Bize lıtı eti yedir 
miş olanlar da, bu işi muvaffak!· 
) etle başard>klarmdan ~~Ja~ı 
hayli ö{,oilndülerdi. Bumın ıçıo h 
ıııirli kasaplar hakkında kanuni 
takibat yapıldıı:-> için ) az.ık!. D~ 
dik. 

Tik.inme balı.\iue gelince: Bu· 
günkiiler· bizi düşüniip tihin. 
nıhinler .• Bu lıu'u~ta daha fazla 
malümat almak i,t~·cr>ler, eşek 
t'ticin fa~·dalanm öğrl".nmek ıır
nısundn olanlar da !<a) ıo Celirl 
'lfulıtnra ha' vı•r·ıınlar. 

İznıirde cwk rli 'atıldıl;ını du 
) an pek çok l.i'i muhuklrnl- lıe· 
nim gı"'bi Sann doktorııır kulak· 
)arını uıı.lal.n)>Jarılır. . . 
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ıazan : ZIYA Şii.KIR 
Dive. cami!ıerde, ınıedresekT· 

d-0 • ;,'>lla!tia, ı;.ıi<-aklard:a, mey • 
dan.'l.ardı triıliisa tıwlln hal!!t ara 
mda, bar l:ıar ba(:1rryorlardı. 

(K2zv:r.) li bir kocın 
İran'mn (Ka;ııvin) Ş€iırinde 

(Mıolla CeV'!lt) ismime 6e!lÇ bir 
ahın vardı. Bu adam, btiyük bir 
servt te ve <bühaıısa zengin bir kü 
tıü plıaneye m~lililıi. 

:iv lla Cevat, servetiı:e rağmen 
dlger Kaz:vinliler gibi va!<ıt:ini 
b-:ış ı;t;:ıımPki.eU \'e b'.l'lıassa se
fa;h ı:ııen hoşla.mrıa11x!t. Bütün za· 
mu . ~.o zıengm kütiiphan~~.T- -
de geçirt ·. Ve en büyük z:cvki 
de, V'İi. 11'\"Cl' rli dostlariyle 
mU.h· ıaıseluc ve mün ka:;alara 
gı~ ıcti. 

Bu d$tlan arıısırda, en yakın 
t:1 r !arından olan bir :kadın 

da vıirdı. Bu kadın da bi.itiin Kaz 
v<o e miisteona bir şöhret alm.§
tı. 

Onun bu şöhreti, muhtelif se
bep re ıstinııt cıdiyorctu ... Evve
la. hal'&ı.I c1e [: zeİ<li. Fa.,aıt şo.h 
re ne bı.mdan daha lvvvetli bir 
sc.u<:p \'~ ki o aa, d · er İran 
kadın arı gilbi cahil dcgıld Biliı 
kıs, en y\iltsck fıl ıloerle her ,ür
lu ıııl-ıx;lere ve ml;ınrn:aşalara gi
l'İrecP"' derecede taıhsil görmüş 
o ıası i<li. 

O tari:hte lran kııdmları, ceha-
•le~ içinde yiızüyttlaıtlı. Kemli.le
m . uyup y=naya hev{'S e<t.me
<hc ri g'.ıbi, mamleikctin cahlla • 
ne taaıssıt>u da dolaınsil~ a;Jeler
de d.:.zl.ar ın tahr.i! ·gür:meleriı>e 
mı:ıı.i oluıyQrlaroı. 

F" k.r. t, (F ahrüunasa) adını ta· 
şıyaı. bu genç ve güzel karlın, bü
tüu Ir:m ka.dırdan al'66ında, par
lar b' r fu · a te.<i!cil ediyordu. O 
= e.kak alimk!'i hiile hayrette 
hıraikan ilim ve irfanı, lıeMese 
l-..aıyret veriyerı-dıu 

Bu ger'ç kad:ın, sıik stlt Molla 
Cevad ın E'\ ine geP rdi. Ot:un zooı 
gin kütü;Jhanesiıııdeki lütaplar. 
da.ıı i9t ifık' ~ ederek 

Fahriinm.'Q, blir gün yilııe hl' kıi
iap ar<mıJk i~.in küt:Ephar.eye gir 
d i. Kitapları 1'..ar~ı.rn'ken, o za· 
marıa kadar gıöıımedigi bir Jııitap 
gÖ>ıu~e IB;ıti 

Bu k&bı 6ldı. Açtı. Arap lisa• 
n:Je ya W>Ş olan kiW:ım açılan 
~fa ı da, u satırlll'r gOıüne 

çarıptı. 

•Ey b&tıl iti.1<ıı:lla1:11 ve cahi1a· 

kal'Ş!Sında, h6J'Y1'€ttc kaldı Çül'l"' 
i..ii, ilmı.n ha!k':Jrat:inden uızaık.laş

m olan (Mıolla) lar böy'le düşün 
müyorlardı. Onlara, mezara gi
ren · ölünün başına derhal 
(sual meldkleri) nic dikileceğin
den ... Ve öfücıün cLirileceğin· 

derM•• =lan suallere tevap ve
rik-ceğinden.... Eğer hayatında 
gfuuııh işmiş ise, az:ap çeloece
gir.rlen ... (Mahşer günü, kefıcni· 
ni sırt.ııın alarak g~-ğinden. •• 
va;aıiır buna OOızer Ş':'yierdıen 
bahsediyQrlıntlı. 

Fahrürarisa bu ilci 2'lt düşünce 
arasında kısa bir mukaıyese yap
tıkta.r. sonra, kırtıııbın bir sayfa51. 
nı daha açtı. Orada da şu satır 
gözüır..e çanptı: 

(G~iş asırlarda (Allah), in· 
sanları ( d'in) e da<vet etmek için 
peygamberler' göndeııın~-tir ... 
Bunlar, (din peJ'gamberleıi) dir. 
Ve bu peygaımberlerın sonW".cu
su da, (Harıreti Muiha'IT.ım ') tir. 

•Fakat, lbundıtrı oon~a da pey
gsımıberler gelecektir. Bunlar, 
(ahlak\~ farzilet peygaııuoerleııi) 
dir 

•Bu peygamberlerin arasında 
ıbir (karlın) da bulunacaktır ... 
Bu kadın, nn,;~e, faz1lı::·~·-~!', d.~cr 
bir çok kıyn1~tH me:zıyetlC'!'i~: b1i 
viık bir şeref mevki~ kaıı::ınacak.. 

(Daha 'ar) 

Hayırlt misafir 

Çaldığı kumaş icin 
dün tevkif edildi 

Bir müdl€t evvel Samsundan 
şe<hrirnize gelen Kazım isminde 
bir çocuk terzilik yapan dayısı 
Allıdiırralımanda m:safır kalnuş 
goçen gün bir mikıta.r kumaş ça 
Jarak kaçmıştır. 
Kiızım 'kı.ıımaşları şajkacı Kah 

ramana vemniş, buna mukabil 
de bir çi.lit ayakkabı ve mendil 
alımıştır. Fak.at biraz da para 
istiy€n Kazmı ile Kahra-man an
laşamam~, vaziyet. p01ise ih
bar edilmiş ilk.isi de cürmümeş
hut mahkemesine v:r'bnişı.,l"' 

dir. 
~ına sonunUıı Kazım tev

k>f edilmiştir, şapkac• Kahra
man ikam<!tıJ.ma. bağwmara'k: 
serbest bırakılmı,,<>tır. ....... ....... . .. .,,.,. '" .... 

ne haıaf.lcre ~:uıarak bakikat 

1 teı:. .ıızakla§an bu<daL•larJ... Da- ı. 
ha ne sıa.: zamao:ı ~il nıüçte- -
hitkrllı p~,ıerinden k.oşacaksı • 

OÇUK HA'!l!RLEft 1 
---, -- -- --- - z::=:: ;=-re * Dün şehrimiz:n b:ızı semt 

lerinde, biJlıassa Boğazlç'ndıe 

kafi miktarda buz: btılunama
mıştır. Alakadar!.arın bugünler
de buz i~ini kat'i olar><k hallede 
celrJeri umı.ı1nakta•fo:. 

nrz . Dar::ı ne z:;.nıana kadar, öl 
diikten SOlll'a clirleceğ.dzıe inan& 

cak..ını:z?... <JJ>U iyi tilin ki ö
!iın., niç b'r t ıJ götürmeyen bir 
h·~ . Ölılü~:ıten scınr

0

a, top. 
rağ:ı ter.k.edl'len \"Ucıx!ümüz cii· 
ı:iiyeQC!r eriyecek, lı:Jprağa i~ti-
k ı eıOC-cek... Ancak r wooz, 
o.:.{!r=cc cloi:rura (Alldı) a gi-

d ek~··· -
F'aımr<.i >sa Ol<lllÔ!lğ'.ı satırlar 

· ;ıı; ınrla d'UI' a.ladı. O taas!ij) mu 
hi.lıiıııde, ilk 'C!<t'f.a olaraık lesacfü.f 
ettlgıı bn k ar açık im ~üş 

B'1..m i<ın ka:ı.ımı\nış b:r ci: t, 
kayb dilecek but.ün b'r salta 
ta bcJ 'ldir. Si.?: m-dem'kl b' iın 
deı ide<. rfönme dost hir ın<•lca 
bulmu ımuzdur. Ba, bumm ili 
niheye bu r,ekildc b;,rd"'-·aın o1a 
canma del.'ılct e)-1-e:r. Y .ol<sa ba
s:t bır t hdit bizi ®11tıar1111ızıt 

dıii:jlııanlarımıza teslime icbar 

eytı .emeı:. Bu cihet bövlece ma 
lüd ola'. aKldı kl karşımt.ıdaki 
adam tıııü4tcl'Ck dü~srumızd:.r. 
T.mur ii)'!le b'r liı.in t~k hacak· 
tır ki cmun bu namesile n y; ~
rab ~rl"fk i"1.roiğlni biz feb
!DE:y~miş 'bulunuyoruz. Behey 

birad<:n'T q; ıkvlc!'.IU! ()nl'.n kt.4-
di ~~....,u ha 

Onun b•ze daha gd'\'71 ,aTdır, 
aln ı ·yaset l: .yctı ile ha· 

r Ette menfaat tasa>vur e-yle
m kted nla!!nyo::- musun? 
Ser. b.zi onun kaorti rnahsusun
dan habe 2r dej!il miyız zane· 
de!'S.n ! . H ra beh ·y dev le!lfı bi
raderim!. Sen l.ı'zi b.iylc ç: ~ et
ten ma;mlll köfteleri hazma .ıı:a· 

biiı} elli mi sanırs u? 
• el.ara Yusuf Han. bu bela· 
ğ;:t. (!) ka!ŞJ6ında !alüebkenı kı.l 

ır.ı;;tı. Maamafih hiç •ül'b~iı 

s••viruniftl dıe-
Gerdamnın top etlerin oyr>a 

tarak ,ankı b'•ğazı ndaıı Ma~ ı a 

* Mahru.kat ofisi bu ay iç;ıı
cıe şehri 'tn2e bol miktarda odun 
getirtıtn.-;!e başlıyaoaktır. Tutu
lan <k'polar<lan halka kolayh:ı.la 
odun verile<:ekl.ir. * Beyazıita bir ~un.duracı 
il 'kk!ınmdan büyük bir parça 
ki'sele çalan İsa dün 1,5 ızy hap
se m~İlıtl ed'lm!ı;tir . 

hak!ka.en ç>ğ (1) .ki)fıelcr ;ıeçi· 
~mı.aş gi.bi yuLkun .. yatlrun:ı.: 

- Haşll aaa!. Haşaa.a. tli,y-e 
ı;('ryı en< ı. 
Yıldlmm bu ceV'.ı.ba. fazla .,. 

hemın.iyet veımelı:sWn d!>ğrut

du 
Bu, rn[i at n n.iıayeı 

duğuna aJiime.tti. 
ul-

Y" uf Han da derakap 'aya~ 
ka an u lüzum gördü. Beyazot 
Au ri ın ikıo!una geçtı ve 
kisi bı en gen·~ hat-ıelı>rle d -

van odasından çıkıtılar. 

Yılrlınm dehlizin a} etine 
kadar mısafirinr selamet1cli. 

Sonra kend.si, seri adımlarla 
geriye d6ndü. Adeta ~r g'bı 
bir sürat!le hareme doğru an 
d~ 

Fakat tam haremi sek'.'.rolığa 
r.ı.pteden kapıyı ıııçuken, ~klma 
hır y gefmJşmiş gibi birden ge 
tuye ıi>naü ,tekrar divan odası· 

(1) Çiğ kö~e (er cm şark 1'iU· 
yctlcriııd,e çok makt>Ule ııeçm<!lç 
tedir, 

Lozan 
Sulhu 

• 
24 Tem muz cuma 
2ünü Üniversitede 
törenle kutlaaacak 

Lozan sullrunun iınrıalan· 

dığ1 24 Temımız günü üniver 
ır. te mCi'kez binasında büyük 
bir tören yapılacaktır, 24 
Temmuz ayni zamanda cHu
kukıçıılar bayramı. olduğu i· 
çin o gün Lozan bayramı ile 
birlikte hukuk bayraıını da 
kutlanacaktll'. 

Ünive" :ite Rektörii Profe
sör Ctmil Bil.<;el o gıüıı Loza
nııı elıııniyetini ve bugünnru 
durum karşısın.da o zamanki 
Lazanın tesirlerini anlatan 
bir loon!eraru; verecektir. 

Deri renkleri 
tahdidatı için mü 

racaat yapıldı 
Bu surette ~an,ura 
llatıannın lşacetı 

soylealyor 
Ayak!kdbıcılar cemiyeti bir 

mfuiıdEt ör.ce aLıikadarlara mü· 
racaat ederak deri rel'klerinin 
tatıdid'ni ist<ımişti. Bu ısteğe gö
re tleri reılkleri beyaz, siyah ve 
lroyu vişne çürüğü olarak bDYa· 
na'Cak der:lerle muayyen nıodel 
kum:rma y;ıpılacak ve yeni 
yeni ren\derin moda ohnasile de 
rilerin pahalılaşmasının önüne 
geçilecek ve deri lsrafma ırui.ni 
o.ıunacaktır. 

Sen günlettle moda olan yeni 
renkler dolayıs'le ayakıkalbıcılar 
cemiyeti müracaa..ini tek.ara 
karar verıni ir. 

Ha'l'buki yeni türeyen koyu 
san renkli kundura1a: edl ı Z1er 
arasında pek revaç bulmakta
dır. 

Antigone 
Temsilleri 

Yeaıden Ud temsil 
verilmesi için Ve
lıAlete başvuruldu 
Şehrimizde Anligıone'i temsil 

eden dev'let ko!lServatuıın ar
tist ve tal-ebesi dün gec.-e son 
temsillerini de 'ermişler ve s<k 
SLk ıı]k~arııını,.<Jarctr. 

Eminönü HaTkevi sc.;yal yaf'. 
dım şu_ s: tamfırıd. n dm et e
di e-ı artistterin Yerdikleri 1em· 
si •• er ıı.t iccs:nde <Galeri ha
ıı.ç) Halkevıne net ol<.r \: 4000 
1ira hasılat teomin edilıniı[lt'r 

ErninC.nü Ha lkevi tloo.rif Ve· 
ka1etine n'iiracaat <.-d.rek: &r'ti>ıt· 
Jern şehrimizde -'<.i lem ·t ara 
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_____ ,____ dün yakalandı 

Bcrabar yaşadığı del.kanlı kapının önünden 
kolunda bir kızla geçerken dayanamamış ve •. 

Onun yüzüne güzelmi derler 
bi:lmem amma ço.k esmer bi~ 
kadındı. İri siyah büyüleyici, 
hülyalı gözleri vamı. ElbiseleTi 
çıdk şık değiJdi, haddınden faz· 
la boy~n:mış, modaya uygun git 
meğe mümf~ün mertebe gayret 
~atletmiş ... 

Daha ziyade arap kadınlarına 
benziyordcı. IIallnde o iklim ve 
havanın s.caklığı yiirıünde o 
memkket.lerin ifadesi ve husu· 
s'.ycti buluıntıyordu. Ya~aran ri
mel1i gözlerinin ucuna mend;li
ni dQkurdurara~ ltirıpikleri ara
sında topla.nan, mü.temadi yaş· 
ları siliyordu. 

Bu genç kadının rl:ı derdi ne 
id ? Asliye ceza mahkemesinin 
önür.dc, yanın.da bulunanlaıla 

konttm)'<>'du 
- Tam beş sene birlikq,, ya

şadık. Ben cnu nasıl ~evmi,.t·m 
bilemezısinlz. O çoı~' faki; b.r 
gençt'. O zaman benin' fıalim 

çok yeı·:nde idi. Bir giydiğimi 
arkama bir d'llha ~lkmuy'Drdıım. 
Her türHi eğ'lence benim içindi. 
Tan 11 naJ.ı;tım, gö.ı.~mıed:ğim 
yoktu; SE!ı!olst !ıayat ya.,ıyor

dum. O çok dürust teııniıı bir a
ileye meru;up bir gençli. Onun· 
lıı beraber yaşamağa karar ver 
diğ'miz gün bütiin dbf;tlan aile
si ak.abası kenıhsine yüz çe
viniller; asla beni kabul etm> 
yor1an:iı. 

Fakat o kadar sevişiyorduk 1ci 
\ her !ürlü sed aŞlwnmn seline 
1 daya.nnm.dı.. Biz kendi saadeti· 

I 
ınizl.e sadroş o)muıştuk. Gözli· 
müız etrafı dünyayı görmüyor
du . .A.ç yattığıııroz gec<>ler saade
timize cll:>yum olımuyordu. B:.Z 
biı1birim'zi kfıinat görüyurduk. 
Artık adeta evine !oocasına 

dii§lkün b:r aile kı.dını d.muş

tum. ~ni ni.k31'Jıyacakt11 nüfus 
işlerim'ız mani t~1 E:d:yordu. 
Bu yeni hüviıyetime o ka.CI:a.r ı
SUUT.I,? ve alışmıştım ki günah
kar b'r kad:ı.rım benim gibi me
lek olu'\"ermcsi bir muci2ıe ~ayı
liırdi. İıçiımıde onun aşkı b<mi dün 
yaya yenide ngetimı · ro. E\'vel
ce başka tüı";ü yaşamış zısı 

bulurnnıyan b:r kadi.nd1m ~an
ki ... 

Bu tam dört sene sürdü. &
şirci seneye girince eve g,-cik
mC.:~e başladı. Her şeye bir ba· 
hane bulup kavga eıliyor, hep 
oomurtuy.:ırdu. Bıı tedrici d~ğiş 
menin .-.ebclıini QOk geroıed.»n 
ank:m1•lrm. Maha11.emizdıen ye
ni tanı!'tığı bir kızı kanduımış o
nunla evle:nımek !~in çıldırıyor· 
mwş. 

Bunu duyunca deli o'durn, çıl 
dırciım Meta .. Ona ya1'vaıtlım: 
<Sakın reni te~'te.iıme, ten sen
siz yaşıya'!lam, refes alamam. 

vemıeleri:-1 rica etmiştir. 
VeY.ı.• !'n bu uıü.sa:ı.aeyi vN-e 

ceğı kı... ·etle rnNı:lınaktad.r. 

de<l1m. Her defasınrla bana har 
karet etti. Kirl!i mazimi yüzüme 
vıurarak benim gihi bir k~dmın 
kaç paralık değeri bu1unrlı.ığu· 

nu yüzüme çal'!)tı. Artık anlıyor 
dum. Makara hıızlıa yokuş aşağ• 
gidiyor, çözülüycmdu. Aciz bir 
kadındı.ın etimden ne gelirdi? 

für gün kı:ılla beraber evin 

önünci"n g<!Çtilderini gördüm. 
Nasıl oldu bilmiyornm. Üzcrle

rie bir bava suyu pencereden 
boşaltrveruniş;m ... Daha b:< kaç 

hadiseyi de üstiiste koyarak be 

n. ma lıkemeye vercl1l er • 
Giicüyursunuz ya tayatım ne 

kadar acıklı! Dllnye:r!a ne ~k, 
ne sı;rYet ne de guzeıı, k devam 
ı~o1uy r, heP5;'lin soııunda mu
am.a.1n bir hi.ç var. 

Genç kadın mütemadiyen söv 
lü;v-m-du. Anlaıt p M"f vancııkça 
ferahlıyor gilb'.ydi 

AYŞE GÜL 

Yeni r.>laı cinayet 

Kadı köyünde 
l>ir kadın boğu
lup kuyuya atıl<lı 

alıtlkat başladı 
.Müd:leiu:mıırnilil< yeni bir öl,. 

dümıe t:ad.tsesi Ü1lE'rinde tahki
kata baslamı~tır. Verilen malu
mata göre hiidisenin mahiyeti 
şövlece hu ' edUebilir: 

KaWköyünde Yeldeğimnenin
dt 39 numaralı evin zemin ka
bııda bulunan bir kuyunun son 
günler.de fena ha.de koktuğu. 
z.ıi>.taya ihbar edi}nüşlir. Zabı· 
ta :1.faiyenltn yaıdımı ıle kuyu
daıki suyu boşa.hımış ve 55 ya~ 
ları,,da bir kadın cesedi çıkarıl· 
m•;;tır. Bun un üzer ne adliy~ 
ck>kloru Salih Haşım hadlscden 
h«berdar edi.lmiljıtir. 

Salih Haşıını cesedi muayene 
eıtıkıten sanra kadının boğazın
da bazı emareler g6rmü.ş ve k1.1r 
yuya atılan cesedin -J:o.~1uhrnk 
öl-:l.iı.ğü ne<t!cesine varılmıştır. 
Ce~ morga kal.dırıhnış ve ev
de olurcnlanıı ifadeler;ne mfüa 
caat ecJ;!m'.ştir. 

39 nuınn'3.lı evde oturanlar, 
10 gün karlar önce yanlarına mi 
sıdir gelen Satiryanın ortadan 
kaYboJ.:!uğunu, k.endilerinin de 
vak':.dan hııberleri buluıı.madl· 
ğını, Satiryanın belki kuyudan 
su çekerken di~ bcğultluğu· 
nu bi1dirm5şleuiir. Fakat zabıta 
bu .Ortadan byıool.m3• hô.dise
sinin ~lce pol:se bilocrilıme
m;.; obnas• iiı:'ıer;ııde dumıull*ur. 
Tafık;kat devam etrn,.kıtedir. 

Cinayete sebep 
yalnız 150 liradır 

Üsküdarda kahveci Kemalin 
100 lira için vo!da ooyuld'uğıınu 
v.z başına Mıdirilen bir darbe ne 
ticesinde de öki~ünü yazını~ 
tı'k. Ü>iküdar miiddciumumiliği 
yaptığı tahkikat neticesinde ooy 
guncu katilin sabıkalılardan Aıb 
dullaıtı Yı!ımaz olduğunu tesbit 
etmiştT. 

Ahd'UMl•h Yıhnaz ya!<alanmış 
ve tevkif edi.lıniştir. 

Kunduracıların 
gözleri aydın ! 
Bayaı.lara 5 liraya 

lüks iskarpin ! 
(BCL§ tatafı 1 jıı.ci ~ayfada) 

de den 'k~lı· ış\er1l aJ.ik .. ı \:.ır

dır orınnt .. 
Bu:;u.ı.ı 11.:iwl ayakknb1 ı;Aya.sasına 

ınr.ıtıh ~ bı r daroe indiren bu ;..dtun 
€:-sikı t8ıkur~acı Talat Pe.k,güı~öıd'i.iı·. 

D~ı<atıl acı. Bavazıllan K~ya ınt·r

kt:Il ya_. ~P yı,,;ılDıanı.a.:>J. hah ıui.imı:

,lk:ı...ş..:ıda olan tarihi ruı.moauun ka..--şı

sındd...lı('. lier halde orddan gelip 
ge~ günm~jt.Lni.ızıdUT. Eger ci°k
lka.t etn4 1ser»z sOn tiinlrrde bu mu 
1'•1'811.i o üdıık amııı. t<"IPtsıııı<l•n ~ıp 
k:ıJd.ınmQa niibet bekiryetı e:enç tkll, 
lkadı.ı> ieıiler• göımD.sün!Eci.k. 

A.ya.lu«Mhı.cJarın bu mti!Jıı;; ı-..b

ıbf!'Yi hen de zi.> arot ettim, O ~ es 
k"'1 g.b yeı e ot ·nıış ön'lmle t;ı
b"n ıdı 1 ir_inıe bl'rlZ.er btr şry druru
yvnfo. D~n.ın dö<t d:uvarım cıol
d:..ııt:.u ıu.Ila.rd.a. uyak kal.-pla""ı.'lt anı
<hran, it n:ı ile ket.>ılrr;mş, ıyou: u1mıuş 

• t· !"tı.& t!)banl&r bı..:. Ul'l1UJ''-01'Clu, B~ 
!ar oya.:lka.bmın 7 S.."e alt l<l91ILl 
idJer. l te' l'.•r'.ııe geçirllectlı: kwuaş 
bir 7iiız e ve tahl.alırrına sıili:ülen bo-
:ı a ile mo<leJiı biçimde bir i!!l<aıpin 
~ TCL. 

Ka.dırıl:ı.rın girip çılomasından 11.

~a 'l>ıüop b;r tllrlü. liroı>~um, 
bir aru .ı K. oo:rrlu.m: 

- Bu işe nasıl iıaşladın, Dedim.. 
o bu! u; tmdan ve bayabıd&n mom.
OUil biır gUnUn ada.mı halile: 

- Ol<lu i:;ıte, diye cevap veıtli. 
Şu:rnm bun<ia.n a!)'.ık>ka:bı yapılma:. 

sın< düşilnilyorla.nlı. Bu e<ırıada fiJıL 

vrı>slteli kıtl&ı• bana ı:eldliler bu şek 
Jj tarif e<ierolt i.!ıt<-dikl<>rini :raımırunı 
söye<:Oler. Yaptık oldu. İster talı.ta 
olSUn <ıter demir madem kıl bir lııe
re ün!vcr :t~en içeri ginli, :ı.t1ı!c iş 
tu.man:Alı. Yükıs(',lc tabak.a<iaıı ec ke
nar ·üşc halka ked:ı.r huna t~ 
!..-. l:Ui'1ll>Olkapıdan Ortakö7e, Kııdl

lroyd<m A<lalara kııdaır her tora.fi& 
~ldu. Uc<JZ ve çıı.buk !~ yap>
:ıw= 

- Ne®n 7apılı.YW bunları 
- Her şeyden. .. 
- Nıı.>ıl h<r ~dm?! ... 
- Bt> ı yaln.-ı teiıta.s:.nıa !tı.na. ı:tdi-

O 
NCE harp ııan' tın 

ya laırnldu kumlarlu geçir 
digi tekamül safhalan ar. 

m~ tetkik ad.ilen mevzular· 
dan olmasa ırere , Faıkat bısan· 
lann arasındaki kavganın dü:ıya 
lrurula.!ıberi nasıl başladığına k.a 
dar ç.ıkmağa liizum yoktur, 
Meşhur fıkradaki gibi tufan• 

dan soarasına gelmek kafi D 
da incttk tarihteki eski büyük 
devletlerin • ara3ında başgö&fer· 
miş, bedevam etmis meıjhur harıı 
!ere bakmak bu meV1A1.u dalır 
DM!raklandınyor. Belki de ehli· 
mera.k.ı uyallıdıracak ol ... ke\ fİ· 
yet, g~ş asırlardaki nıuh~re
be silahları ile yiırm;nd u.nn ur 
tasındaki şu harbin kullandırdı
ğı türlü vasıtalar arasındaki farlı; 
!arın H•ya farksızlıkları.ıı gôı.e 
çarpmasıdır. 

Şimdi A frikada ceı cyaıı etll'<I> 
lJJ,-ckat güzleri mazi."e çevir&
rek geçirilınş bu tekamül safha
larını hatırlamağn \·e~ le olınak• 
tadu. Erbabı idn o b kımdan d 
Afrikadaki İngifü< • Alınan n U· 

harabesi tetkik edilcceı. te'e uir 
zemin te~kil edi)or. 

Çöldeki susuzluğa rağıııen çöl 
nmlıarebclerinin orada" uraya 
akan suJ a bcnı.etilın<'si beyhude 
olmadığını harp san'atının tünü 
1ıı<:elilderine şimdi)·e kadas nii 
fuz edeoıcıniş olanlar da .bu se• 
ferki çöl muharebelerini veley 
ki uzaktan uzağıı gele.o. haberler 
den takip etmiş bulunsun- tak· 
dir edebiliyorlar. Eski asırların 
tepeden tırnağa kadar zırlılar ku 
şanmış olan mU:.arupleı-i karşı 
karşıya gelerek dövüşürlermiş. 
Bu asırda da ZJrhu bir arabaıw.ııı 
içinde etrafına ateş yağdırarak 
ka1'!ısmdakini yenmeğe uğrasan 
muharebe in rolü ees.oret ve ı'na 
ha.ret gibi dövüşmekte birbir<İn· 
den aynlmıyaeak olan iki büyük 
kuvvete dayanınaktaıiı1'. Cesaret 
dendiği zaman. bunun blitüa şu· 
mulü gözönüne gelimiyor. Yal· 
nız atılgM olmak değil, geleceği 
hesap edecek kadar harekabna 
hakim olacak ka<lar bir s<>ğuk 
kanlılığa da sahip bulu..nm11k ik· 
tiza ediyor, 

Harbin dövüşenlerden istediği 
neler varsa bunlar geçıııq, tarılı.o 
mal olınuş sayılan huekatt .. kal 
Dllt değillerdir. BııgUnkü harp 
le anlatıyor: Düşmıı.n tarabndan 
şaprb.cı, çabuk darbeler iıı.dir· 
ıııek bahsiJ>de doğrudan dojiruya 
muharip iıısanm ve yalnl2' onu.Ilı 
çerikliğioe şiddetle ihtıyaç göste 
ren sahneler biç bir :ı.anuııı ek· 
sik olmıyacaktır. Gündüz ağır 
zırhlı ver.aili.ıı iş!l'mtdiği yerdo 
muharebe gecele) in dli~maıı ara 
sma ııokularak yapılan baskınlar 
şekline girmektedir. 

Kendi zııman'lanndn coğraf· 
yan-.. öğrettiği yeri e hıi iın oA 
mağa uğraşmış Rom:. ar ;ıcak· 

------ ------·-----------

yorum .yi ı. h ııa kul J =>F<> r uın. ;: '.iZ· 

!erini de mü:iteri!crin geth eoek!eri 
\e!fe göte, eıııcı ~ alar, §apl.ala~. 
f,esler, keu-.rrlür, e:bıse kınıııa;ı: parça 
!arı, l~li l<Jldile ııe olu=>, ne bu
lu:ıu.ma oıtU. a:.t rJ.aş-ıp g<.~oru.ı. 

Bu..-ılan boş liray:ı. yap:i:,YOl"Uı.u· azy..ıa 

ara<:.a işçilik fa.."k.l g\:izetımem, ba.> an 
hıı"ln tne göı-e, bıangi bitimde 
ne l'f'ltiid<! ıst.erle.<"&e c.Yle Y"'ı.ıa.nm. 
Baal<i ı>e i:,J.i...i dıe ayni fi;ı ~<!dır. S"'1 
ra bu b t-ş J 1raıua içinde tir de vM' 
d:r. Boıüttk!u ıaıı hemen baıı& ayal.: 
~ri. uğ:."'Ql'\)l lb.r, orasına. blJA.' ~ 
ya ~ rllrı ·eya ıbir civi çakıp 

~· da, soğukta da muharebe et· 
mişletdir. Onlar dlişm4n tar•fı· 
na S6kularak baı..kın yapmakta 
ce»aret b.dar meharet le gö, ter· 
mislerdir. Fakat uzak olan Ro
malılar misali bir tarafa bırakıl· 
&.Ul: On dokuzuncu rısrıa b"fl"da 
Napolyoıoıun atUlamu d" man li· 
zerine yürüterek yapbgı l>aıJwt. 
!ula büyük -1.ieeler elde etme 
ğe nasıl muvaffak olduğu dah• 
lrolay hatıra gelmektedir. 

~ o "" 

YAZAN: 

Nizametti ~ Nazif 
n. boyiadı. Orada evve eıtur 
duğtı yerde du:a'I naml") kav· 
radı 'Vl! l k 'l ğ ~cı-..-rar deh· 
lzi be~i", ı neme da'lıdı. 
Sağda 50ltla nubet belıteyen 

ak agala.r ve caııye1er oou gö
tlince bire:- birer yeı e kapan .. 
)'Urlar, secdeye va< J"O· ard.. 

Köleleünin bu köpdtleşmcleri 
arasından. ıklinıt rum sultanı 
mağrur adım1nrla geçti. H, rem 
daire$!nin en mükellef -~Pn
miş hlôcrclcrinılen birine dol .. 
vendi. 

Bura.>ı balın meÇhullimilız de
ğildir. Bu hücre, şu ıınüke1ıl.ef 
döşeli bücı:e, prenses .OJ;.vera> 
run heı· gece iJ.:limi rum sultanı 
na z:evk ve şehvet sund~ğu cma 
hati ZİW• tır. 

Ve ..• İ.i\e ... cOlherat da bu· 
rada, 

N 1 - t-J,,, l62 

N-a.lı ... Şu kı..rşııki :, !'j'C da· 
l' müdı:bıkp se1:ll' üzt:rinde ..• 

H r zamanki pb! yiııc çmlçı,p 
lak. .• Th lgun kalıç~1arl.Ilı titrete 
titrete debelenerek ceplıan clıi
len ve kuş tüyü ;-a_<rtık.br ara
sında 1<ııi.b yüziikoyun, kaıı sı:rt
ilstü uz nan.k y atlı)'ür ... 

> ld film görünce bırtl .ı yer 
dıen zı:.>ladı 

Yüzılooc o her z..mal!kı drlı 
telhes ,iim h n oir şeytaniyet res 
m~uerkeıı Beyazıt. a yaklaştı. 
MeVZUl' 1,.ofüı.rını onun boynuna 
dıolayarak şe ~·eıten boğu!:ın bir' 
ses1e: 

- Oh suıtanım ... di; e inletlt 
Maamafih Yıkl:ırmıın içmden 

galiba şiıınrli geçenler pek baş
ka seyleı'<li ki, t:ıddar hi~ oıalt 
bıle o!ttadı :ı.ıaşukasının Ş!'hve 
tine ,kı <hı~an b r sev~ile değ:! 
fak.aıt dostane bir okşa~ mu
kabede ederek: 

- Gel. dNi. Seninle ıııonuşa· 
caklanm var. 

Ve rtu koJundan tutarak se
dirin vamna süriiklcrkrn 1deta 

emretti: 
- Otur. 
Oli'l'era iışıkına şa;,'km şaıpı:ın 

ba-'ıt .. kalm:.;tı. Oturou. iııt;fham
k.la- ;bir nazarla ()l!lU tetl<ike haı-
1.a<lt. .. Ve somu: 

- Ne var? 
Yhdmm 
- Ne ni. var! diye mmldan

dı. , ·e olocak.. Tirour Şah. .. Ax 
tık lbizi tehdide b~aru .. 
-Na.>ıl? 
- Nasılı nıas,J.ı bu i~e ... Al. •• 

GöneerdF"i nan'e burada .. 
(Ol'Yera) ne farisi ne de tüı1k 

çe okuy:ımaııdı. 
End1i<·den meraktan :l.iyade 

te<:(·ssüs ifade eden b'r beışla: 
- Ya .. ded . Demek tehrlıt e

fuYQr ha! 
- Beli ... 
- Fakat ne m)'l'.>r? Ne itıtiyor? 

Harp mi iliın etmek niyetinde? 
- Hemen hemen ona yı:lan 

bır iş ... Bcr•den Sultan Ahmet 
ile Kara Yusuf Hanın te~ 
talep ediyor. 

(Olivera) sevincini g;zlemek· 
s~n: 

- Ben sana söylemem.ş miY· 
di.m? dedi. Ben sana sö:ı1cme
mt~ ro;ydim. Gördün mü ı·mdı! 
Hiç yoktan bir muharebe. Hem 
niçin? tk: serseriyi mclı.afaza e 
deeeğim diye .. Dol':rusu ya .. ne 
yaz.ıt Cöküleeek kal'lara. 

(D al') 

1 

pı>.'ıl a imadan tam;r ediyorum da. 
B~nı.ın ..,.IJ.kblb.larmı • ltaır'ft>h:alar
ııim<li plyasada biNJcidirier. A.Ya..\tc:ı. 
bt<lan faı;:la gid:i,-O>I', {,,'ünü necl.eı:ı .,,; 

• ıı.~z ~ lrullaıtJGb... Ben 
kıalıl>8. ı:we değil bımlaırı 1>"1!<"6iıı 

ke di a.,yağ- göre ;ı "I>llf'"''m. l\1ilş 
teolnitı arağmı tahta aletin üııiiıne 
baatınp yi~ü ayağa göre ll"ÇI· 
r;,.orurn. Yani m(l.;ı'"'Oln ayağı kun 
d<ıl'a kalıbı vazifes:nı ı:öıiVD<". Bun
dan ç'*-: ınemıx>n kalıyorlar. Tah
ta ayalcl<>:>bı dıiy;p ıt<~, bunu 
k-.a beğtnilOr.nwk 9<* g;..çtir. Bl 
ri lDı> Jğun11 dilğünd<> m!c ıı:ıpl &<iı€ı 
;çift lı..umış. tan edect>J.jm. 

- Aıına bunlar Jl1zlik. 
- K lllt için .de <lüş!!nll;ı'ıınll!'. 

Kkp&lı "nı y.ıp.c;ıtiz "6 daha baıı
ka _ ... ;ıı .... ele al<hrırı2dm ııeçqor. 

K~li<.1 >n Qo;erl"<• pare; 1ı deri ola 
dik, •ll k&!Y ması !ç'n ~aralı 7a
~ı'.ıc>ıktır ilahta eı1td<ler mıı,. 
ıtcaııt ı tt, cı.o.1.uı a. ~ıı:ı-

ucuza ç~ mı" 
- R bel 'a2!iyptl oluma dl!lşil

rilrilz. Maj!u;ılar UkEt ..ut , e
rım-t;, ka<lıır tutm.dı. 

ed i,e ""~ başla. 

Ol • :n RJ'llldll<'l ldiı;liJ<tOr, foı> 
"""'' ""'.,. ·,.ı g'oıterl r. Ewell 
onıa,,. b ieııdird;Jı: .m UI*= mesele 
kalmıOar~ r deın<"°111r. 

- G r.Jde bı;; öane tık at eyvıııu
nıı<. 

• İlk ı:ırnleOO.. Uç çift idi, bııgiin 

15 ~ ç •l'lyOnız. Bu 25 çitle lı.11d.at' 

Bugilıt de daha .çabuk, ve dıo.lıa 
müessir olan vasıtalarla l>a hü
cumlar yapılmaktadır. LAkitı ve• 
sait ne kadar mükemmel -0lursa 
ot.un sayı itibarile u, küçük nıu 
harip zümrelerin türlü mtal.ıklar 
la diişm.an arasına solnılara en 
hassu ınoktalardan vurma. ı 11.su 
lü s$ıktan ve sıcaktıı.ıı turlü 
il.lin;ılu altında cereyan eol bıı 

sünkil dünya brblnde enıılini 

tazeletmiıt 

f' '-.vı;!,llı,,. Buıııım lçfu 'Vakit v l'

<lır. Y.yaUar ~ ~ de dı:; re 
me.1 ~ereoe:Q; işi ~ 

T blalar rtttı: rer*: 00.""'llllf 
zerleri çeş.t çeı;it olan bu ı.h1a ı.. 
lkarpin!er, D~ğlıJ ma.ı;J:Ulanııda.

kl vil(oinJ.eri sü•l>l'Y""- :ı.o lira.Jıt: ayale 
lı::ııWardan ııed<lco p<*; ıı....,. g nıtı,. 

~ 
Aı'lı!lc ayali:abıcılar ka>~< mert<A 

rn&ntar papuçlıı.nn ef;ip ,,.,,._ 19-
ıjinler, onların da pııpucıı d.:ıma atı• 
lıı1uc'. Dedlkleri e\b{ çdt na• ü*1 
usaıı-.:tll'lt'. Bu gid.şl.e b<!f lir•:ra pcı>
oe yapııu cMeller de lköııede ,._ 
1.vleya.caia ~i-ımrlu~ 

JERiMAN HiKMET 
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(Al.MARJ.AB&) ikinci cepheden c SOVfh'LDB J c 
.. . ' ...... 

Beytsafar'a dü- Amerika 
şen "Haceri se- NorvecveCekosfovak 
mavi,, ile yan- hükOmet'lerile bir 

aoaı ses sada yok! - 8681 -
(Baf fıa.Tlr/ı 1 md -vfa'14) ( Bq ta.rafı ı inci atı!/fada) 

tankeada taa.cruzlarını tekrar (Baı•akaJeden denm) durmadan '*rerlanan Alman 
e1miştı'-.r. Bu taam.rıılar çetin m111 teçbir& etmek içiııı gereken her 
hare~ 'neticesinde tayyare~ tiirlil harp aillılı..ı temia edilmit 
rin yardımı. ile geri püskürtü> Dıııı-:aktu. Gıımi ihtiyacı da 

taarruilarını ptiskürtmekte ve 

şiddelti karşılık t:ıa~uzl.tt yap-
maıkıtadır. müştür. karşllandtb taktirde müttefik or 

Volkof ceplıesin.de düşman ta dulanııun ATI'Upa kar- ç::k-

~l~: ~2 ~:. A.;~ ~~e~li anlaşma imzaladı 
aft'u:ılan ak.im kani§ ve Boişe- maşı ve en güzide kuvvetlerini 
v:ikler büyük k:ay~lara uğraml§ t11rkta kaybetmiı Almao ordu-

iBa.zı n-OMalarJa Almanlar, 

Sovyet mevzilerinde gedik.er 

açmışlarsa da o kadar derin bir 

g>riş olmamıştır, Don n~inl 
geçen A.1rruuı kı t'aları ağır dar
beler yemelııted.r. 

tir f.rtına esr.asında Bcytsafre • 
maden, \~'Vl'e8İne uzun ve geni§ 
paor iuk i2ıler bırakan gayet itYi bit 
Ç<>k ııareri semııvi cfüışrnüş, yan
~lar çılamasma, sel gibi "ağ • 
murlar yağımasına ve bu bölge
deki bütün ekinleri& harap ol • 
n "Mıı.a S<.'bei>iyet voerroi,,tir. 

Afrika harbi 

Allla,ma harpten 
.ıeara da llarphlrJı 
yardım, d&JID&CÜ 

(Raş TAl':llı Birinci Sa:rfada) 
rin<le Alıınan ,.e İtalyan tayya
re-kr; 14 dlişman tayy;ıresi dü
ştirmü~ndir. 

Va;ıinPm, 12 (A.A.) - Birletlk 
~ lı~ nazırl:p hl.il' Nor
veç ve Çeiros!<>vaılcya hültUcı.e'leri.

,.;,, Amcr\ka ;ı., t>:füııç verme ve l<i
.rala.:na a·nlaşı.naları irra:a ~~lııeri 
biklio:nıi.,«lir. Anlaşroalan B;r]<ş<k A 
mcl'ik.a namına M. Cordıell Hu! im
zaılamışhr. 

Aolafmalar.. mııtı milddei<ııce kac 
şıltklı ya·:Uım ve barıb sonr""1Dda 
devamlı bir barJŞ et"aısına dayeanıa,n 

l,iberu), hcari ve •~t1&adi pr~pl<?
re aid iıiikümleri i!ıtiva etmektedir. 

Roma, 12 (A.A.) - İtalyan or 
duları umumi kararg!t111ı:ıın teb 
figi: 

Dün düşmanın Elalemyn mev 
Zıi gaı'P kesınıinde tekrarladığı 

t.aarnrzlarl.ı başlayan çetin çar
pşnalar t-l'an devam etmckte
d'r. Düşmanın zıı'lllı kuV\·et
J.e,..]e desttlolencn baskısı durdu
ru~ ve ağır t'pte 12 İngiliz 
tan.kı tahrip olunmll'ltur. 

Hava kuvverlerimiz, Qiişmın 
ktt'alarmı oombaLımıak ve mit
ralj.'İ)z al"Şine tu1;mak B'lıretile 
sav3Jtlara .faalıye"" iştirak et
nıiıfhr. 

Kılhire, 12 (A.A.) - İngiliz 
Ortaşark tebliği: 

Aralarında. Avustralyalı u.nsur 
!arı da htiva eeen kıt'alarıın.z, 
bir gün evvel Telel'isanın ba<tısı 
na dtıı.,"nı yaptıkları iılerlcmede 
ele geçirilen clıi~an araz.isinde 
k' ınevz;<.ermi 11 Tenwmız günü 
.sağlam:Jaırt-mtılardır. 1ki bin~ 
den faı:la esir aluxm.ıştır. Binkaç 
to;ı ve 111-§ıt ele geçiriıl.ıttiş ve 18 
tank tahrip edilimiştir. Merkez 
keı;'mônde siWılı koll.:ırıımız ve 
fxıpçula:rınıız d.ü:;ımanla muha.re 
beve tutuşmuşl:ıI'cl:r. Cenup ke 
s'ml.n~ seyyar kıollarımız d~ 
mon fanliyMlnin ırz ~ğunu 
olilıllmı ~erdir. 

Kahir<>, 12 (A.A..) - Etale
ıneycln ce-pıhesin:n ş'mal ıkesi
ıninıie, Cum.:ı günü müttcftkler 
t~afmd.:m yapıl&n ileri hareketi 
Bırrtanya, cenup Afrika ve A· 
vustratya 'hava kuvvelı1erine 
ınensı.ıp ıneıısııp pilnbların ~are 
sind.:-.ki av uçakların.n teşkil 
e~igi !Yıua:ı:zam bir himaye per
desi alıt<n.da tahakılcuk eitiril• 
m>.ltir, 

Kahioe, 12 (A.A.) - Dün Cu 
marll'si günli ş.ônıal kesmıin.de 
ş dlıet1i ça tşmalar devam et
rniftir. 

M-:i<l!tefrldt'r, Kabirede mah
dut 1

\ir tanr.ruz olarak tarif edi 
len hareketlerde tt>;ebbüsü da• 
inıa ~!ıafaza eımdırtedirler. 

lı>nL~ro, 12 (A.A.) - İngiliz 
ra ,., ·unın bild;ro ğine göre, 
1ng;ı;7. kuvvet'leri 10 Temmuz 
~'ııü Eh1~meyn 'batısınrla de

mı,,.,,,,ıu ÜZC'I'inde Tel El iza is 
tasyoounu işga.l etm:şlerdir. 

Viş., 12 (A.A.) - Roııııne? 
kU'VV tfe,·L ; i de Ela"' eyn 
Elka...ır çöl ;'Olunun loontrolünü 
eJl.erıne ilıruş 'bulunmalat-:ıdır
lar. 

B •. 1'1cn ~· M, Cordel Hull ile 
N<ll'Veç ~ elçisl M. M<>ı'g<ru
li<!rn ar.nısın.d..a norveç denız ticarM 
b'1r'OOUna ald an: aımayı tesie eden 
notalar ~ti edüm;şt;r, 

&.ı•ll'fik .Amerlita blllr.UıııeU, ..,,.. 
• \'l'Ç ticaret flloounun birl~k millet 

le miŞ 'r<tt haıtib py,..;lmi fayda.
landıracslt baırt*l'ller yapıığma !ka
ni buluııınmk itibariyle N<>rveç tica
ret ıemilı·ıinıin rnesııd!arı kendi ta. 
raflmlan ödaıuıek üzere s;Jiıbiancb
rılmıılar ıııi ve ta.mir {)Cll.Jmererirıi 
ta..Iıhüt e\ıuc4otcdir. Bi<ıltıik ı\mıs. 

r;ıo. Un)-.f.n ve şarlılanıı mı!Jsaa<IM 
nöııbetind<> Noı-veç t-ôcar...C ııemHerio
deıl d""me 1cny1>e.ıııeoıel'n yerle
rine yea,iJeııinl veımıelt ..,...liJ!e yar 
dun ~ k.abu! ,...,_eQıo,. 

Nihayet, Birle;14< Amerika. ııacu. 
metl, ye.J!den 1-osW ~('n banı aart
larının mtdıafazasını tC'n"lin rr.aba
diy!e Norveç hoıa;.,.,~ !Uı:urnlu 
Mker! tevıı;r.a.t ve slllıtılann harpten 
sonra da Nllr'Yeç tarafından ımul:ııa
fa..-:ısı irre~ !annı ıöz öıJ(inde ıııtnııı. 
ğa. IQIJ'"lllS.O...t el.r.Hkledir. 

Saracoğlunun 
Başvekil olması 

(Baı tanılı 1 iMI sahifede) 
Tüııtı:IJ'e ile inriıtere arllml<!aki bai! 
!arı zara utr*nı.yaca.t- a~ıl<\'a 
\dJarllz etıaımıı oldui-. dıa kıq
de'mt•ktedir, 

İran ve Suriye b<ı<Ne~ 600 

ra Tü..rk:yenin gt!r(llk AJe:na.n-.ya ce
rac an<ittrt itle;- k•ııı~cında nıicadıır 
""""- hl,- vaı?et• giMötôııl ~Jirten 
'I'im('IS ::a'r.etesi yaııııs_.. tö11e de\"lim 
ebncl"l,.,.lı.r: 

~,enin ltôdııJ; ve tmrusllüğü. 
J~vlt."t gp,nrf'.~inin ıır. .. rvt'2'.encli bir ı-o. 

ta t.:ı6;jp <'- temin cylemiş!ôr, 
Tüı1<iymiıl bi\araf!ığı bmı anru rd;l 
ln(<kte he-m de bılod'r cdilınelrte<ilr. 

Tü.ıfcl;o •ıı<dem harbin d<-bşet!eıinıi 
1 ve koınsıüo~ının ııU19P]arını t<tc: iyi 

lildr.tl•:"İ için Mra!larını kasıp kavu 
ran '-il'be elbette ıkatıbıak ~ez
!er. 

B<!rlôn, 12 (A.A.) - S1ikı'!I Sa· 
rnaı.-ııwım baş\'eialFğ~ ta.yini Bedin 
sir.ı•I mahtillcrlncle elı('m:'!t(l'Ctle 
b•~n>I te<Ur, Sar<>roğlu Be-rlin
de, Alma..,a ile <hotça :ı'.lıta.,.,bct

lcr idame etmif bfr Ph-"~ •:t ol•rak 
4.anıırroak\ac!ır. T<iıll<iy...,;n """ ..,_ 
nelerde-ki sfyoEetl yeni ~~ekilin 

ııehıına Sı!kı .... e'tte bağl 4 bul Ul>Ui)'Ql' 

du, 
Arka ra. <ruıka6;il&rinl,. m..t>ı it~ 

ın<'Si Vc'»ll..,;le y pı!ıı.1 harici l>eı;tb 

ı~ı t 'Jlil~tiyenin hr$ı htn .c..~ 
.,,.ıvattoıt olmaııınri.a Sar>u,.ğh un 
mOh.iıu ro)il O,< ru °B<'f'!ino b<·llf'
tiloritetf•~. 

lardır. sunu YOl'l'UD luılde bW- her 
, He:.~lki .ı2 (A...A.) - F.in halde müttefiklerin en 1>a~ ge-
askeri ~bhği: len hesal>ıdır. • 

Kareli berzaıhı: Cephenin ba- Filhakika, 
tı kesimİnde, bonlbardmı.an ve - &uslana mağhlp oldutu tak 
av uç;ıklıuiyle des!ekle'len düş tirde Almanlar bütüıa lrııvvetle-
nıan dört muıbtelif.ye!'de bir ta- rini Anapada ikinci bir a-phe 
b:r halinde taarnı.z etmiş ve iki aıçılma>JDa bl'fı terbest b.._ 
naktada hatlarımıza girmişse de ıluracaklır ve A\'Yllpa sanayi •e-
bc>ır.ba tcplarınnzla topçumu- ferbeı-liğini kendi hizmetlerinde 
zun ateşi karşısınd:) çekilmek idame edeceklerdir. 
:ıorunda ka.1ın•ş1.ır. MülihUUJ yerinıleıllr. Sade • 

Dotlu kesiminde, kuvvetli top cc bu bir haki.kat olmakla bera-
çu bazı.rlık atıeşindcn sonra düş her ne de olsa 1943 deki Alman 
nıanın yapın• 't i&ted'ği lıi?§if te ordusıınun 1939 eylfi!Undeki or-
şelbbüsü kend:sine ağır kayıpla- du, 1940 yıızınıdalri ordu, 1941 ~·a-
ra mal olımuştur. zmdaki ordu 'e nihayet 1942 Jıa. 

Aunus berzahı: ziranıııdaki ordu olmıyacağı da 
Top<;u a~eşlerimlzle döııt düş· hu.suw dikkat çcıkeıı bir hakikat 

man blbkhavı.;zu tahrip edilmiş ola<:aktrr. Esasc.n, müttefiklerin 
ve t.fı1i ehcmmiye!ıe b'r düşman ikiııcl cephe için bekledikleri en 
taarru'ZU püskürtıiillmüştfl!'. münasip t~bbüs zamaııı da bun 

Sıkı 'ş ber~bcrliğl yapan !oı>- dan başka bir şey değNdir. Blııa-
çu ve hava kuvvetler'.miz yeni- enaleyh i·kinci c.ephe etrafındaki 
den bir dii.~an kıöı>"üsünü t:ıh bugünkü sükıitun asıl sebep ve· 
rlp etmişleroir. saiki izah ettiğim.iz bu noıktalar 

Berlin, 12 IA.A.) - Beı1i~ ga olmak gerektir. 
zeteleri OOlıi doğu cC'J'lıes'ndcltl SOKRO AHMET 
Alman ordulannın cer.u'P kesi
minde kazandığı büyi.lk muva!
fakiyelılerin tesiri ahındadır. 

Berlln Börsen Zeitung gue
tesi şu mütaleaların ~rütüyor: 

Kahraman Alman ve mOOe
fik !kıt'aları çok büyük ehemmi
yetılıe bir yamwı muharebes:ni 
~nnu§lardır. Bır muharebede 
ara.zi kazanımağ& hiç ...ııemrruyet 
verilmemiştir. Mülhim olan ııeY 

d'iişınan kuvvetlerin;, bütün si
ıaııı. ve mabemesi ile devam4:ı 
b:r surette takip otmektir, Sov

ye1ler ba'Z! bö"iııeleri ve b:ızı mü 
nakale hatla~ını müstacelen mü 

dafaa zaruretinde kahnışlard.r. 
Fa.kat bu müdafaa Ruslar için 
giıtıt:.kıçe daha• e'tVeri1'iz ~rtla:r 
da!-.Jllinde yapılmaktadır. 

Biz bugüın KuyU>işcf. LondTa 
ve Va,<tingıl'.llldaki tcl5şlı zihin· 
leti Aban başlwınutanlığının ta 
sa,,.yurlan hakkında işgal eden 
meseleierle mcıııgul olacak deği
liz. Yalnız şurasını ka)·detrnek 
İ.9teriz kl Lan<l,rada kendi.ler nt 

hayal ile A'Vtltnnlar bile aı<tık 

Sm,-yet dtı<;Jarının vaziyetini ka 
r.ımlık ghrn:<>ğc başlamış'.aroır. 

Do~u cı plıesirulen gelı'!l felfü<M 
Q ' d haıberlerinden SQnra Lonara ra 

yo.m üınitsl1co neşr:y-.. ta başla 
mı.~tır. 

S'.>V)ct hud rlu, 12 IA.A.) -
"A'!maıı kııynaklıı-rından alınan 

habcrleı-e göre, Alman orı:lmu i
le müttefikler Jelans-k'a kadar 

I)(m. !Ilı€Crasına !nmeğe muvaf
faık oı.~ıu:-hrdır .Bu durum, Os
kol :le Aıdar, Dark, v ve Rnlitva 
nehicleri yukar. rnec.ralan ara
sında &ıkı;tmış it.alınış omn bü

tün Sovyet kuv\·~tletin< çok teh 
'i!ke1'• hır vMiyete dügilrmekte
dir. 

1Haef1<ı.ıf cenup doğusıırda.ki 

bütün kesirnde Sovyct ı;~ri hare 
k<'ti bu ist . .- ~1.t.e ynpılmP.k
tadır .Dım ucj,riTe ulaş.ın Rus 
kıwvctleri nehrı ge<"meuiı: müm 

kün olmadığım göriiınce Deneçe 
OOğru kıMrıhna:rta Ye VO!'OŞi
)Qgraj - Root ha.btına erişıneğe 
ça.!ışm.alotadır. 

Şimdi savaşta yeni bir Rus si
lilıı dafıa peyda oı.muşıw-. Bu, 
bir rmgiir siperi ile te<ft>jz e<iil
m;ş ı;ok mukavim iki çelik lev
ha.dan mürekkep keskin bir za
viye sekLnde gemi başına ben
zeyeırı 'biçimde ve düşman tank 
lannın atış tesiı:1erini azaHa·bi
le 40 !ıonhrk yeni bi~ tanl<'l:ır. 

Ceı:fıenin diğer kesimierinde 
Sovyet ka)<llaklanndan b:ldiril
dii:ine göre, Kal•"'•~ rq>hesinin 

mııhtdif kesimleri üzerinde şid 
detli c;.at1P~alar devam etmek 
te ve Almanlar burada tank ve 
pryad.elerle dum.adan taarruz
lar yapmaılata<hr. 

öte y.andan Kursk şiıınal do
i',.ısun.d a. aynı h~lere göre, 
.Mmanlar müdafaada rutunrm.k 
tadırlar. 

Cemı.p e~esiD<ie umumi bir 
g~rıleme z<>runda kalan Sooryd 
baıık•llllulanlığının bütün ün-~t
leriııi ş'.malde Jull<ıoy ordusuna 
ba{;fad>gı gö•ü:md:ıl.e ve Rus 

komutanlıfınm ayını zamanda 
Katkaay &yı müdJ iaa için Stali
nin Ros>ov ile Vo'\ga :.ra,ında 
yıq>t ıd:ğı kemer' tahkimat hat
tına -dayan.~ !9teruği sanJm~,k 

trdtr. 
D N B :Nbı ASKERİ MURABRİ· . , . '. 

NE ooaıı: 

Borkı, ~z (A.A,) - D, N, D, ren 
• ..rrl !m.:,.uı.rriri yr..zı.,rcır: 

F-..ısa laa.ıı!ıindoooeri A.J. l.ırur 
f0.Xm.:•3ıı . ,,nın b\J6Üın n:.: dı...-tl ola
....... <Dil.:mıın fllliıla.ız lrovalanlO"O".• 
ciiıııılı..mt. !:ııllwır .ı ı T" • . o or
tlu-:rurr. tı.ısıı bir lı ·ib«ı u ,r tı1d·
ğın.ı ~11-"li.r. Alm!lı!l 8&.f'Ji •nıa.ht .. 1-
eri n i;1traıı t.ebl ~roin bu >b"'"re.ıl.r.oe 

pek ıx.;yülı: cl•enm:'yat vc,,!yorlar. 
Clı.nk'i.& ııhn.G'fl bııt( ·1 ~taını ~I ..il) 

~.<LJ··n h•cdefle:i oul&.1ctan ve bu h& 
~.rıerin eHt) (.'(illn-lni! 1ttidmı 
laılı~ sı: ..... ad.ıır ki "" gib: 'teb 
li:,J 'ı le efl.-::5.rı urn ~·ıiıtı k~JiiSUla 
çıkın .ı.tadı.r. 

Dqğu kıyısında bir ge~i! ye

rinde, bir tümen piyade ve 100 

kadar tankın Atman ana kıw-

vetlerile irtibatları kesibruştir. 

Ku.rSk - Voıonej köşesinin ş'-

malinde Almanlar, esas taarru

za başladıkları sırada hemen ~y 

nı zamanda Sovy!"t mu11asalala

rını ke..meğe teşebbü5 ctrni j-!er
se de bura-da püskürtülımüşler 

ve şimdi müdafaaya geçmişler

dir. DiL5ffian bu kesimde sip<'r

Jer kazmakta, tankları sabit top 

mew:'~eri gı:ıbi kullanrnakat ve 

ffi{'\4ile" gıbi kullaı.'Tlak.ta ve 

durdurmak i<;in hava kuvvetle· 

ri,.,in şidde.tli bom'bardı.-.:an!arın 

dan istifa<ıe e1ım<'k Uıtemekt!'d r. 

Londra, 12 (A.A.) - Alınan 

taarruzu Rus cephesinde 3 isti
kamette yapılıınakıtadır. Cephe
nin uzunluğu 300 kill)[}1#redır. 

J 

Zaımanımızın en büyük tank ve 
hava ~'31'pış..'naları o'.makt~dır. 

Timoçcnkc Don nchrı lızcron
de <!ayamnak:tadır. 

Almanlar Rus mooa!aasınd:ı 
ged' k aQmağa çah..,maktadıriar. 
Fakat bu saıbah l\1icY'.,,kovdan alı 

nan haıberlcr Almanların der.n
bğine hiç bir yerdıt niı.fu:z tdc 
medlk.'.erini bilc::omektedir. 

Londra, 12 (A.A.) - ~·vct 
ler son beş gıin zarfında Ba1ıı1< 
drn .. zinde %000 tıor.imtoluk 5 
Aıhn-ıın nakliye gemisini qJa:ır
ınıŞ!ardır. 

1'wfuskova, 12 (A.A.) - Pazu 
8~ant• Voronej ceoh<>•inden a 
1ınan tc\ıTaflar Vo!'Onej lç'n 
çarp~maları ng·eg:de slddetkn
d;ğill<kn bahs.~tmckt~dir, Rus 
kuvvetleri düsman taarruzlar.· 
ru geri atm:ıık:tadıı!lar. Bazı m•k
talarda k rşı taan-1ı:ı:a geçm:ş
leıdir. 

Loıııh.a ,12 (A.A.) - Fiıılan
dlya radvosu, R'.lslar~n Kareli 
berzahında iki tümen ile taar- ı 
ru?J (!'eQ\'ıklcnni bu ak$ı:m bıl
climıi"tir. 

Bıı tümenleri h,,.a ktV'.·~ri 
~klemckte idi. 

Bütün taarr 11z!ı:Jrın. pOslürtül 
düğü sö;4enrn~ktedir, 

T"™"Ptbı ceplıesiniıı bl"t!h> ta""" 
ııız OOl;gel<>rinde t;.msınôl• Y>i:>ldığı. 

ve ~>n ba;,•ka bir rn~d:afa3 h&

zdamasI.ll<l ~·fm b.ralnlır<ıd<b OC'y 
ımnıe hata edilmiş olır.11!, 

A m:n tob•!i!•ri 1~2 1Jiı ~ ilt 
ve lte.t'l siman t>a=ımun baı;!<ı<Jo.. 
p odlbamı vl!'l1D{ll..-tedir. Du Wi>l'1'U

zı...n neır('e dura.c::ığmı t&hırn .1 et.. 
.meğe 'n ..,. " )"<4.1uı'. A"""" /\ lrnen 
mfrtB ..... ~L:rırun b!rlaote il.z.ri ı;ü:r

dükle" bu .,.;ıaıa.,.a ııore olman 
başi!ronıoı, onl.ığmın ef,,Qôjji hude'lere 
O<arı;ı a-rtıllı: .-ıı ı ı bir- .W,.nım nuı 

~ bıı.ble ~uu ola.maıı: ve 
oo b('d<'fl~e trJ ,.ıı ı~ vanlı. 

Cl!ftrtar. 

- Muvaffa.kiyet, ı\ıU iliya~ 
l'I\fflcle ıd;r-, Bir insanın i>E:nli
lr~ t~uıııış gr.tl.ı lbiı· Jru ~v t v~r 
dor ki, muvaffa.ktyetin ba.şix:a 
8rn.i1..d:r. Fakat l:ıu da saa-dNi te 
mitı tım ')'Qr ya...-.ım. Saadet 9i 
Zİ'I\ şıom ıki . i.ı>ırıi ) •'>nızıdrr. İh-
1.<yaçlaı ,nrr. farla d<>ğ&Ur. Ew t, 
ge k !alaı. yaşar aınrr ~ 1.1 fa
k> rhği ç· ı '<ic m!'~'ut Y~r. Son. 
t'a kıız un ,crkE<k er .. ,.,. ç 
lerc vı.r·~n bugür kü N'be-lüc; 
batı n-e :arlar br.ihr ez bJVilk 
bir ade ır yavrum. E ~i~ 

..,._..IKADUNL " 
ı .şunu şö)1e yapalım ınt?• d:~e 

benlen akıl danıştıı!iı olldu mu? 

/
-~ 
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~21«e ne kadar gt$>fa e u . 
Havret beym gtdcri daldı. 

Pe·,..- -reye giden;:k ğ 

tı ve t rar sof:rıı..) a ı. 

- sıe örllyıorsun 
S'f'Xlı yap ya ız kalr!'.' 
nu~ru:ın. 

- B• m clu: hç y~ 

Gençi ~ ni ım lııı.tıriıvıoıxiu . .Ade
ta ke k eıııdi..ı e g tir· 
dl 

'1l1ro d<:Jkunamnz mı• Lu H ll 

1 
ef • ıee benim an!a<ı.g T>" ~ 
r sı:r.. k •aıkıterln•L<> ıygun 

&-lllrıı. ~= .. ı h ı;se 
IK'ne e ne ıntikal dtiırdi. 

-· O Halı! efendiyi bc11 ç:ı
ın rdan .. rmış bir ~damım. 
Her \le .ı ı.ıaııa borçlu ur. IIly 
var '1.erifl Şimdi de k ndi aklı. 
na göre, b lwıılbın e:ı:onlar& 
Hınç ;-oı·. 

San- i, lkendisine ınedYUn ol- 1
1 llıUı l.'aflll g.- t'll'l adamdan iha· 

net r: . lcr!n d :'l'd · u e 
~ i:l".*du. 1 

iliıı.wct bev yerin.den ~ 

nı iı ;;'ard ,, 

c.m · !u 
ıh t 

redt'b 

-E 
geliiği ka 

•• O b e a.,..ıı: 

Siaı. baı:ıa. kıicük d 

' 

iya
ooım 

hP.ıt-

imden 

ı , · rr.larınzz. ve un~tkr rı·z 

.:1 aı:-ağına crnır. :n. Fakat 

1 
,, rnwl· k si7.e belkl de sir.I tat
il' n edcccJ· b'r ma:ış v r !'! ........ 

Ayaa yüz ~ •ı,rı • ra r • n· ··~ 

1 

va r<m, S 'Zi b JS • l ·ı "'ı · va 
zıfe.ı e ayıır Yar nııcla k;t ıı-
la a ugr , ._ n ;d ,.. d:ıJıa 

çd< ş ' r b .,, m niz. Bir de
fa ms- ., hı '( . .ı. . ...ı.m '"ne arimtra· 
snoı oi'.'renn ek ıierıd p·ıa ka 
zarın• zı ki>la~~ tırac bir 
t Eım olur. D mok k; berıı.lx r 
ça.l'ŞOC:ı.ğ ı.ı;. •• 

- Ev ., bana gOOt<'m gın z i
tırnatla ~kkur cderım. Butıin 

ı eme m• .ıaze sad egim. 
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Bayret bevin verdiği vüı ytr-
ml li;a ru d·r ·ar ya amağa 
b." '· &iı.ii .. ımiyord.u. 

------ -

ı lİç hafta geçti, Cemile halll 
h~.!t~11ar.E& idi. Hzmelçi ka-
d ı;c.cuğa baklf,\Qr, Sami de 

u• g:nunu Ha' reıı bCT.ıber 
, '" onun verd•si bır işi bl· 

tir'. ıımal!ıla g ç yodu. 
Ha ret beY ye 1 kat. ni pi-

~ r. d eyahu~ adıliyedekı 
tün di:>•lanna ~r yor, ken• 
dısi de· boş dUrmııdan temaslar 
da bı.ı1unuyordu. llk iş Şlıkeıın 

r.; lan 'tıbarını kurtaımak, 
faalı\eUn yenilemek ve dur
mak ;<zere bu:unan mekanizma 
vı te'!crar harekete get"rmekt 
• H yr~t be\"n hazan k ndisın• 
den ziyade · unıye acıdığı olu
~u: 

-- Kay1J1ıbab:ı.s , n ku" cııta
r,miarı hatala mdan bu de' Jtan 
h ne d·ve mt>T.l••.P olsun? M
se1'~ J!,llan bevın h rsxılıtd!arın· 

dan rr t,.'uı tutab.lır ıır;ivi:n? 

H att<i içini bazan Sameye de 
o çar: 
- - Yanloş m1 söylüycrum? 
deni .• FııJkat senin bana emni
ye'fjn var ya ... Göreceksin i§Jeri 
nasıl dıiiııelte<:ejıız. Sen yıuıımd:ı 
ıken ben de kendimde b·r f&. 
ra.h1ık hıssed',l" .-um. 

Fi!.llalrika S~min n, evet cfen
d'mcil ·• degil de, leşçi w teş

v:k e<CJ ci · eri Hayret be,>ın 
tıa;una g'dı;u-du. Bazı in· an1ar 
vardlr kı lıarek gl'9ffiek için 
bakikııt,n böy' bır sınıı.;a" 
mult'..a,<tırtar. 

Sinxh Ha)TCt ~· lı m kf·n· 
dıs'"li, hem de şıl1kct.: ~ men1aat
krin- müdafaa ~vki n;;!e idi. 
J:<'aıı:at hücuma geçmekle milda· 
faanın daha iyi temin edi~'e
ğme de kan' bulunuyordu. Ve 
a:tık Hayret bi-y de faal·ve•e 
geçmişti. Bu bı.hTanlı ve h· m
ma!• günlCT iç !lde Samir n • 
g!ttik~e etıemın;yet pt>v<la ro..
yordu. Ekseriya: cBu iııi g'd.ıp 
Sarn'<lan sorunuz• Yahut: 
.s . bu işi :votuua !co:va~. glbl 
ııöız!!er işitili)nrdu 

) 

DAGARCI K ••• 

Bir kır aleghdarı I 

L;n~isi günkü Taıı'da kır aı.,,. 
hlııde yaı.ılııuş son.. on ı- ve
cizeımi teY ~ılrtı. Bunlan ya:r.an 
üst4Hl b11 hiluııelleri nedenae doj 
rudan doğruya kead:i ağzından u 
vunn.:ıdJ da tuttu bir lar aleyh
taruı. ~n u rttu. Kırı o!.dukıça llö 
tülemek lçio ve l>itu da zor•ki 
yaukt.ığı çakda.ıı bu parçalaıcclaa 
birinde aşağı, ynkarı şOyle deni· 
liyordıı: • 
Eğtt, kı:r baralannın saıı.dıtı 

gibi pek ahrm, şahım bir şey «>1· 
saydı bütün peygamberler ço
banlarda.o ç.tkarılı. 

Bunu yazan ü.st.ad eger biraz 
k1'ası en'>iyayı karıştwm•ş olsay. 
dı çobanlardan da pek lilıi pey
gauıber çıktığını görürdü ve zan 
oıederl><'m P"Ygambcrleriıı çofu, 
çobaııdıın. mcr u<laıı nıaııdrr dan 
çıknıamı"a ble kırdan çıkmıştır 

aıiz.im, kıran .. Sonra bunlann ço 
ğu ilhamlarını kırdan, ~ahradJn, 
'""'·lada.:11, mer'adao, çiild~n, dai 
da~. ()l'man<la"t, suba<Jarıı dan, 
deniz kenarl,rından almışlardır. 
Gcçeliın simdi onları da ;:clclim 
yüksek şoıir , .• sanatk:irlara: 

Daha yeni ölmüş ola.n dünya· 
nın en nıaruf ve en giizeıl şairi 

Rahandran.at Tagor biitüıı şiirle· 
ri, bütiin ~s.cr'-eri birer lw', sahra 
orman, bağ, ba~. sürü, çoban 

1 Bir lsveç gemisi 
1 daha batırıldı 

(Baş tarah 1 iııd sahifede) 

çaklardan ve harp ge.'l'Jflcrindeıı. 
miirıeıkık€'p refaikal kıııvv~ılcri bu 
denlı>altıısına hücwn etıniışlerdir. 
Lulea gC'Irlisinde 34 müret:uıbat 
<bttlımma!kıta i<li. Daha SO<'.lS r:'\' 
rediilıen bir teblig gımı.i mürMe
ba tırJJ an 1 G lolı;;inin e'kt;:'.;k (jjduğu. 
nu bıüdiımlştir. 

.9tııkıbomı u (A. A. > - ~ 
gıir.leroe is,·eç kara.:Jıı.Lnııra vu 
k uQ.ufan torpclıeıı .e ha.ıliselerin
dcm Sovy•et deıüzaltıla~ ınıe
sul olmad;ğı h~kkında, ~et 
is'Jr!ı'l.rat aıan>ı.nı:r: ncyeilıi~· de 
meç üııerine t~'l!Ç hariai~ naıııı.r 
lı{ıı !ıardcııxlan dün ~ neş
redilen bir tebliğde §ÖYle der.ıilr 
mwtıaclir: 

Ada Gort.h.on İs\•eç vapuruıııwı 
ımpi lkrıır'e3lııde ve galeorı tsv eç 
vapuruna karşı yıı.prlanr lxılpiile
me teşob1Jü3üıı:rae Jc.ıllamlan tor
pi ilerin iızcrlnııie rus ôrual:ıtı.n.. 
dan oTdui;"tlnU g69teren işare~r 
bulunduğu inceleme ~e 
tesblt edilnıiştiT. Bu ha:l ve diğer 
bazı haller lswç tarafsıdııgmııır 
SC>1.-yet d.ni:2ıalt>ları tarafından 
ihlal eoL~'ğıı::ıı i::ıOOt etıınekı!e, ... 
&>11•yt>t i8tilılbarıot a:jatı6lnın de • 
mecinde şu ~ ki Moo
kı:>11ar.1n resmi m~rrfül>c:ıi, bır ve
ya .müte:ıddiıt Scrvyet derı!iıı:a!tıla 
r.n:n taraıfsızlLkb.ııaele!'Iİne ~ 

y.pt:lklan tecavüzden rnitıoer
<lar dcğ:ildir. Bu hoo-iseleri ey • 
dınlatıınak ve ilcıiı:le tekrarlama 
!arına mani ohnak üzere ~ln • 
nıa~ık gfüıJ~ler yapılındkıtııdır. 
İsveç vapurlanıı.ın lrornnması i· 
9in alıanıııkta otan ıısla.-rt tedbır
kr trl."Wy e edilmistir. 

Yeni bir hadise 
(Bq tardı l iııcl sahifede) 

iBuraıya 2 tOOWNnxfa İngllıi:Z lu
talo.rınm çıkarıld.tj;'1 sıınılı!)<"Or. 
Fracsa hıükiirooti bu yeDi te<'-aıvü 
zü pl'(.f\esb) etmiştir. 

Cırptawn, 12 (A. A.) - Mayo1ı 
te ~ıın İngi · :er tarıdı:udan 
i~ali o kadar ı:Gr'atle yapılmıır 
tır ki adada lıiı; idame herlmngt 
b!r er:ıı;,<clleme har eti y~a 
va'lolt bwlamamlŞtlr. 
Bc.zgıınc-uluğun önür.e geçildi 

- Oınıan Cemal KAl"C 

tasvir ve meüıiyeııındea b 
n~rr sanlııi'! 

Dilııy&ıtın, onde ö-Meki 
bur DizgaıLlı, yMI. sakallı "" 
kaırlanndan Tolstuy, o yarı y 
ya şiir ve sevgi dolu eı.<moef 
~p Y-aya Poly- çifti" 
bıağday, arpa, yulaf, lıeWıı, 
nar, ıapaoalr, liıhaıwı .... ı.ıa 
meşe, k...,a yeft'·i" gürıen, 
Dişbudak onnaııı!.an ve mis 
kalı mürver, kah ba ldıraa, 
akasya, katı salkım, kiiılı mor 
~. kah yahım igul, kiıh 
re, kilı yatmurı. ,,Jıuım.,. 

,_,.. ,ıiı\uıarı arMınd.a ve hay 
sü.r!iJ.eri ~inıle yazmamış ım 
Bethoven'hı senfoni Post 

her halde Berliı>d >'Cya Viy 
daki tramvay caddtlt:rinde, 
lıut Ken:elşafet fabrikalianlll.J1 
mında notaya alınmadı! 

Bir kır aleybtımnı şalı.ıı 

saçma sapan söyletmek, ıne 
kıthğında pekte feua bi>r ~ 
ğil amma. i....-n hir olmu.a 
~ilk bir ·şcltali bah~e-leıh y 
mak içiıı yine kıra dönnıes!, k 
W.n medet unıması JA,und.ıT. 
n hor gönniyclim. çünkü tehi 
yorulan. bunaı.n ve bu yot"ul 
bunalma wnııt>da bira:ı kendi 
rine gelclıilmelen çin kapağı 
!&<:akları yer yine kırdır, ba, 
d>r, ormand.ır, çayrrdır, 

Danzig'e hav 
akını 

(Baş tarafı birinci saht!e 
Dün a1ıışam Fleadburg ~etırine 

Fi t.e61""" tir akın yapan ite>J;,. b 
lıg, tayy.,.el!I<' pau.r gece& Da 
a.-az"' üteıme de ~itll etmÇ! • 

Yanıgıırı "e iııfl]Jk tıoıııbaları 
zôg'de illmmeldlı ..,.cıtlerirıde m 
d1 huarL.ıra sebep o!ıın.uş!aroEI'. 
klıG<ı b,, ı-ıaııaııt'Cl~ b<r ç.k 
cı.ık ölmüıı'iit H<ıcum "<ll!zı. 
!ıt:Uan ~ Ü ~~ .. 

U>ııdra, 12 <A.A. I - Ha.n. _,. 
tinin l<!blôl!: 

Dünkü C~ ai<şLmı O,ia 
henüz kllrııırnadao Lanceater 
de btWtJtıa ta,.,.atel.erinden m<a
keı> bİtQr&t fi .o Dad:zlff de • 
bir denlzıı ltı iaıa a ı l<ıtııôi: ına tıııa 
etmiştir. ~= bukıti~"ın ü:ıtC 

p<4c ~~ ıw ~ "' 
pılmııı, üıs ve ~r aıtır bir 
~ u:tranııştır. 

Hemen ..,.ru ..........ıa b&,\b. 
ba toyywcieı<i P'1c ·~ 
su:ret;•e Folıul>urıııııı. bir lnş&ı.t 
ııiııhna ı..,'t'UIZ e1zıW;lt'!'dir, Biı.k 

!ı<ınba k-ıtlano O..tibıde pdtlan 
tır. 

Borrh<.niı.mmı Rrvloine -
tayyıır""ı!ıı: gllnd(ig y29ıJan bu 
k.tlemen <~. 

rı;mıw CIJll>l~ı.r;tı-r _,, 
l>orrA>a taı-.n<elerömlz d(lfn'lıl!I oul 
•· ,,;,, ~ı .. ,.ı;r, iki ta 
l'C'Itız dOOmomlşlir. 

ü:mctra, 12 (A.A.l - B radiı 
d~ltliğirıe gı!lre, d<ln ııt-oe tng; 
CtT.Ub ba>.,ı ve Eact ~(ia le .y 1 
üst.'.lnrle ~ tıofif h.a-va ıaa:, 

ıı ,...ııuı~.r & ""7ldıı tel•fat • 
mr. 

S'ioıctıohıı.; 12 (A.A.) - ~ g< 
tng;•;z bomba uçaklım t ;l' i<'rt t b 
rr.int.lft. D::.ııim.a4a ile lcveç ara~ 
.taıo sulorn m.ı;,n <t«ıl'm<i< 
cliy le Anısuı~ e Ka \t<.'C>t arası 
k! ıwıtıa ~e ü:.ıı 1 ar ~prn~ 
dU', 

bveç h:ı.va >k•l.'fı ~ §<>!'» .. 
rafından r.r,reıilen ~il!, dı1n 
se..ı 20 ile 2: ansında batıdan g 
1"1 10 kada.r q;ı;, •ı.calln-m 
tf'botq _......., - .. , ... böl 
ge,; ÜU'~ uı;uş yaptıl<larııtt 

oeuut:• ~oğru ;y<>llarıııoı devam etli<· 
ıeı;,~ bndinrft<ı>d!r. 

İsvrç av uı,'at.lan in~i!lzloıi ·~ 
l<1ma.k <ız.,,.e heın<'Jı be.al&iımışl. 

·s& da, f!'tı:a hava fM(Ja.rı TCızliıx'.cn 
ııen- ~ mı:ııaflak ol.,9mıt
!erd.ır. 

&rae ..,.,.. 13 it.adar tııhnin edi
len b~ bir lnı:·fiz hava ~. 
Scanle b · kı:rısı. ile foveç'lıı en oo
nw ~ Ka&!e!=nıa talılm 
•®!""' üo.~rinde ur;'mıJŞtur, 

İs-«•ç h"' kl1'ı ~ balaf'Ja
lan al.eş ıv.ım...,. tt ~ıllıı: UÇJllı;.l..-. 
batı i~line dl~erdir. 

Diego • Suarez 12 (AA) -
Dego - Suarez 12 (A. A.) -

Madagaskar. 
.Reı•i.er aja!JSlnln ~ muha 

b:tıi bildlriyor. 
ll.h'.ambik boığaız.ınd~:i M~ 

te Frarıım adasının Bı:Stano.-11 !lı uıv 
etleri tar&fuıdıır.. iıjıgaLi o dere

c~ lııügı1i m tal"lıla taııiıııke k1IJI. 
nulmuştur ki sahil telsl:z paı:taea 
bile oldııığıı gı'bi ele geçmiştir. 
Komaudo y8'1li n~rak a'krııa 
iwvvetler Brita.ıya bahriye si -
llıı1ıemaz biriilderi ve ı:lvğu Afri 

Areı&Uf1d Qzerindo uçaıı Un'&rel~ 
llanôtnaıtm ve i~·eç l<'I•ı ""'°ınıa ıı.. 
ıteşıy!e ~Ianmışl••·"""'· Heloi!ıel:ır 
ile Held•411boı11 ..-nda ııAa;uıı üze
ri Fevrit>d\ ......,;.ı d~""· K•"' 
~ ~(lı;}eıiıtin bir p&'l'O&l He!. 
·si~ ııalarıdan tnrını.. 7&1'1lla"" 
mas- .,.t.ııı o~ı.rr. 

&erleri tarafından yapıı!anı 
baı*ıan si.Irat w mii!keımr:ellitt 
sa~e her tıürlii ~reuJı.ikc 
fıa:reketleriııin önüne geçıllıniş -
tir 

ALMANLAR 
(Baı tarafı 1 inei sahifede) 

ııoniltlto tutarında. 34 gemiye 
~iikseltmekite ve bütün oeplıe
İerdeki diişınan malwme ve ia
şe m-Onakal\tma ağ" bir daıiıe 
~il elmekıledir. 
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l!:::L==============o...=.:==:::!J ı 
Yeraltı servetleri, sanagiimiz 
~ Uill<?I Mecl niıı yaz ta

tilinıt ki.,;ar veumc&nden ev·veIXi 
tlUl'll'l'liO i<obul cy!cdiğ+ bi.r lt,'mı•>
j,. E:.tıoc.lwı sem.ay.,.;. lOQ n.~lyon 
lin-ya çıkıı.nlınıt, ödüı>ç para almak 
ırure-tilo fitıunayesin-e '!:ive edrceğf 
parnnn d:ı. 50 milY-'n ı:rayı bu!ma
em ualô!Uı·•t verilm~~ 

lPce~ paran.:~ etr~~ır: i~. ,, vaızi1'.e .. 
l<r ial ... ftryet.ler. c.r,.,.:...ı.ı~ bu.lUl!V:n 
Clf:'.iıt~ 8Q..Ll:°J.alleri tebı;:ıi ile rniit~
!eı1r'k dliıer .n:weııJeri 1,jlctnı"'•;i, ye
n', :yeni. rrıaı;lcn}f'rin işll:"tihncsilP uğ
Jlı1=""~J. cihe~irıdeo • 1ü.zum!u bir iş 
ha-J.i.::ıc :elnıışt;. 

o ~ 
At Yarışları çok he:;...y-ec_a_n~lı~ol..,d...au 

y abaDcı ••l'lll&'Y en>n lf I ..... ili ,&. 
reğ.J'i kö.1l'i...'t· 'rdteünin sa.:.ıo a1nı.:.lll8 
ınlan, bl.IWE1 phııs!ç.r ve t1\.·th·rin. 

işle(t;ll kömür ocaklan.nın da dev
Jetla;1'4"ı]:ın.;:.si, raayooel hale ge(ir•l
o::csi karar! veıri~en JIJl'.lra Eti. 
b;l.dkın yapacağı !ı;ler QOi:<>ln>..ı;tı. E.
tlaöcn K..,. "bit< demir ve çel€ tab
rlktUAnlll ip•:uai maddt!l'~riut tentn 
_,, D'vrii' <!emir maderıl•ri, b:l
Wa;a Eiie hawlislı8J bagl<;rma ıü
NıcJ•; ~l~>ilenn 500 bin liralık 
lnsı,1rınr:ı Vır~ ol;;rA.uğu K~ Bot·
ht luükürt n'lıo'.';ldeıoi, Kl·varg}an bakır 

~M, KUtahya n»ntak:ıısında, 

~'i< vllbeiler!nıi?. twvaliıi:.nrle nıe-ı 
ru! ~itleri ECban:k: ta.ra!ınilan iQ
~ ·mdtt«lir 

Eti B3lllk 6 ııı ~.:a.r evvel ki><ul
~ z.a.oy:.uı, :ıo mib--on ı:ra ~rır.:ı
yo ile ÔOIJ bo.ş!01<?:ş!ı. Öd(in.,; aıretile 
.ıa~ ve ae>:ı:n>:re!:ıe ~liycbile
C<ti pa.ra da on mily .n li:"o idi, Ba 
b~ sel'rol"Yesin:n, Udünıc a!abi-

!.!a®nlerı lslı•'rne'k, yr!'altı sı'r· 
vcıt.l.eriıu.it."'71 ~titadeyi trnlıin cY1l'mı.ok 
halk ihı.iyncı, MiılI .!\l:iL<.ta:iaa cdıet
le.r'•>duı za.nW1Dm:r.lZ11:1 ıbn:;;ı.li caJz o'
ıın .. yan zaruri i~!or-i ar;;sı!let ei.rroiş- ı 
w. 
TW~e, y(lraltı eeı:vt.:.Uerl itibarı.~ 

ı:eırg-.n ıopıı:ı.,.Jar ır:e:irHk'u;.r. K~ıum 
g:bi ı.ı:ııı M(ldafaa .an,,yiirıde elzem 
mndc'tller~:nizi d(' tşletPn 1 ta.nztın e
den :Eıti Bank, meırle,.;..ctiır.tze dı&Viz 
,·rya ecnubl ma!uı.ın t.aic.ıı.c;, kleri:tııg 
'tz "ıl l idhalJ.me. il-.tıiyaçJa.rıınııxh~n 
lclikiı..-'ll1 k~titı• gilJi 1'ısırnWı dalı!l
<iCK.t tşletrr.csile tt.ım'in cylwi~>iılldf'n 
Ct.,,<l>t n'lt"tr.ıl{ıJkilt're dö·.·~ veya rcııl 
v r """11: mecl>ut'i1< ı t r rlnd en kuTtul
nıamı.zda Dl B:ı:n'.kı.n '1:1JmPtJertnicJ.. 

gı·! iIJl~nl ve geın.işlf'n"JC.»ni mMtle

ır.cl•1ız. A;yriJ d:lş~ yi, l"ırul11mış 

ve k.ırulae:ık muhtelif oa""'~ b~k 
lent~n yeni gelişmeler ve Sü::ı:no."bar.k 
balcionda "J~abil tiz. 

H.N. mMAK 

FEVKALADE BiR ARSA SATILIYOR 
ihlaıı::ouı: !a Kal..ımış ;ıruır.-öa, J.kido.t c:l.\f'lf$ w Ln•ınva.y ~'nl~ı üz.crfrJ(", 

iM..odJ. ka)UlG baka"". a,ğa;lık:lı Vf! ni()Ik.e-.::i vaz.iye tt.iOOrile t--Ş.Sı.! biı• ama sa
tıııMır, E.c-ınuyl"\ Sondı~ı sat <alon<ııJ<t rrUroceat. 
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T-. ıŞ BANKASI 
Küçiilı taıanul he1ıapları 1942 ikramiye planı 
KEŞiDELER: 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 AiuıtoJ 

2 lkincite§rin tarihlerinde yat'ılır. 
1942 iKRAMiYELERi 

1 
1 
1 
1 

IO 
•o 
68 

1!00 
zoo 

• 
• 
• 
• 
• 
• .. 

'"' LlnJık = zooo.- ı.u.. 
1000 • 

7541 • 
680 • 
Z50 • 
110 .. 
IO . • 
ıs • 
19 • 

= 1500.-
= zsoe.
= 4000.-
= Z5M.
= 5000.-
= ZIKN.-

• 
• 
• 
il 

• 
a 
• 

' ' 
Yazan: Murat Kayaban 

N al:IDİ lY.ı gt!C('Jİ b·J~ g~çiLVlll!k 
istentıy-0ıı'Cl.LJ, ~1\,"kika bir .şt'Y

lcr yapnı.~k, c-ğ:<nıt:ıck, neg:e-
on b<e1lm3.k:ann-a ~::.oar ta1n'31 

n.p ~1mra ba,şının dö;.1tiüG;.::n.ü hisse
dcıek y.atı"m?~1' Nahr.ı d,~ğ:ıı..-;u ::;?7..,1'Hlk 
ist:)--ordu. lle.y-<i.1ı.., lk.~'nd;nt ~rune
.DJCo'r uzı..n ve rcralıl~tıcı lir rii~·a 
İ\.l!..ct· ka.l:naık ()'l)ft t-~Ji:<lom.ı.. unu.-tiu 
ra<:aK1ı, s· .... :1v·:1e giyitrJ:, ı:a...ı.ı pek. er 
k.'n. c.l'ğild1. ıi:l.fl"t<lı oı.·l.:.hk ta heuı.!-z 
'k~-a.ılr.e.nllştı. Bı")"0;,;1un.... çıktı. ön
ce baıu.,--e~e i dolaştı, kt ~oitb~l\lk. onu 
o knd.r S:ık\J'Vl .ı ki hc-r ~örpüğü 
blblıç«la;ı i<«ç:ımı:ıoo çıC<;yor ve a
deta. nnzarı ai~dratL c11 lbe<iiyaro.u . 

İ~ ... k,, f<..'.ka.t ııt'aı•leıa:r;ıdıt yeı::irre 
WirabtLe başba~ı •~~ıu:t:.c kat'i;,rıru 

son uığra<iıgı 'bm."'1~-edcn çiıl~ken ver 
a:r ... iJti. Gal.a-t.a:hı..:;,--aıyaı gcl;nce Tunrle 
doı,'ru döndıü. Anka sokae<!al'Calti m<7 
tı...ıtl~r ~1Cıncn h.(\:nen boqtu. Nazmi, 
en ı.•ntı..-ın: 6L-çt.itı\ lın"ytı;ıııııeye gir 
di. Buı·::ı.sı b.~ tava:n!ı ve f,a'.ka.t gt':i

ı~l turt.ıplt:'J.Iel'C>k ı)i... ... ıl~tirilı:niş bir 
tıu.;J:uınc.,. 

GW'SOn m'1""Yl hazırlaı'keu Na""1l 
h.ı-tıra .. a ek: ldı. On. EP.JlıC evvel ay
n!dığı i.-tanbırlu, B<'yoğlunu dk11dar 
~aı..·:ı.n bt:kmloşbu k• •• O z., ·1ı:n i.::,-tan ... 
bukfao il)Tihnkı~ ~JırJSxtıt. d:ı bırak
~1 her ,,f;ıyirti ycpye:Bi bir bay~ 
ı.ıu..r.· nn:ık t\ı.ı·.rc Hay<>afl"lşada:ı 
t"'1><; binm4J. t/.arlbuld..13<1 ,,oJ.,n 
h ... ~·at.r:la, m: çok ıs güç r.ıhbi ol.ır..a

sına m.jn.1t:n bi.A ~'"'OBk<>cn ~ı tf'r
kN<t"n.tı'n kt.ıçi.ik bı~ vali~en başha 
biı· ..,yası y~. 

Ar~-CL.n on uzun Gtm ~ geçtuctt,n 
BCGll'a N.a;cm~ yenıdL".ll. Jı.....,.o.tını kuc
rn.t.ış, lıer ,seyi unu.tup sıf.-• .:fa.n yı.:k:.ı
rıy:ı oot u bilfladı~t ."l'l.."VaffaıkiJet 
mercliv ·,nın U b;)Sa!:i.. k.::uına e:Ş.. 

m o'•rok i ta 1bcla dıörnıi.iŞtıJ. is
t.anbulu e~· -ıOCe'l f,'CC. dah.l: ncı_...,ı; 
Vl\ güz ~ bulac~~· ü:ı it ptmı::-·a. 
Halı.> 1\:i I.:ıt.J.nbul d;..;ha lcu.!a. ihtiy<.t:
la.mıı , JtLb:, L'~• ~ •. ,eti ::.1>şniştl 

Nazııni. o:,ğı:- ;ı.~. • ~ı ıakıs:tı:ıııı 
b•tt.ğıı><."t.n lı:ıbc:."<i' • değ'ldi. O koda~ 
db n~~ ki iSt ~lbtı.~, f'.~ci baıtrala-:
vc sc on y amı. b::tSık tav.anı. :rn(l'y 
tı.anı'<lcn al :n: )>Qml>tşka ye-rlere gO 
l{h.niı(-tl• san..~: ..• 
1\mrı bıl' ş~e ,.. daha .tçıti. Ge

ce ~·ar.sı y h.Ia...~l1ı ~ı :at ~ "'*yhanpdC'n 
~·ık ow.· mudtlr(t 6. !\.a sdkak]a'" !cı.' 
dola.it. 

Çok esktf'cn, bı~ ·~ ..... de b1-
kakl.; i:L çoit <lolaşm:ıçtı: Kendi kt'!:

<fıi<ı<>: 
- Şimdi cJc l>eküt:m fı'l mi? • •e 
-~ı fl.'y hikrl'';yet ... 
D;rye '1tiylr,.&li. O <?'il i~in qi~l, 

\>("ıl t.Aır..ennı lerc 1"3.ğmc- ı;aadt:, d&:.
h:l ~u ('vi bnm •--:. f"vltli.ğin 
iı.dir~lb::u. ~~-~ye b. larr~'1L On 

yıl ista.ıııl>uı.;an a,yrıl>k <lfla bu izdi.. 
ra.bı uhu:Lturınılı.jlu eıma. blr ikıi ha.f.l
ra'.Yt ıuıulıa.Yl't..:lt_:s!rıJen silip atım.oşo 
m~t:dC!· değ;~·-!i. Böylo dalgın ve 
ta:nan11lJe ba.·:Guı baışka dü.şi'ıne'l-~:;.~ 

yUriirlten k.ı rmıll'k ıdmğ1e1 dönen1f' 
ctnd•J knlağrnı. bi:ı.· ses tısıoo.l.adı: 

- Birisinıi mi aı-ıyorısunuz? 
Bu OU· ~3w.:ıı sooi idi.. Nazmi bc

k<ıiı-lığını hatı:r;a..n. Dunll?, fa'ka± se
sin ~eiaiiği \araf-a bdıŞır,t çcvirmed1.•n 
iJk ct'l\:abını ve:dl; 

E.c\•L! 
- Yalıaocı n.;swz.? 
- lJ,•f:iJJ,m ama yaba<>cı oldum. 
- K~ci arvo:-soouz1 .. 
Nazmi bis" an duraladı ve ~"' 

düz:nn b::ı.linle kafasında 6lıl'&!anan 
isia1ı!e~n. bir ikt:_.j:Ql hatırlam~.ya 

çal ,1,, ve ili< iıiml b~lu:r' ııuıına-. 
hemPn ce'\o-ap verdı: 

- Nccta ... 
- A... A... Kin:ıGiniz &z? 

- N112IY11 •• cs1ci Nozmi .• 
KarJ:nlikıta lblııbirlerıin'.n yüzlerini 

ıümıt.'1orlardı. llt•D<'ercdek! kadmı 
siir'atlc ka.pcyı aç-tı. clme.ki eJek't;~·k 

foo.erini Naımnin)n yüzüne çevirml~. 
Hey,'<'anla: 

- Hiç te de~mernÇ;in Naun!., 
diyeı·ek ooa lı>.olüll<bn tuı\ııp eve sü
rilklcd;, 

Bfll aydmlık alt;'ld:l. a.'"'tık bl.dJh'
leN:1i ~\l t...-rwı.·nışlandı. Bil- m1ld
det e.&.i l.<Jtn·alard:ın N;;.7.m.irıin se ... 
ıyaha!-i ve harp buhı.uıından bahsı 1 t 
tiler. Soır. a Nt-cl<i: 

- Taboi burad:ııs;n <Wl!.'l rd? di-
ye aor-du Narcmi. c:hU·yı.n d.y,..medi 
ı?..ur..a 

- Eger e-:Jk.ıs.ı gıbi glut:l b1r kı
a..n "\'l:':'Sl. bucad.~ur. . .. .... ·.-bını V(r

<ti. 
N"~l·' , Nc2!?T,(Y" :tE."Jr.,.n;,:, \"Cl"Cft ~ 

o..-ıu iı--t t.;ıt.n ç.~iard•t. Lil~.;.s n»i.nly~ ı 
bır ) t:'k. ~x.J.sına g'.:ndjlL•r 

Neel.\ !el<rtır dışarı çılk-:!k<ıı: 

- Bı.n Ş!rııı.ii ~rura)·ı gt;nderirim. 
ll<.~İ Alim roaı:...tlı.k VN'Sin. 

.Nazrni odada d'Olaş~yw-. bu bina
di*i çı}gınJ~tla11nı <!ü~'1ÜrfO!"dll. 

Kapı hal\! ·hafit vım.1kfuk'la!lı oonra. 
hızla açıldı, .N';u.n1'i aıuld<() ,-uku.bu
lan b1.1 ,g.lı·lU1.ü.ıl1ıın tevlit ettiği ~

>:111l '< ıçındc ıka,pıya cil>ğo~ b.Cdı. 

Tül b'r ge~elik iıılrn!e loapınuı önün 
ıdc

0 

( ;;:ıo kndırıla göz &·i>z.c s:ııldil•"'•·
Ka :"l bi.n:lAılbiı·ll !ı::.e.,..;:h harekc-t!c 
od dan çıokt , Nm:qlnin f18<i<ın hğ• biı· 
a>. daha. arı.ıuıştı. Göılal!nc .,,.,. :n
uıır101.V'1 Hi!' tnuha.bb~\ 1t:ll"I"J>t l' 
e'\t"lf\.C'C k"dtt;U-'ır.ı..ı çıli.an ı:e .. nı.a.ye, 011 

;yıl enci ıı-yrı <lığı k<tmı idi. o za
n!ltlı. 4:Qk g1,"llÇ ol:uı N\1r1.nt'ln1 ;....--oca
$mm yüoıiinc ylr~ünil almıı; ve 
bu g"" ·J..i gıbi ~ı.k1) git.~. 

Devlet Orman işletmesi Kars Mün
ferit Bölge Şefliğinden 

1- (~olı• kazas.ıııl.:ltl Şerı·i yayla: mev!tJi)rıd~ -:ı.t cdi1'IT'..&, 768 motrP m.ild.p 

,,, d i :acıt<. •ru:wp k•:nste!ik çam tıcmrı.ğı açik ""°trrmay:ı l<:onulm.ış\ll'l'. 
2 - Jllt'lıamınon 'bedeli 111>31 ı:rad'L·. Ş>t-!.n me ve n1'lkav<lc p•u.feıi An 

k..;a;a. Th°l'V!Pt 0>."'!l"...an 1§1\)tmesi ~1e,...;;..>z l"t!\"i: r • .ıııirh~c ve KmD u...,n~ ır.JJ. 

dü:~lgünde gt;ı<ılebik. 
3 _ Arltırmıa Kars oml:lD n:ü<l:J:r!Ajığ~ 27/7/94'!. tıırih4ıd·' ıxıa..arrt.esi 

&ünü a<rt 14 de yapılacok~ı.r. 
4 - J\!IJ\;,Jdl;.:ı.t teınilıat 865 liro<lır (7487) 

1 inhisarlar Umum Müdürlüt'!nden J 
1 - Keşi! '"" ı;:r'tıo"md nındlıince Maltepe ~IJI~ .,...t.ıtuoo f"! evleri

l!İnr tamiıı! i.şl paııol'!ığo ı.ı:ıııınwrıtuıt· • 
2 - Keşif br.dell (1082.:ııl) lira·, %7,5 munll<ikat teminı>lı (81,20) !lredll" . 
3 - P"2~rlı!<: ~8/7/942 salı r;t'nü ..,et 10 da Kaba1aşta Leva21n Gl1be

siııôe!;.l M<!ı1ltet Alım lk>lm~ y:ıp;:ac:ıll;.tı.r. 
4 - m:şıı '"~ iz,'ıh:ı:;me (6) kunş mu1r>ı.l1bJe aöza geçen f\lb~dE'.n a,lı

,,..ı,;·.,.. 

5 _ isteıollleriı> paz:ı<lık için t<ly''n olt111an gün ve ııa.:>tte % 7,5 cÜ""'1ln<l 

por.ıs>l<ı birl' <te rn()2Aalr l<Dmis:l'lll& milracactJan. (1485) 

dudaklarım k~unJa miiliiir
lcnımır; gıbiydi. 

• • . . . . 
Öyle, Boyar, hü;.ümet 

meıtk:ezi i{;gal edilene kadar ol
dukça rahat idik. Bir hafta son 
ra düşman aılkexleri gece gür
dii'L 'köyden geçer oldu. Zabitler 
evlere gir;p bütün gece yağma 
ediyor ,eretsi sabah kalkıp gidi
~onardı. Eııte.>i gece, b~alan 
geliyordu. 

Söz MüDAF AANIN 

Bütün a>le evin bir !Wşesindc 
iki odaya sığırumştı. Bırinde ka 
rın12 de kızım, Oteltin<le ivanes
ku ai1esi oturuyordu. lC:mse, 
bana dar.ışına.dan dışan Ç'kmı
Y"rdu. Bir kö-fi.ü kadın ile bera
ber yemeklETini odalarına gö
tii-i.iyordum. Bu kifuus üç harta 
sürJü, Arlık mahzende şarap 

kıümeste tavuk ka1ma'°ı1tı. Bos
tanın b~!'" kiişes!ne •ki inek sak
lamağa muvaffak olmuştuk. Bu 
üç halta zariına, kam·ız hasla· 
landı ve y~taktan ç.\rr. dı. KtZı 
n z ona bakı 'Ordu. Bir ka~ defa 
~'cr.ı ılac ~lmai':a g"önder'liler 
:Mad~an h·anl"sık, -!a b;r defa 
B~şe katla: g'.!t' 
• Tetırini~ni a:; id;. B'r -saba.'1, 

• Yaza.:ı: Peter Bellu Çeviren: Fikret Adil No: 809iiiiiiiiiiill 

yanlarında muhtaııla bera'ber bir 
kaç Alınan za;bjti gelip, evin 
erk.'ım ha~bıiye Jr,-ırargiıhı yapJ:ı 
cağını söyle<l.i.Jer. · 

Felaket bıl.§Tuyoı:ıdu .Askerler 
eşyalan kalidırdtlar, kirr>Joif.r 
nerelere götürrlü!cr. Yalnız ma
salarla yataklan bı.raıkWar. Za
bitleri emirberleri hizmetçilerin 
odalarım paylaf.ı. Onlar da kor 
karak k:ı-·ı;.rı git ikr .Ben, iht:
yar b'r kacluıl:ı iberaber yalnız 
kal<hm. 

İki ay, gecdl gündüzlü, en ı:z 
on otomob;J istasyona uzak gö
tii..r'dü. Y. 'TlQ oluyordu, en ev
vel b'.z.ıı' iiy t'1hln edildi. 

Almn" ., enırı üz~rine hü-
k\•met, E uyu vali ta~;n et-
miş•". Bu adis hepimizi deh 
şet içi -le t ktı . 

s;z1Er. r ı,;ir..l'ö Po!'dcn h!ç 
haber alron :;c.; Ju!;. 

Madam; A'laahın güTtÜ ağlıyor 
ve bütün geceleri onun başucun 
da geçiren madmazel günden 
güe CTiyordu. Akşamlan onu bi 
n:z <;ll<arıp hava aldırıyordum. 
Gece olunca kapılarına bir kilit 
a.sıynr, SO'l'll"a ltüıJküme sarılıp 
ba~ımı lba5aınağa koyarak yatı
yordum. 

Noeklen sonra bir gece, robit 
lcrin odasından gelcrı kahkaha 
sesleri ve glirfütü ile uyandım. 
Bu a1cmiere allı;tk idim. Fakat 
biıticni\ıire üzerime dikilen c1ek 
trik fenerlerinin z;ya;> :le gözlc
rım kamaştı. Zabitlerin başıt>.da 
bir sivil ilerliyordu: Konbu. Ba
na ya';ıaştı, bir tekm<' att~ ve de 
d; ki: 

- ihti~·ar ayı, şu kapıyı. aç. 
Asmaclom. Bir yumrukta beni 

de;-iroi. Üzer'ıne b:r asker atJ
d:, ;;\1'1Ptar1,,rı ald1 i>:u:ıt Kı~r-

bu koapıyı aQ(ı. Yanındaki za
btler ka'ba kab1 güJü.yurkı.rdı. 

Kıorbu içeri ginii. Fakat ba
ğırdıığı söl!eri duydum: 

- :Madam diyordu, insan e
vfoe bir misair kabul ettiği va
kt uyumaz. Bire yemek veri
niz, Bu mösyö!er misarrpcrver
liği.nizden ~lcişct ediyorlar. 

Madam cevap ve=edi. K!Zt
nız, 1ıitriye..ck, ycmeik yapmak 
işini liilerine atdı .. Komu teşek
kür etti: 

- Peki dedi, ana.n da sofrada 

hizıınct eder. 
Matmazel hüngür hüngür ağ 

lamağa başladı. M&yö Pol'ün 
annesi, çorukları odalarında ba
ğ:rış~<>rlardı. Fakat kap:yı aç
mad:.!a·,·. B~n birşcy yapam1Yor
dıın1. Bir asker mulıafaz:ı ~Hın
da bulun<luruyoırdu. 

)fa~.nazel,. lırnıbey~z k.esilınl.~ 

Dünkü at yarışlarında ikinci koşuda ikili 
bahis 16, üçüncü koşuda 11 lira ff6Tdi 

İstanbulluların hasretle bek-
ledi_ği me,·sim nt yar:~!arın111 

birinisi dıün Velicfcndi koşu ye
rinde fevkalade bir kaiabalığın 
i~akiie çok muntazam bir şe· 
kl:ıdc yapıldı. Orgııniı:as,""1 lro
mitesinin tıi>yük fcdaka.ri•kla 
yaptı.rdığı yeni tesisat bübün at 
meraklılannı m<'mtıun etti. Bil
hassa husu,;i tren tahı·iki »e gi
diş ge~in illtizam i~incle bulu
nuşu organiczatörlerin ı:ıkıdirinc 
sebep uluyordu. Bilrrnssa hal
kın gerok scy,,edi~i V!' gerekse 
mü.;.\rc·k bahisteki rai1atltğ: şa
yanı kay>lbr. Bu da komitenin 
başında bulun:.n <'·ki Grganiza
tör Nı>cip E~oS01JJn )' zmctih~ 
meydana gc•:ntı~ir ki burn<la 
bu 2n11 tebri}·· f'~JTı.t'" bir vazi
fı> bilir•?.. 

Dünkü st·~ .rc!lt-r ::ırasında 
ba.ı\a O'~cnc~al Fohrcltir Al
tay o\clugu 'holdl b ~ <,O-k müm· 
ta1. zc\·at k.tı.;u~arı büyük bir 
dikkotte tal<ip etti ,.,, ,-.arı~lar 
pürÜ2'ÜZ bir mtizam içi;ıd~ ·ya
pı1•Jı. Koşulardaki b.:.h!,i mü--te
rcke Arkarada açılan oüro da 
i~irak t·tn1i~~ı ... ~nka"'a~ılar dün 
i:rtan:hu' yarışlarına 7319 1 ralık 
lt!E.l' iTc i~ırn'.. {'tlilf'r-. 

B~riru: J·o.~·ı 

Üç ;, aşır~1 a1t ye-.' a nmkan 
İngilıl c~kek ,.e di>i taylara 
m:ıhsus olan bu b>şuya cfôd at 
i_Q\ırak dtı ve ncticl'<lc: 

1 - Men"'""· 2 - Tiryaki 
3 - Ceylan. 

'Eu kc.şunun ganyanı 100, p!•.1 
SCS'. 100 ve 160 kuruş Yemıi.;'t:r. 

Jkiııci kO§t< 

Üç ve daha yukarı yaı;:ıa o
lup bu Sl)nc kazon<lığı ikramiye 
4er 500 lirayı doklurnııyan saf. 
kan ingiLz at ve kısraklarına 
mahı;us olan bu koşuya üç at 
girdı ve neti« de: 

1 - Huma.hatun, 2 - Şen· 
kız, 3 - Umacı. Bu koşunun 
ganyanı 3 lira i.:.i ·bahis 16 lira 

7,30 
7,32 
7.4-0 
7,5:; 
8,35 
12,30 
12,33 
12,4!; 
13.30 
18,00 
18,t3 
18,50 
19,30 

13/7;1()42 l'AZARTESİ 
P.ı.'ı(ıgranı. ,.e o){'n"". saat aya·Tl 
Viıcııduınuz~ı c;aıı,ır.ıro ;:n. 

Ajom nudeı '· 
1\1 lbzii>:.: 
li' 10 oii.ati. 

19,45 
19,55 
20.15 
20,45 
21,00 
21,10 
21,30 
21,45 
2ı:2,SO 

22.50 

P1~ ve rı'ı'C'm. P'!la.: ~.:rorı. 

!\tüzik: Ş:ı..'1tı ve tltr'till•':.l'. 
.Aj"n-3 llabcrlt)rı, 
Jı.lı.iL·x: 
Progr::ı.n1 ,-o menı. sat ;:ı.y~r.:. 

M.mik: 
:Mii<.:lk: Fos:! lhf')<ti. 
Meml<i:tıt 63at a:;an ve A

jans b.:.t>crleri. 
l{Oll• '°':.l~a. 
}.1\.i.:.~: ş1.rkı ve 1ü11tüier. 
Racyo , ... ctc::l, 
Mllzik: 
ZJrao..t ~\'in1i. 
:tı.tü;:..Ult: Korıtı!t ~rJ.:ıl~ • 
Konuışnı.a.. • 
.Müzli<: 
Jlfmııleket aaat ~ya.n, Aj= 
h;ıberl rl vo Bounlar. 
Yarıır..ld progroın ve ~ilJl'l.'lli 

bir halde mut'baha g:tti. Bir za
bit o.nu takip etti. Madam yü
rekler para1ııyarak ağlıyor, beni 
çağırıyordu. Asker ememden ay 
rılmadığı için ıgideııııyo.·dum. 
Koı'bu tekrar ;!erledi ve: 

- Eğer, dedi, sofrada da hiz
met etmczsC'll Nina.y~ alır eye 
götürürüm. 

Madam ona yah>ardı ve diz
leııne ltapandı takat Koılbu sır
tını dö<ıdıü ve gülerek gitti. 

Bir kaç dakika sonra, kannız 
murlağa OOğru yiiriiıdü. Se'!ldeli
j"Ot>Clu. Oradan, aMfımazel ile 
bErabC'r şarkı ve kahkalrnlar 
yüktielen saıu.na gittiler-. Matına 
zel anasının koluna girmiş, onu 
tu~uyordu. 

İçeri g'rişlcri alkıslarla fer
yatlarla karı:ılandı. Korbıınun 
sesi hepsinden fazla duyuluyor
du. Ciğeı1erime bıçak sap1asalar 
&ha fazla acnma1Xlı. BirdenbiTe 
ses sacla kesikli. Matmnzel bana 
se"1endL bir zabit Almanca bir 
şeyler homurdandı. Ve bel' roe
zar~t ;ıltında bulunc\Jran a•kcr 
i-te k2Ja yÜr·üt-ır~ c. lıaşlatlı 

1\I:ıdam ycrdı> ya' 'I crdu. ağ
zında beyaz b;r k"ı lk vnr~ı. 

(Daha •·ar) 

lt~ncü ko~u 
Dört ve daha yukar. v astaki 

ve 942 yılında hiç kıoşu • k~za·n
mamı.ş sallkan arap at ve kı:ırak
lanna mahsus olan bu k:oşuya 
a'fu at g:ı-Ji V€ \'etin bir mücade 
leden sonra yar~ ş~ şekilde 
neticelendi: 

1 - Tuna, 2 - S1>v:m Sekiz, 
3 - Tarıan. 

Bu ko~unun ganyanı 32(\. pla
se~c-ri 15-0 ve 200 kur~ verdi. 

lkiE bal: is 7 lira, çif1c ·bahis 
11 lira kazandı!ldı. 

Dördüııcu kosıı 
Üç ve uc.ha yulıan yaştaki saf 

kan İng;:1iz at ,.e kısraklsrına 

.... ., ""'"'" 

l nıalli;us olan bu kn.'\. y:: ibcş at 
girdi. Neticede: 

1 - Dandi, 2 - Gonca, 3 -
Özdemlr. Bu Jmşunun ganyanı 
2'16, p.~lcri 125, 125 kunış 
verdi. ıkili bahis 4 lli<ı \'eroi. 

Beşinci kosıı 

İk. ya§ında ve ooO lira ltaz«n 
marn.-; yerli sarkan İngiliz er
kek ve ~i taylarına mahsıı~ o
lan bu koşuya dört at g;nr Ne-

_ticede: 
1 - Destegül. 2 

Va·rai. 
Polat, 3 -

!Bu koşunun ganyan· 2on. pk'ı
ı;e&l 150 kuruş verdi. ık't b~lıı.< 
2 lira çifte bahis te 4 im. k.ı 
zandır<lı. 

... "'.. . 
DENiZCiLER BAYRAMI 

---~---~--.. -~--------
Derece alanlara hediyeler verUdl 

1 T!"lrnnuz dcııizcilik b~yra
mıhda havanın nıuhaldeti do
layısilc yapılamıyan su sporlar: 
nıüsa'bakala~ı dün Moda koyun
da vapur!arı hınca hınç doldu
ran kalaba.lık b'r seyirci kütle-

ı se 3 den Kazım 8.14 
2 - Deniz- Ticaret ml'ktebi r 

se 3 den AllXlullah 

si önül'<le y<qıı '· 
Yarı,.«la•ın folt"\Ik nctıcleri ,"11 

lard'ır: 

Tek ı;>fte ""kekler· 
1 - Pctro ( Galaiasaray ) 

J0.23 
2 - Kcrnai (Ta•ksim) 
Yü:me yttrı.<:ı. 

1 - İhra.lüm (Beylroıc) ~.18 
2 - \ edad (Beykoz) 
Tek cifle bayanlar· 
1 - Nli2lı (Galırlasaray)'- 5.40 
2 - Ncziılıc (Frnerıbahçe) 
Sıı kayağı: 
1 - Hadi ( Den!Z Ticareı) 
2 - Necati (Den:z Ticaret) 
i kJ ;;ijte: 
1 - Feri>t, Se!i'ıani, Abdurrah

man lT.akıbm) 9~ 

2 - KuLal, Sati, Veda (Ga
latasaray) 

5 çifte 'fltekıcp filikalaı;\' 
1 - Yük>sck Deniz Ticaret o

kulu lise 2 ek·bi 10.43 
2 - Yüksek Thmiz Ticaret o

ku h l'sr 3 
İki çifl<' bayanlar: 
1 - M~le::C, Fıtnat, Nezih.ı 

(Fcneı•babçe) 4.58 
2 - Berrin, Nimet, Nazlı (Ga 

Iatnsaray) 
Detı.i::yolları Liıı!41llr:t filika 

yaı ısı. 

1 - Deviet L-nıanluı iıli ası 
2 - Deniı;yı:ılhrı fi! !~ası 
Tahlisiye '!Ja•">.,"': 
1 - Anado~ı, Fı>ner tahLsiye-

si 11.4 
2 - Rum<?:l Fener 1 h'lisi)·esı 
6 • 
Milsab:ıkadan sonra <ia i:ıci tah 

lisiye sandalı ha1kın süreklı at
kL~ını toplayan gösteriler yapmı~ 

lardlT. 
Dört tek bayanlar: 
1 - Nazlı, Ni.met, Suzan, Ne

vin; Suna (Galatasaray) 4.45 
2 - Melek, Fjtnat, Nezihe, 

Müzellher; M üze)'Yen (Fener • 
balıç~) 

SU mii.«ılıtıl<aları: 
1 - Deniz Ticaret mekte-bi !'.-

Dört te/..t 
ki, i=ail; Fm;n ( Taksim) 8.10 
ki. ümail; Em.n (Taksim 8.10 

2 R•sa~ Tuı-gut,K\'sim, Pct 
ro. Sa\ (Galataı;aray) 

5 Çifti! '.almm;a . ; 
1 - Garice Alıırr.aması 10.8 
2 - A!'ad'olu Fener alamanası 

10.12. 
Müsabak:ıiardrı. sonra der~e 

alanlara amiral Hüsni! Gökdeni 
zer tarafından merasimle hcdi-
ı;cler Ycrikmfştir. 

Düzce- Derdiı. 
yolu açıldı 

DüıA:e 12 (A. A.) - Kazanız 

zengin ormanlarmtian geı,en ve 
maden sularının buludugu ye
re g;ik'n Dütte·l)()rdin ve Derdin 
orma·ı wıJları diiıı B<ılu valisi ta 
rafı11'1an Hükumet, Paı'll, H .. 1-
kevi \'C beled;yc erkanı ve çı)k 
ka1abc.l ık bir halkın huz.tıru ilc 

( iş~tmcyc açılm~ır. --·-. ---=------
DEVREDİLED:K İll'l'İH.A BERATl 

t;MC'\ auüı tebhiı·~Yt' ,.-e anümasi.Jtuc 
ve bil'ha:;sa asid a·'Y~"ltdriki 01<",. ed 
vıJ ha::ti o'.nn mı~ .. ad> hak'k:tndat.:i 
itılfüa ic;i:ı alınmış olmı 2.3 ~ t.<>ş
ıin 1931 t.ulh wı 1437 ne nerah ih· 
tiı-a be ·atm:.n Uıt.A.:ı t'~;gı h ~_ıK 
bı.ı k ~ı ... <: ba as'1U\ dcıir VC)·ah!ıi 
icad Ti! ~~ede mf!l"'t.Ü !1l:~l' tooyma:-c 
için •C a d~\\ v r .. bilcc·\;-t· t.E,..J! 
ediın'c"'te ol..m., la bu b\IBl.?iırt:l !-ızlc. 
mclıl;: -:ıı. •·< ·:ım.eı..'t. \:,ov, .. 'er n G~ 
k'~cda A.slıın I!on 5 lr.M k t 1-3 
No. 1:ıı·a m~T.ac-.ı .. t eyl<'Yl'.._·lcrl 

o!ur.u~. 

DEVREDiLECEJ< iıninA Bl!nATI 
l.,.brr1 gcrıng rnr ·n ahize erf,r:ı .. 

de aıyırınlf\ )).a'tiQS,nı:ı yit.t.treltii·n:1-Eı
n.ı~ n;zlu\S te~:..'t> hakcliluıki ic3t 
için ik"taı:~t \"nk.;.lf tf Jen alL'1~~ o
kı.n ıo tem:nUıt 1940 tari'"ı ve 3011 
Xo. lu ihtira b~ra!ı.r~~ ihtiv;ı fl!ttiği 
bı.ıkuk t.u k.Prre b1ş'kası1kl <k'"\ ..... r ,-<:
y&hut icadı Türklyl·oe mc\~i 11ilı& 
kOY"illO'..iK ~in eal:Shi ·et da.hı TC:i

1<·· 
b!lece-~; ı•kJ:! eJilır.eloLe old'Jl'.1'"'1'-'> 
bu t.1'3u.<\a fı.zlo rnalilmot l\d;nme!: 
161•'l"'"i•rin Gof tada, A•lıln han 5 
inci Jç:ıt l -3 numoral~ı ınU,. -ac:-ı:ı.:t: 
eylemeleri il6n otanur. 

TCRKIYE 
ZiRAAT 

CUMHURIYETl 
BANK ASI 

Kuruluş tarihi: 1888. - Se rmayesi; 100,000,000 Türk Li1'831. 
Şnbe ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bank:ısında ltlJDJl>a ralı ve ihbarsl!'l tasarruf hesnp
kur'a ile aşağıdaki plana gö anlara se'llede 4 d fa çeı.:ı.ı• ~~ 
ku"'a iH> aaşğ.dakl plana göre !hamiye dağı.tılacakt ... 

& A. 1,HO UraWı C .... L.11 1" A .. t " lirablı S."' l. 
' • set • 1,... • Ut • • • 4,IOt • 
4 • ıse • 1..... . 

" • ıot • ..... • ı• . it • a.zte • 
DİKKAT: He5aplann<la.ki paralar b:r sene iç'nde 50 li!'a-

da'1 a~ağı diJıımı~·enlcrc ilı.ra miye çıktığı faltdirclc % 20 !azla

silc vt-.r•'crektir. 
Kur'alar senede 4 defa 11 ınıı.rt 11 Haziran 11 

Evlul ve 11 Birincillanun tarih !erinde çekilecektir. 

&ahilıi: &. 1 Z Z E T, N•triyat Dir.,ktörii: Cevdet Karabilcl11 
Ba.u~ 1 .,r: eSoa Tolnaf, .lılatlaaML 

• 


