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GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 
Her yerde 5 Kuruş 

Balkanlar 
ve yakın 

·şark mese
lesinin hal 

çareleri 
r --, 

Yakın şark dolayisile 
dünya snlhunun tehlikfl'lye 
ılıişmcnıesi için en cezri 
çare, şahsi düşüncemize 

ıöre, yakın şarkı birleştir
mekten, kııvvetlendirmekten 
kendi kend· · · ··d ,c ısını mıı a1 aa 
e~erek mustakil ya~ag~bilir 
hır hale sokm,,.kt "b 11• L .. an r are ır. 

__ _J 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

A 
- Smotoosk mııharebe-lerinde muvaffakıyetler elde ettikleri bilc.li~ 

vru1 _Pnnın en esaslı detti- ril~ A.lmanlann bir t-Opçn kınrveti ftıt\liyette 
.crınden biri Otsınanıı _ ,,_ _ __ _ _ _ 

~:·:~~·;\~STu~:' -şidd;tii11 Japonya 1 
karışıklığı altık~d.d Avl"Upımıu ' h b 
"Hnsta ad şı ~ kesbt,tti. ' mu are e Sovyetlerı· arka irolay aı:n., ın ınırası kolay • 

~nhı::n~~~~fervearabt~ oluyor dan vuracak 
arµler çıkıyordu O 

:manıı im.n.. t w • s-nar . t' ... ra orlugı.ı nihuyet Sovyet kıtaları düşma
na ağır darbeler indi-rtorl~~· ~t bu inıpara

A.syada ku Ulşarkta ...,...! ön 
~1 A~tli bir halde_ ya: riyorlar - 21 Alman 
ve d~ nupaınu selametı tayyaresi düşürüldü 

Times gazetesine 
göre Ruslar Man

çukodan harekete 
hazırlanıyorlar 

ne~ sulhu balo!mllldan 
4uğu d h el:!Jeln ve zaı urt ol- • 

~all.:a~1 ı~~=~b~~rp~~ Bo- ıPolonya cetelen de 
b ar, Anadolu zayıf ellerde ) h k 1 , 

11~~1~~~Ça ~~ ve y~~r:::ır ı > a re ete oectı le r 
ve hakim olrna.)- LMllayülünden ) Moskova 9 (a a) ' s 
~endılcrini mcnedcmiy~ekler- J yet istihbarat' · b .. - ov-

Londra, 9 (a.a.) - Moskova 
radyosunun bildirdiğine göre 
Sovyet tayyareleri Berlindeki 
askeri hedefler üzerine büyük 
çapta. bombalar •atmışlardır. 

r. Çi.inktı ~.enJılcri bir şey tebliği. urosunuıı 
Y'<ı.pmıyace.k ol:ırlarsa rakıble- 8 w. •• •• 

Londra, 9 ( a.a.) - Başlıca 
Londra gazeteleri, Japonyayı 
şiddetle tenkid etmekte ve bu 
meml~kete karşı azami derece
de metin davranılmasını tavsi
ye eylemektedirler. 

tinin ı;eJlp hakim ofacaklarında agustos gunu kıtaJarı-
iUphe e ~e:l.-r. Haiblfki ln- mız, .Ke.xhohn,. Smolnsk, 
gılızler ınin oe b h ~ı:_: O Korosten ve Bısala - Cer-

.,, u avö.Ull.ln r- k f · tik tl · d 1:as1r-.t ve ff d" stan . . . o ıs ame enn e ve Es-
tehdit ve tehlU:~ t 1 

1 1 ~çın bU: tonya cephesi kısmında 
elzemdir. eş n e memesı düşmanla harbetmektedir -

Times şunları yazıyor: 
Japonya, Londra ve Vaşing

ton hükumetleri tarafından ya
pılan ihtarları hiç nazarı itiba -
ra almam.ağa karar vermiş gi· 

t--"b~n11ar. da buralarda ihtiyat lerKara kuvvetleriyle i""'ir-
-=u ır erı alın a·· .. ek !l"" 
nıecburi . . ~yı uşunm liği yapan hava kuvvetleri-
Vetli byetını hfasederler. Kttv- miz düsman motörlü cüzü-
... ır Osına 1 · to 1 · · · gu bu raki .. n 1 ımpar~. ~ ~- tanılarına ve pıyadesıne ve 

bi görünmekte ve Fransız Hin 
diçinin işgalini, Siyamı da ele 
geçirmek suretiyle tamamla -
mağa çalışmaktaaır. 

ni kırarak p nü.fuzlann umıdi- tayyare meydanlarında tav 
durnu Onları r a h a t yarelere darbeler indirmiş • 
kanı~a sevkooerdi. Fakat Bal- !erdir. 
rnesi kol ve Yak~!lşa~~ı ele. geç- J 7 Ağustosta 21 Alınan 
kar 'bi av~ .~u.mkun bır şı- lı tayyaresi tahrip ettik. Ay
Cermgı ., . goı unce lslavların, [ni runü 14 tayvare kaıybet-

Timesin yazısına göre, japon
ya, yalnız Siyamı tehdit et
mekle iktifa etmemekte, .ayni 

en1ııerın rahat durmaları- tik 
na ve noo;r l . b . 
istir h "'' ız enn de onların u 7 Ağustos öğleden sonra 

.zaman.da Mançuride de japon 
kımlarının hareketleri görül -
mektedir. la a ~rsla,:ına lakayd kalma- (Sonu sayfa 3 aUtun 5 de) 

rına ımkan yoktur. Yakın- ......,......_... • ...-...~ 
Şark dol~yısiyle diınya sulhu _________________ c_s_on_u_s•_Y_fa_3_•_ü_tu_n_6_d_•>_ 

nun tehlıkeye dü5'memcsi icin 
en_ cezıi çare sahsi düşünce -
:mı2e ·· ' "' tirxn ~re, Yakınşarkı Birleş-
kend~ k en, . ~vvctıendirmekten, 
r<!k 

1 
•• endi~ıni müdafaa ede -

hal mustakıl Yaşayabilir bir 
~ ao~aktan ıbarettir. 

Osm~ i~~'l.an~a di: ilecek bir 
ı . . . • ra orlugunun Rus 
a,. ıçın hır tehlike te<>kıl et -
ın . Al .., me-

esı mantarı ikttsadi ba-
t11n:~an ablukaya almaması ve 
:ı;ıgılızleri Yakınşarkta, Hin~ 

d!sla.nda te~dide kalkmam 
ı~~lmd1r, Avıuparun u··ç b~ı, 
yuk · ,. u -
ke rsıy~s! şevket ve satvcti 

.™ ııennın nüfuzu altına 
mıyecek y k gır-
rakip b" l a ın~arkın ancH..k 
kınşark~ e ~ü~eç~emMi v" Ya. 
v~tli bir devle~r, "-\JüCJ>lr; k~.v
nııyeceğinin ınulıakk~ t:rofı:r
ması Rartiyle bu tu••alı !ize .n
deki istiJa hırsl-Jrı~··- rın-

~ . ... ......._ vazgeç 
mege katlanabıhrlcr -
Ba1kanla~ • .. · 

Ü!"':man}ı impw-~lri~ Asyadaı 
mana .. ıyle bu.gi1a ttotk~u . !am 
mc~~ b~ıek .. . dirılt -
b,. mr havali 
cı.mdun !>u~~ lJlr ICY ~a· • 

Osm!Ulb ı:mpaı.nuvliuğıı tab~t 
Onu·üniı lfı:>nal ıııtmi(\ Y• tarihe 
ka.rtıfmı~· (.) ealci baliyle ih-j 
:1a edılem~. hAt oauu göre. 
bileceğı istıhw ,., ~tuı vazi
fesini ifa~ ctuhr bn kudreti 
0 nun eskı ~an teeki} 
edebilmek utllldrr. Ht.ı.1U sade-
ce kabıl -.TfJ --·-' t·.. ,,,.. .• takb ·~""· ~ urı~ ". MU.:> -

1 ~~l ,füııvawn ı.stlnat edcbi-
~egı aıllı tcnıe!lerinden biri 

tı Yllllanı,arlı: devleti ol::ı.cak-r. 
~"'1 inı Pıtl'ktorhığuntın 

P_arçci.IJuuıı~ 1lYecıne Aiaca _ 
~~tanı ~wmazsu ~u devletler rC'ICI bııldu: füımtl.lıy11, Sır
Al~l-.. 8J.rvatısta11, Karn<l'-1.~, 
~'Il.ı»vttnk BuJı_'ll.T'i~Uın, '··ı
nane.tıw. Surtyt, l\1r..:verJyı er-

un, 11-ak, i'ifü.ıt:in, ).fısır, Hı· 
ru~1m, Asit', Tru.blusg-.a·p 

c ·~Tle. Buı;iln flabit OOıyOl' 

Asker ailelerine yardım 

Layiha yann Mecliste 
müzakere edilecek 

Yardım, bazı resimlere yüzde 50 ye ka
dar yapılacak zamdan temin edilecek 

Ankara, 9 (Hususi) - Büyük 
Mıllet. Meclisi pazartesi g;.ınü as
ker ·ailelerine yardım layihasını 
..._ _tF O::t ~:UrOt 

müstacelen müzakere edecektir. 
Bu layihanın son şekline göre 

Sonu sayfa 3 sutun 3 de) ı 

ki bu küçük devletler için hayat müşterek düşmanlara karşı ' 
~akkı. çok_ zorlaşıyor. Harp müşterek müdafaa imkanını ı 
oyl~ J:>ır ş~kil almıştır ki küçük- bultİrlarsa yaşava.bi1irler ve ya
ler .ıçın bır lüks bir imkansızlık şadıklan müddetçe de muhtelif 
J:alıne girmiştir.' Bugünkü si· ikli:ınleri haVi büyük ve müş- ı 
~~!:::f1 .~?~ine sanayii ileri git- terek bir vatanın iktısadi me
kadir ş ~~uçuk ve fakir devletler 

1 

nabii sayesinde refaha kavu • 
1 kü tik' 

0 arnazlar. Ayni zamanda şurlar ve inkişaf ederler. 
ç dcvıetıerlı ikt ~ 

kımdo.n istiklal v~ .. ıs~di ba- Ballran ittifakı ufak bir tec-
hibi olmaları d ~ hurrıyet sa- ı rübe addedilebilir. Bu tecrübe 
dir B d a adeta muhal- ü.mid verici mahiyette olmuş -. un an sonra a cak b.. t ·r 
yük. d ı tl k n u- tur. Türkiyenin Balkan i ti a .. -ev e er endilenm· .. h 
daf k diı ı mu - kında oynadığı rol Ank:ıı:a u-

aaya a • o abileceklE"i'dir kfımetinin politika.sındakı ısabe- 1 
Osmanlı imparatorluğun~ 1 ti ve dürüstlüğü ve devlet adam 

enkazı üz.erine teessüs eden 1 larının yüksek siya.setlerirıf, in
devletlerin çoğu arasında bil- 1 kar kabul etmez surette ısbat, 
hassa Balkanlar ve Ön Asya 1 etmiştir. Dört Balkan devl~ti 
ruııılakasında müşterek uzun . büyük devletlerin yı1?-cı . tesır
bir hayatın bliti.iıı düşmanlık - ı lerine rağmen müttefık bır bal
lara ve mücadelelere rağmen de durabildiler. Ve Balkanlar
tevlid ttifö y:ıkınlıkhr göze 1 da bir sulh amili oldular. Şim
çarpaca.k kail.ar l>arizdir. Hep- 1

1 
di harp sonunda haricin tesirin

sinin menfaatleri müşterektir. den ve entrikasından masun bir 1 

ı::epsinin hüıTiyetleri ve istik -1 surette Bulgaristan ve Arna- ı 
lıtlleti :ı.yni tehdrt ve tehlikelt.rel vutlukla beraber müttehid bir ı 
m~ruzdur. ~smanlı imparator- devlet halinde tekrar topl~ma
hıgunun ~parçaları olan bu- Iarı mi\sakbel Avrupa nızamı
günki.i sö:t.de mü~ba.kil devletler! nın en esaslı bir parçası .~ye 
ancak tekrar bır araya gelip d~ünülınelidir. Bu teşekkül e-

r:;:;MAN .. RUSl 
ı.:: HAR i 
Berlin bildiriyor: 

oRo TErt 
dün zapt 
olundu 

-o-

Pripet batakhklarmda 
günlerce devam eden 

kanh muharebeler 
Berlin, 9 (a.a.) - Alman or

<luJarı baş kumandanlığının bu
günkü tebliği e}vela hususi 
tebliğlerle bildirilen muvaffaki
yetleri tekrar ettikten sonra şu 
malumatı Yermektedir: 

Eripet bataklıklarının cenu -
buiı.da Alman kıtaları, geçilme
si imkansız orman ve bataklık • 

Alman Jmvyetlerine mensup ~·ar an Wr subı.•.y, Suvye1; dok1.onı \ 
tara.fınJan te da.,·i ecliliyQr. 

Jarda günlerce devam eden mu-ı--
harebelerden sonra mühim bir 1 1 

m~akalat D?-erke~i Oli!ll Koros- F ra n s 1 z 
tem zaptetmışlerdır. 

Dün gündüz Alman hava kuv 
vetleri lngilterede uzun bir sa
ha üzerinde keşif uçuşları yap
mışlardır. 2 İngiliz av tayyare
si düşürülmüştür. 

Afrikasının 
müdafaası .. 

General Veygant 
Petenle görüşmek 

üzere Vişiye 
geldi 

Dün gece Alman savaş tay
yareleri 1ngilterede bulunan 
müteaddid tayyare meydanla -
rına hücum etmislerdir. Han -
garlara ve yerde ' duran tayya
relere tam isabetler kaydedil -
ntiştir. Şark ''e cenup sahillerin 
deki tesisata da muvaffakiyetle 
bombardıman edilmiştir. 

Dü Londra, 9 (a.a.) - B. B. C.: 
n gece Alınan savaş tay - General Weygand, Fransız Af

yar:ıeri. Siiveyı;; kanalındaki a.s- rikasının müdafaası hakkında 
kerı tesısatı bombardıman et- hük" • et k~ il ·· .. k ·· m· l d' um E'r anı e goruşme u 

ış er 1~· zere Vichyye gelmiş olduğu öğ-
. 7-8 ~~~t~~ gecesi bir ln~i- ren.ilmiştir. ~ 

1ız denız ussu ?lan .. lakenden - Reuter ajansına gelen ht•r
yeye y~pılan .bır hucum e~?~. -r ıere göre bir kaç zamandanberi 
sında bır sabıt doka ve kuçuk Almruıvan.ın Fransız .Afrika.sı • 

(Sonu sayfa 3 ılltun 5 de) Sonu ı;ayfa S &iltun 3 de}) 

J.E~NGIMD 

~' <( 
• STROV 

f" 05tAJIOV 
• 

Alnıan - ~vyet harekatını göst.eren httrita 

' ~ ..... --... ........ ı....-.-.-...-...-..,, 1 

25Sovyet j 

fırkası im- : 
ha edildi 1 

-ıl 
İki ordu başkumanda- 1 

nile 103 bin esir 
alındı, Rus zayiatı J 

200,000 i buldu ] 

Atlantikte 6 lngiliz 
vapuru batırıldı 
Berlin1 9 (a.a.) - Almırn 

baş kumandanlığının tebli-

ği kon fevkalade tebliğlerde 
bildirilen Ukranyadaki yeni 
harekatın neticeleri şu ilk 
büyük muva.ffakiyetlerle ta-
hakkuk etmiş bulunmakta· ı 
dır: 

Feld Maresal Von Rundt
den alınan malfımata göre 
general Von Loehrün hava 
filosunun yardımiyle 6 ıncı ( 
ve 12 inci Sovyet ordularile. ( 
18 inci Sovvet ordusunun ( 
bazı kısımları _rani tahmin~!1 ( 
25 piyade, dag ve tank tu- ~ 
meni imha edilmiştir. 

İçlerinde 6 ıncı ve 12 inci 
ordu baş kumandanları da 
dahil olduğu halde 103.000 
esir alınmıştır. 317 tank, 

(Sonu aayfa 3 sütun 5 de) 

Avustralya 
tehlikede 

Başvekil Menzies bir 
nutuk söyliyerek bunu 

haber verdi 
Adelaide, 9 (a.a.) - Avus -

tralya başvekili M. Menzies 
dün bir nutuk söyliyerek Avus
tralyanın tehlikede olduğunu 
beyan etmek suretile vahim bir 
ihtarda bulunmuş ve demiştir 
ki: 

Avustralya, tarihinin en ha
yati bir anını büyük bir teyak
kuzla yaşamadadır. Son hafta 

Sonu sayfa 3 aütun 3 de)) 
---~-~~~~---~~-~~~~~~~~~~~ 

decek birliı:!e "Yıakınşark Birle- / 
şik Dev!etleri,, adı verilebilir. I ~~iioimm!!;r;!lmiiiii!ii;;;;;iiii!i._.iıii!!;;m!!!l!iiiiıiiiiiiiiııiini!ii!!iii!!i!!i!i!!ii!i!i!!!le!i8ı!ılııiiiiiiiiiii!iiiiöliiiiliiiiıoiollı.a 

Buna bır federasyon şekli ve- H A R p VA z • y ET . 
rilmesi de kabildir. Dahili hu- ı· 1 1 
dutların kalkması, paranın bir-
leşmesi, müd.,aanın müşterek "-~Bil!IJH!iiiôl!lll!il!!!!!!l!!--iil!l!---iii!o-....,.i!!iiıoo!.....,.~;;;;pı;;;-..!!!iiiii-~-~ı~ 
hale sokulması cenubu şarki 
Avrupa da hatın savılacak bü
yük bir devletin derhal teessü
sünü temin ed~r. 

Böyle bir devletin hiç bir za
man fütuhat politikası takip 
etmesine, uzak ve yakın kom
şulannı tehdide kalkmasına 
imkan olamaz. Arap memle _ 
ketleri ya kendi aralarında vah
detlerini tamamladıktan son
ra bu "Yakınşark Birleşik Dev
letleri,. le ittifak e~ebilirler, ya 
avn ayrı onunla bırleşirler. Bu 
kendilerinin bileceği bir işdir. 
Her halde bu müttefik ve müt
tehit heyetin teşekküıünde esas 
müsavat ve hür muvafakat ol
malıdır. Balkanlar ve Yakın
şark meselesinin en realist, en I 
kat'i surette hal çaresi, fikri
mizce bu yol üzerinde aran -
mak iktıza eder. 

Taarruzivetedafüi 

Hiiseym Cahid y ALÇIN 

hava • • 
sıyasetı 

1930 Eylülünden bu güne kadar ceryan eden 
vak'alar, Alman hava kuvvetlerinin her ihtimale 
karşı durmak üzere hazırlandıklarını isbat ediyor 

YAZAN: 

l,!:mekli General Kemal Koçer 1 

Almanya, hummalı bir faali-ı siyaseti giitmek rolünü ve~-
yetle az z.cımanda yarattığı ti. 
hava ordularına taarru.zi hava (Sonu sayfa 2 ı.:ütun 2 de) 

--o-

Timoçenko işğal altında .. 
ki Sovyet halkına bir 
beyanname neşr etti 
Londra, 9 ı a.a.) - Baltık ils

lerindeu 1200 kilometre katet· 
tik-ten soma perşembe gecc~i 
Berlin ii?..erine gelen Kızıl ordu
nun mutı.zza.nı hava kuvvetleri. 
hiç şüphe yok ki Alman devlet 
merkezi halkında büyük bir 
havret tevlit etmistir. Almanla~ 
rır; ani bir baskınıi uğradıkları· 
hiç biı defı bataryaaının bu ta
aı ruv..a mukabele etm~miş olma 
:~ile &ı.bittir. 

Denildiğine göre her ne ka· 
dar s-ece muharebesi tayyarele
ri havalanmu,larsa da çok geç 
kahnışlar Yeı Sovyet bombardı4 

.mıtrı tayyarelerine bir şey yapa
mamışlardır. 

BerLUı mahafilt pC!'Şembe ge
c.'"1 han hücumunu yapanlttnn 
Sovyet tayyareleri olduğunu 
bildirmek istememektedir. 

DeyH Telegrapbın Stokholm 
muhabiri, Almanlımn bu haki· 
kati bildirmek istemiyecekleri
ni, çttnlrll bir ay evvel kızıl or· 
du hu·a kuv'\l'llltlerinin t&.öı..1a -
ınen tıa.brip l'lldilnôş Qtdaı{unu 

(S .. 11 s.yfa 3 54lt.ın 4 de) 
~-~ 

Japonyanın 
ablukası 

Japon -Amerikan 
münasebatı nazik 
bir safhaya girdi 

Tokyo1 9 (a.~) - Japon htl· 
kümeti namına beyanatta bn -
lunmağa mezun şahsiyet demiş 
tir ki: 

M. Eden tarafından Avam ka 
marasında yapılan beyanatın 
hilafına olarak, Amerika ve 
lııgilt.erenin, Japonyayı askeri, 
siyasi ve iktisadi bir abluka 
çenoorine soktuklarını Japon 
lıükümeti beyan etmek mccbu
riyctindt.dir. M. Edenin beya -
natı japonyada derin bir tetkik 
mevzuu olacaktır. Fakat İngiliz 
büyilk elçisinin japonyayı hiç 
bir sunott(; tehdit etmek arzu
sunda olı.oadıt;'l hakkında k.~t'i 
beyıtnatta bulunduğunu zannet
nıiyonım. 
Japon • Amerimn rnü.ııasclxıtı 

nazik safhada 
Tı,kyo, 9 {a.a.) - Ofi: 
Ja.pony;ı - Amerika münase

batı nazik bir safhaya girmek • 
tedir. 

Amerikalılar tarafından Jrnn
trol edilen vı.: Japonyada neşro
lunan japon News - Week ga?.e
tesi, yazıyor: 

Du halin ihtilafı tesri edecc4 

ğine hi.ikmetmek bir hata ol
maz. Her iki tarafın eecikmek

so"u s~yfa 3 sutun 3 de)) 
www 

Irandaki 
Almanlar ---Bu yüzden Berlinin İran 

ile mi.masebatım kese· 
ceği haberi tekzip 

edii;yor 
Roıaa, 9 (a..a.) - Afi: 
Ilcrlindaı gelen b.r t:?l~rafta 

bildiı-ildiiğne göre. lr1indaki Al· 
manl&nn uclud har :ci edild"k
lC'ri takdir'1'J•! Alın.arı vanın İran 
il~ cJj O Uu.61 n1Iİn1tS batını ka
tc.>dl.!C~ne dair 1-::~Uo.!rlerirı a ~ıı 
.;ız o!ın ğu saHihi"VC't-":ı.r Alma 
makamları t..rafın<lan tekzip e· . 
dilmek l.odır. 

···9r;;;;;·ü;·aö~;~~~ 
"'. IASAr-IJfZ i 

VATANI S A •~ A 'N ~ 
ıuno.: ... VAA ZE.ı'\P.;mr"llE ~ 
Sb ün r b lnl tlhc cu-.ıi~ 1 ölUN!.UtW.. ~) 

....... 9Q _. ~ .... s~ 



is 
L Pazar Sohbeti 
t-=--~--~----~-J 

ul ınuhtplan v hıap alemleri 
~~------------~-

ı;(re dekor - Öküz 'n.rabaları ile mehtap safası -
yresi - l\farmara talı "lleri, Boğaziçi - l'tfohtnp

eml ri - Yalılardan da\ct - Musiki üsfu.dhrı -
eı bülbüller. - Prens Said Halim ) lısı - Klit

usikisi - lUiıtlıiş b"r imtihan - A,. se asılan 
- l\Iehtn.bı terennüm eden - Den" seri! bir 

oo koyı <lıld akis - Gibnüş tıepsıde musiki 
zis:areti. 

C \ Yazan : R. C. U. ı 
trı.p, bana dniına tabiata ikafe ler, canılar fora! Kö..<ıe 

kilik dekoru veriyor gibi sedirlerine kurulan beyaz tak
gümüş fanusu, kübik keli efendiler, beyaz gecenin için 
tahtapoş şeklindeki de yasemin ağızlıklarındaki si
imden ziyade bir g r lan parlatarak t b"ata a

t un ı, yahut gii. l\. n nur erbetin" gözleriyle içer-
ge<"e<le sivrilen kale lcr. anobralı bahçelerde, idris 

semasına daha zi- dallarından yapılmış kameriye -
ya vakıstınrım. Mehtapt b·r lcrde da'. etliler, mi afüler!. 
"rnı.ı.hrezmyet,, vard!r. Güzel b:r Ta uzaklardan denizin mü
ltad arzular uyandırmak cella sathında billur b"r ses yi..ik
:ıçın ulie.re bi.ir inmesi gibi ta- seliyor: 
b" tı gımıi.işi <gav•) ye sa- Saz ''ar! 

. ıa nazlı bir giizellik ve-, Sandallar, kayıklar, piyadeler 
nr. birbirlerine kenetlemni5ıler. De-

B e İstanbul mehtapları! lıizin durgunluğunu bozm ktan 
İnsan bu mehtapları dil- korkuyorlarmış rföi suyun a-

şüıı en iht.ivarsız bir su- kıntısı ile geliyorlar ... 
rette E!OZUilUn ·öniinde can1a - Yalılardan sandallar indirili
nan (dekor) a uygun bir lisan yor. ve saz heyeti bu beyaz gc-
a:rıvor. cenın gümüşlü yolu üzerinde 

Ötomobille mehtap safası yuvarlandıkça büyüyen bir kar 
olur mu"· Vakitsiz uvkusun- topu Pibi ilerliyor; kürekler iş-
dan uvandırılmı~. tufandan ev- lcmediği içın bu musiki mevki 
velki devre ait, celile kaplı bir binin, pullu vücutlu su perileri 
to b ğa)', andıran bu acayip tarafından sevkedildiği zanno -
hayvanın kabuğunun içinde İs- lunuyor. · ! 
te.nbul mehtabının revki tadıl- Derin bir hiiıınetle dinlenen 
maz. mu 'tena fasıl karar verir ver-

Bu asri arabalar, Çamlıca, mez sazın ortasından gür, şak
sırtlarında, "Servi ormanlarının rak bir ses billfırlaşmış bir fis
arasında, kale duvarlarının dip- kıye gibi yükseliyor: 
lerinde çok maddi, çok kab ve A~a ta'n etmek olmaz; 
tahannnül edilmiyccek kadar möbteladır neyle&in? 
(konfor) ludur. j Yalıdan coşkun bir takdir fer-

Büyük ba.bala.nnıız;, at araba- vadı: 
tarının meycut olduğu zaınan- - Yasa .... Nur ol-.... 
1ar da bile, mehtap alemlerini Fısıltılar: 

Ankara 9 (Hususi) - Maa
rif Vekaleti ytiks0 k tedrisat da
ire ince hazırlatbrılan İstanbul 
Üniver tesi lktısad Fakültesi
ne mahsus doktora talimatna
mesi tnlim teı biye heyetince 
kabul cd ler k vekilliğin tasvi
bine arzolunmuırt:ur. 

Talimatname ·esaslarına göre 
İstanbul Üniversi;.;e i İktısad 
Fakfiltesi doktora imtihanı nam 
zedliğine kaydolunmak için tah
sil m""d ti 4 ene ol n bir fa -
k""lt 'ırt 1. sı,. nı ve 
Sıy. B"l~il r ok .u diploma -
sını v yahut rn ua ·~i profe -
sörler ınecli in n miıı:aleası ü
zerine Vaarif Vekillifünce tas -
d.k c ilen bir ''sıyasi ilimler,, 
veya ticaret lisansını haiz ol
mak Hi.zımdır. 

Tahsil miicldeti dört sene<len 
az ol!1n fakültelerin lismısına 
haiz olanlar fakülte meclisince 
tayın edilecek fü:ans derslerine 
devama ve b ınlardan imtihan 
verme€-e me ·burdur. 

İnhidam sahası 
da molozlar 
~emiz!eniyor 

Galabda Necatibey caddesın
de vuku bulan inhidama ait mo· 
lozlann çıkarılmasına dün d~ 
devam edilmiştir. Ameliye es -
nasında enkaz arasından bina 
sahiplerine ait 150ü lira çıka
rılmıştır. Bu nıırıt~laıda nor
mal traımvav seferi r!nin yarın 
~la •.ması inuhtemeldir. 

İKTİSAT 
ök1:iz arabalariyle yı:ı.ır.u•larmı~ ! - Kim bu okuyan? 

Üzenndeki tcntesinde-n gii- - Hanende Nedim bey!. A 1-1- b M l 
müş sırma püsükller sallanan; - Zannetmem. Ben Hafız yan..n.~ 1 .ı;a ze• 
içi dısı aynalı: korkulukları. di- Osman sanıyorum. İs.itmiyor mesİ yükseliyor 
rekleri civa yaldızlı bir arabayı musun? Meyan içinde meyan 
'3.ğır ağır çeken sayeli gözlii be- basıyor. Son 24 saat içinde ayakkabı 
vaz öküzlerin yaldızlı, boyalı Büyük valının rıhtımından levazımatmda hissedilir derece· 
boyunduruklanna sokulmuş ayrılan bir sandal yalı sahibi- de yükseklik kaydedilmiştir. Bu 
jğn değneklerden ziller, püs- nin ric::ı.sıııı tebliğe memurdur . cümleden olarak evvelki gün 
küller sallanır! En önde pa.la- Su melaikeleri mevkibin isti- kilosu 250 kurusa satılan de -
bıyıklı, sırma çepkcnli, geniş kametini rıhtıma doğru çeviri- mir kundura çivi.si, dün, 350 ku 
poturlu t:li üvendireli arabacı .. ,. yorlar. ruş idi. Aradaki fark bir lira
Arabanın içinde sarı •lam:'.ı:ıkcn Zevkli safa kalyonları yalı- dır. Diğer kundura levazıma -
örtülü, ku.ş tüyü şiltelere otur- nın denize doğru inen geniş tında da buna benzer sun'i yük 
muş yll.§1Ilaklı kadınlar. mermer merdivenlerine doğTu seklikler görülmüştür. Fiyatla -

Bu sahne tasvir edilirken şair sokuluyorlar. Mehtaplı deniz- rın yiikseltilmesi için hiç bir 
ye.şmağa bürünen güzelleri den yalının önü, Balkonlu ge- meşru sebep görülmediğinden 
mehtapla. tülle, gümlisle, kılap- niş salonundaki avizelerin kris- ihtikar ile mücadele eden ma-
t.anla işler ve "tenasiib,, ler ya- tallenr. ien mumların titrek kamlar, böyle bir harekete cü-
par, ve en biiyük hayranlık ni- sarı ziyaları silzülüyo. ret e<lenler hakkında takibat 
şaııesi olarak da "kamer ha-• (Sonu sayfa 4 sütun 3 de) açmışlardır. 
m.iyre., si der, çıkar. ===============:..===.::.::==========~=============== 

* 1st.anbulda mehtap g-iizelliği-
HARP VAZiYETi 
r=rr:m ~-nn 

YENi SABAH 

Fra cam 
na h:r b: ruş zam 

edildi 
Belediye Daimi Encümeni 

dün sabah İkbsad Müdürlüğü
nün yaptığı bir teklif üzerine 
ekmek fiyatlarına 30 para zam 
yapmı tır. Bu itibarla bugün -
den i ..... n . hri izde ekmek-
ler l3 k ıruştan satılacaktır. ı 

Di ~er taraftan belediye ikti -
sad n ·· dürlü "fü yaptığı tetkik
ler neticesim1e f auca'a fivatla
rma da bir miktar zam yaİ?ımak 
mecburiyetinde kahnıştır. Fran 
r..ala fiyatlarına yapılan zam bir 
kururıtur. Bu suretle fraicala fi
yatları 22.5 kuruşa çıkmıştır. ___ .._,.....,..., __ 

La ... ~ik tevz ·atı 
Mınta ka Ticaret Yüdürlü~i 

lastik tevziatını tetkik etmis 
ve önümüzdeki haftadan itiba.: 

roKuvuou---... 
DiYOR Ki: 

Halkı nasıl 
aldatmışlar 

Karil&İmizden Alı:nmı Sen Jorj 
lisesi 10 uncu ınıf Uüebelerinden 
Vasi! IVIahtofrlud:ın aldığunız bir 
:rneh.-tupta deniyor ki: 

<5/8/1941 tarihinde Bcş;k-taşta 

bir gala mü~eresi ilim olund . 
tlônn nazaıan Münir Nureddın 
konseri ve ilaveten 4'Havcy nc1a
larında bir gece> revüsü vardL 

Ta Burgazdan, Hovaiyen Gi
tara meraklı olduğumuz için ka
la l k b!r J; r le lulrnd 1, lk-

taklide çalışma~ırı nn 
Şimdi soru~ orum. 
revü oynamadığı halde o revü n 
r~imleri nasıl kapıda ilün ed lir. 
15 kişiye nasıl 35 kişi elenir 'c 
harkese ne hakla masraf ettirılır. 

Bu mektubumu al5kadar ma-
kaınlnnn dikkat nazarına "<.ızel-

e 
ır 

Bir kaç gün evvel Yenilte.pı
da bir zincirleme kömür ihtika
rı meydana çıkarılmış, failleıi 
hn •kında taldbat açılmıştır. 

I üz bu ta.hki 
,, :.::ıı 1 e 

ka"ı fa l'C'ı i. den 
yeni<len kö.ni.irün uııu 6 5 
1 I'll' a ına1~ ır :ıe tckr r 
i tikara t ebbus etmiştiı. I3u 
h•tsıısrla, nn ele m. hallinde 
cürmii mPslıut yapılmı tır. 

Bundan başka Unkapaıunda 
kö ''r<'Ü İbrahim kaptan alın 
da biıisi r\e kömür toptan ·ısı 
oldu~ halde peı o.ke de s..ı h 
iizerinden satış ~ aparak fa la 
kar teP1in etmek cihetini tut -
muştur. Bunun hakkında da ta- 1 

kibn.ta başl"' unı<1tır. 

ren yeni . şe~il~e yapılmasına menizi rica ederim. 
karar verılmıstır. Bu karara uco.,.,,, G.l5b ........ 0.;:·::,;ıcwma"'•-=-.... ._.,. 

Bir ayakks bt ma.17.emesi 
mulı~ yakalandı 

göre şimdiye kadar mesela gün
de bir sandık verilen beher ka
zaya badema yevmiye 2 sandık 
15.stik verilecektir. 

PllÜTEF'ZRRIK 
"" ih§an Tav dün 

defnolundu 

Kadınlara tecavüz 
eden hiır ac,. am 

tevkif edildi 
Geçenlerde, Pasabahcede bir 

taarruz hadise.si · olmuŞ, yanla
rında erkelerle gezintive çıkan 
Hediye, Selime ve diğer bir 

Diğer taraftan fiyat müra
kabe bürosuna vaki ihbar üze
rine bir mi.iesse~enin gizli ka
lay. kundura malzemesi ve ma
nifatura stoku yaptığı anlaşıl -
mıı:;;tır. Dün. mahallinde bir 
cürmü meşhut yapılmıştır. Suç 
tebeyyün edinceye kadar bu 
müessesenin isminin neı:;redil _ I 
memesi münasip görülmiiştür. 1 
Suç sa.bit olursa faili adliyeye 
verilecektir. 

Bir İhtikar davası 

Ankarada vefat eden mebus kadın; Mehmet, Avni, ve Ömer 
B. İhsan Tav'ın cenazesi dün ı adında üç kişinin tecavi.iziine 

1 

s:ıbah Ankaradan şehrimize ge- maruz kalmışlar, erkeklerle Se
tirilmiş ve dün akşam üzeri ce- lime ve diğ-er kadın kaçmış, he-
naze mera.simi yapılmıştır. diye ise mütecavizlerinin eline Sami a.dJnda bir fabt ika töre 

Merasimde Vali ve Belediye düşerek zorla taarruza. uğramış- 20 ton yapagı-yı 16 bm" yerine 19 
Reisi Doktor Lfıtfi Kırdarla tı. 1 p f ·Ü t · , d bin küsur liraya satarken ciir-

ar ı ml e tışı oktor Reşad Jandarmalar hemen vak'a mümeşhut halinde vakalarrarak 
Mimaroğlu, merhumun dostları yen·ne yeti~~1- suçllılaı·dan ı· ·k· ,,...ı~ as ıve ı ınci ecza mahkemesi 
ve akrabaları hazır bulunmuş - , Avni ile Hediyeyi cürnıümeş - tarafından tevkif edilen İhsan 
tur. ' hut halinde yaklamıR. ancak ·Ö- ve Zeki Sarı Bekir kardeslerlc 

Cenaze namazı Beyazıt cami- mer ellerinden kaçmıştı. ortakları Yorgı· Ka.b.,aak··,,lırı 
inde kılınmıs v' merhum Edir - ....., .., nekapı şehitİiğiııe gömülmüştür. Bilfilıare Ömer de vakala.ndı- ımuh::ıkcmesine dün de devam 
A · ğından suçlular düıi adliyeye edılmiş, şalıidler dinlenilmiştir. 
aılesine en derin taziyetleri - 1 tesliım edilmiş ve ikinci ağır ceza (':seçen celsede, İbrahim adın-

mizi sunarız. mahkemesi tarafmdan da mu - da bir tacir, mevzuu bahis va-
hakemelcrine baf:lanmıştır. ı pıığıların daha evvel kendislne 

Bir aylık k·uduz· 
vakaları 

Temmuz ayı esrıa.;;ında 226 
kişinin tedavi edilmek üzere 
kuduz hastahanesine müraca:at 
ettiği te.<;bit olunmuştur. Bun
lardan 190 tanesi ayakta ve 36 
tanesi yatırılarak tedavi olun - i 
muştur. Maaınafih bunlardan 

Tecaviize uğr.ayan kadınlar- Hatıldığını söyleyerek yalan 
la erkekler de şahit olarak o-e- yere ııehadet suçundan tevkif 
tirilmişti. Muhakeme mahiye ve mahkemeye verilmiştir. 
tine binaen gizli rüvet erlilmiR, Ancak bilahare serbest bıra-
ve sonunda Avni tevkif edilerek kılan İbrahim dün polis tarafın 
şahidlerin celbi için duruşma dan arattırıldığı halde evinde 
başka bir güne bırakılmıştır. bulunamamış ve mahkemeye 

----o getirilememişti. 

BaBın Birliği 
AzaJarJ. a 

:ac mekaıı tahsis edilmez. Yaz 
mehtabı bir bayramdı; mehta
bı ge<:irmak üzere davetler ya
pılıı dı. Alemdağı yollarında, 
Maslak ~ırtlannda, Ayasağada, 
Bendlerde. kahkahalar çınlar, 
Marmara sahillerinde köskler 
rnisetfır almaz: gec va.kitlere ka
dar 11pcmbe çayu~.. kiltükleri-' 
nin . r.ılarıııda kosmacalar, eğ
lenceler ~a.p11ırd1. Herkes odala-' 
ra serılt'n ver yataklarına ne-

Taarruz"ı ve fflrlafu'"Aı h~va sı·y~snt1• :~diğf~~~~şı~~~J-ı:1ayetlerden 1 Basın Bir1ifji lstcı,ıbul Mm-
~u il ll li tak<.ıö·t Reisliğinden: 

Neticede mahkmne. kendisi -
nin bulwıması iciıı polise mü . 
zekkere yazılmasına ve iki dava
nın tevhidine karar vermiş, tltı
;.4\1Rmayı başka bir gi.ine bırruc
mıstır . ---·----

dPn sonra iltifat edcrl~rdi... ı 
Bo -a .ici daha başka tiırlü o

lurdu· O? ad mehtap, Maltepe 
sahıll<"ri gibi çırçıplak bir b1bi-j 
ab giını·· ,..J,.mez. Suların üzc
rind n ırdc n rnenevisler, gii
müsl n mozayil.ln işler; Bo
ğaziçi denilen bu cennet balwe
s mn kn mlannda, acıklı, ko
yulu bf>ya7. siitunlar, hareli he
lezonlaı reı:;mcdE'r; valnız deni
zin ü ttine vavılan · bu mi.irella 
bt v zlıkta bazan ufak ürper -
:meler yapardı. 

A ı boyalı köhne yahla.rın 
hn.sır ka.plı geniş odalarında 

~- ~ 

Yeni Sabah 
·-~-ABONE. s'Eo'Et:r-- ·-

Türkiye Ecnebi 

SENELiK 1400 •<rf. 2700 Krı. 

6 AVLIK 760 .. 1450 > 

! AYLIK 400 • 800 > 

1 AYLIK 150 • ıco > 

TAKVİM 
HIZIR 97 GÜN '22 AY 8 

1360 10 1357 

Recab AGUSTOS Temmuz 
16 1 1941 28 

Pazar 
GUn•t öO•• ikindi 

9,49 5.04 8,55 Ezanf 

5.05 12,\9 16.11 Vautf 

Aktam Yataı lmeak 

12.00 1.45 7.53 Ez:ant 
19.15 21. o 3.09 Vıuatr 

1 

1 

(Baı tarafı ı inci sahifede) yollarda Almanlar emniyetleı.,.;;r:- _ ,111 Merkezde hazırlanmakta olan AzfYın hevP'ir 
Fransa ve Büyük Britanya, yürüciiiler ve paraşütçülüğü bir' ~ K s ~~ ub== l ~ muvakkat basın kartlarına ya-

Versay diktabnın temin ettiği sınıf vaziyetine getirdiler. ~ ısa na er er I! pıştırılmak veya buna ilgili do::;- ı:m~ntasında Vali konağın<la 
hakimiyete ümit bağlıyarak ,. Alm~n - Rus harbinde Alman · == · u E = aa ( 2

• yalara. konulmak i\zerc azamı- Itır anartııımnında hizmctcilik 
hava kuvvetledni de ihınal et- lar doguda büyük bir siklet zın dörder tane vesika fotoğra- uapan Nevzat .Mutlu, dün cı>ş-

Belediyesi bir ütm m göndererek ' ~ . ıırur ·en, ır 1.1t.:Y· nıek yüzünden. ancak tedafüi ı merkezi tesisiı1e nlccbur kal- * Belediye memurları - tstanbul fı ile son iş ve ev adre·~1 ~1·ı·ne ıu·· - medcn su dold k b" 
1·~ 

bir hava siyaseti takibine mec- malda beraber, şimdiye kadar ı zum ,·arclir. Günderilet:ck cüt- gıre vurmak istemiş, fakat bey 
bur olmuslardı. ı bab Almanyada da tedaffti bir belediye mcmurlnrınm yazın sıcak veli geciktirmemek üzere 1stan- ıcir daha evvel davranarak ke~ 

İtalya. Alrnanyaya peyrev ol- hava siyaseti takibi imkanı elde ~n~~~~:iı;~~~etsiz calışabilecekleri-ı bulda ve dışarıdaki azarnızın ni disini çiftelemi tir. 
mus hatta ilk adımı atmıştı. ı etmişlerdir. hayet beş güne kadar bunlaTI Muhtelif yerlerinden yarala -

Sovyet Rusya, bir husumet istüade edememişler, ancak her * Birinci Umumi Müfettiş gel· mıntakaya tevdi etmeleri ri.•a nan Nevzat BeyoiYlu hastaha _ 
cihanile karşılaşacağını daima vazi_YcLte ~pranmışlardır. Doğu di - Birinci Umurr Mıifettiş B. ::::o=lun==ur==.=======================n~esine kaldınlmı tır. 
derpiş ederek, doğuda ve batı- dakı harekatın devamı miidde- Abidin özınen dun . ehrimize gel- :..::======== 
da büyük hava orduları bulun- tince de Alman hava orduları, miştir 1. h t 1 
durmak üzere. devamlı mesai 1 eski şiddetini muhafaza. etme."' . r- ~· a r 
sa fetm. t" A d d"" 1 d ı * iaşe M listeş.arı geliyor - Tica- '!' 
· r ış ı. vrupa a onen , e, gene ve. daim.a garpte \'e ce- rct Vekalctı taşe Müsteşarı Şefik 

-
maceralar, Rusyadaki iş hac-' nupta faaliyet ıbrazından geri __ ., 
mini büyütmüş, ve Kızıl ordu· ı durrnamışk..ı dır. Bir taraftan s yer'in, Paznrtes veya Salı günü 

ww 

30 seneye mahkum eailcn 
ihtiyar aşıkın muha emesine 

yeniden bal .. dr or 

h 1 k f t 
. şehrimize gelmesı muhtemeldir. 

ya azır anma ırsa ı vermış - Britanya vakit vakit ziuaret o-t" 1 J Mıisteşor, şehrimizde kalacagı ınüd-
ı. lunmakta, orta sarkta da İsken- det zarfında ı t b lun rnuhtelil 
Alınan yıldırım harekatında deriye ve Süveys. muntazaman lase i§]eri tetkiklerde 

7,ırhlı kuvvetlerle iş birliği yR- tehdit e<lilmektedir. 1 bulunacaktır. 
pan hava filoları kat'i ııeticede I Almanya, merkezi vazivetin-
mühim roller ifa etmişlercli. I den istifade ile, hava ktn.\·eUe-' * Altın f yatları dü§i.iyor - Altın 
Hatta Britanyaya yapılan bas- rini her t.:-1.rafa ihtiyaca göre ve' fıyotları düşmekte devrun etme.kte
kınlarm ıstila yolunu ac.acağ-ı kolaylıkla kaydırmaktadır. Fa-1 dir. 25.60 lirn olan bir altın dün 25 
sanılmıştı. Akınlar, gündüzün kat, Rus topraklarındaki bo _ !im 50 kuru,; idi. 
de, birbirini velyediyordu. Be- ğusnı:ılar, Alınan büyük hava !!.~"!...~~!!!!!..!!._!""!""_'!'l..!l'~~-1111!'1 ..... ~--
reket versin ki, İngiliz hnva bir kuvvetlerini oraya bağlamak _ O &ebeple. İngiliz hava ordu-
likleri. zayıf bulunmalarına 1 tadır. ları g,ün geçtikçe kuvvet iktisap 
rağmen Londra semalarında R H k ti . . etmekte ve aAti 1·,.1·n e ..... sı1 ted-- ,us ava uvve erının Al- " ::.a 
her fedakarlıgı göze almışlar ve .. · d h ·· bir almdıgı- anlaşılmaktadır. 
son baskında bir günde 186 manya uzerın e enuz bir faa-
tayyare düşürmek muvaffaki- liyeti kaydedilmiş değildir. Ha- 1930 eylülünden bugüne ka
yetini göstermişlerdi. Bu, AI- rekat, Ruı:: toprakları derin1ik- dar cereyan eden vak'alar, Al
manlara. gi.indüzün teşebbiisler lerine intikal ettikçe bu imkan man hava kuvvetlerinin her ih
icrası için yolları kapamıs idi. azalacaktır. timale karşı duımak üzere ha-
Bu suretle hıgilizler, tedafüi Almanlar, hemen bütün ta- zırlandıklarını isbat ediyor.1 
bir hava siyasetinde muvaffak biye ve sevkülceyş teşebbüsle- Alman iş mekanizmasına gelin
olmuşlardı. rinde bu dinamik kuvvetlere ce, hemen bütün Avrupa san'at 

mu··racaat etmektedı"rler. y-..:ıı· müesseselerini emrinde bulun-
Hadiseler, havalannı koru - t."U d k · 

1 k tı · tehl"k haftanın za.yı"abnı tebıı·g~lerden urma ıtibarile, büyük bir ve-, mayan mem e ·e erın ı e- rim temin ediyor. 
lere maruz kalacağını nazarlar- öğrenmek güçtür. Ancak, Al- Almanya, bugün de, tedafüi 
da canlandırmıştı. Büyük harp- man1arın da şark cephesinde ve taarruzi bir hava siyaseti 
te yalnız denizaltılar Atlantik mühim tayyare zayiab verdik- yapmak kudretine sahiptir. A
yolunu tehdid ederken bu har· !erinde şüphe yoktur. merikan ve İngiliz darüssınaala 
\sin başladığı gündenberi yalnız İngiliz hava hareketleri, mu- rının artan faaliyeti. bir yan-ı 
Br!ts.nya yakın sularında değil,\ tad mikyası aşmış gibi değil - dan da şarktaki zayiat duşu·· - _ 
acık denizlerde de Alınan hava a· v· k • d - A - .r. a ıa ogu ve orta iman nülünce, bu yıl i~inde ibreyi 
taarruz ftlola.rı ciddi engeller yada bir çok hedefler sık sık İı\gilizler lehine değiştirebilir. 1 
teşkil ettiler. dövülmektedir. Hakikatte bil- tşte o zaman, İıigilizler için 

Almanlar, Giridin işgalini yük ve sarsıcı darbeler tevcih de, tam mmıasile tedafüi ve ta
hava kuvvetlerine borçludurlar. edildiğini haberler bildirmek ~ arruzi bir hava siyaseti imki-
Kiyef manevralarının çizdiği tedirler. , . nı bulunabilir. 

Bir müddet evvel, Yüksekkaldı· 
rımda feci bir cinayet işlenıııİfi ve 
fstelyanos adında 5:ı ya~•nda bıri

ai, Evgenya adında b r genç kızı 

sokak ortasında tabıınca ıle dellk 
deşik ederek öldürmiiştü. 

lstelyanos, yaşına r.agmen, bu 16 
yaşındaki kıza işık otmuş, yolunu 
beklemiş. yalvarmış, ya-l'<armış, 

alleslne müracaat ederek hrtemış. 

lıikln hep red cevabı almıftır. Ni
hayet bir akşam üzeri arkadaşla· 
rile işinden çıkıp evine denmekte 
olan genç kı:!tn yolunu ke11en Is· 
telyanos, tekrar yanına yaklaşa

rak: 

- Evgenya, demiftir. Ya benrm 
olursun, yahud da seni öldilriirünı; 

Genç kız her zamanki cevabını 
vermiş, yani müstehzi müstehzi 
gülmilt. böylece kendisini kaybe
den lstelyanos da önce tedarik et· 
mlı olduğu tabancasını cebinden 
çıkararak genç kıza ate§ etmek 
latememi§tir. 

LAkln silah patlamamış, bunun 
üzerılne ihtiyar Aşık büyi.ik bir ao· 
ğuk kanlılıkla tabancasını düzelt· 

mış ve İJır kaç el ateş ile k11çrna9a 
savnşan genç kı..:ı k~ıılar içinde 
yere s.rm şt r. 

Bundan sonra birincı , g r eeza 
mahl<emesinde uzun zaman muha
kemesi süren lstelyaııos, vekıliıı:n 

iddiası üzerine, kendisinde "aşl..i 

mel. nkolı,. olduğu §iıphcsÖfe Tıbbı 
Adli mli~hedehanesine kaldırıi

m ıştı. M i.ışahede sonunda ihtiyar 
l§ıkın akli vaziyetinde her l111ngi 
bir sarsıntı yoksa da, kendisınln 
büyük sevgisinden dolayı şidd .. tli 
bır teessüre kapılmış ol;ıcağı yolun 
da rapor verilmiş ve nıuhakemc 
sonunda da 30 sene müddetle hap

se mahkum edilmişti. 

Şimdi Temyiz mahkeme'i fstel· 
yanos hakkındaki kararı lehine 
olarak bozmuştur. 
Aşki melankoliye müp~li ohlu· 

ğu iddia edilen bu 55 lik katilin 
dün yeniden birinci aiır cezada 
muhakemealne bakılmış ve Tem· 
ylz kararına uyui.ıp uyu:mıHnaaı 

hakkında karar \lerilmek iMeı e 
muhakeme 9-.ka bir güne IMra· 
kılmııtır. 

ro ~stos l9ll 

Çocuk arımız 
Yazan : ULUNAY 

Ge en g-ıin gazetede ailesinin 
çoklugundan dolayı hükfunet
ten yardım istiyeıı bir ba:banııı 
müracaatı v . O uzI ki 
mdlşet yü dm.ün agırlıcı'1llll. rağ
men .ııeş'esini muhafaza eden 
bu ad m tam yedi ÇOCUK ha
sıdır ve hiç § ü p he etmiyo-. 
ruz ki bu yedi cocuğu hük • et
ten ) aronn btemek maksadile 
yahut ümidiyle peyda11lama.
nııştır. 

Allah vermiş. Ve umumi kıı-
n ... at ı e h r c d( • ı h u k 
\et• nce onun rızkını dıı \ 

M .-,rulıyetin iln: se11ele nde 
T..iı kıWı: hacı. ncia gay..,1. ın ... m 
bir konferan ver n Ahmet 
Mıth<.1.t meı hum: 

- l'ürk, (ttiremck) ten ge
lir! denu:ti. 

Bu . oz yakıştırma da olsa 
gUzeldir. 

Lv le altı, yedi e\ Hi.tlı aılele
ri gurdüğümi.ız zaman milli bir 
guı ur duyuyoruz. 

Çocuk vetiştirmek ic;in garp 
memleketlennue neler yapılmı
yor".' Iı ransada kadınlan ço
cnı.. y~ı pmağa t.eşvik icin .risale
ler edilir, mükafatlar vacledi
lir. Buna rağmen Fransız ka· 
dınları cocuktan o kadar mü
tevahhışÜrler ki her sene ista
tikle.rdc doğıım ile ölüm arasın
da nisbet kabul etmi"ecek de
re<:e<le ma.kus farklar vardır. 

Ft an.sanın çocuk sahibi olını
yan en zengin tüccarından mös
yö ve madam Konyak vasiyet
namelerinde çok c:ocuklu ailele .. 
re büyük para tahsh; etmişler -
dir. Her sene bir heyet toplanır 
ve m iildi.fata hak kazanan -aile
~i secer, ayırır. Gazeteler re
simlerini koyarlar: bu m.ünase-
betle makaleler, fıkralar yazılır, 
~arkılar yapılır .. lı'akat bir tür
lü Fransa vıı.tanda.5lık vazifesi· 
ni yapamaz. Yine doğum az
dır. 

İ<:timaiyatçılar bunun esba· 
bını ararlar ,.kımi kadının «a· 
lıı:ınıak mecburiyetini bir mani 
gibi telaki eder. Bir dereceve ka
dar doi{l'u olan bu fikir derhal 
nazarı dikkate alınır. Kadın işe 
gittig,i ~a.n çoc~~n,u tevdi 
cdeceK ınuessese el' vıicuaa gt;
tirilir.. Ve bu cidal böyle de .. 
vam eder. 

Bizrle çok şükür cloğmn inhi
tatı yoktur. Aile t.cski! edenler 
bol bol evlat yetiştirirler. 

Yalnız meı:-;cle evlftt yetiştir
melde kalmaz. Çocuğu ya..cıata.
bilm~k meselesi \'ar. 

Bizde dii..~inıülecek en mühim 
nokta lıudıır. Her ailenin <o
cuk yet.istırmesi tabii bir hadi
sedir. Ve doğan c;ocnk o mem
leket iı:in maddi ve mrtncvi bir 
sermaye demektir. Hiç bir şev 
olma~s yint' hava.tta ovnaval'."Lk 
bir rolü vardır.. C:iiııkU nüfus 
lcefe.sinde kıymetli bir ağırlıktır. 
Ortayn konmuş bu milli serveti 
gözümüzün bebeği gibi koru 
mak met•buriyelinde değil nıi
yız? 

O kiicucük kafa, belki bir dahi 
diınaoınııı nl.a.lıtnzıısıdır. O rni
nim;nı belki isıi.kha.l<le hefleri
yctin ıztırrı bıu.. çaresa.z oln :ık 
hiı büyUk ilim adamı ol~v·, k.1ır. 
Aı amı7a karu,1:ığıru bir nara 
ile bildiren bu v:ııvrunun ondan 
sonraki fuıya.t ınes'Lilivet;ni biz 
üzerimize almıs el~ il :rnivz? 
Diın tramvay durak verinde 

bir k dllllll kucağında ~ g'Ö?Jeri 
ç~nnkl:ırla kapanmış, sapsarı 
rehresi varalar ic-inde bir <'il
<'Uk ,,.,.rdiiın; anasına sord 1: 

- Ne olnııuş bu çocuğa böy· 
le" 

ı..; kr vdane c.c\ a Yerdi: 
- Bilmem .. Bir türlıi kcn ini 

tııplavamıyor. 
- Doktora y.l'türmediP mi? 
- Yook! Yaralan f rın 

pacavra.sımn kir·n· J.: vııy z, 
iv· olur dediler. Allllnn chlıa 
fa vdasmı gö ımedik ! 

Bir yac.:.nd•ö:ıımz 1 d ·· '?frn -
düm. Rir de mikroplu fırın pa
cavrac.ından medet uman bu a
n::ıvı diisündün . D"rin bir "la
havle,, cekerek tramvaya atla
dır~. 

ULUNAY 
~.....,.... 

Edirnkapu cinayeti 
Bir müddet evvel Edirnek._."')ı. 

<la ııışanlıst Nimeti kJS:itançlık 
yüzünden 12 'TTerinden vm'Up 
~aralayan Rahmi Koçun mu
hakemeslııe dUn ikinci ağır ce
zada devam edilmiş, F;-Uhidler 
dinlenilmstir. 

Ancak şahit olarak c:ağırılan 
Nimet mahkemeye gelmemişti. 
Babıısı Tahsin ele kendisinin ne
rede bulunduğunu bilmediğini 
söy1emi8 olduğundan muhake -
me, Nimetin polisçe arattırıla -
ra:k mahkemeye getirtilmesi 
içiA b~ka bir güne bıra~lml§· 
tır • 
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Beni gordükleri zaman aya·-a 
kan şaklar, hizmetciler ara
ndı; benden b hsederlerkeu 
bıhr neler söylerler? 

-
l l fak Ağmtos 19 
f'k. salona girdiğim zanıan 
ı arla ~em bezik oynu-' 

• ıaı Mıs Bartriç t ·ı· ngı ızce 
cnıuaları okuyordu K· · n · · arım 
l e~n or:ad.a b~lunmasından 
akyı ten~nı selam yerine ge
c bır elimle sarfetm -

r added<'rek: ege mec. 

- Geldiniz tni? dedi B 
dan çıkma · u va-

'"'"' 1 Ytnca ben sizi bu ·.-.... .. ya ıya ı · 
ndım. ge mıyeceksiniz 

di;3u "ap'-!-rla geldim. Çımacı 
d a.ga bn'az lakırdıya tuta ... 

Annem: ı 
kt A.nıa.ıı bu dılenci heriften 
. ım · dedi. Ne mman vapur· 
ın~em önüme c;ıkar; ya karı
dogu?'Ul'; ya liaynaııası ölür. 1 
-. Ne yapsın<> ded' o -• k . .· ım. o~-

Vf> ö~~ek tmıanlann elinde 
ayan. ıkı mecburiyet ... 

Dıdalflkar bez.ik (marköz) unu 
r tarak ilave etti: 

- Bu da ki.f' i lnaanlar ı gelnıiyonnus 
P.Cburıyet da~. hır ÜGiınCÜ 
r! a ılave ediyor _ ı 

Annem: 1 

: Çocuk Yapmak değil mi ? 1 
A. Bayır. Evlenmek ... 

·n nnem. ~elmihi anladı. Dilfi- ı 
.. r n .e3:1lılikten şikayet etmesi 

egını oynattı. Bunu .... ü 
ıl alcağını düşün" kn onuMı: 

arlıi k ur en ıs 
ç 0 uduğu mecmuayı 

ı :YreUe elinden atarak bağır-

l:I- Aoh ! Zis is am .... zı'ng 1 
adı· k "' ... 

i 1ı ~ 0 adar fevkalade ıdi 
.. ıgıl~z kansı yaM b1a·-· 

kceyı b' b' · ı ı;;ı . ır ınne karıştırarak 
neme anı tnı - 1 _ Lon~ aga <;alışıyordu: 

. h . • .vahşi hayvanlar 
~fçe . \a~,d bır kafes var o 
~ es H erı e hayyanı~r h~psi 
uşman. Amma bırh ı,ni yemi
or. 
l3unu anlatırken mecmuadaki 
•sını .e gösteriyordu. 

Bu volf... Bn koyun, bu 
hav. Bu kat, miyav mi-

Bunlar 
yapmıvor-

. "'\:~ i hay, a ar a.rasın-
kı gc mkarlığı tkik eder-

1 Diifikar bana· 
- Ri ~ bir m ktubunuz var. 

edı t erid.e masan . 
ı inde dur ıo u-
od 

uyor .. 
va ge tım. M kt b 

"'"arf . u u al
- ... ı emın bir el katıt bı-
a~ r armıstı. D lfikar ar-
1rndan odaya girdi. Elim.de 
ektup a dunıyordum. 
-- Okusamza ... 
- Bu mektup açılmış. 

1 
- Evet. Ben açtım. 
- Nasıl olur? ı 

kat:'° ~rfın i.i.stündekı yazı dik-, 
ıı:nı celbctti. 

mclctt~kasına ait olan hirı 
terbiv

1 ı .açrnanıak en basit: 
~ e. aıde&dir z:n lederiın. 1 

unu sız de hildioiniz halde... · 
\>e~ l!arekabmdan si7.e hesap 
istecıf: ~.ecbur deiilim. Böyle 

_ ~~yle yııpt.ım. 
llıi.bnıc ı tazib etmek ı~ın ne 

o k llJıee yapıyorsunuz ... 
ağır ~ sinirlenmi tim ki en 
Pı ~~i söyliyecektim. Ka· 
<ıı.: - ~. İçeriye g,iren sofra-

~ y~ ltumlir efendim! 

Tefrika No. 4 7 

Sofracı çıktı rtan sonra: 
- Ben yemeğe inmeyeceğim 

dedim. 
Dilfikil.r: 
- Siz bilirsiniz! dedi. Oda .. 

d&n çıktı. 1 

Her gün işkence burgusunun l 
tazyiki arttı ılı.yor. Bu evde 
hiç bir sey olmacıığımı anlat
mak için en Uf ak rırsattan is
tifade ediliyor-
.- Fazıl! Neye yemeğe gel

mıyorsun yavrum? Rahatsız 
mısın? 

- H y r anne dedim. 
~ v m \ . Fa t şe 

irtim, ı } l m. 
y k. 

Odada yalnı7.ım. r: ıım yen
tı -ı ha 1 tt n 
r r ı . ~ t r nl a bile lüzum 
gdnniivo ·. MePeF : 

1 
- .. 

1e t b y nluılıkla aç-ı 
tım ! dıv b lirdi. 

Ma i.u"l vazivetimi bana ihtar 
için :ı ıl~tan ı ıö-a: j 

- - B0yle isledım, böyle yap-

1 tım! diyor. 
\'e ben ona: / 
- · Bunu bövle vapma•>a ne' 

hak hın var? diyemiyon~. 
Dilfikaı ı bana karşı böyle 1 

harekr>te seylrntmeğe sebep yal
ıuz br>ni taz'b etmek arzucu de- 1 

ğildir. O yaıalanan izzeti nefsi
nin intikcınıını almak istiy n 1 

kindat bir ı uh ile hareket e Ji
yor. Eğer beni haşı bos bıraka
cağını bilsem onu latmın için 
her şeyi yapacağım. Her zillete 
lrn.tlanaca un. Halta icap 
c<I rse ayaklarına ka.panaca-
gım. l 

Yalnıı. kaldığım zamanlar 
boynuma ge~irıien bu demir la-! 
leyi kırmak için iı<>ı· !)eyi yap
mağı göze alıyoı um; fakat 
karşı ka şıya kaldığımız zaman 
bütün iradem kırılıyor; Dilfikıi
rın tahak ümü koparmak ıstc -
d~~m fırtmayı üstüne yağ dö
külmüş bir deniz gibi yatı~tı - , 
rıyor. 

Sonunu getiremiyccek olduk-' 
tan sonra bu derece ileri ait
mekt<- hiç bir mana yoktu. Şlın
di artık ikimiziıı de zevah ri 
kurtarmak i~in birbirimizden 
sakla) acak bir şeyimiz yok. O 
halde bu hayat bu derece ta
haml)lülferAa bir şekilde böyle 
devanı edecek mi? 

BırdenbirC' elimde tuttuğum 
mektup hatırıma geldi. Onu ta
mamen unutmuştum. Zarftan 
kağıdı cıkardım: imzaya bak
tım. \ asıf Co:ı,kun. 

Biri batıp biri çıkan mecmu
ala,·ın bu büyük dahisi benden 
ne istiyordu. 

Eski' yazılarda da bir yenilik 
yapmak için şa·r harflere öyle 
bir sekil vermisti ki evvela 
"hatt - ı - mıhi,, zannettim. Bü
tUn eliflerin başına birer tabla 
koymuş (Yav) lan tehlike gör
müs teshih böcekleri gibi kıvı
rarak basını tablalı eliflerin or
taı:;ına a~mırtı. Bird€'nbire oku
mak mümkün olamadığı 1cm 
m.ektubu hallettikter sonra ay- j 

rıca bir ka.;lda yndım: 1 

".Muhterem üstad, 

Zincirlemeciyi ı 
zincirlekmek Japonyanın r-Kisaltılmış-~ Şiddetli muha- J~panya s vset tri 

(B!~ro?.~!s!ıı;ıeae/ Ajans Haberi ri r:,?,: .. ?!~!~! ... , ar : •• ~~~yf~~~!~a.k •. , M :::.~an:cl: 
sizin muvakkat bir tavsiye su- Amerikada ipek ~.orap avcı tavyarelerimiz Moskova Bu harekat Rusya jçin bir ele geçerek kilosu sekiz buçuk'. 
reti bulmaları zaruridir. ' buhranı civarında bir Ahna.n keşif tehdit teşkil etmektedir. Berlin kuruştan satıldığını gazeteleri 

Bu g te, iki memleketfo Nc\·york, 9 (a.a.) - Ofi: tayyaresi dti§ürmü_şlerdir. Bu hükfım tinin j ponların Rusva- haber veriyorlar. 
sükun e ve namuskA ra e b T !'.'!d ıiiatura topd ncıları, pcra- tayyarenin mürettebatı esir a- yı bu i ti ame+ten vurmalarını Ağustos ayında kilosu sekia f 
it.ilii.f elde etm k ve d ?!ru n. keı d ve çifti bir dol:ırdan L lınnııştır. ı tercih ettiklerine şüphe yok - buçuk kuruşa sablan mangal, 
harbe kcden tahrıldita bır bir !' atla satılan ipek çor laruı Hed f Odcs:ıda mı '! tur. Çünkü böyle bir hareket kömürünün karakış basbrınca.' 
nihayet 'erm k · _A mı tetkik pek yalmıda piyacadan k lkaca- 1..ondr.ı, 9 (•a.a.) - Halen Alm,an kıtaları içiu çok müessir kaça satılmak istendiğini ko .. • 
etmelerini istemektedir. nı ılfın etmişlerdir. Topd ncılar, Almanların en biıyük gavretle, bir yardım teşkil edecektir. layca tahmin edebilirsiniz. 
Japonya • S 'yam m" uıscbatı ip k çorapların Noelden evvel beş riniıı cenupta Mareşal Budy(/ıi · Filhakika Almanlar Mosko- Kömürcü ile topdancı ile ko• 

Siyasi mahafıl japon - Siy ı 1 a satılaca 1 mütaleasındadır. ordularına ko.rşı masruf olduP'u vaya d ğru ileri hareketlerin - nuşhmuz mu, bin dereden Sil 
vaziyeti in " on aatlerde biraz Hı"tn topdancılarn göre Noelden anlaşılmaktadır. Fakat Alma.n l de tahmin etmedikleri zorluk - getirerek: 
ıyil !mi .. olmakla tavsif edi- biı· z sonra piya · a ipek çorap hedeflerıniıı Kief veya Odesa - Iarlı karşıla."jmaktadırlar. - Amele yok, nakil vesaiti 
yor ar. kalmıyacalthr. dan lıano-asinc muteveccih oldu- Ruf;ların. Siheryada, japon - kıt! Biz de ne ~apacağımızı a• 

Bu n:ı!'.l hfillere gö e rd n Cesur b r kadın t:. vvarN.'· ö'dü ğu lı nuz m lı1rn ele ıldir. Al - Jarın herhanai seferi bir ha- şırdık ... kabilinden lx'yn z 
B. Co el Iu l wı \ · m nların ~iyefi tccrid C"ttikten re:kt>tinin hakkından gelecek ka özürleıile kendı eı mi haklı çı-
n ., ._ y ı ılılar1 t . ci l sonra Odes ı a kar ı hareket dar kuvvete malik bult nmak-

1

1 
karmak yolunu tuttuklarını gö-

ğu f ... ., 't< c ı '-ıi de müınkündür. tadılar. Faı at her "e)den ev- rürsünüz. 
t1e 1 tmekte bulunclu0 u ı>oJ n a ç '~1eri h rel ette vel vı· divoslokun Rusların e Hakiki kazanç farkının c bi-
e il 1cktedir. Lo dra, 9 (J..a.) - Polonva lillde kalma ı lazımdır. Bu li-; ne girmesi J,izım gden asıl kö-
p· · · idr w·ni l<rıon cl{'-isi celcleri Almanlara kar ı hare- mana yapılacak bir japon taar- mür m"stahsili köylü ise toı>-
ı:ı.0• yo. 9 (a.a.) - ı: kete "'eçmeğe başl:ınııştır. ruzu, Rusyaya olduğu kadar bil- dancının kömürünü pek ucuza 
11 rfımet, I i diçini ile .Japon Son zamanlarda bu çetelerin yük Britanyaya tevcih edilmiş · topladığından müştekidır. 

va ara<-mda diplomasi müııas '- imha ettikleri bir 4lm n birli - bir taarruz olacaktır. 1 Demek ki, bütün günah, bir 
betıcri.ıi organize etmek ili~ e c" 1 m·cı t yyaresiııi c;enbeı i in- ğmın komutanı da gürülmüş - Maııeukoda jano"ll kuvw·tleri numaralı Cihan harbinin esnaf-
Hindirin'ye büyük elçi payesin- d 1 

• tir t~yyare mcydımındnn tür. Cesedin üzerinde i~ne n - Londra, 9 (a.a.) - Reutcr A- lığı, ticareti ihtikardan bir tiir-
de hususi bir murah11as gönder ı krıcırıp kurtarmış olduğundan do- mi .. şu ufak not bulunmuştur: jansının Londramn salahiy.ettar lü ayırmayı bilmiyen saJmt ka-
meğe karar ver rıiştir. i ~ ... :• harp salibi ile talt f edilmiş "Rus - Polonva aııla.,.ı;ması bir ınenbaından öğrendi -;ine gö- falara yüklenmektedir. Öyle ya! 

Hariciye nazırı B. Toyoda, bu · ıdı. • .. mer'iuete girmiştir. Başka kav- re japonların Mancuko budu- Müstehlik de müşteki, müstah-
yeni va· ife icin münasip bir şah I Japdnyada vesika usulu gaların avınnış olduğu kuvvet- duna ~önderım.iş olduklan takvi- sil de ... 
siyet aramaktadır. ~ T ~Y0 • 9 Ca.R.) - Ofi: lcr Almanlara karşı J§te bu §e· ye kıtaatı, takriben 100 bin ki-, Evet amma, zamanın bu zin-
Amr~rika Harici?JC Nazırı .Japon 1 Alman ,.c ineiliz si temlerini kilde birlesirler. şiye baliğ bulunmaktadır. cirleme dalaveresine ne kadar 

elçisini kabul etti ~ andıran bir. iaşe vesikaları siste- Leh - Rus anlaşması, naziz - Bir kaç zamandanberi hudut tahammülü yoksa hükfımet de 
\'af'rngtondan bildirildiğine mı ihdas edilmiştır_. ~undan ~1.a~- menfaatleri icabından olduğunu ta bulunmakta olan japon kı - bu menhus zihniyeti kökünden 

göre, Amerika hariciye naz;;ı ~at, g~ıd~ _nıHd~lerınııı ek~~rısının min yokl edilmesinin ıntisterek taatının yek(ınu 250 bin kişi 1 baltalamak için o derece has-
B. Cord"ll Hull Japo 1ya biiynk l ı<t hlakını tahdırl etmekted r. anlP•an ve anlamakta geçikmi-

1 

tahmin edilmekte idi. sas davranmaktadır. Her gün 
~çd ::ı.m'ral Namuravı kabul Kanada tedbir alıyor yecek olan bütün diğer mamle- gazete sütunlarında bir kac; 
etmiştir. Mülakat bir çeyrek sa-ı Otta \<ı. 9 (a.a.) - Müdafaa ketlerin yapacakları ayni r- f "k muhtekirin yakasını adaletin 
at sürmüstür. İki devlet adamı nazırı aIIJay Ralston, uzak §ıu'k- zuda anlaşmalara bir mukaddi Fransız a 1 ! asının 1 pençesine kaptırdığını görüyor 
Amerika Üe japonyayı alaka~:-ır tııki rnziyct cıoıayısile Kanrırlan•n . me teşkil etmektedir. ı •• d f ve okumuyor muyuz? 
eden meseleleri ve beynelnnlel 

1 

pcı fik saıınıerinde biitün ihtiyat MU a aası ) Nitekim mangal kömürünü 
vaziyeti konuşmuşlardır. 1ectbirlerinin alındıvnı bilcfümi;ı- ı 2

5 
Sovyet fırka-, (Baf tarafı 1 inci sahifede) zincirleme dalaveresi ile sekiz 

Japonıar bir Ameriloan gemisini t'r. nın ıntldafac1&mcL ll!t:sai birliği buçuk kuruşa .satanların da 
11aka.ladılar Nazır, Kanada faal ordusuna yapma~ma müsaade etrnesi. için yakalarını bu pençeden kurta -

Barıghay, 9 (a.a.) - B. B. C m<>n up 6 ıııcı tümenin halen se- • h d•Jd• Vichv lıUkıırnetı ııu::cıınde ısrar ramadıklarını yine o haberi ve-
.Tapon memurları, Meiyo adın f ıhrr hale konmak iizere oldu- Si ım a e ı 1 1 etme~kt .. , -.ılcL .. ,,,nna t'aiı i:ir ta - ren gaz teler yazmaktadırlar. 

saki Amerikan petrol gemisini ~unu ilave eylemi5t.ir. (B <ı u 
1 

fı J inci ·'>'<t 'Jfaaa) t' kıdirm. ı:;ayialar deveran etmekte- Şu kadar var ki "huy canın 
yakalamıslar ve içindeki 2000 İngiliz tayyarelerinbı faaliyeti 838 tip, · külliyetli sair harp altındadır, can çıkmayınca huy 
varil petrolü mUsadcr" etmiş- Londra, 9 (o.a.) - tnglliz bom- malzemesi ve bu meyanda 5250 Nazırlar meclisi toplandı çıkmaz,, fehvasınca bir numa-
lerd'r. Japon memurları, bu bardıman tayyareleri perşembe- - Vichy. 9 (a.a.) - Bugün öğ- ralı Cihan harbinin zincirleme 
pe'"rollerin Yang · Tse dcltasın- cuma gecesi Essen, Hanım ve kamyon ve yüklü trenler iğti • · leden s nra toplanmış olan na - rezaletlerinden tatmış olanlar 
da harek(>~ icra etmekte olan Dartmundu boınb:ıı·dıman etmir nam edilmşitir. 1 zırlar meclisinin bilhassa Fran- yahud da çabuk zengin olmak 
Çinli çetelere gönderilrrıe'rte ol- lerd•r. Düsman kanlı ve vahim za- sız Af rilmsının müdafaası me- hevesine kapılananlar belki ko-
duğunu beyan etmislerdir. Alms.nyanın yeni gayeleri yiat vermiştir. Düşman zayiatı selesi ile iştiğal etmiş olduğu lay kolay yola gelmek istemiye-
Japonya Mos1roıxu.l~n hiç bir Vasington. 9 <· .) - M. Cor- şimdiye kadar 200 bin radde • 

1 

zannedilmektedir. ceklerdir. 
ta1cptc bulunmadı deli Hull, gaz t cıl<>r _.,,lııntısın- sinde tahmin edilmektedir. ~ Amiral Darlan Vicby'ye döndii Halbuki hükfımet bir kere 

Tokyo. 9 (a.a.) - Resmi bir da yaptı'..'ı beyanatt< Alımmyanın lrıgiliz vapuru batırildı Vichy. 9 (a.a.) - Parisde iki zincirlemeyi zincire vurmaya 
menbadan bildiri!rliğine göre yeni fütuhat di.i~iıncrek batı yarı 1 r ~~~~ ~e~~~·l~larıDA~~ı~i~- 1 gün kalan Fransız başvekil mu- karar Yerdikten sonra bu zin -
japonyanın Moskovad"n talep- küresinin peşinde olduğunu bil- avin.i amiral Darlan, dün ak • cirleme 'meraklılarını huvlann-
lerde bulı.ınduğu hakl ında dola- dirmiştir. te kuvvetli bir himaye altında şam Vıchv'ye clönmüştür. dan vaz gec;irmck için daha şid-
şan t:?ayialar tamam·ıe asılsız - ı seyretmekte olan bir vapur ka- ' Bcyrut, 9 (a.a.) - Afi: detli tedbirlere baş vurmaktan 
dır. Jal'on hükiimctinin. Sov - B ı• b b filesine mensup altı İngıliz va- General Dentz ile refakatin - çekinmiyeceğini de gizlemiyo.r. 
yet - Japon müna~~betlerin~n 1 er ID Qffi ar-ı puru batırmıslardır. del,ı abitlerin tevkifi mesele- Hatta bu caniyane huyu cıkar-
bitaraflık muahedesı ımm edıl- d Alman tayyarelerinin f<tal<yeti si münasebetiyle söylendığine mak yukarıda zikrettiğimiz dar-
dig-inden b~ri de'"şmedifü hak-. ıman ed.ıldı· 1 Berlin, 9 (a.a.) - D. N. B.: s . k L -· 1- h"k .. b _ ,..,. , Alm 1- • 7 A- n-öre unveyi ter ·eLmegı .n.·dl" bı meseJın u mune aş vurur. 
kında 8 Agustosta M. J...ozovskı. an tayyare1.1;rı gus - • . 

D · · b da bul etmi~ olan Vichy hükumeti Memlekette bu kötü huyım 
tarafından yanılan beyanatı 1 (Bas tarafı : iııı:i ,cu:ı11fada) tosta nıepenn mansa ın kuvvetlerinin Fransaya avdetle- kökünü kazımak için bir kaç ha-
tevit edeceg-i ilave olunmakta- \ · 1 Uçakof limanına. hücum etmiş -

d. <::!' d' k d ""- ı ri işı· mülareke ahkiunına tev- bı's caı1 pekala a-.... ızdan çıka-
(llr. ilan etmiş bulunmalarile bunun ler ır. ':.'ım ıye a ar a ınan • ...... .. 

000 -1A fıltan devam etmektedir. bilir. 
140 Japon tayyaresi Çunking telifinin mümkün olmadığını ' malumata nazaran 3 tonı a-ı "General Dentzin tevkifini A. C. SARA ÇOGL 

şehrini bombalad1lar yazıyor. toluk bir şilep yakılmış ve ce- müteakip binlerce Fransız a.s- ==--== -·= =-=---=-=======-=-==- = == 
Çunking, 9 (a.a.) - 140 Ja- Ayni gazetenin bava muha - man 15 bin tonilatoluk diğer 4 rd' - keri Sureviyi terketmişle ır. 1 pon tayyaresi iki dalga halinde biri, Sovyet hava taarruzunun vapur da zombalarla hasara ug-

gelerek Çunkingi bombardıman 
1 

çok mahirane yapıldığını bildi- ratılmıştır. Weygandın rolü 
etmişlerdir. 45 bombardıman' riyor ve Sovyet tayyarelerinin Londra, 9 (a.a.) - Afi: Ger-
tayyaresinden mürekkep ilk çok uzak üslerden ve İngiltere- ! M h H• t • • ville Reache yazıyor: Alman -
dalga ı:;ehrin merkezini bomba- den kalkışla kiyas edilemiyecek eş ur ID f&Jn• yanın henüz Vichy hükiıınetin -
lamıştır. müskül şartlar altında Berline DİD ce&edİ halk den hiçbir müsaade ve imtiyaz 

----o- taarruza muvaffak olmuş bu ~ : elde etmemiş olma.sına rağmen, 
8§ker ailelerine lunduklarını ilave ediyor. huzurunda yakıldı Kazablanka ve Dakara bir çok 

_ Berlin lxmıbalandı ':::!anghay, 9 (a.a.) _ Kalkü _ mütehassıs göndermesi Ameri-
yardım M -x kada ciddiyetle teemmül edil -

oskova, 9 (a.a.) - Afi: tadan alınan bir habere göre, mekte ve Vichv hükumeti tam 

Askerlik işteril 
Beyoljlu Yerlı A&kerlik 9ubesin-

den: 
Yedek Tabib ,>ilzb, şı Ahmet oğlu 

Alı 13ıo doı;:umlu m<..'lnl<!kt'tı Naulis 
sicil No. (38206) 

Yedek piyade Teğmen Zcyıwlabi
din oglu Ce" at Pcr.r.ın memleket İs

tanbul dogumu 1312 (Başı ı inci sa~rfad&) Sovyet hava kuvvetleri, bu Hind muharriri Rabind Nath bir müsaade verd. ig-i takdirde 
Pek yakında bir mecı;ıu(af f~z hazerde ve seferde 45 günden, gece Berline hücum etmişler ve, Tagore'un nfı.şı Hind adetleri Afrika d<>niz üslerinin ve talı _ 

c;ıkıyor. Mecmuanı ı isını ı cır fazla askerlik yapanların aile- sehre bir çok ya r:mı bombaları mucibince büyük bir halk kiit- sisen Or;n ve Cezayı'rin Al
ve biz) cl;r. Bu isim meemua- }erine yardım yapılacaktır. 1 a~mıslardır. Soı.ryet tayyareleri-' lesi huzurunda Hoogby nehri manlar tarafından i[igali takdi 
n~ meslel<ini hillasa ediyor. Ye- Yardım miktarı memleketin nın hepsi üslerine avdet etm'ş- 1 kıyısında yıkılmıştır. rı'nde vaziyetin ne şekil alacag-1 

.J::mel,11 topçu bmb:ı ı l\~ust«fa oğ, 

Latif Gökçen mcmlel ctı 1-t, ı bul 
dogumu 13C3 Sicil :No. (323 - W) 

Yede.le T· bib yi.ıı.baş M. Lut oğ. 

n~ biyatı 1ızın böyle esaslı · dT lerdir. Bu münasebetle Kalküta, 
bır t bbüsc coktan ihtiyacı rayicine göre tayın e ı ır. .. sorulmaktadır. 
\'ardı. Simdıye k d b ;ht' Yardıma ka~ılık olmak uze-1 Timoçenkonun beyannamesi Bombay, Madros ve diğer şe- Bilhassa Amerika efkarı u-
ya<> t ,ı·.fi edilem,..adı' aı·, ~ ı ı: re şehir. ve kasabahrda ta~i- M B birlerde hüklınıet binaları ka-ı mumivcsinden bir kısmı g-ene-
minlcrdE. bu n"ı·,;ı..: Fak ... tkbu fal, tcnvn-attan başka _belediye oskova, 9 (a.a.) - . B. C.: panmış ve Be11gol parlamento - neral Weygandı bazı şeylere 
~< 1 u~ 1m no san • imlerivle yüzde ellıye ka- Merkez cephesindeki Sovyet su celselerini tehir etmiştir. miisamaha ve müsaade etnniue 
ıza e edilmis olaf'aktır. (Fikir rdes 1• k am ile sınai ve baş kumandanı. maresal Timo erlı sanatkar ce;;.;nı· o"ne surm" ekte. bı'r kısın·' 1 ve biz) i d'<Y l 1 ar yapı aca .;z k d" Al l · ı· l 1 ~. 
muk "' ı "r .. mecmua ara tramvay müesseseleri hariç, e- cen o, un man arın ısga ı a • da kendi idaresi altına verilmhı 

. ·-~ye.~ etmeyınız. Onlar ye· lektrik, kilovatına 1 kuruş, ha-, tındaki Sovyet arazisi halkına Berlin bildiriyor 
~u!ıcrın ıl ri kar., kolları gibi va"'azinc 20 para Halle vapur- hitap eden bir beyanname neş- <Baş tarafı 1 inci sahifede) arazive yapılan tecavi.izleri def 
ıclı }:t'~' ·ı · - ... • ~ t · t' B b named için lazım gelen enerjiyi gös-

. .n crın sım dıkları mu- !arı müstesna, trenlerin banliyö re mış ır. u eyan e ez- bir İngiliz harp gemisine ağır terebileeek vesaitten mahrum 
~· _ff lrıy.Pt .kal 0 sini z1ptı>tmek kısunları "e füg-er vesaiti nak- ciLınle şöyle d ilmektedir: ve en agı-r çapta bombalar atıl- ld - al'h' tl · b - • B' 1 d K zıl o ugunu ve s a ıye erıne vu-
~?;n . u ıle~:ı karakolları sevket- live biletlerine birer kuruş, si-, ütün cephe er e ı ordu mıştır. kubulan müdahalevi menede -
ı { ılk hurumu vaptılar ve o ncıma ve tiyatrolara yüzde on, kahramanca harp etmekte ve Di.in gece düşman tayyareleri bilmekte aciz gösterdiğini san- 1 

~!:-~ ~: .m.üc~dele ·.meydanında müeccel olanlardan beher_ müec- Nazileri inhizamlara ve ağır Almanyanın simal ve slınali. maktadır. 1 
t'l şe~ım. bırer bırer feda et- celıvet senesi ıc;ın beşer lıra ve zayiata uğratmaktadır. garbi sahillerine ve bilhassa ı - .1 
ı er ımdı ar~k köhnelik düs- tüccar bina sahiplerinden ka- Çete muharebeleri teşkilatla- Hamburg ve Kiel şehirlerinin j man tayyaresi hava defi ateşi' 

mgu_ amnını Y!~a.ttıgımıza kail oldn ., .... 1ç bina buhran ve miidafaa nna giriniz, düsmanı hatlan ikamet mahallerinde yangın tarafından püskürtülmüştür. 
sevk ~eb~j~n. "büy~k. kuvveti,. ;;r~leri ~ecmuunun azami yüz- gerisinde iz'aç ediniz. Erzak ve ve tahrip bombaları atmışlar - 3 diişman tayyaresi avcıları
kir ve bi~;rıf. tBukilı~ıbarla (Fi- ele ;iır.ıi be::.ıi nisbetinde, umum mühimmat ve benzin bidonları- dır. Siviller araSlnda çok az za- mız tarafından ve di~er bir 1n~ 
tün başka bi~ t~r atı büsbü - memur ve ınüstahdemlerden el- nı tahrip ediniz. Buğdaylarını yiat vardır. giliz bompardıman tayyaresi de 
tır. Eskilerle Yapa~ch: Yapılmış- li lira.ya kadar kazananlar h~- alıp götürünüz, düşmanın bun- Berline hücum etmek teşeb - donanma toplarımız tarafından 
nakaşayı Yine kendi agı~z mU • ric. daha fazla kazananlard~ ı- ları ele geçirmesine müsaade hüsünde bulunan bir kaç düş - düşürülmüştür. 
.mızda yapacağız. B sutunları- ta" mıktarları üze~~den yüzde etmeyiniz. 1 
mecmua yeniliğin co! suretle bir alınacaktır. Koyle~de yar • Oğullarınızı, kardeşlerinizi Fen Faköllesi Dekanlığından . 
mak)a beraber eskı.1.:.,,,,1 an) ı ol- dıml"' ·r aynı'yat suretıyle ola- merhametsizce öldüren düşman 1 ..... "' N 1 940 - 941 senesi erkek talebe kampları ve kız talebenin atışları yapı-e edece k tah ·1·t belediyeler yapa- dan intikam alınız. azileri iş-ğimiz kalem çarpışması i · · ca , sı a ı lacagından 16 Aiustos 1941 tar;hine kadar askerlik dersi gören alakalı 
b·ır harp meydanı ola kçın de caktır. Bu paralar valnız asker gal etmekte oldukları araziden 

ca tır. 1 ailelerine tahsis edilecek ve ihti- kovunuz. Zafer, yakı!l~ır. Düş-j =t=a=Ieb=e=n=in==ünı='v=er=s=i=ted==e:::ta==li=m==ta=b=u=ı=u=na=b=a=s=vw==·=m=a=h=u·=ı.====<6=8=1=7=) ====== 1 

Bu mesele hakkında sizinle yaç azaldıkça mükelleflerden de manı imha etme~ ıçın bütün ı O 
göriişmeğe ihtiy~cımız va.r. Ar- 'clıealtılacakbr. k_u:ıvetlerinizi bır araya geti- ~ı--• ç Büyük Muvaffakıyet ' 
~·.~·!~!.~ vazıfey• h•nı ine- Avustralya tehlikede 1 nnı•. • 

Adresinizi kitapçı <Nesiın) Ruzveltın 
den öğrenerek size bu mektubu . . (Baş tarafı 1 inci sahifede) 
göoderdinı. Çarşamba. günü ya- ıçmde harp, Avustralyayı teh· 
lınıza kadar gelerek ziyaretiniz- dit eder bir mahiyet almışbr. 
de bulwıacağım. Bir mazereti- Fakat 1939 senesine nazaran 
niz olduğu takdirde kitapc:ınıza kiyas edilemiyecek derecede 
telefon etmenizi rica eder ve müdafaamız için mUcehhez bu
ollerinizi l!lkanm.,, lunuyoruz. Avustralya şimdiye 

seyahati 

( ıA.rUI wr) 
kadar hiç bir zaman sırtını di1f 
mana 2'östennemifür. 

Vaşington, 9 ( a.a.) - Reisi
cümhur Mister Rooeeveltin se-

abatinin önümüzdeki haftanın 
taşına kadar devam edeceği bil
dirilmektedir. Fakat seyahat 
esnasında nereye .gidileceği z.ik
.. "'4lilmemektedir. 

1 - tstanbulda en iyi S A Z 1 

KRİSTAL 
de dinleyiniz. 

2- En iyi okuyan bayanlar (KRiSTAL) dedir. 

3- En hassas ruhlara hitab eden değerli san'atkAr 

Müzeyyen Senar'ı 
da ( K R 1 ST AL) de bulabilirsiniz. Tel: 40099 

Ali San i memleketi Kahıre doı,;uınu 
1304 S cil No. (::16147) 

Yedek Ta ıb y b ı Pot o" Elc!
teri memld.eti Scı ez o., umu ı 305 
İstanbul d:ı loma No. 2101 

Ycc!Pk pıyude 'fegmeıı Sal ı. oğ. 

tsmail Hakkı K, ın • a.alı sicil No. 
24752 

Yuk.ırıda ilan edilen yed k ve e
m<>kli sub:ıylarm ı:ı kt>ıi du•·uml:ırı 

tesbit <'Clllm<'k i.ı e ·e (cok acele) u
beye müracaat etmeleri ilan olunur. 

* Fa:Uh A8kerlik Dairesi Baş-
h»ılığından: 

Fatih Askerlik dairesine bağ 
Iı ~uhelere mensup 337 doğumlu 
ve bunlarla muameleye tabi 
mükelleflerin ı:>on yoklamasına 
l\ğustogun 29 ufü.:u guııu hOll 
verileı·ek askerlik meclisleri da
ğılacağmdan bütün mükellC'De
rin vaktile şubelerine müraı.:aat 
c<lerek yoklamalarını y<tptııına
larını, ve ilk yoklamasını yap
tırıp ta son yoklamaya gcl•ni
yenlerden askerlik kanununun 
84. cü ve her iki yoklamaya 
gelmiyenlerden 85 inci madde 
mucibince para cezası alınaca
ğının bilgi edinilmesini ilan olu-
nur. 

Kayserili 

Nanılı Apikoğlu 
Türk Sucukları 
Her yerde arayınız. 

Taklidlercleıı sakınınız 

htanbuı Babkpazarı Taşcılnr No. ıa 
Telefon: 243 41' 



1 
J HERGE LECi İBBAHIM 
_.Yazan: M. Sami Karayel _187 

- Yarın epeyce, uğraştlra.cak ı ya.sına gela:uş. ot\D'ID~ Her-
bu herif beni galiba!. gelecinin taraftarı olan beyler, 

- Zannetmem.. ağalar da bir yere toplanmış 
- Usta, bu herife daha zi- bulunuyordu. 

yade alttan gireceğim... Cazgır, Hergetecinin dur.gun-
- Yanlış düşlınüyorsun ? luğunu sezmiiti. O da bir ma

Böyle pehlivanlara her taraftan na verememişti. Kendi kendine: 
gırmck daha iyidir. - Acaba bu, hasta mı?. 

- O muhakkak müdafaa gü- Diyordu. Car.gır~ merak ede-
r · yapmıyacaktır. .. . rek Deli Hafıza. sordu: 

Hayır, o, müdafaa ~ - Usta! İbram hasta mı?. 
yapar mı hiç. Müdafaa güreşı - Yoo .• 
vıtpıp da ne kazanır. -Neden ne,~esiz bugüıı ?. 

o AjmJto9 

b~-~~)· ·SABAH ôGLE ve AKŞAM HAZRETi YUSU 
Redingotıu, U§8klar eDerinde ' 1 iLE GÜZELLER GÜZELi ZÜLEYHA 

:"'• . ' .- ' 

kocaman g0mnş tepsilerle, şer • Her Y----Lten SOnra Mutıaka Günde 3 Defa w betler, d-Ondurmala.r koşturuyor- aNIVI\ 

ıar. Bu seyyar btifelenien da· Dişleri Niçin Temizlemek Lazımdır? Yazan : Muharrem Zeki KORGUNAL 
ğıla.n içkiler sandallarda. elden 

eley!J1~:~ zevk ehli ol • ÇÜNKÜ; UNUTMAYINIZ Ki: 
duğunu blitUn lstaebuı biliyor. 
Fasıllardan en ziyade tercih 
ettiği hi~, karcığar, ve difteri, bademcik, kızamık, enfloen-

f erahniktir. za ve hatta zatiiJTOOYe yol açtJklan, 
Saz heyeti !kemençeci Vasi· iltihap yapan dış etleriyle köklerin-

lin hicazkir ~yle be.şhyor. de mide humması, apandisit, nev 
Mahmud Ceınleddin ~n: 
Peınbelikle imti?aç etmi.~ tenBa 
§a!'ksısmdan sonra: 

O ha.ide, gfule:Uer güzelinin Hazreti YuF.uf, k 
hali ne olacaktı? 1'te kolay ko- birer şimşek gibi parlayıp 
lay cevabı verikımiyecek bir SU· nen bu suallerin ~ blri8İJll: 
al.... V"ap veremiyordu . Potifatı 

_ Ya.ni, beni yorup da yen- - Vallahi ben de bilmtyo- Bôyle sermest - Ü - barib etme 
(Nedim~ - i - zi.rinl 

keyifsizliği Nim suu Jlf'Y~Yİ, 8iki 
mek... rum .. 

- Zannetmem .. O, senin yo- - Mutlak bir 
ndmıvac j{:ını bilir. var .. 

rostonJ, sıtma ve romatizma yapbğ 

fennen anlaşılmıştır. Temiz oiız ve 
sa.ilam dıiler umumt vücut sağlığı-

nın en bir.inci şartı olmuştur. Bina 
enaleyh diş~rinizi her gün kabil ol- ... ~'~ ...... .,., 

Züleyha, kendisini bir aşk dansız bir adam değildi. 
kurbanı addediyordu.Nasıl yaşa hayı mirastan mahrum 
dıihtıın farlnnda. değildi. Koca- masına imkan yoktu. H 
sından kalan muazzam servetini onu en yüksek, en geniş 
fakirlere dağıtıyor; bu suretle hayet en hudutsuz bir ee 
onlann hayır dualarını satın al- seviyordu. Bu derece 
mağa ~yordu. içindir ki onun çılgın 
Zaten yedi senelik hasret canı- daima göz yummak f 
na kir eylemişti. O zaman evli 1 ğına katlanmıştı. K 
bir kadın olduğunu düşünerek ihanet etmeğe yeltendi 
hazan teselli bula-biliyordu. Fa- dolayı Züleyhayı cezala 
kat Potıfarın 1.ifümünden son- cağı ycr<le masuıniyetm 
ra bu teselli çaresi de kalma- olduh,'11 Yuc-ıüu zın n<ı 

ö , · C' - Havır, hic bir şeyi yok ... 
Demir gİbi ma alalh!. 

uğ- - .A , geçen haftaki kc-
r de yif yo on 

* Güreş başladı. Davullar, zur
nalar vuruvordu. Fakat, Se
rezin çingeneleri 3itmişti. O, ke
yif yoktu .. Bunlar yerli çin~ene
larin davul zurnaları idi. Bun
lar, yalnız çalıyordu. Güreşle 
beraber güreşiyorlardı. 
Güreşe erken başlamışlardı. 

Küçüklerin güreşi bitti. Sıra 
büyük ortaya gelJi. Zaten . ~u 
·:.ıd· lı oiirP~ büyük orta ıçın 
ıu ıa "-""" . . 
kurulmuştu. Bütün seyircılenıı 
ırözleri ortada idi. 

Hafız, Hergeleci hazırıa..nmıı, 
bekliyorlardı. Cazgır, bagırdı: 
-- ibram, Hafız kazan dibi-

ne-. 
1ki pehlivan, ~oyu~~~·~ 

yerlerden ka1.an dibine yurudu
ler. En önce Hu~ kazan dibi
ne ~cldk. 

Çok geçmeden hergeleci d~ 
gekii. Heıgf"leci, biraz dilşilnc:t"h 
idi. ürermde bir tuhaflık var-

dı. ·n· Hafız i&e çok keyı ı goru-
lüyordu. 

DeH Hafız, üıiilüyordu. Çıra
ğı çok 91nirli bir delikanlı idi: 
Maazallah bir yenilirse gecelerı 
uyku gö?.üne ginne1.di. 

Belki de latanbuldan köye 
dönmez. Hafızın peşıni tak~p 
.ede!'Cli. Mutlak onu tek~ar mag
lfıp edinceye kadar ugrar.ırdı. 

Deli dafı:z.. kendi kendine o
kuyu p iiflüyordu. Başka ne ya· 
J. .. 'lb"lirdi. Soı.ra, Deli Ha.fız b~r 
haftaki ai;reştc Bulgurlulu tli
ti:incü l~uil ile yüreşmişti. O
nu yenmifti. Ken~si Jte~~i idi. 
Amıı1a çırağı keyüsız ıdı. 

Hergeleci, biç bir güreşte bu 
der<!'<.."e neses z olmamıştı. Mey
d.uıa çıka~ken çe-neleri vuru~-. 
du. l{osuya çık.cak atlaı· gıbı 
iıli. .. 

Halbııki bu seferki gureşte 
silklüııı biiklüm duruyordu. Hi~ 
hırsı yoktu. Bu hal ustasm.ı 
korku vermiflti. 

Pehli·:anla.r yağlandılar. Her 
ıkisi ac ıtinalı b:r surette yağ
ıanıyordu. Ustaca bir .yağlanı.!j 
olduh-u görülüyordu. Kısbetlerı
nin k dikişlerine varın<'.aya ka
d:ır bol yağ sürüyO?lardı. . 

Yae1lanma' .. "'r bitti. Cazgır iln 
~ . 

pel.l anı getirip lr..ıbleye çevır-
,li. Duasını yaptı. 

8onra, şunları söylemeğe baiJ 
ladı: 

- Buna, Ezcrçeli ibram der
ler. Hey!. Hafı1.., dikkn.t ~t has
mına, peh1iv:ınlarııı pchlıvanı
clır .. Ustadır, mahirdir. Okkası
nın hafif olduğuna bak::na ! ... sa
kın kendini çaprazından, kun
tcsindr;n .. 

Dedikten sonra, sözlerine 
şunları da ilfi.\ e etti: 

- BaPa bak!. DUşme altına .. 
Oüsmesin sakın kılçıklarından .. 

C:ızgır, Hafız iç"n de şöyle 
diyo'V1U: 

- Buna, Kadirg:...1 ı Hafız der
ler .. E y! .. 1brnm, hr.smını kü
çük görme, hc.r bakma, pehli
vaııdır o pehliv::ı.n.. Paça kas
nağ"lndn.n of urak kün tesinden 

l la k~ndini.. 
Dedi. 
Ve sonra: 
- Ey ahali .. Duydum duyma 

Jın. cı~meyi:ıiz .. Güreş iddiah
d·r. l~r::ı.n kıranadır. Beraber
hk yoktur. Ye:ıişinceye kadar
dır. Gı.ireş kar saat slirerse sUr 
sUn devam edcrektir. Suya git-

•ck yok rag tazelemek yok .. 
Göz. .. l ek yok .. Hariçten gü -
re. (" ı ;· nh" le yok. .. 

Eo, c";:ı var, kırmn da var, 
y ni l C":vi yukn.rı yumak u~ıı
lüdü ·. 

Dedi. 

- Yaln en haftaki ke-
yif de" l t- b•r güreste olma
yan i.\Z('t inde bugün ... 

- B l{ n kadar ncs'esız, is
temiyer k e;ırpınıyor .. 

Dedi. 
Hafız. sülün gibi peşrev ya

pıyordu. Nes'e ve ke) if içinde 
idi. Herge ecinin vaziyeti hcr
kesı düşündürttü. 

Bı .. birlerme söyle diyorlar
dı: 

- Galiba. Eze~eli hasta!. 
- Evet. cok durgun ... 
- ~en haftaya hic benze-

miyor .. 
HelaUaşmalar bitti. Güreş 

başladı. İlk hamleyi Hafız yap
tı. Bir cıft daldı. Fakat, Her
gele< i. hasmını budadı. 

Bundan sonra Hafız üst üste 
hamle yapmağa başladı. Her -
geleci, yalnız karşı koyuyordu .. 

Tek bir hamle bile yapmadı. 
B"r hafta evvel şimşek :!ihi 

çarpışan delikanlı şimdi sük
liim biiklüm idf. H&f1z üst üste 
hfirumlarını tazeliyordu. 

Bir aralık Hergeleci çapraz. 
hı kaydı. Ve sürdü. Hergeleci 
bes on adım gitti. 

Fakat. bırdenbire bir van baş 
atarak hasmını çelip uÇurdu. 

Hafız, hasmının eline geçme
meki in derhal toparlandı ve ı 
<lönerek Hergelecinin gr+Jağına 
dayandı. 

Ht!rgeleci çaprazı güZPl kar
ş;Jamış, güze! bi · yanbaş oyu
ııilc <1~ .. çalmıstı. Üste de hasım 
nı tehlikeli vaziyete sokmuş
tu. 

}jafız, hamlelerinde devam e
diyordu. Bu, sefer de dalarak 
Hergelccinin paçalarını ele ge
çirdi. 

Hergeleci. hasmını kaz kana
dile karşıladı. Küçük bir müca
deleden sonra kaz kanadile has 
mının elinden paçaaln söktü. 

Hafwz durmuyordu. Hücum -
larına devam ediyordu. Fakat, 
Hergelecide daha hücum filan I 
yoktu. Hergeleci, planını çizmiş 
ti. Bu, planı ustasına bile söy
lememişti. 

Hergelecinin düşüncesi ve 
durgunluğu planının tatbiki 
idi. Planını sıra vari si11tematik 
file koymak için yapaca~ şey
leri kafasında tasarlıyordu. 

Çünkü bir hafta evvel has -
~ının ne bic;.im güreşçi ol<hlğu
nu sezmişti. Hergeiecinin gttreş 
ti biyesi şu idi: 

Mademki, Hafız sahc'i' ve ham 
leci bir pehlivandır. Onu bırak
malı hamle yapsın .. ve takacağı 
oyunları meharetle ve bozarak 
karşıhyarak onu yormak .. 

Nihayet, bir an geldiği sıra
da şiddetle güreşe girmek ve 
hasmına güreşi bindınnek. Her 
gelecinin çizdiği plan mükem -
meldi. 

Hasmını, ilk ellerde hamle 
üzerine hamle yaptırarak yor
mak .. Ondan sonra bütün hızi -
le gü~ girip hasına güreşi 
bindirmek ... 

Hafız, tam yirmi beş dakika 
bir afacan gibi durmadan ham
le yaptı. Beş on kere Her
geleciyi en tehlikeli oyunlarla 
kaptı. 

Fakat Hergeleci. hasmının 
kapt1ğl oyunları mukabil tehli
kelerle karşıladı . DPli Hafız, 
Hergelecinin ısı miıdafaava 
döktüğünü görünce büsbütün 
meyus olmuştu. Hani. güreşe 
girecekti. Bu nasıl şevdi? 

Kendi kendine düsiinüyordu: 
- Bu, oğlan Hafızdan yıl -

mıs .. 
Hafızın taraftarları memnun

du. Güreşi yapan Hafızdı. Her
geleci. hemen hemen kendini 
kor ımnğa calı<ııyordu. PC'hli -
vanhnnın galip gelecefrine ka
ni olmu ·lardı. 

Hafızın tara(tarlan ıkıde b=r
de bai!ırıyorlnı dı. 

- Ha, Hafız!. 
- Davan Hafız! . 

(Ark.ası \"&r) 
Pelılh·anları mcyi"n'l 

vcrd·. Herge'eci, dah 
< •'1'1' Pe. re•·i b" :: . ~ 'Z ya- s hlbl: A . Camaleddln @araçoOlu 
p . r<lu. N r yat Mudilrf.i: Maolt Çetin 

T. 'i lafımn göz.U. Jkrgeleci-1& ld ı yer: (H. Bekir GUrto)'tar ve 
d 1 ••• Ce.~r 6.a. Deli Hafızın A. • .., maleddht 8araçoilu matbHsı) 

tamim etc:liiı bent 
gazeli yükseliyor. 

Gene fısıltılar: 
- f te bu taksi.mi yapan Nc

dugu kadar !n:ı:ln _ Laakal 3 defa -
(SAN 1 N) diş rnacuniyle fır~alıya-

diın b ydir; dcm'nki Hı:ı.fız Os- ve etmeli ınlz. Bu suretle mtkropları 
mandı. S~deki kıvrakhfa bak .. ımha ederek dişlcrinızi konımus o-

Saz l eyetini, lstanb~lun <.."11 ıursunuz. l!2~~:!!!!.!!!!!5'.::::...;!=:J 
büyi.ik üstadtarı teşkil edıyor... t 

Emirgan korularında b~l-
bülleri çatla.tan Hnfız İsmaıl, 
Rumeli sahılinden okuduğu ga
zeli Anadolu sahilinde dinl •ten 
şa~ı Hafız Osman, tiz nevaln-
rına yetişilemiyen 'Osküd ... ı lı 
Hüsameddin bey talebesinin 
çokluğundnn ders vercmiyecek 
hale gelen Hacı K~rami efendi, 
Kanlıca koyunda okuduğu g:ı.
zelle bir kadıııın yalısının pen
ceresinden kendini denize atma
sına sebep olan Nedim Bey, 
Dağ bülbülü Fuad bey, kanunu 
mandalsız çalan üstad Hacı A
rif bey,, Neyzen A~z Dede, san
turi Ethem bey, udi Nc\'res ... 
ilh .... 

Gtizel Türk musikisinin bli
tün besteleri, nakışlan, karları, 
semaileri, yürükle!i adeta musi
kiye temessül etmiş bu büyük 
san'at carlann i~ce karihal~:ın- ı 
dan bir selsebıl şakrakbgıyle 
taşarak Boğazın gilmüş gibi 
parlayan sulannın merine niğ
meler resn ediyoı;-. 

Açıkludaıı bir s a z da-
ha geçiyor. İki takımdan şakl.a: 
yan bülbüllerden acaba hangısı 
yalnız kendini dinletecek? lşte 
Hafız Osman baslıyor: 

Biz ae alemler, ne demlt'r, 
hHnl - i - cem"'r Könn~; 

Biz ae ahô veş bakı~ı gonM 
fmıler gönniaşüz. 

* Nasıl olmuş da bu kadar üs-
tad bir araya toplanmı§? 

Üstadlar Prens Said Halim 
pa..qanın yalıııından geliyorlar. 
Said Halinı rasanın musiki me
rakı y:ıhyı hır ( nefais meşheri) 1 
yapmıştı. (Klasik Türk ~usiki- ı 
si) nin en güzel eserlerı ora.da 
çalınır, dinlenirdi. 

D i ş MACUnu 
Bütün Tehlikelere Karşı Sıhhatinizi Korur. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 

GOnde 3 Defa Dişlerinizi Fırçalaymtz. 

Eczanelerde ve büyük ıtriyat mağazalarında 
bulunur. 

.. .. ~ .. .. . ·."" . ... .. . ...... . . . ... 

lstanbul Deniz Komutanbğından 
D~11I% gedikli okulu mli81Jbaka 

imtihanları ·ııAnı 
Deniz gedıklı orta okuluna kaydedılen okurların musabaka imılhanlan 

ltı/8/1941 pazartffi sabah saat 9 da yapılacaktır. 
Okurl:ırın ayni 1tün ve saatte denız komut.anlıj:ında bulurunaları ve 

yanlarında kUrŞ'Jn ve ınurekkepli kalem ve lastik bulundurmaları. (6743) 

Beden Terbiyesi lstanbul Bölgesi 
Başkanlığından 

Dolmabahçede yapılacak İDÖn.Ü st.'\dı i~in Beden Terbiyesi Genel 
Dlrektörlugunce ı295 tarihli kararname hükümlerine tevfikan umumi 
menfaatltt namına ist mh\kine karHr alınan gayri menkuliın takdiri 
kıymet muamdesi ıçin daimi eocumenm 25/6/941 tarihli iı;tinıaında teş

lciline kar.ar verilen komisyonumuz 4/7/1941 ve 7/7/94ı tarlhlerınde ma 
hallen yaptıiı tetkiklerle madam Ted~şı ıle evliUarına ait bulunan işbu 
arazinin topotrafık vazıyetlne nazaran heyeti umumiyesinin müteaddit 
parça üzerinden ayrı ayrı kıymetlendirııd'ıti vergi defterindeki ka71Ua
nmn tetkikinden anlaiılmış buJumnaııına ve ~lfıki m~ olup ev
raka '\.battı har ta sarı boya ile ışaret edılen 2400 metre ~rabbaı saha
nın cAşkaraga> caddesi uzeri~i cephesıle gaı>ıaneye bltifik buyuk 
kısmı mevzuu bahsofüuf\lria ıöre bugunkfi nfim satım ıcaplatına gore be
her metre murabbaına beş lira kıymet takdiriııe karar verilmiştir. (6629) 

Umumi meclis azaları 
Allkadarların nazarı dikkatine arzolunur. 

Prens Said Halim, üstad1ar 
uasuıda müsabakalar tertip e
.terdi. Bunun için bir hafta ev
vel her tarafa davetiyler 17Öndc-, 
rilir, adeta bir mümeyiz heyeti 
teşekkül eder, ondan sonra ge
niş salonun tavanından sallanan 1 
büyük avizenin ortasındaki bil- ========================================= 
liıra kırmızı ipek bir kese içinde 
yüz altın asılır. 

Müsabaka. şudur: 
"Davud akordu üzerinden 

(dügih) perdeai gösterilf.cek, 
okuyucu susız olarak bu per
deden taksime başlayacak. "Dü
gah, beyat_i, uşşak, m:ıhayy:r, 
segah, neva, rast, ye~ih, evıc, 
evic ara. dilkeş· haveran, nü
hüft, hüseyni, acemaşiran, hi
cazkar, suzinak, acemkürdi, ra
hatülervah, Saba, nehavend, hi
caz, ş e h n a z , ferahnak, 
,; a h i r b u s e 1 i k , nişabu
rek mahur, şevkiefzi, siızidil, 1 
knr~ı,g-ar, gülizar, hüzam, hisar, 
dilara, nekriz, huzi, rehivi ara
ban arazbar,, makamlarında 
dol~tıktan sonra gene bir "uş
şak,, nağmesi yapılarak ( <;iü
ri.h) perdesinde karar venle
~ek ve bu perdede karar veril
diği zaman akorddıt ufak bir 
tehalüf obruyacak, hatta "çey
rek ses,, farkı bile bulumnıya 
ca.k. 

Müsabakaya iştirak eden üs
tadlann sindire sindire dolaş. 
tıkları bu makamlar saatlerce 
sürer, ufak bir falso yapanlar 
çekılirler. 
Müsabakayı Had Kirami e-

fendi kazanmış. 1 
Snz, yalının rıhtımından ay

nldık tan sonra Bebeğe kadar 
iniyor, yana.şan, eklenen, Uııkı· ı 
lan kayıklar. san?allarla . aı:tık 
genış bir sal halıne gehniştir. 

Bebekten dönülüyor, Anado
lu sahiline geçilerek gazellenn 
her kelimesini dağdan dağa sek-

() niversite RelıtiJrlilğilnden 
Erkttk talebenin askerlik kampları ıle kız talebenin atış talimleri Ağus

tosun 20 ııihde başlıyacaktır. 
Alilkadarların 11 A~stoıtan 16 AjuBt<>sa kadar talım taburu komutan-

lıjma müracaat edeftk kayıtlarını yaptırmaları. 4l806) 

Gllmrük!er muhafaza Gell!!el K. 
satınalına komisyonundan 

11242 Ura 40 kuruş muhammen bedelle 21 Ağustos 1941 perşembe günü 1 
saat 15 de kapalı zarfla 1222 çift er kundurası alınacaktır. tik teminatı 1 

80 liradır. şartname ve nümunesi her gun komisyonda görülebilir. İstek
lilerin kapalı zarflarını en geç eksiltme saatınden bir saat evveline kadar 
Galatn _ Mumhane caddesi 52 numardlı dairedeki Satınalma komisyonuna 
vermelen. (6641) 

Mimari talebesine: 
Güzel sanatlar akademisi 

müdilrlüğünden 
Yiıksek mimarlık şubesi bütün erkek ve kız talebesinin kamp işleri 

ıçin 11/8/1941 den 15/8/1941 günıine kadar ttniversite talim taburu komu
tanlığına muracaatları ve mektep dahilindeki ilAnları takip etmeleri. 

c6892• 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
ı.,ıetmenın sıhhat servisi için bır sene müddetle ve her gün saat 14 

den 17 ye k.ıdar serviste kalmak şartile ve ınah:ye 300 lira muhammen be
delle bu· kamyonetin kirnlanması i:ıinin 26/8/194ı salı I.'iınü saat 11 de Sir
kecıde 9 işletme bmasmda A. E. komısyonu tarafından açık eksiltmesi ya-
pılacaktır Taliplerin 270 lıra muvakkat ic.4llinat ile ayni gün ve saatte 
Sırkecıde 9 l;,.ktme binasında A. E. komısyonuna mtiracantları . 

Sartnaıneler parasız olarak komısyoııclan verilır. (6896) 

tiren Kanlıca koyundaki yalı- :--::-==================:-:==-================-======= 
lardan da "serkeş ahlar", "a- ~-••ıaııam••••••••••••••••--• 
teşli hular,. tonlandıkta.n son-

ra avdet ediliyor. Zevkti snfa Tarı·h"ı kıymetlı· eşya 
mevkibi yavaş yavaş küçülü- · 
yor. Piyadeler, kikler, sandallar Manisn miltesellimi Karaosm:ın oglu Hacı Ömer Ağa h:ı!idesi ve 
aynlıyorlar; fakat yalıhırına, Saclrazaın meşhur Fuad Paşanın eski gelini müteveffiyc Bayan Zahi-
köşklerine, evlerine dönenler, ' de terekesine aid olan muhtelif nadide milccvherat Sandal Bedcste-
Boğaziçi mehtabının gümüş nlndn teŞh.ir edllmek~ır.Tnrihi kıymeti maddi k..ıymetiıufon kat kat 
bir tepsi içinde verçliği musiki zi l yjl_k~ olan bu parç~lar Beyoğlu 4 ündl sulh hukuk hAkimlili tarafın
yafetinin lezzetini ~er değil, 1 dan s.ncıaı Bedesteninde AiusW.un 11 inci Pazarieıai günü müzayede 
senelerce geçse unutamıyorlar. ile 118'blacaktır. 
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mışb. mıştı. Böyle bir adum, 
Yıl.ilnm sür.!-.ıtiyle akıp ge<;en ken, seYgıli karısını clbc 

zaman Züleyhanın hem sen·e- rastan mahrum etmezdi. 
tini s~lip süpüriiyor, ~em d.e y ıf daha fazla m 
maddi ve manevi 'arhgını en- u~.ı .! . 
tiyordu. Ağlamaktan gözleri ~e yurutecck v~zıyette 
bozulmağa başlamıştı. Bir şeyı dı. Adaml&rına · . . 

1 uzaktan görünce pek farkedemi- - Onu bııraya getırm · 
yordu. Dedi.. Emri, alanlar, a 

Az zaman zarfında bütiin dan inip koştular. Gözleri 
varını, yoğunu harcamış, uşak- az goı en Züleyhayı kolt 
larına, nedimelerine yol vermek yarak getirip Yusufun k 
mecburiyetinde kalmıştı. na dıktiler. 
Şimdi koca sarayda baykuş Hazreti Yusuf, hala · 

gibi yalnız oturuyordu. Has bah- mıyordu. Feci hakikati 
çe bakımsızlıktan acınacak bir defa da kadının ağzından 
hale gelmişti. Havuzun fiskiyesi zından öirrenmek için so 
bozulmuş, suyu çekilmişti. - Senl")ldmsin, adın ne? 

Züleyha, bir gün sarayı .. da Züleyhanın incele incele 
satıp elden çıkardı. Kendısıne rif bir hançer sırtına 
kulübe gibi kiiçiik bır ev satın dudaklarında acı bir te 
aldı. Geriye kalan parayı bin- belırdi: 
lerce fakire dağıttı. Züleyha fa- _ Dem.ek beni tanıma 
kir dUşmüş, buna mukatil yüz- _ Tanınacak halde 
lerce fakir zengin olmuştu. Hep
si de Züleyharun Yusufa ka -
vuşup murada t'rmesi için dua 
ediyorlardı. 

Yusuf, Fi:r.ıvunun hükmü al
tında bulunan bütün ~itleri 
dolaşmış. her memlekette icap 
eden teşkilatı kurmuş, bütün 
zaruri teabirleri almış ve ~ 
iki sene sonra Mısıra dönmüş
tü. Bu müddet zarfında dul k11r 
lan Züleyha.nın düştüğü feci 
vaziyetten bittabi haberdar de
ğildi. Çünkü ona Züleyhadan 
bahsetmek cesaretini kimse 
gösteremiyordu. Bu suretle de 
aradan bir sene kadar zaman 
geçti. 

Hazreti Yusuf, her nedemte 
halka vüzünii göstermek • - ' 
mezdi. Halit arasına çıkmak 
ıcap ettiği vakit yüzüne dainıa 
siyah bir ortii Öllterdi. 

Bir g-ün atma binmiş, maiye-
ti He birlikte şehir haricinde bir Se . . ,· -ıamaktan 
gezinti yapmağa çıkmıştı. Ka- . - • nın. 11,ın ag 
file, ikindi üzeri ~re dönü- s1 ~ ehedıyen kapanacak 
yordu. Hazreti Yuauf, yo1 ke- geldı 
nanndaki ~lai'daıi birisinin 1 - · ]?P?in J>8dıan billdlldd ! 
altında saz benizli bir kadıiıın -- lı.:tlı: \e huret yi 
oturmakta olduğunu gördü. Fa- vılle.rca ttış1maktan .. 
kat hiç de vabancı olınıyan bu -- 1vfalm mülkün ne 
sima ile fazla aliLkadar olmadı. Aşkın, hepsini yakıp 
Atını silrüp geçmek istedi. etti. 
Kadın yalnız değildi. Yanın

da kendisi gibi düşkün bir kaç 
kişi daha vardı. Onlardan biri- • 
si kadının kulağına: il 

- Melik Yusuf geçiyor!. 
Diye fısıldadı. Kadın, hemen 

ayağa kalkıp seslendi: 
- Ey nefsine sa.breden kişi! 

Nefsine sabreden kul iken sul
tan, nefsine uyan kişi de sultan 
iken kul olurmuş!. 

Hazreti Yusuf, siması ya -
ba.ncı olmıyan saz benizli ka
dının bu manidar sözünden 
şüphelendi . Atını dı:rdurarak 
yanında kıl ere : 

- Bu kadın kimdir? 
Diye sordu. Bir kaç ~ bir-

den açılıp cevap verdi: 
- Züleyha!. 
- Züleyha mı? 
- Evet, ya melik!. 
Hazreti Yusuf, hemen çıldı

racak gibi olmuştu. Gözlerine 
ve kulalda rına. bir türlü inan
mak istemiyordu. Siması, Zü
leyhanın simasına çok benziyen 
bu saz benizli kadın, acaba ha
kikaten Züleyha mı idi; 

Yoksa tıpkı onun benzeri o
lan başka bir kadın mı?. 

Hazreti Yusuf, Potifarın öl
düğünü, daha Mısıra döndüğü 
gün öğreruniş ve çok müteessir 
olmuştu. Ancak dul kalan Zü
leyha .. ı sormuvı ihr.ıal etmiş
ti. Daha doğrusu, başka ma
na.ya çekileceğini düşünerek 
sormak istememişti. Birisi de 
çıkıp ona güzeller güzelinin feci 
halini söylemek cesaretini gös-' 
terrncmişti. 

Evet, bu kadın, tıpkı Züley
haya benziyordu. Adamları da 
onun Züleyha olduğunu hiç te
reddüt süz söylüyorlardı. Bu 
na rağmen Yusuf, gene inan
mak istcmiyorciu. Gii?..eller gü
zeli böyle niçin dii§ınüştil? 

Niçin fakir kadınlara benze
mişti?. Hatti niçin hakiki bir 
dilenci gibi yol kenannda otu -
ruyordu? O pheeer güzelliğini 
hangi zalim rilzgira kaptır
mıştı? 

E ~8 sevmekten 
miyeı..-ek m:f'in? 

- Bı;ni s.evmekten men 
ite hakkın vok Yusuf! 
bir melik Öldun. Bütün 
diyanna. hükmediyorsun. 
kin benim kalbime hü." k:nııCO'S 
mezsin! Seni her gün, her 
artan bir askla son nefsime 
dar seveceifim ve senden 
mın lm.rşılığını beklemi 
ğim! 

- Aldanıyorsun Züleyb 
Azmedersen k:ılbinden sc' 
mi sökü" atabilirsin!. 

Hazreti Yusuf, Züleyh 
çok acımıştı. Fakat onun 
sek aşkına karşı hala la 
kalmak istiyordu. Halbuki 
tık Zlile,,haya biraz güler 
göstermesi, bira;.: ümid ve 
si 18.zı.rndı. Çünkü Potif ar 
müş, Züleyha sa ıipsiz k 
tı. Ortada, karşılı 1tlı sevişe 
melerine hiç bir e el voktU• 

Züleyha, Yusufun son · 
üzerine bovnunu bü tü. reıd 
lip ~tm~e hazırlanıyordu. 

Lüzumsuz yere çene ç:ılnı 
tan bir favda I1ı:ı.sıl o mıyaca 
nı bilivordu: Tam "Allaha 
marladık,, diyece~ zaman aJc 
na bir şey gelmiş olacak ki · 
denbire sordu; 

- Kamcın elinde mi? 
- Eliı •. de!. 
- On :.ı ~it·az baruı. vP.rir ı• 

. ? 
sın. 

Yus;.ıf meral: • tnıicti. Günı' 
saplı kamç•sırıı 2lll"v r\ va 
zattı. Züleyha, tıtriycn r.ıa.t_. 
maklan ile lrnrn~1yı -ı~ ı, ~ 
zına vakl . .ştırdı v üzcI'i 
doğru derin bir alı c-~rck "i.r 
sufa iade etti 

Yusuf, lcamç .. yı Z lt~hg,JlJI' 
elinden alır alm::ı.ı hemen fıt' 
latıp attı. Elini s n.mağa b ~ 
ladı. Çünkü Zü!eyh •w 1 a: ~ 
kam~ırun ~ ·.ş sapım at~ 
kızdırmış bir hal<J gctirıni•...a 
Bu yüzden Yusl!fun eli f81' 
halde ymmıstı. 

· (Arka"" ver} 
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