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a 

Roott1e1tin ayan meclisine 
erdllf rrıntzjda en dik. 
çarpan nokta Naziler ta

tıda if ah en vega tahriren 
" Ün hiç bir 1.:.ıymf!ti 

bh defa daha 
~fi celpetme.>idir. 

__ _J, 

I hid YAI,ÇIN 1 

~.,,·...,hu·ı~ r.:ıisi 
\'elt lugilte-

1 

ı i!e Okyanusta. 
!s}nda .4..nıe
.bir nıe~aj 

n kaynaklarına 
. u mesaj mcclitıte bü-

)Uk ır güıültli uyandıriılı~tır. 

RUS - FİN 
..___ HAR B i _ __,: 
Helsinki bildiriyor 

Ladoga'da 
muharebe 
neticelendi 

---•'--
Sovyet fırkaları· 
nın mühim bir kıs· 
mı imha edildi 

• 
Yakında Amerikalılara bir 
nutuk söliyect"ği bildirilen 

Iwosevelt 

İlk Amerikan 
yardımı Rusyaya 
muvasalat etti 

-o-
Sovgetlerin Ame· 
rikaya siparişi bir 

milyar doları buldu 

Roosvelt yakında radyo 
ile Amerikan milletine 

hitapedecek 
Vaşington, 23 (a.a.) - Reisi

cümhur Roosevell, dUn gazete-
Sonu sayfa 3 sı.ı~ , 3 J ı 

Kuvvetlerimiz bir 
şehirle bir cok ( HARP VAZiYETi ) 

mevkileri işgal 'ettiler 1 
• 

Ay,\ndı~n b:ri Ci.imhur r<!i~nin 
bir İngiliz harp gemisine gc~e
~~k orada b:ır miilldet kalınJt'.!! 
"'11h~rilrny1 h:..ri.Je ::ıüriıkl~mck 
~tlıke~irı.i ar~.etmiş olduğunu 

Bir Sovyet askeri pmmya ya.tın ış Alman tankı bekliyor. AsKeı1n ellndıeld ~ıer yanıcı maddeler
le doludur ve bu madde tanldan tahrip etmektOOir 

Helsinki, 2~ (a.a.--::- Fin Qr-IAlman - Rus cephesi 
duları umumı karargahının 22 
Ağustostaki vaziyet hakkında - •--------
ki tebliği: 

crı siırn:tiştitr. 

Ç-'tirıkti RooE-e·:clt lngiliz zırhlı 
l!ında bııl mduğu es.nada bir Al
~an . lıücıım·J vukua .. gelmesi 
~nı~nk.'cn - .\.lmı.ı.n muııasebet
ler!ni il\lrıl ed~bılır mi? Amerika 
a:,rımm<l!l. } vrnpa m~clclerine 
Ve harbe k)Ort!1mamak taraftar
larının me' cııdiyeti malum ol
duğu ic;in bu havadh:ıin doğru
f~urrdı;n ~ıiphe edilmeyebilir . 
·11.ur memleketlerde herkes fi
k!r ve kanaatini i?Jıara her za
~ıı.ıı imkfın bulacağı için Ame
l"ıku ayanmdrııı bazılarının bu 
~.rzdaki itirazlarını pek tabii 
&'orınek icabeder. 

!ALMAN -RUS 1 

HARBi 
Bertin bidiriyor 

Odesa 
Muhasara 

edildi 

,._ . .....,_.. ......... 
Sovgetlerin 

iki aylık 
bilançosu 

--o--

Ruslara göre Al· 
manlar iki ayda 

iki milyon ölü· 
vermişler 

'I ALMAN-RUS 
HARBi 

Moskova bildiriyor 

Mukabil 
taarruza 

geçtik 

. Ladc:>ga gölünün ş~mali garbi- Taarruz lıamleleri müdafaa ordusu-
sındekı harp harC'katımız, iki •• ' 
çeyi~me hareketi ile neticelen - ı nu her uç ınıııtıkaya da bağlamıştır 
nııştır. 1 b 

Bu çenber1erin gittikçe daha Ve U mıntıka/ar 8//rl ayrı taze 
~y~de kapat~lması üzerine, 168 kuvvetlere mulıtaçdırlar 
ıncı takvıyelı Sovyet fırkasını 
So:rtavalanın cenubundaki bu
run üzerine sürmek kabil olmuş 
tur. Muharebeler esnasında, bu 
fırkanın kuvayi külliyesi imha 
edilmiştir. Bu fırkanın geri ka
lan kısmı, Ladoga gölü üzerin· 
de Valmaya çekilmiştir. Bu rıi
cat esnasında, bir çok vapur ve 

1 

YAZAN: 1 
Emekli General Kenıal Koçe:.__ 

.f;! , ı.. d v b .. sal batırılmıştır. Harp ganaimi varffa OgFU U• çok büyüktür. Bu fırka, çarpşı-

Müdafaa, artık muvaffakivet j 
vadeden bir muharebe metodu 
olmaktan uzaktır. Büyük harp, 

l\oosevcltin ayan medisine gön 
<1eruiği nıesaja gelince: Bunda 
~n dikate çarpan nokta naziler 
at-afından şifahen veya tahri

~~11 verilen sözün hiç bir kıyme-

Ruslar kimya har
bine hazırlanı

yorlar 
Rus zayiatı 

'i00,000 kişi 
YÜk bir muhaceret . mala!:ın son ~afhası~da 300 .~r!l 

( ba, Dır kaç yu?; at, bır kaç duzı-
( başladı n~ top ve mühim_ ~iktarda mü

müdafaa (verteidigung) yerine 
def ve atrd (abwehr) sistemini l 
kabul etmiş gibi idi Def ve tard 
oynak bir müdafaadır ve mev-

Hırvatistan da 
kargaşalık 

---o,---

l olmadığına blr defa daha na
~tı dikkati celbetmcsidir. Fil
ıakika beynelmilel münasebet

l'!rıll! gerek devlet adamlarının, 
g~rük milletlerin vazıh ve sabit 

it• fikir edinerek yürüyebilmc
l~ı·i c.rhk çok zorlaşmıştır. Ma
l~ın ııi~oiyyet nazariyesi asıl ma 
lıkfınesini siynset sahasında bul
:ınuş gibi gfülini.iyor. l<:ldc mi
s.~1:laı·. muahcdenamcler, tiiıfü 
turlü ııolal-ar dolu. Fakat bun· 
lal'ı yapanlar bile imzaladıkları 
clakikada <loğurdukl,m vesika
l~rın ciddiyetine, yaııama kabi
lıyetlerinc inanmazlarsa ve inan 
lllnk imkanını ebediyen kaybet
hıiş bulunurlanm karanlıkta 
tcıst gele seııdcliyerek ve ~etı-afı 
eUerile yoklıyarak yürümektcıı 
başka ne yapılabilir ve neye ar
lık inamla bilir? 

Berlin, 23 (ı\_.a.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Dnieper üzerinde el'an Sov -
yellerin elinde bulunan bir kaç 
köprü başının zaptı için yapılan 
muharebeler bütün şiddetile de 
van:ı. etmektedir. Sovyetler, ağır 
tanklarını birer istihkam gibi 
kullanmak üzere toprağa yerleş 
tirecek saha merkezlerini tak
viye etmişler sc de Alman kı
taları müteaddit noktalardan 
düşman mevziJerini yararak ile 
rilemeğe muvaffak olmuşlardır. 

Sovyetler, Dnieper üzerinde 
bulunan Çerkassy şehrinin ev
lerinde kapanıp müdafaaya de
vam etmişlerdir. 

Şiddetli sokak muharebeleri 
(Sonu sayfa 3 sütun 4 de) 

Rusların ıcenup ordulan kuman-
! danı mareşal Bııdiyen.ni . 

Moskova, 23 (a.a.) - Gece 
yarısı neşredilen bir Sovyet teb 

Moskova, 23 (a.a.) - Cep . 
heni.o. nıı:ı ilez nııntakasında ge· 
neral Koniefin kumandası al . 
tındaki Sovyet kıtaları muka -
bil taarruza geçmişler ve 48 sa
at zarfında 9 köyü geri almış
lardır. 

Moskova, 23 (a.a.) - Dün 
akşam neşredilen Sovyet tebli
ği: 

22 Ağustos günü kıtalarımız 
bütün cephe boyunca şiddetli 
muharebelere devam ebniştir. 

Bilahare tamamlanan malU.
nıata göre 21 Ağustos günü ha
va muharebeleri esnasında ev
velce bildirildiği gibi 21 değil 
32 Alman tayyaresi dü -
şürUlmüştür. 

Baltıkta iki düşman nakliye 
gemisi ile 2 sahil muhafaza bo-
tu batırılmıştır. 1 

Büyük muhaceret lılaşladı 
Londra, 23 (a.a) - Kingisef 

den Leningrad istikametine gi
d~n bütün yollar şehirden uzak

( Sonu sayfa 3 sütun 6 da) 

hımmat terketmıştır. . 
142 inci ve 198 inci Sovyet 

Tırkalar:ı, kanlı kayıplardan son 
ra, Hpitoleun şarkında Kilpula 1 

(Sonu sayfa 3 sütun 5 de) 

zii muvafukiyette harekettedir. 
Motör, oynaklığın ölçüsünü 

deği§tirdi; muharebe, Jıer mu
harebe tarzında, İngilizlere mal 

(Sonu sayfa 2 11ütun 3 de) 

Türk-İngiliz ticareti 
Dün Ticaret Vekilinin riyasetinde 
yapılan toplantıda ihi memleket 

ticareti üzerinde görüşüldü 
--------·--------

İtalyan kuvvetleri 
yeni kıt'alar sev
ki le takviye 

ı edildi 

1 
Koministlerı ve çetecileri 
ihbar edenlere ikramiye 

vadedildi 
Londra, 23 (a.a.) - Bru;ler 

naclırichten gazetesinin I ..ıda
peşte muhabirinin bild:rdığine 
göre, Hırvatistandaki Ita!y m 
kuvvetleri büyük kıtaların ::.ev
kfle takviye edilmişlerdir. 

Royterin Zürih muhabiri buVekil bugün Ankaraya gidiyor 
nu quislingi taklid eden H. r-.ra t 

porasyon müşavirleri hazır bu- hükumeti reisi doktor p n,·e • Evvelki gece İzmirden şehri· 
mize dönen Ticaret vekili Müm-
taz Ökmen dün öğleden evvel 
ınınatka ticaret müdürlüğünde 

yapılan iki toplantıya riyaset 
etmiştir. 

lunmuşlardır. Bu toplantıda iki litch'in köylü partisi t rı. raft.ırl a
memleketi alakadar eden ticari rilc oustashü;lerin arasındaki 
meseleler üzerinde görüşüldüğü müsademele,rin devamı dma.vı· 

anlaşılmakdadır. sile günden güne fenalaşan va
Bugün sulhün akdedilmeme -

13lnc en lJirinci mani işte bu em
tıiyetsizliktir. Hatta harbin ç1k
n1ası bile bu emniyetsizlik yü
Ziind011{lir. Almnnyanın yalnız 
koridordan s~·rb08t bir geçit 
~al~~tle v~ I>!!.~q;ing şc~ı~ ile ik
tıfn ~~ne ınanılsa ıdı acaba 
bu lıaı-P~41\A~Ydı? Sulh per
Ve~aıc....tcmir\a)ıtıa inanılma -
l"n.ak~. el;<: pek cid<li misa~
le.t; .,,ard:t~~~ok yakın bir mazı-

1 Reisicumhur 
yeni Arjantin 
Elçisini kabul 

ettiler 

liğinde Sovyetlerin iki ay için- ~-••••••••••• 

Toplantılardan birinde Tica -
ret vekaleti ticaret dairesi reisi, 
İngiliz korporasyon müdürü, 
bir İngiliz lordu ve İngiliz kor-

İkinci toplantıda ise Ticaret ziyeti isla.h edememesı has~bile 
vekalethıin şehrimizdeki devair 1 intizam ve asayişi temin m~ksa
mUdürleri, Ticaret ofisi petrol ı dile ittihaz edilmicı bir t··dbir 
ofisi müdürleri, mıntaka ticaret r telakki etmektedir .. 
müdürü, İstanbul ithalat ve ih- Zagreb'de neşredilen resmi 
racat birlikleri umumi ka~ibi ha ı bir teblig ile hüklımetin fı .;ume 

.de ~~anın Avmpada artık 
ar~~~ası kalmadığı yolunda

. kı kııf i ve rL-t>mt beyanatını ye
~.~eni "'-hadir:clcr takip etmiş 

' -h~ ~asıuJa ayni tentinat te-
ltetfuİ' •t-dip durmuştu. Binaen

' ~:eyıı dev~et adamlarında VP. 

~ · lnıliı,,\Jenle inaıımak kudreti 
l ;'4i.rbe:lerunişti. Koridor ve 

' D a n z i n g meselesi de 

Ankara, 23 (a.a.) - Rei· 
si cümhur İsmet İnönü, dün 
saat 17 de, Çankaya köşkle
rinde yeni Arjantin elçisi M. 
Carlos Prebbia'yı kabul et
miş ve elçi, Reisicümhuru
muza itimadnamesini takdim 
eylemiştir. 

Kabul esnasında hariciye 
vekaleti umumi katib mua4 

vini Cevad Açıkalııı hazır 
bulunmuştur. -

de 700.000 kişi kaybettiklerini, 
Alman zayiatının ise iki milyon 
kişiye baliğ olduğu kaydedil -
mektedir. 

Son haftalar içinde kıtaları -
mız düşmanın 12 tank fırkasını, 
37 piyade fırkasını, 9 motörlü 
fıfkasını, bir kaç hücum fırka
sını ve muhtelif piyade alayları 
imha etmişlerdir. Almanların 
malzemece uğradıkları zayiata 
dair rakamlar kontrol edilmiş
tir. Bu rakamlara nazaran Al
manların takriben 8000 tank, 
10.000 top, 7200 tayyare kay -
betmişlerdir. 

Almanlar, Sovyet zayiatının 

1 
beş milyon kişiye baliğ olduğu
nu iddia etmektedirler. Hakikat 

(Sonu sayfa S sütun 6 da) 

lll.üsamıt.htt ile karşılanırsa yeni 
Y'!'ol-11 tıdeplerin or1 aya çıkaca
ğında q<tph~ edilmediğinden do
h .. yıdır lo, n:.hayet bu vaziyeti 
lntınç de halletınck zarureti his-
edılıw~ .. ~. -----....:a~---r.::m-~~--------------

Rı..t :r;o#üft\O~u, yanlış, hak- sual ve tereddüt husule gel- veya ihmal eyledikleri müddet-
lı ;reya h:tksıi''ôl.ftpilir. Fakat memesi kabil olmuyor: A - çe kendileri aleyhinde efkarı u
iki sencd~beç.i. bUtün vukuatın caba dünya sı;f bir süitefehhüın mum.iyede bir kanaat teessüs e
hep bu r,dt~tir;ıün tesiri altında yüzünden mi~ bu kadar kan di?- edeceğini ve bunun da ?'ittikçe 
kal·lığını te!<mil fac'iaların hep küyor, yoksa devletlerin biribir- kuvetleneceğini he_saba katmak 
bu k~rıali~ ileri e-eldiğini in- lerine inanmamaları için haki- lazrmdır. Bu hususta İngiliz pro 
kara imki!ı 'll'ar mıdır? Harbin katen sebebler varmıdır? MÜ- pagandası üstün bir mevkide 

. en.JB,fiıuıi amili olan bu kanaat harib taraflardan biri yahut bulunuyor. l;ünkü İngilizler ve 
~1,~"3?-la<lan kallnnış mıdır ki her iki t·araf acaba cidden süi yardımcıları Amerikalılar yal

<ll..e.rrnal ..M'aziyet avdet edebilsin niyet sahibimidirler? Bunların nız cebir ve tahakkümün aley
\•s.unı münasebetleri tekrar itiraf edilemiyecek bazı hedef- hinde bulunduklarını milletlerin 

• ". baSıansıp? leri vardır da onun için mi açık muvafakatlerile yapılacak arazi 
söylemiye ve anlatmıya yanaş- değişikliklerine birşey demiye-

Bu ~ıale "evet" cevabını ver- mıyorlar ve milletleri rıza ve ceklcrini söyleyip duruyorlar ve 
ıney~ kimsenin cesareti yoktur f k ti ·1 ld d · k h' b' nf t trk · 
~:uıederiz. l~le Mister Roose- muva a a ı e c e e emıyece - 1 ıç ır me aa peres ı eserı 
~ !erini bildilderi menfaatleri si-

1 
göstermiyorlar. Hayrete şayan· 

v'ı::lt'l.n Amerika ayan meclisine Iah kuvvetilc kurtarmak isti-, dırlri Alman propagandası bu 
Vulrnb:.ılan tahriri beyanatı bu yarlar. ıngiliz propagandasının kuvve
rulıi haletin el\ın hilkiim siir- liuhnriblerin pı·opaganda ser~ tini ve ~esirini anlamaniış gibi 
dı\ğti.~c bir dc>lildir. Muharipj 'ıislcri bu noktayı kendi memle- davranıyor ve yalnız kuvvet ve 
~e' !etlerin böyle birbirlerine ketleri lehine izah ve tenvir et-, zafere dayarunak ister görünü
ınaııanıamaları vak'ası karsı - mek vazifesi karsısındadırlar . yor. 
~ında kalınca zihinlerde bir 1 Bu vazifeyi idrak etmedikleri Hiiseyin Cahid YAI;ÇIN 

1 EYLÜL -Pazartesiden itibaren 
R'.arilerimize sırasile fevkala
de meraklı, mühim ve sürük
leyici üç yeni tefrika takdim 

edeceğiz. 

ı -İtham ediyorum -
Fransayı yıkan devlet 

adamları 
Çeviren: 

[Hüseyin Cahid Yalçın! 
Siyasi ve fevkaiade mühim 

ifşaat 

2 - Güzellik kraliçesi 
Hakiki bir hadisenin romanı 

Yazan: 

Aka Gündüz 
Mevsimin en güzel ve çok 

hazin aşk romanı 

Von Papon'in Berlinde zır bulunmuşlardır. Bu içtima- , den ititaren Kararlağa kadal' 
bütün sahil boyunca ya~ ·lmış 

bulunduğu tekzip da iç ticaretimizi alakadar eden bulunan kıtaa.tın takvivesini , 
meseleler üzerinde göruş" ülnıüş- fevkalaA de luz" uml d - ı-.:r edfüyor tür. u say ıgı .,,.ır-

vatistan hükfunetine iblağ cdil-
Berlin, 23 (a.a.) - Yarı res- Ticaret vekili, bu akşam An- miştir. 

mi bir kaynaktan bildiriliyor: karaya dönecektir. ı (Sonu sayfa 3 sütun s d•) 

Almanyanın Türkiye büyük :::::::;;::=::'":·;:-=.::::::::::::::::::~== 
elçisi M. Van Papenin Berlinde --=- ..__ ._,,._. 
bulunduğuna dair yabancı mem F IK R A ı !erden biri de şu imiş: svcç, 
leketlerde dolasan haberleri Al- İsviçre, Bulgaristan, İran, biz 
man hariciye nezareti sorulan gibi henüz lıaıbe g;iımcmiş, fa. 

ı .!{~~::~~~e::~:~~t~~i~~~t~i~- Bir numaralı sersem ~~~u!::~~a ~~ı~la~e:ı~~~~~~ 
------------------------- ihtiyat bir tedbfr olmak iiz.!re 

Yazan • Ak G•• d.. Londra - Va.~nf'ton tarafından • a un UZ askeri işgal a!tı;ıa alınacak nış! 

Acı bir 
kayıp 

Havadisi ve en gazeteci ıuı·ıt -
Hiç bir gazeteci, hiç bir dip- muş ki biı ·eşik Anı~rik'ı da 

Jomat heyecanlı haber vererek harbe girmemiş, f::ı.kat ha rhııı 
kendisini gö~termek için bu- sının üzerindedir. lhtivat tcd
günkü yanan dünya ve beşeri-l H bir ona da şamil değil midir·? 
yet e alay edemez. akkı yok· Şamilse bu işi kim yapacak?!! 
tur. 

Dünya lüzumu kadar k;°n Böyle bir havadi.,e inanm::ı -
Tahran büyük Elçimiz köpi.irüyor, kan a~Jıyor, can ve- mak için bir milyon .. t-beb vaı

dır, ina·1mak için de ~ndeu:: b r Suat Davaz kalp sek· riyor. Onun huzurunda ancak 
insanca, adamca tluygulanarak <Mükemmel bud~~la) olmak ye-

tesi nden vefat etti baş eğilir.Fakat cihan yanP"Inmı ter. 

3 l"yı' S8aff0 OISUOlar k d' t · · · b Harbe girınemis. milletler hu • . Tahran, 23 (a.a.) _ Pars a- en ı ve gazc esı ıçın eş on 
f 1 k k - sıfatı takınmayaı!rık kadar diiıı 

jansı bildiriyor: I para aza aza. ç aynagı zan. 
Meşhur bir büyücünün neden sözd~ gazetecilere en ha- yayı ve silfı.h kullanmasını hilen 

meraklı hatıraları Türkiyenin Tahran büyük el- fif tabirile (sersem) denilir. milletlerdir. Ticle biz. "'açiııg • 
Anlatan: ~isi S~at Dav·az birkaç gün sü- Bunları yazmağa sebeb şu- tondaki mulıabıı ııı hic, b.r_ za-

1 1 
ren bı~· has~l~~a~. sonra kalp dur: Dcyli Ekspres gazetesinin ma.1 anlayamayacağı derecede 

Zeyrekli Hunnab hoca sektesınden olnıuştW'. Vaşington muhabiri gazetesine bambaşkayız. c -ızetc>~ilik tm i-
tsümbulda 50 yıl büyü ve üiurük Bu acı kayıp bütün İran mah- ll parlak biı· havadis veriyor, a- hinde pek bii} m yalanlar gö-

- 1 fillcrinde derin bir teessür uyan damcağız meğer iki devlet ada- rülmüşse ele b;.ı meı ot c ı 1W' 
fılemindc hiıktlmran olan huddam n. . ~ 
;ahibi meşhur Zeyrekli ııunııab 1PJ j dırmıştır. İran mahfilerli bu acı-ı mının Atlan tik konuşmalarını göriilm misti " Onan ~ ir ki 
nocanın bizzat ağzından dinlen- ya kardeş Türk milleti ile bera- noktası noktasına biliyormuş. Dcyli Ekspresin \ ;ıc.. ' ngto 
miş ibret verici ve fevkalade , , ber iştirak 'eder. ~i büyük adam altı madde Üze· ha irine layık oldu~ sıfa 

:....----m-er_aklı hatıral::ın 1 (l~i"S~~m :rı:n:e:=k:ioniii:iu~ş..-im~us:.I:a:;r:! :B;::u:m:a:d~d~e=-~ı~·i~\·o::r~lını: Bir numaralı ::kı 
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Pazar so beti 1 
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SPOR~1:== 
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(( )) r Yüzerek boğazı ı 
oecme müs ba \ası 
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DiYOR Ki: 

Bizde miras yediler - Has!s balıalann müsrif oğullan ı- Çeşni- ~6. yüzücünün iştirak 
cllilde ~baba oğul -1\lirn~ediler ruısıı panı yerler? - eftığı yarış çok heyecanlı 
iVeli efendi ?.a.de ile ikinci Malun ud - Buzilan Jdl.sclcre k<>- "'ıetu 

Ş hrimlzde yapılacak merasimin iki çocuğuyla sokakta 
kalan kadın 

CUn alqam matbaamıza gelen 
Azize isminde bir luıdın gazete· 
!mlzdo nqrl rlcasllo bize §Unları najı "işne h :fı - J)a.lkavuklara işkence ~ - Dallmrnkluk 

.fmtt_--am - Kedi fuvuğu kapmaz - Fnre, mandayı l par 
Ölünceye Jmdnr para )iyen bir miras) edl. 

Su sporlan ajanhğı atrafın - programı hazırlandı anlattı: 

• 1 Yazan : R. C. u. j • • 
ı dan tertip edilen Boğazı yüze

rek geçme şampiyonası dün sa
at 17 de Anadolu hisarla B&
bek arasında yap~. 56 

30 ağustos BaşkıımaJ'lda.nhk 
meydan muharebesinin 19 uncu 
yıldönümü miimısebetile Dmnlu· 
pınarda Meçhul asker abidesin
de yapı}a.cak büyük merasinı -
den sonra Zafer Bayramımu. 
memleketin her tarafında da 
coşkun merasimle kutlanacak
tır. Ogfin şehrimizde yapıla
cak merasimin pr0o"ramı da ha
zırlanmıştır. 

«iki ırocuklu, hayatta kimsesiz 
kaı:nnı dul bh' kadınım. GUnde 
S0 kurUJ kuanıyorum. Çok gukür 
~ kiram verdJOhı:ı yok. Şem.ıde· 
ba§tnda Baba Haaan mahaJ ain• 
do Ho§lı:adern medreaesfnln bir 
odasında oturuyorum. Daha doğ
rusu oturll)'4rdlm\. Neden bitmem 
seçen gUn l:ılr zabıta memuru 
geldi. Bilna bir yer bulup odayı 

tahliye etmemi söyledi. SO kuruş 
ılc:ı çocuklarımın kwrnını mı doyu· 
rayım, kendime mi bakayım, ev 
kirası mı vereyim? Medreseden 
~ıkamadrm. Bugün c§yam sokağa 
dıldı. Çok h:-:sta olan çocuklarım· 

l -as yedi kelimesi 'bizde şah-ı 
)i etlerin neden bır batın
.da.o :ili.sine kadar gidemediğini 
kısa . an tan güzel bir tabir
d . 'J.ba kazanır, oğlu miras 
y r .. Yn.ni yal:ıız mirasa kon
maz, ayni zamanda mirası da 
y .. , ıtı ·.r. Bu itibarla "mıras 
yedi,, deı ek konduğu serveti 
:vuı pa laı:;ın. çnl oynasın yiyip, 
har vurup harman savuran mü-ı 

.,IJ>ezzir ve müsrif demektir. 
.~. Bu 'olda miras yectilığe vu
ranlar ekscrıya hasis babaların 
;evlli.dıdır. Pınti baba, para bi
rıktirmek hırsile daima çolu
ğunu çocuğunu nı· hrumiyet 
içinde y attıgı ıçm hepsı: "Sab 
redelim. Pinpon bır kere nalla
rı dıkerse o zaman dünyanın 
zevkim çıkarırız.,, derler ve ha
kıkaten altın babası öbür dün
y~yı bo~ar bo) lamaz hır ta
rafta hatim duaları yapılırken 
diğer tarafta "01üm bak, miras 
helal!,, dıye prn perdeden kav
ga başlar; paralar taksım edi
lir; mirasa konan ananın baba
nın tek yavnısu ise babasının 
a.marunda arzusunu alamadığı 
zevklerden hemen ertesi günü 
kAm almağa ba.şlnr. 

Eyüptc oturan böyle eli sıkı 
bir adam tanıdım ki yaşadığı 
:müddetçe evine mcyva girmez
di. Çocuklarından birisi: 

-- Baba, canım üzüm istedi! 
Diyecek olursa: 
- Üzlimmü istedin yavrum? 

Ben sana istooiğın kadar yedi
reyım ! Al zenbili de arkam sıra 
gel. .. 

Der ve Eyüp ça.r§lsın<lan Def 
terdara kadar yolun iki tar-afı-
11:8' dtz.i!eıı üzümcülerden her bi-

1 nne ı~gr-ar: 1 
- üzümün iyi mi? Sualile 

kamnk bir iki tane tadar. Bir 
yandan da oğlwın.: 

- Sen de tad bakayım. Bnna 
mayhoş geldi... diyerek lezzeti
ne bakmak balıanesile ona da 
yedirir. 

- u:aça veriyorsun? .. Amma 
pahalı imi ! ... A ğı olmaz mı?. 
İnsaf b yahu!.. t~züm de bu fi
yata yenir mi imiş? .. 

Diye Uzüıncü ıle lafa girişir 
ve tabii her cUmlcde baba oğul 
tadımlık bnhaııcsile makine gi
bi işlerler. Netice itibarile pa
mrlıkta uyuşulmaz; yanındaki 
küfeciye yanaşırlar. Bu adam 
bu suretle her söylediği şıir için 
ağzına inci doldurtan şair ''Ne
tim'' g bi her sarfettiğ'i keime
. li değil hatta harfleri bilt: n
zlhn danelerile tndarak bir Hi
mclıf ccvirir; meyva meselesi 
halledilmis olur. 
Yemı ılcrin çoğu bu beleşçi 

baba oğ u tanıdıkları için çok 
defa: 1 

- Hay efendi 1 Kilosunu yır
mı paraya ver m alıcı değilsin. 
Bo ·una neden çeneni yorarsın? 
Şura.dan in flıca ufak bir sal
kım al, &:fiyetle ye! 

Derler. Falrnt efendi hazret,. 
lcı i hiç utanmaz: sırıtır ve be
da-va .salkımı pişkinliğe vura
rak kabu !enir; dı;;er küfeye de 
sokulmak fırsatını kaçırmaz. 

Çoluğuna çocuğuna kibriti 
tane ile bırakan, zeytin yağını 
eifJOOin dıfjllldan yalatan bu a
dam ölUr olmez mahdum bey bir 

enin irmde paraların altın
dan girdi, üstünden çıktı. Ata 
meraklı olduğu için son zaman-
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larda beygir aürlicUlüğU ediyor- sporcunun :i§tirak ettiği milim.-
du. bakayı 23 yüzücü bitirmiştir. 

• • • 
Miras yedilerin çoğu cahildir. 

Zenginlik daim can sıkıntıı:;ı 
verdiği için etrafına bir çok 
çanak yalayıcılar toplanır. On
dan sonra artık gelsın i ü nuş 
alemleı i, saz eğlenceleri!... Ya
vaş yavaş hanlar, hamamlar, 
mağazalar, diıkkfınlar nakde 
tahvil ediiir. füi.ğıthane vakti 

Çok heyecanlı gecen Ya.rJ3Ill 
neticelerini veriyoruz. 

1 - Kemal (G;S.) 25-5-4 
2 - İbrahim (Beykoz) 25-39 
3 - Mahmut (G.S.) 25-48 
4: - Vedat (Beykoz) 
5 - Ziya (Galata8aray), 
6 • Bedri (Beykoz). 

çayırlarda cadırlar kurulur, ku Müsabakadan sonra Beden 
zular çevrilir, çingene karıları terbiyesi müdürü Feridun Di
zilleri takarak kiriz ederlerken rimtckin tarafından yanşı mu-
kolbaşı ikide birde: vaffakiyetle bitiren yüzücülere 

- Bir hecalım rnr... mükafatlar tevzi edilmi§tir 
- Her kime?.. • 

. - :Miras yedi beyimin devlet- Kadıköy hafkevin;n tertip 
Iı başına. jettiği yuzme müsabakası 

-- Ala ala lıeeey!. -
Feryadını koparır. Ortaya Kadıköy Halkevi tarafından 

şangır şungur nal gibi mecidiye tertip edilen yüzme müsabaka
ler savrulur. Hele isin içine bir ~arı dün Moda yüzme havuzun
dc aşkü sevda karışırsa akıntı- da yapıldı /Müsabakalara 79 yü
da ai!zı açık istiridye gıbi enayi zücü iştirak etti. 

30 ağustos günü saat 8,30 
dan 9 a kadar Fındıklıda İstan
bul komutanlığı binasında 1stan 
bul garnizonu birlik komutan
ları ve müessese amirlerinin 
tebrikleri komu~an tarafından 
kabul edilecektir. Saat 9 dan 
9,30 a kadar da vali vilayet bi
nasında tebrikleri kabul edile • 
cektir. 

Merasime saat tam onda Tak
sim meydanında başlanacaktır. 
Evvela Istanbul komutanı kıta
atı teftiş edecek müteakiben ls
tiklıi.l marşı çalınarak Cümhu
riyet abidesine çelenkler koner 
caktır. Hitabelerden sonra geçit 
resmi yapılacaktır. .. 

Feci bir 
Cinaye 

Sarhoşluk yüzünden bir 
adam yakm akrabasını 

öldürdü 
!llvvellti gece Kar .. ...ı• ..... ...:•lrte dan birini h~haneye kaldırdı· 

°'6~...n lar ben do dipıır çocuğumla eiya· 
sarhoşluk yüzünden bir cinayet larLmız arasıncia sokak orta&ında 
i§].enmiş ve 'birisi kardeş çocuğu kaldık.• 
olduğu bir akrabasını öldilrmu§ * 
:· Vak'a. §Öyle cereyan etmiş- Kadının fİklyetlni, daha doğ-

Km-agümriilrte Sultan mahal- rıısu dıerdlnl okutiunuz. Milra· 
l · caat sahibi Bayan Azize no kcn-
esınde, çınarlı ~eşme sokağın- dislnı eokaiia atanlardan, ıne de 

da oturan kadri oğlu Ramaz;ınla 1 ~ardeş çocuğu Ahmet oğlu Ah- attıranlardan müşteld. Sadece ka· 
dere küskün olan bu biçare «aca · met evvelki gece yanlarında Ra 

hanın kardeşi Murat ve arkadaş ba bize bir yer bulunamaz mı ?ıt 
Jıe.rı Sefer ve Salih -Oğlu Ali ol- diye aoruyor. Neden bulunmasın. 

v Şimdiye kadar onun orada barın-
bekliyen nazeninler saymadan 
s:ırfedilen bu albnları inci diş-1 Neticeler: ı . Mahir 56-44 2 • Kema.1 
lerle pek çabulr kemirirler. Ne-! 100 serbest 1 • İbrahim 1.3.6 

başla.ınışlardır. to «vicdanen• bir yer bulmağa 

dugu halde ,Ramazanın .ağabeysi maaını temin eden makam elbet· ı 
Muradın evine gidorek içmeğe 

2 N d t Müsabakalardan sonra yüzti-
ticede hasır üstünde kalan mi- • ec e cülere Halkevi spor başkanı t&-
'"as '.'•ediye "g·p"mı'r:: zaman olur Küçükler: 1 - Süleyman 37 

Altı genç, geç vakte kadar mecburdur. Ortada tlkAyetc:;I yok. 
bir kilo rakı içmişler ve saat 10 Çünkü kendisine önceden haber 
a doğru buradan ç:ıkıara.k Ra- verllmi9 ve günü gelince oda tah· • • ,....... -; 2 H · 50 B l rd ı rafından miikafatlar tevzi edil-ki hayali cihan deg-er,. tahas - • aŞUil ayan a a -

Simon 2 - 1von mijtir. mazanın baldızı Münibenin evi- llye olurrmuı. Binaenaleyh ubıta 
ne gitmişlerdir. tıaklı. Fakat kadın da hareketinsüründen başka bir şey kalmaz. 100 sırtüstü: 1 • Fuat 1.27-2 

İstanbulun en sayılı miras Türkiye atletizm Kadri oğlu Raınazaıun karısı do haksız de~ıı. otuz kuruı ka
Pakize, Ahmectin karde.5i Yaşar zançla ne yapsın! '-'etlisi hala çayırında at koşu- 2. Gültekin küçüklerde: 1 -Ba- b" . 'l"kl 

J hattin 2 . Nail ırınc1 ı eri 
laıı yapılan Veli efendi zade 200 serbest l - Bedri 2.4-0 2 • Tür' :kiye atletizm birincilik - uı eski karısıdır. Pıakize bir müd Her halde olakadarların bu ka· 
merhumdur sanırım. 

Veli efendi zadeye miras ye- İsmail küçüklerde 1 • Gogo 2 - len seçmelerine dün Fenerbah-
diliği bol paıa sarfetmesi clola- Leon çe stadında iki bine yakın bir 
"'"'sile yakıştırıyorum. Yoksa 200 kurbağlama 1 • Tevfik seyirci kiitlcsi önünde devam e
bize kadar gelen ve halle arasın 3.10.8 2 · Tank küçüklerde 1 -ı dildi ve nilıayetlendirildi. Bu -
da pıe hur olan menkibelcrine :Ahmet 2 - Burhan gün saat 15 de ayni statta fi
PÖre Veli efendi 7,ade öyle man- 400 serbest 1 ·Vedat 5.58.4 2 nal müsabakaları yapılacak ve 

det evvel iki sene hapse malı.- dına ~,ını ıo..-..acak bir yuva bu-

kimı olan ya.şartlan ayrılmış ve ._ı_aca_.ğ,.ın.,.ı.ü.·m.i•d~ed.ıy.,,o""r .. u•z.----·ı 
Ramazan.la. evlenmiştir. 

Alem Münibenin evinde de Fı'at murakab0 ko 
devam etı11iş ve Münibe şarkı "' • 

tıksız( hedefsiz parasını soka- Tuğrul Türkiye atletizm birinciliği ni-
ğa atan ~ıroarık mUsriflerden __:::~plen atlama: hayetlendirileoektir. 

söylemiş, Ramazan da oywı oy- mu·syonun~a deo .... ı· -
nanııştır. Bir aralık fazla sar- U 
boş olan Ahmet, birdenbire o-

dc.."{ildir. Belki de T'tirk senyör-· 
lüğünün bir timsalidir. 
Kona~ın debdebesi ve sal

tanatı dillere destan olmuştur. 
Hatta Veli efendi zadenin bu 
ihtisamını işiten ikinci Mah
mud onu mabçup etmek icin 
kimseye haber vermeden bir 
yaz ramazan akşamı iftardan 
bes dakika evvel elli kişilik ma
iyetile ansızın Veli efendi zad -
nin konağına gıtmıs. Efeııdi 
padişahın geldiğini haber alın
ca derhal binek taşma inerek 
ikinci Malımudu karşılamış ve 
salona çıkarken yavaşça kah -
yasına: 

- Bu akşam haremin yeme
ğinden bir tabla selamlığa ver
sinler! demiş. 

- Sofraya oturulmuş. Çeşit 
çeşit corbalar, et yemekleri. av 
etleri, en turfanda sebzeler, 
muhtelif börekler, tatlılardan 
sonra ortaya kaseler içinde -viş
ne ho~afları gelmiş. Padişah: 

- Molla bey, demiş. Sıze an
ınzın baskın yapalım dedil . San 
ki geleceğimden nıalfunatınız 
varmış gibi her şeyi mük mmel 
bulduk. Yalnız vişne boşafıııın 
buzu unutulmuş. 

Veli efendi zade: 
- Efendimiz! ılemiş. Saye -

nizde onun buzu kendindendir. 
Dıkkat etmişler; ho afııı ka

se şeklınde dondurulmuş buz -
lara konulduğunu görmi.işler! 
Meğer para, buz dolabının 

1cad edilmediği bir asırda bile 
neler yapmayormuş!.. 

Veli eefndi zadenin ~aları
nı ağır ve tatsız bulurlar. Bu a
dam kendisine -para koparmak 
için. müracaat eden dalkavukla 
rın zilletinden o kadar iğren
miştir ki onlara adeta işkence 
etmekten zevk alırmış. Mesela 
Temmuzda huzuruna çıkan bir 
softaya "bugün hava serin,, 
dese "aman efendim. Serin de 
söz mü? Adeta zemheri!,, ccva-1 
bını alınca "öyle ise sizi üşi.it -
miyelim!., diyerek herifi oda -
nın ortasına oturtur etrafına 
mangalları dizdirtir, sırtına üç 
dört kürk giydirir; aynca da 
dizine yorg8Jllar, battaniyeler 
örttürürmüş. Zemheride 1Stan
buldan Üsküdara kayık ile ge
çerken kenclisi kürklere sanlı 
olduğu halde dalkavuğuna "bu
gün hava sıcak,. der demez on
dan "aman efendim, "insan ade 
ta terliyor,, cevabını işitince 
"öyle ise soyunun,, emrini ve
rip herifi bir hilft.li gömlekle 
bıraktıktan sonra: "Siz hava 
sıcak dediniz amma benim bur
numun tepesi üşüyor,, alayına 
k~ı dalkavuğun canıru di~ine 
alarak söylediği "aman efen -
dim bendenizin de vücudümde 
sıcak bir yer olarak huzurunuz 

(Sonu sayfa 8 sütun 1 de) 

ARP VAZiYETi 
~a~fani'ıc~ ~a~nm üzeri- şik1ik1Bf 

- Sen kardeşim Yaşarın 'ka- İstanbul fiyat mürakabc ko-
rısını kandırarak kendine karı misyonu azası arasında esaslı 
yaptın. Yaşan da iki seneye değişiklikler yapılac~ etra
mahkfun ettirdin! diye kavga- fmdaki şayialar devanı et.ıııek
ya başlamıştır. Kavga gittikçe tedir. Alman• Rus cephesi 
şiddetlenmiş ve Aiıınet biıden- Bu şayin.lar, şehrimizdeki a-

(Baı tarafı 1 inci sahifede) 

edilen manisile, yıldırım sürati 
temin etti. 

Motör, tabiye sahasında oldu 
ğu gibi sevkulceyş sahasında da 
büyük rol oynıyabilirdi. Motör
lü ve zırhlı vasıtalar, yürüyUş 
kararını ve hareket sıasını 
alabildığine değiştirmişler ve 
herhangi bir muharebe vaziy&
tini başaracak bir kudret kıa.zao 
ınışlııruı. Ruhunu aynı menba
dan alan hava kuvvetleri de 
karanın bütün harekatını des
tekliyccek bir .kabiliyette idi -
ler. 

Rus ordusu, daha. taazzuv et
tiği demlerde, bu hakikati sez. 
miş, muhtelif birliklerinin ko
layca iş ortaklığı yapabilmesi 
içın, i~ ve nakliye kollarına 
varıncava kadar motorize edil
mesini göıKJ.e bulundurmuştu. 

Harp başladığı zaman kuv -
Yetii Rus örtme birlikleri ara -
sıntla yüksek hareket kabiliye
tine haiz motörlü, zırhlı ve ma
kineli kıtalar bulunduruluyor
du. İki aydır devam eden mu
harebeler, Rus ordusunun tabi· 
ye alanında takdire şayıan bir 
manevra kabiliyeti gösterdiği -
ne şahidiz. Ancak, bütün vazi
feyi birliklerden ve uf ak kuman 
da elemanlarından beklemek, 
stratejiye yer vermemek demek 
tir. 

Rus ordusunun, sayı üstUnlü
ğü de bugün bahis mevzuu ola
bilir. Fakat, geniş bir cephede 
yalnız taarruz darbelerini kar
şılamak, insiyatifi hasmına bı
rakmaktır bukuvvetlerin yıpran 
masına ve her de.faki vaziyet -
lerin kaybedilmesine meydan 
verir. 

Taarruz hamleleri, müdafaa 
ordusunu her üç mıntakaya dıa. 

bağlamıştır ve bu mıntakalar 
e.yn ayrı taze kuvvetlere mufta
kirdirler. 

Leningrad nuntakası için bir 
hinterland düşünülemez. Finlan
diva .körfezinin medhalinde 
HÔngö ve Tallin mühim iki üs
tür, hayati kıymeti haizdirler. 
Onega ve Ladoga bölgesindeki 
Fin ceplıe.c:ıide bu mıntakanın 
emniyetınde çok l'Ol oynar. 

!Alman ordusu, Gomel'de bir 
çok Rus tümenlerinin esaret 
veya imhası ile neticelenen bir 
meydan muharebesini kazandı
ğını teblig etmişti. Bu şehir Ki
yef §imalindedir. Kiyef cenu • 
bunda Dinyeperin Cerkzi ve 

Krlmluzug'da nehrin ötesinde bire sivri uclu bıQağını çekerek lakadarlarca ne tekzip ne de 
iki köprübaşı ele geçirdiği ma • Ramazanın gırtlağm.a saplamış- tasdik edilmektedir. Söylendi -
llımdur. Budiyenni ordusu. Din- tır. ğine göre bu değişikliğe komis
yeperin öte8ine geçmeye saidir. Bıçak Ramazanın boynuna yonun "miri kel8.mı., mesabe~in 
Kiyef, şimalden ve cenuptıan napına kadar girmis ve kanlar 1 de olduğu iddia edilen ~vad 
tehdit edilebilecek bir duru.mdar içinde yere yu''lll'lanan Rama- N i z a m i D il z e nl i'ye 
dır.Heriki taraftan Harkof umu zan derhal ölmüştür. bir ay izin verilmekle başlan -
mi istikametinde yapılacak birta 1 Bu sırada orada bulunan Sı- mıştlr. İstanbul Ticaret \ e Sa -
arruz, edildiği halde Kiyef mü- d.ıka. adında bir kadın, Ahmcdin nayi odası umumi kiı.tibi olan 
dafilerini yerinden söker ve e- elindeki bıçağı almak istemiş, Cevad Düzenlinin bu vazifeden 
sir edebilir. Ahmet Sıdıkayı haf.üçe göğsün- de ayrılacağı söylenmektedil'. 

Smolensk mıntakasında ol _ den yaralamıştır. 1stnnbul Ticaret Odası uınunıi 
maması e s a 8 e n ilerlemiş _ Ahmet oğlu Ahmet vak'ayı katibi matbuat mümessillerine, 
lerdir. Şimdi sıra Kiyef müteakip yakalanmış, Sıdıka kendisinin "bila kaydü şart, . 
çıkıntısını düzcltmiye gelmiştir, tedavi altına alınmıştır. izinli olduğunu, hakkında dola
sanıyorum. Katil öğleden sonra adliyeye şan şayialann asılsız bulundu-

getirilmi~ ve üçüncil sulh ceza gu-nu so··yıem"ıştı·r 
Budiyewıi ordusunun, Alman ~ - · · 

tebliglerinde tasrih edilen zayı·- eddaı·ı~:~tirsu. nu müteakip tevkifi Mütebaki fiyat mürakabe ko-
"''""""' misyonu azasından kimlerin da 

atı verdiği tahakkuk :ederse, Ahmet demiştir ki: ha değiştirileceği anlaşılma -
Dinyeper dirseğini -müdafaada - Ramazanla bir aile mese- mışsa da Ticaret Vekaletinin 
müş:kilata uğra)Ul.cağı kabul etli- lesini konuşuyorduk. Küfi.ir et- İstanbul fiyat mürakabe komis
lebilir. Bu tebliglerde.ki zayiat ti, kızdım bıçakla boğazım kes- yanuna yeni bir düzen vereceği 
mıkdarı oka.dar kabarıktır ki tim." bildirilmektedir. 
bu ordumın harab olduğu sanı- ========================:::=:=:=:=:=:===:::::=::=:== 
la.bilir. Halbuki Rus müdafaası 
hala eski şiddetıni muhafaza et r
mektedir. Ya zayiat bu nisbette
dir, Rus menbaı ve Rus mane-

Berat edi ce 
viyab en ağır darbeleride kar
şılayabilecek bir kudrettedir, 
yıalurt, harp mantıkı da gözde 
bulundurulunca, her iki tarafta 
yıpranmıştır ve taze kuvvetler 
muharebe hayatını yaşabnakta
dır. 

Voroşilofun beyannamesi, bir 
eşi daha bulunmayan Petres
burg (Leningrad) ta.hkiınat 
manzumelerlne dayanmak üze. 
re ordusunun çekileceğine işaret 
tir. Bu eski payitaht, mahsur 
mu kalacak? Voroşilof ordusu
nun büyük kısmile, müdafaa 
cephesinin sağ kanadını koru
mak Uzcre yeni bir tertip mi a-
lacak? Bunu, belki çok çetin ve 
kanlı muharebelerden sonra öğ
reneceğiz. 

Umumi vaziyetin nezak~ 
hadiseler tebarüz ettiriyor. ~ 
kat, "yıldınm."hareketlerini kah-
ramanca müdafaalarile unuttu
ran ve rıc'ı vaziyetlerinde de 
şuur, intizam ve cesa.retlerile 
temayüz eden rus kuvvetlerinhı 
şimdiye kadar yaptıkları gibi, 
bütün savletleri karşılayacakla-
rına inanmakkıda hata.ya dii§ül
memiş olur: İki yıllık vakalar, 
muhtelif ordulann maddi ve 
;manevi kıymeti baklan.da. sarih 
fikirler edinmeye imkAn verdi. 
Şark harakfttınm, bütün bu 
güçlilklere rnğmen, devam ede
ceğini zannediyorum. 

tikar suçlusu bir musevi mahkeme 
salonunda müddeiumuminin elle iıie 

sarılarak öpmek istedi 
Kayeerlll tacirlerden Mehmet 

Kaya ile Mehmed Uzunlukı bir 
ınilddet evvel ıehrimize gelmlıler 
ve Sult.anhamamıtıda manifatura• 
cılık yapan Morla Şayonun mağA
zaaına giderek mal istemi lerdlr. 

iddiaya göre, Morla Şayo ile tez:· 
glhtarı YAko, bu tacirlere istedik-
lerl malların mevcut o&madıjjını 

•öylemiflerdlr. Bunun u.ı:erine iki 
tacir Fiyat M ilrakabe burosuna 
giderek vaziyeti anlatmışlardır. 

Derhal iki mürakabe memuru mu 
kQr mağazaya göndorllmlı, bunlar 
maiauyı arayınca bir hayli mal 
bulmuılardır. 

Bunnn sonra Morfs Şayo fle 
tezglhtarı Yako yakalıınmıı ve 
aallye ikinci ceza mahkemealne 
Mvkedllerok tevkif olunmuflardır. 

Mevkufen g8rUlen rı:ıuhakemelorl 
aıraaında dalma inklr eden ıuçlu· 
lar, iki Anadolulu tacirin kendi· 
!erinden ne clnemaı lstedlölnı to
barüz ettlrmedlklerlnl ve kendlf.o· 
rlnln de onlara: 

- Malımız kalmadtl dedikleri• 
nln doöru olmadığını ~ylemiıler· 
!erdir. 

Aetl'ye ikinci ceza mahkemesi 
nihayet dUn b11 :JDa,Znunlann du· 
rupn•ını bitirdi ve kendilerin• 

beraet kazandırdı. Zira mahke· 
menın yaptı{iı tetkikata göre, maz 
nunların bir suçu olmadıgı anla • 
§ılmıftı. 

Mahkemenin kararı çok uzundu. 
Hıiklm Bay Kc:ımaı evveli kar.;ırın 

baJ tarafını okuduğu ve aonra 
anlaı;ılamadığı için suçlul;;;rdan bll 
hasııa Yako, sürgün cezasının .kor
kuatıe tir tir titriyordu. Böylece 
kararın 15 dakika süren kıraetl 

bitti ve Yako da «beraetlıt sözünü 
lfltir lfitmez tltrıyerek yerinde §Öt 

le bır iki defa aallaıııdı, ne yaptığı
nı pıırdı ve hemen")'erlnden fırlı· 
yarak MOddeiumumt Tahein O· 
kurun yanına koftu. 

- Allah sizden razı olsun. Ada
let yerini buldu, çek teşekkürler 

ederimi Sözlerlle beraber ellerlnl 
kaparak öpmek istedi. 

Müddeiumumi de §aıırmıştı. 
Zorla elini çekti ve Yako mübaı;lr 
tnarifetlle dıprı çıkarıldı. 

Ma!jaza sahibi Moria Şayo hiç 
teli§ etmiyordu. Koridorda sakin 
sakin bir slgara yakarken, Yako 
karısı ve çocuklarını etrafına top
lamıo, birer birer hepsi ile kucak
laııp l>pUwerek, mltrıılyllz mlaall 
ıoluk atmaksızın bir ıoyler konu· 
ıuyordu. 

Radyo ve Sinir 
Yazan ! ULUNAY 

(jeçenlerde Feriköyünde rad J 
1 yo yiızünden bir cinayet olıll~ 

"Kabahat ölende mi? Öldil1;' 
de mi? Ölende ... " derler. Bu 
f erki cinayet bu sözü tekzip r 
diyor. Kabahat öldürende. v9" 
ayi şöyle tasavvur ediyoruın: _J 

Bir pansiyonda iki kiraci otu"J 
ruyorlar; birisinin radyoya rJJ.8'1 

rakı var; öteki de pek haklı ~ 
lara.k başını dinlemek ıstiyor· 

Radyo meraklısı gece deıui' 
yor, gündüz demiyor. Vidayı ~ 
virdikçe gecesi gündüzü her '!"_ 
de müsavi olınıyan dünynİtJ.I' 
dört tarafından nutuk, oı rSı 
bando, konferans, tıyatro, tal\ · 
lit, yemek tar'ıfi... Ne buJu& 
toplıyor. 

Öbür odadaki biçare dain1• 

kulağının dibinde vızıldayıııı 
bu sivrisinekten hali perişand~· 
Fakat radyo meraklısı bunu dıtl 
ler m~? Ç tır çatır para say~ 
hevesıııi alacak. Kendisine ) .ı· 
varmak yakarmak neye yarıı.r" 

Sükiınct maıaldısı düşıinuYo' 
ta§ID.lyor. Nihayet komşus J1l&I 
bezdirmek için yıne fennin rn~· 
venetine milracaat ediyor. KoJfl' 
şusunun radyosuna parazıt Jet" 
rıştırmağa başlıyor. 

Radyo meı aklısı bunu C\'veti 
havadaki bozuUuğa atfediyor • 
herkesin radyosu billfir gibi 6-
tcrken 'kendi makinesinin ~Jkaf' 
dığı patırtıdan gürültüden bif 
şey an1nmıyor. Mütehassıs!~ 
başvuruyor, hepsi radyonun Jıcıl 
sursuz olduğunu söyliyorlar. :sı· 
hayet anlıyor ki civarında bl' 
pişmiş a.~ parazit şeklinde stY 
ğuk su kataıı biri var. 

Şcrlok Holms vari bir talı.IÔ' 
kat radyo meraklısına, sükiı.ne' 
meraklısı komşusunu cür.ınil 
meşhut halinde yakalatıyof'· 
(tedrk-i srud) gibi iş tak~ 
münakaşa, mücadele, küfür, u~ 
banca ... Yo. kadar çıkıyor. 

Zavallı öleu ö.drun müştak ol· 
duğu sükunete .aı1..ık adam akJ.lJI 
kuvuşruuşı ur. Bundan sontıl 
gidt•ı.:cğı yenle inıal ettiği par.a· 
zıt lcı i o tt:se<lini kemiren cinslD' 
den ba,.<;ka ke.ıuliı:illı.i rahatsız e
decek bırşcy yok. 

F'akat ıııı:;a.f ile düşünelb11· 
Biçare maktul hak&z ınıtlır? 

Benim oturduguın evin sok•: 
ğı anten tellerinden tu faı d!Lfl 
evvelki devre ait örünu.ck ..ığ· 
lnnna. dönmiı.ş. Bir apart.ımall• 
b.r oda j ole ki radyo olma.aJJl· 
B ınla.r b:ızan hep b'r a ·u.J:Ul 
süzinak peş-evine başlad , bı.tl 
zaı-ııan insanın tellere 1;akılmıv · 
cagırJ b:' kendisini pen · 
ceı eden atacağı get-.; or · 
Komşuluk hakkı deııılen bıı' 
şey "ardır. Evvelden btl 
ha.k komşusunun ma.1 ru, tı· 
nıuı, ırzmı korumak deme tı. 
Siya.net edilmesi lii.zımgelen şeY: 
1 rin arasında ben "istirahat 
meseles•ni de bir hak olar •• }{ 
lcaydediyorııın. 

Avrupada saat ondan sonr5 
evlerde çıt olımız. Şehırlerde ıo 
roz bile beslemek memnudur. 

Biz bu 1 ad~rmdan vaz eçt.ıl{. 
Fakat, herkesin onbird~ "'s n 
uyumak lıa.kkma malik old 
nu radyo meraklısı düşün n 
saydı komşusunu mezara • n· 
disini de hapishaneye \ eya tı· 
marlıanaye gönderecek ve hıG 
bir şeyden haberi olıruyan ra.d· 
yoyu da öl süzlüğe mahkfım ede 
cek bir vakaya selıebi)et ver -
mezeli. 

Katil, makhemeye çıktığı za· 
man vaktile kafayı çekip Ist:ın· 
bulu. haraç mezad satmağa k I· 
kışaıı sarhoşun ertesi günü a~ ıl· 
dıktan sonra su basının 

- 1stanbulu satn.n sen misın" 
Suarne 1 arşı belinden bir r ı 
şişe!:ii çıkararak 

- Efendim alanda bu. o 
<la bu ... Ben arada bir del' ! 

Demesi gibi radyoyu 01 t :/ 1 
koyarak 

- Efendim, vuranda b ı. vur· 
duranda lbu ••. 

Demekten baska bır ınüda • 
faası olınasa gerek ı 

ULL"NAY 
--------::.::.:=::.=...-:..'"::==--::::== 

Altın yükseliyor 
Altın fiyatları yifüsclm ğe 

ba.'jlamıştır. Dün, bir Re.sadıye 
altının kıymeti 25 lira 65 kuru~ 
idi. 

Orijinal bir resim sergisi 
Memleketimizde ı::ahsiyctile 

temnyUz etmis ve resimde yeni 
ve estetik bir hamle yapmış o· 
lan, Balıkesir Necatıbcy ö~ıct 
men okulu resim muallimi Sırrı 
Özbuyın Beyoğlu Halkevi sn on 
lannda 26 Ağustos Salı günii 
bir r sim sergisi açacağını menı 
nuniyetle haber aldık. 
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Japon ordusunun söz- ,,,,_-Kısaltılmış-, İngiltere ite Almanya SovuefJerin ı'kı' /(imi yer, kfn!.i 
cüsü şöyle konuşuyor ~ arasmda hava harbi 1 bd L 

· H 1 · aylık bilanc, osu 
1
· .~(>ı· b"ır· .H.okuayursacum·:~- uzun· Ranın: 

ii·a- Bayır, dedi, lüzumsuz de
l) ... Benim sizi alıkoymak için 
Yapt!ıhnı teşebbüslerle, prens 
~hıre karşı söylediğiniZ söz -
~ bende husule getirdiği te
t.arasında hiç bir fark yok-

- Anlamadun. 
~ - Mahire hakkettiği dersi 
et"diğlıüz zaman size tariz. et
~ . .Milyonlarına: rağmen 
~Y ?ğlumun sizi ilzam edecek 

bır sermayeden mahrum 
~ı. karsınızda küçülmesi 
kUn ın gururmııu, okşadı; çün-

···· 
- Qiiııkü? 

il '":- Çünkii :F'~zıl, ben sizi çok 
he\tıyorum . 
tJ ayı•etle karımın yüzüne ;bak -
t ln. Mağrur gozle1i bıı?,ıılarunış 
~ k_ırpiklerinde biı tl' lııllür dam 
'tn tıtriyordu. Hissıne hakim ol
!ı-n~k ıçın son du'::'Ce uğraştığını 
-uıyoruın. 

d ~kiınızde birşey :.--i;yliyeıniyor
~ · :karşımda güriıl gürül yıkı
Jc bu kibir, aza!YI t ve tahaR
ac~ abidesi bana ~·mdi okadar 
~görünüyordu ki onu teselli 

4 k bir söz bile bulamıyor -
Uın. 

bilfikar söz söylemek için 
~tkundu: 
{)lct· Evet, dedi. artık hakikati j' 
ı:n ~gu gibi görmeğe ve söyle -

11 
ege mecburum. Şimdi) e kadar , 

~ze ka1·şı yaptığ1m ve sizin dai
e a bir tahakküm gibi telakki 
Ylectiğin.iz muameleleı in hepsi 

!~Zi Yanımda alı.koyabilmek için 
..... Muhabbetim ile bunu temin 
~ediğim için böyle harekete 
ş bur oldırm. Fazıl, bana kar
Jt.1 olan 1syanlarınızında sizi o 

adar yüksek buluyordum ki 
balnız sizin karınız olmak bile 
Q ana kifayet ediyordu. Kıa.rsım
'tl~ ı:a.ra.sız, jstikbalsiz ve ümid-
ıt bir adamm bütiln dünyanın 
~tığı idolleri çiğneyerek istih-
1! ar_ edebilmesi aörülmedik bir 
dt!<:ıye sağlamlığını isbat ediyor 
'ftl.u. Ben ancak sizin gibi bir ıada· 
ı/ ~evebilirdiın. Sizden başka 
a lttıınıe evlensem beni alanlar, 
~k paramla evleıuniş olacak
'tilbn:_ i&albuki siz benim serve-
c\a-0--n liefret ediyordunuz, on
llliJ Olan nefretinizi bana da teş 

ediyordunuz. 
bıı~~~ıu size ilk günleri söyliye
ll ""1.lllll; fakat buna kibirim ma 
~ ol~u. Üvey oğlwnla görüş -
i , k ıstemediğinız zaman beni 

1~ aç ~ecek bir taşkınlıkta bu
. ~n.acagıruzı derhal anladı O-un 
ıç~!1 görüşmenizde israr ettim. 
~\Uıkü sizin şahsiyetiniz böyle 
~anlarda lebarüz ediyordu. 
~- -

Zavallı Mahir! dalkavuklarına, 
milyonlarına. rağmen kıarşınızda 
ne kadar küçük ve ne k:ıdar a
ciz ka.lnııştı. Siz bu bozuk gu
guklu saatin yanlış işi.iyen çarlı
la.rını hırpaladığınız zamanlar 
onlara. kal'§l sizinle tefahur et
mek ve "görüyormusunuz? İşte 
bu adam benim kocam.dır" diye 
taşmak ve bağırmak ihtiyacını 
hissediyordum. 

Dilfik.8.r liı.kırdı ederken "'"Öz
leri sisleniyor ve sözünün tesiri
ne göre bu sis bir damla yaş 
şeklinde kirpiklerinden süzülü -
yordu. 

Ona verecek cevaı1 bulamıyor 
dum; mırıldanır gibi: 

- Garin şey! dedim... Oka
dar intfaar etme<l.iğiın bir vazi
yet karşısında kaldım ki.. . 

Kıarım: . 
- Bende öyle. Dedi, Eğer 

!Mahir gelmemiş olsaydı size 
bundan bahsetmeğe lüzum gör
mivecektim. 

Bu yeni vaziyet karşısında 
ne yapabilirdim. l{arşınıda asa
letinden, kibrinden, azametin -
den tnmamile tecerrüd etmiş be 
ni seven bir kadın vardı : ben bu 
kadını sevmiyordum fakat tek
rar onu varalamağa hakkım var 
mı idi? Birşey söylemek lazımdı 
aramızdaki mesafeyi hatırlat -
mak iç.in. 

- Preıı.sC3 hazretleri! dedim .. 
Dilfikar, sözümü kesti: 

- Bana böyle hitabet etme
yiniz Fazıl! dedi. Ben sizin is
ınini~i aldım. Prens Mohammed 
paşanın zevcesi değilim. 

- Fakat herkes size öyle 
hitıap ediyor. Hatta annem, kar
deşim bile öyle .söyliyorlar sizi 
Fazılın karrnı diye çağırmak 
şahsiyetinizi ufaltmak deği!Jn!
dir? Benim karım olmanıza rag
men da.ima prenses Dilfikar o
ıarak kaldınız. 

- Siz öyle istediniz. 
- Sizde öyle istediniz. Dai-

ma yüksek duran başınız hiç 
bir zaman bana doğru eğilmedi 

Dilfikar bu sözüme cevap ver 
medi: 
Şimdi ba.zan bana sükunet 

veren hazan ruhumda fırtınalar 
koparan muarız hislerimin mü
cadelesine şahid oluyordum. 
İçimden bir ses: 
"Yok! diyor. Artık halt edi

yorsun. İşte kann karşında her 
emrine baş eğmiş bekliyor. Ha
la ortaya birtakım maniler at
makta mana yok. .. Biraz da ken 
dini ve onu düşünM." 

Bu sedava tabi olmağı düşü
nürken ikinci bir his ~öyle bağı
rıyor: 

(Arka.'H var) 
;;;;; 

Bu harpte Japonya- AJ!!!!. !!~rı Karsılıklı bombardı- , ..... ,.,, •...•• , .. , •••• ) ~~bir mektup.=. 

da Sesj'nı' y"'u'kseftecek manlar devam ed1'11or te ise Sovyetlerin zayiatı l50 lem kullanışından temiz bm 
Vichy, P:S0fa'~=~fi: J bin ölü, 450.000 yaralı ve 110 memleket çocuğu olduğu anıa .. 

bin kayıptır. Sovyetler bundan 'şılan bu mUtevazi k,;:ı.,.~nrlı yurd Tokyo, 23 (a.a. - Ordunun Dün toplanan nazırlar meclisi Londra, 23 (a.a.) - Dün ge- da 5 500 tank rr 500 t ..:ın... • -~ 
sözcüsü Harbuchi matbuata a* bilhassa gittikçe daha şiddetli İn ".M maa · ' '· op ve YAı?7 inhisarlar idaresinin depo .. 
Şagı~ daki beyanatta. bulunmuQ.. tatbiki' ı·cap eden koın"-'~t pro- ele giliz tayyareleri annt- 45oo tayyare kaybetmişlerdir. !arından bilinde tütün işçiliği! 

:1 ........ ~ 1eim,, sanayi şehrine taarruz e Kızılordu Alınan ordusunun inmelrt dir ş tur: pagandasmın tenkili meselesi ile . ' - . zar zor geç e · uuru 
Bu harpte Japonyada sesini mc~guı il'.>lmuştur. mişlerdir. Havre limanı, üstem- reı:ıimez ~lduguna daır. dolaşan her Türk vatanda§ı gibi işçi oku: 

yükseltecektir. Bunu hiç bir Propagandacı ve ihtilfilcilere de ve Dunker toplan da bom • ıdd,:nnın. bır efsan.e<l~ ıbaret ol yucum tok gözlüdür, fazla ka-ti 
millet bilmemezlik edemez. tatbik edilecek cezalar daha ~id- bardınıan edilmiştir. dugunu ısbat etmiştir. w Kızılor- zanç, servet istemiyor. Çünkü~ 

Birleşik devletler ve İngiltere deili olacak ve idam cezasına ka- ~yyarelerimizden biri kayıp- du .Alman ~andan!1~ın he- yurdumuzun öz y~Oile kovrulıil' 
Şang - Kay • Şck'i Japonyaya ı dar gidebilecektir. İşgal altındaki tır. gal edilmiş arazideki düş.. saplarını alt ust etmiştir. mak durumunda bulunduğunu~ 
taarruz için teşvikte devam e- sahada serbest Fransız ınıntaka- man havaı meydanlarına da ta- .Moskova 24 hava akınına. \•e heı.9 sınıf evlatia.nndan feda..f' 
diyorlar. sındaki kanuni mevzuat buna gö- a~~~~tir(a..a.) - Alman ma:uz kalmış, {aka!ı!:~ bir as- karlık beklediğini müdriktir. t 
tiısau mubadelesi hn.kkmd& re yekdiierile tem edilecekler- kimyevi maddeler sanayiinin ibü keBn hedkefle isa et a4rr;'ı6ı:ı~~~·. Bütiin dünya amansız bir har· ı 

J.rn.rarlar dir. .. .~ a ın ar esnasında .., . .ı\IŞI bin korkunç ateşleri iGinde kav· 
Vaşington, 23 (a.a.) _ Ame- yük bir merkezi olan Manerha- olmuş 1•e 2000 den fazla ınsan rulurken rahat ve asude vurdu . 

n-~·-.. •elt m:u ... ~- bı' u~ı.k im ""11ri dün gece ingı"liz hava ya-.1a mıştır d b" ı km k ·kn ;..ı rika hariciye nazırı M. Hull de-ı nv~.. ~ r n ıA ~ •... 11 • nıuz a ır o a unı e ıeı-;r '~ 
mistir ki: söyliyecek kuvvetleri tarafından yapılan huzur içinde yemenin ne engiu 

Nevyorl· ..., ( ) or·· taarruzların baslıca hedefini te.:ı Uer l•lıfı•male k8r.'.Qf b. d t ld - d t k l iaponyada bulunan Amerika' '• .. ,, a.a. - ı. ~ "' ııı y ır saa e o ugunu a e < ır1 
hlarla Aınerikada buıunan Ja _ Vaşiııgtondan bilJirildiglne na- kil etmiştir. ı• n o ı' l ı' zl 

8 
r 1 rak ve etmektedir. zaran Reisicumhur Roosevelt 1 Alman ta:ya.ttylerinin faaliyeti 

ponla.rın memleketlerine dön- Berlin, 23 (a.a.) _ Alman Ancak işçi okuyucum çok ~o... 
meleri icin Amerika hükumeti Eylül :pazart~i günü saat 17 '45 ~ cuklu her Türk aile reisinin ~ze-

de radyo ile millete hitaben bir orduları ba.şkumandanlıgınııı Surı·yadekı· kıt'aları . Japonya ile bau tedbirler ka - bli- 1ı derdi o~an evlat yetişlırme 
J1utuk irad edecektir. te gi: ı · d ul 

rarlaştırıruştır. İn b" k" mese esın en ve vavr arına 
hriste bir Alman ~lrerino qilterenin cenu ı şar 1 

sa- takvı·ye eım·ışler istediği gibi bakimamaktaw 

l•Jk A •k yapılan suikast hili açıklarında Almnn sav~ .. t k'd. n· k. "'B d 
merı an ta'mareleri dün bin tonluk bir muş e 1 ır. ıyor ·ı: aşım a.. 

Paris, 23 (a.a.) - Afi: . JJ t d.. tamam altı nüfus vardır.aldığım. 

d 
Pariste bir Alman askerh1e ya- ticaret gemisini batırmış ır un Be~ 23 (a.a.) - Basler ücret (150) kunıştur. Devlet 

Yar ı.mı pılan suikasd. neticesinde Alman gece hava kuvvetlerimiz Brit:uı~ Nachrichten gazetesinin Londra vergı·si çıktıktan sonra elime ı 
Ya adasında bır. çok tayvare muhabirinin Iranın vaziyeti hak 

işgal makamatı işgal rnmtakasın- · • (109) kuruş ge<;mektedir. Bu 

' 

) meydanlarını bomhalamıc::tır kında verdig-i malfımata göre -(Brıs tarafı 1 inci .~(}.?f ada da tevkif edilecek her Frnnsızm. '-' · (109) kuruş altı kişiye taksim 
be t Man.ş denizinde mayin tara- 1rakdan gönderilen İngiliz kıt -

eller toplantısında şu yana -ı rehine addedileceğini ve suikasd-, yıcılanmız ve devriyelerimiz iki 1 alarınm ve motörlü birliklerinin edilince. beher nüfusa (18) ku-
ta bulunmuştur: lerin tekerrürü takdirinde vak'a- B 't b b dım t İran hududunda toplandıi!ına ruş düşer. Bu l18) kuruş ek -

Birleşik Aroerikada harp ima nın v.ahametile mütenasip mik- rı anya om ar an ayya • ~ mek parasına mı; yemek içmek 1 
lAtı .. _ ı.-~nl . f k'nde ı'nki \ tarda rehinelerin kurşuna dizile- resi düşü..."'lll.üşlerdir. dair dolaşan şayialar teeyyüd k' .. 

i1. t.<:l.llllll erın ev ı - etmemiştir. Bununla ebraber ay parasına mı; gaz, omur para-
şaf etmektedir. Birleşik Anıeri- ceklerini nan cyl~tir. Hırvatı•standa ni muhabire göre İngilizler tara- sına mı? Yoksa ps.puç ve elbıRe 
Irada imal edilen yüzlerce tank, • ______ ...., ______ , fından bazı tedbirler alınması parasına mı, yoksa hergün icin, 

İngilte~ye ve orta şarka gönde- od e sa mu ha- lazım gelse bile bunların her günlük gıd:ıclan ayrılması 18.zım 
rilnıiş- ve bilhassa orta şarkta kargaşalık halde atınmadan evvel bildiri!- gelen ev kirasına mı tahsis e -
bu tanklann çok büyük fialdesi d •ıJ • dilsin? İşte bu .vüzden mini mi-sa ra e l miycceği muhakkak olduğu sc-
olmuştur. l (Baş tarafı Birinci sayfada} laJıiyettar bir ınenbadan beyan ni ya,Tularımı okutamıyacağım 

Tem.muz ayında. birleşik Ame- Zagr b hük' ~ t' b ks t edı'lme,·tedir. danda korkuyorum. Ne olur? . 1465 t . al d'l (Baf tarafı 1 inci sahifede) e ınne ı U ma a - :aı. Ço 
rilrnda ayyare ınıs e ~- la bu mıntakaya bir komiser Muhabir, "Evening News,, k çocuklu aile reislerini inhi-
miştir. Diğer taraftan ovye - ııetı"cesın· de Alınanlar süratle tayin etmiştir. Hırvatistan ko - te · tf r k s · sar idaremiz biraz daha gözete- • 
lerin yaptıkları siparişlerin bir ga?.e sıne a en ra ve urıye mez mi?. Mesela· ı"d"''"enı·n Üsku··- ı b düşmanın son mukavemetini de miseri ikinci İtalyan ordusu ku- de bulunan kıtaların takviye e-1 ..... 
kısmı yerine getirilmiş ve u kırmağa ve şehri işgal etmeğe mandamnın emrinde bulunacak- dildiğine ve bunların her ihti - dar Şemsi paşa bakım ve işle-
ara.da çok miktarda Amerikan t B '-~k dak' Hırv t k" me evlerind"'kı· ameleye yemek 1 tı muvaffak olmuşlardır. ır. u mın\4 a ı a ı- male karşı hazır bulunduruldu- " 
avFcı!lip~r~ Ru~fya :,~b[' İstihkam kıtalarmın yardımı talarile Fivume-Spalat.o demir- ğuna inanmak için ortada bir '·crmeğe başladığını ve iki üç 

Hı dın a k a~; ( ) r M ile Alman kuvvetleri Dııieper - yolu, telgraf ve telefon hatlan çok sebebler mevcut olduğunu gün sonra bunun diğer işleme ' 
ay e-par ' a.a. - · deki bir adaya çıkarak düs,ma- !talyan kumandanlığının mura- ·ı· 1 kted' - evlerine de teşmil edileceğini 

Roosevelt Filipin adalarında ı ave ey eme ır. gazetelerde okudum. Say""t h"r nın bu üssünü de zaptetmişler- kabesi altına konulmuştur. . " ... 
Suanilla koyunda serbest seyri* M k b'ld' • tarafa yemek verilmesi müırı -
sefaini yasak eden bir emirna- dir. Yugoslavyada. tedbir 08 ova 1 ırıyor kiin değfüıe acaba bir pah:ıhlık · t· B · .VorosilofUn ,..;...,-.; e\.ndn Alman- Londr~ 23 (a.a.) - Afi : me neşretmış ır. u emırname 4 6._.. • zammı ile benim cibi cok nüfus 

ek] A ...... __ -ı:-..ıı._ Yugoslnvm:ıda bütün komt.inist- (B f ı · · ı ·1 l ) ., hilifında hareket edec er - .uıı.&.IJ.l 'l2lıllUtl J~ a.J tara ı ınC'I Stı ıı ece lu aile babalarının yüzleri gül-
merika müsellah kuvvetlerinin Berlin, 23 (a.a. - D. N. B. : leri ve çete harbi Yapçan herdşadi~l* lasan halk kafilelerile doludur. dürülcmez mi? ... " 
taarruzuna uğrayacaktır. Sovyet orduları şimal mın - 61 bildirenlere mükıuat va e • ı Dahile iltica eden halk pek az 
Boosevelt nutuk söyliyeoek takası ~kumandanı mareşal mişitr. Çeteci ve komünist ba- eşya göndermektedir. Yürüyüş * 

Nevyork, 23 (a.a.) - Reisi-, Voroşilofa ait evrakı götüren şına üç bin ve bunların şefleri- halinde bulunan bu samit ve lnhisar idare.si bazı bakım 
cümhur Roosevelt, 1 eylül pa-

1 
tayyare, alçaktan uçarken Al- nin her biri için yirmi beş bin sakit fasılalar bilhassa ihtiyar- ve işleme evlerine yemek ver-

za.rtesi günü Hyde-parktaki ika manların muvakkat bir tayyare dinar verilecektir. lar, kadınlar ve çocuklardan mCl~ suretile işçinin halinden 
metgahından radyo ile Ame?- meydanı civarında. motörüne a- Almanya .hidiselere lakayt müteşekkildir. Estonya hudud - an1arlığını göstermiştir. Yuka-· 
kan milletine lıitab edecektır. teş eden Alman piyadesi tara - Berlin, 23 (a...a.) - Yan res- ları civarında bulunan bilt.iin rıdaki dert yanruanında boşa g-it 
Reisicümhur saat 17,45te nutku fından inmeğe mecbur edilmiş- mi bir kaynaktan bildiriliyor: şehir ve kasabaların ahalisi Al- miyeceğini ve ~u veya bu se • 
na başlıyacağı ve nutkun 15 da- tir. Halen yapılmakta olan İt-al- mantar tarafından işgal edilen beble geçiıımede 'Zorluk çeken 
kika süreceği tahmin edilmekte- Tayyarede Sovyet başkuman- ı ya - Hırvat görüşmelerinde san- mıntakalardaki mezalimı öğre- feda.kar ve kanaatkar işcileri -
dir. danelığına ait mühim gizli ev- ı sasyonel hiç;bir §ey bahis mev- nince şarka doğru hareket et - nin yüzlerini güldürmekte gecik 

1 eylül Amerikada iı? bayramı rak ele geçirilmiştir. zuu değildir. Bu görüşmelerin meğe karar vermişlerdir. miyeceğini ürnid ctnıek isteriz. 
olarak tesid edilmektedir. mevzuunu, prensip itibarile hal- Halk yurdlarını terketmeden . 

Miras yedilere dair 
lll-~ril~"'nın So\•yn.t•-- Abnanla.r Oclesa etra.fmda edilını'ş ve binnetice yalnız tat- 1 h . h . tm" 1 A. C. SA RAÇOGL U 
.cııı.ııc ~ ~ .K>ı~ ) e,•ve er şeyı ta rıp e ış er •••••-----•-illWi• ya.rdmıı ve JaıM>nya Bükreş, 23 (a.a. - Alman bik ~artlarının tesbiti kalmış dfü;mana ne bir lokma e.kmek \ 

Tokyo, 23 (a.a.) - Royter: kuvvetleri umumi karargahı meseleler teşkil eylemektedir · ne bir bardak su dahi bırakma-
J.ınıerikanın Vlodivostok tari- cenubi Rusyanın en büyük şeh- ltalvan - Hırvat miinasebet- mışlardır. 

kile Sovyetler birliğine yapmak ri olan Odesanın tamamen mu- leri ·hakkında enfornasyonal Leningradda fabrikalarda me 
ta oldug-u maddi ya.rdım Tokyo 1 hasara edilmiş olduğunu bildir matbuat tnrafından ynyılan ha· ı saı· norn1al olarak d""''am ~+-ek-

Ôlü m 
Karıtmlir.scJ nıe:ıısucat şırkd.i 

eını-ktıır 'CT.nt!clan • ( Ba§ tarafı 2 inci say.fada) ı 
~-söyliyemiyeceğim bır nok -
"'<l.Ul kaldı. Onu da oraya sok
~ak suretile ısıtabilirsiniz!,. 
Vabına kahkahayı atarmış ... . .. 

a Dalkavukluk adeta bir Ean-
t taklid yaparak, neşeli ma:ı:-ı 

!1Unlar bularak miras yedileri 
-15lendiren dalka Vlılklar olduğu 
gıbi yalnız miras yedinjn zıddı
~n. gidecek söz söyleıniyenler de 
h~rdır. Miras yedinin biri bir 
b~r dalkavuk arnmış; karşısına 
ltıaini çıkarmışlar. 
- Sen dalkavuk musun? 
~. Evet efendim, dalkavu-

b - Halinden hiç dalkavuğa 
efızemiyorsun. 
- Aman efendim. Gayet iyi 

~alkavuğum. 14.,a.kat siz dalka-
llktan anlamıyorsunuz. • 

ik~l.iras yedi herifi kovmuş; bir 
•ııcısini bulmuşlar; o da ayni 

~Vahı verince onu da kovmuş; 
r üçünciisünü getirmişler. 
- Sen dalkavuk musun? 
- Evet efendim. 
- Hiç dalkavuğa benzemiyor 

flltı.ı. 

- Benzemem efendim. 
--- Yok, yok. Tuhaf halin var. 

l.i - Öyledir efendim. Tuhaf ha 
nı vardır. 

~Miras yedi, dalkavuğu alıkoy 
Uş. 

:- İ~te demiş_. Şimdi dalka -
\rugu buldum. ötekiler dalka -
~kluğa değil benimle kavgaya 
l'~clmiş.lcrdi. 
lı Eskiden bir miras yedi masa.

anlatırlardı: 
bı Zengin bir adam, öleceği za

a.n oğluna: 
- Oğlum, demiş. Ben öldük

~n sonra sen büyük bir servete 
onacak.sın. Şimdi sana ne ke.!ar nasihat etsem faydası ol

l'i ayacak. Nasıl olsa bu parayı 
h.!_eceksin. Sana ayrıca satıl -
~ak şartile ufak bir ev bı
l' ak131orum; aklında olsun; pa· 
an kalmaz ve artık yaşamak 

senin için bir yiik haline gelir- nı kt d ve ekserı'ya pek l"k d ı ı 1 .,. cu..ı• matbuatının bütün dikkatini e e anu ane b~rlerle a a -a ar o ara c soru an tedı'r. Mag-·--~•ar açıkbr. Tı·-se evı·n odasında tavanda. bulu- k lı h b l d ı '(1.U(1.l 

Celbetmektedl·r. Rusyadan bu an mu are e er en sonra bır ~uale. Alman haı ;:~i.vesi yu- b k 
h Ik bı·r ı·p takar kendi 1 h t d · yatrolardan biri calgılı ir o· ~f~~~a - yolla alacağı mühimmat husu - . dUsmanın esaslı atı mü afaa- karı~irı~i ccvrıhı verrrJstjr. medi ovnamah.'"tadır. Sinemalar-

sıncta kapalı ihtarlarda bulunul sııi'ın yarılmış olduğunu ilii.ve n.._,~na ile Agram arasmdaki da ""eçen büyük harbe ait film-
Adamcağız ölmüş. Miras yedi maktadır. etmektedir. Alman - Rumen kı- görü<nneh·rm mevzuuna ızelince, e. • fi · 

dedi -· ·b· büt·· servet· bitir .... ., lerle vatanı ·ıimler gösterıl -
gı gı ı un ı - Gazeteler, Amerikanın B~- talan şimdi Odfesdadabn on beş' Alman lrnym.ı.khı.rındaıı bu me • melrledir. Halk müdafaa işieri-

miş. Nihayet kendi parasile rı'muhı't yolu ile Ruslara ynntıgı kilometre mesa e e ulunmak- sekuin ynJnız ilp:ili iki devleti, f 1 ld ~ d b 
servet yapan dalkavuğunun ya- ..,, t d 1 1 le aıla meşgu o ugun an aş 
nına uşak olarak girmiş. Bir yardımın gizli maksadı uzakta- a ır. yani . talya. ve IIırvati<rtani ala* ka eğlenceler mevcut değildir. 
gün efendisi kırda ehibbasına ki Ktzılorduyu kuvvetlend<:llrmek tA.lmaııls.nn eline ~ kadar ettıği bildirilmiştir. Vatand~lar milis kıta.larında 
bir ziyafet vermi~. Eski miras ~ol!!d!!u~ğ~·un'!!!!!!u~il!!e!!'!!ri!!'!'!!su!"··rm-•ek""'!'!te~ır!!·.!'!!~ ' istihkimlar (',efe reislerinin içtimaı 1 çalışmak i~in talim yapmakta 
yediye de tavukları kızartması- Berlin, 23 (a.a.) - Ofi: Londra, 23 (a.a.) - Sovyet veyahut zehirli gazlerden ta -ı 
nı emretmiş. Delikanlı tavuk - ...... - Bugün kuzu çevırmesın - Leningrad cephesi: radyosunun bildirdiğine göre, haffuz için verilen kursları ta-

BAY NISI M F.RESKO TAZ'E 

kısa bir !uıstnlıktan sour, e • t et 
mişür. Cenuzesl 24 Ağu.<;tos HJ41 ta
rihine nıüsadıf pazet gunu s~ı-ıt 

ı 1.30 da Buyııkııda ınu .. N i l'I .. (1 -

mınder. kaldırılnc::ık \ e ccn .c•vı 
hamil motör s:ıat 14.30 da Kar kuvde 
Mehmet Ali P:ışa h<ını önıirırl•· mrı' ir 
iskel,..sine yanaşacnk, cena e ! n 
Arnııvtıtköy m ısc\ ı mf'Wr .:,:ı a 
nakil ve ted fiıı olıımıcaktrr. 

Tanrıdan rahmd el l" iz. 
Ccna7..e servisi Mo,.ko\ ıc ları kızartırken dalgınlığına den mahrum kaldık. Demin do- Alman kıtalarının son günler Bosna - Hersekte, Hırvatistan- kip etmektedir. 

gelmiş b~rini kediye kaptırmı§ taşırken bir fındık sıçanı kuzu- zarfında cfereyan eden muha • da, Makedonyadada, K:ıradağda ••---------------------21311-mll!m 
efendi tavuklardan birinin ek- yu kapb, kaçtı demiş. _Dalka. - rebeler esnasında 207 blokha\~ Sırbistanda, ve Yugoslavyada ••• 
sik olduğunu görünce sormuş: vuklar bir ağızdan tasdik etmış ve istihkam zaptettikleri Alman harekatta bulunan çetelerin re-

Türk mu&ikisinin en ı;:üzel ~rkılaıı, gazelterile -.-ı.ıslenen. ~ • 
Amerikanın sonsuz ııeş'esile bezenen 2 buyuk film b"rden: 

"Tavuk.ların biri nerede?,. ler: radyosu tarafından bildirilmek isleri .Almanyaya ve ltalyanlara 
"- Efendim. kediye kaptır- - Doğrudur efendim. Fare tedir. Bu istihkamların büyük, karşı giriştikleri mücadelede Bugün L A L E Sinemasında 

dım., yeni miras yedi etrafın - yamandır, kuzu değil mandayı bir kısmı yeni ve 75 ve l.05 lik şimdiye kadar elde edilen neti-
daki çana:k yallayıcılara sor- bile kapar götürür. ta.retli toplarla mücehhez bu - ce hakkında görüşmek i.izere 1 • Hurmalar Alfııda 12 -A Ş K M A \,.' 1 
mus: "Yahu! Kedi tavuk ka- Delikanlı - Behey kör olası lunmakta idi. Bosnada bir dağda toplanmışlar 
parİmı ?,, Hepsi birden bağrış- nankörler! demiş. Fare manda- Leninin heykeli yılabmş dır. Çeteler son altı hafta zar- C E M l L E KATllERİllı'E HEBURNE 

mıslar. "..Mümkün mü efendim? yı kapar da kedi tavuğu kap - 23 ( ) Of fında 12,000 nazi ve faşist öl • ~;~~T~Ü~R~K~-~E~~~~~~~~~~~G~Al~t~Y~G~ .. R~A~NT~~r.:.:ı~ . Roma, a.a. - i: du··rmi1cıler, 200 köprü atmışlar Mutlaka bu aç gözlü herif ye- maz mı? · · H 1 "-/ . a·· d'' k k pı Sera gazetesının e sinkideki ınayı· mahrukat ve cephane dolu !; : miştir de kediye iftira atıyor.,, Ve hepsinı ov urere a h • uh b" · · b"ld" a·-· ı ·ı 
. . ed .. a .. ~ t u_.susı. m a ırm,ın ı ır ıgıne 100 depo atcşıemisler ve birçok D l D . il I ... I " Uşaklar esln mıras y ıyı og- dışarı at ırmış. B R h k t ~ t 

müşler ve kapı dışarı atmışlar. Miras yedilerde böyle halini gore eyaz ~-~anın aar e trenleri yoldan çıkarmışlardır. eV e emtryo arJ an arı 
b h k zl kta ek .. ıslah edenler ancak masallarda r merkezi olup yuzde kırkı ya- - == ·-

Biçare u a sı 1 n P mu- hu. dile.r. den mürekke.p üç yüz Helsinki bildiriyor 
teessir olmU§. O zaman babası- bulunur. Hakikatte ekserisi son b üf 1 eh h Ik 

kl l · C 1 . k d · 1 ın n usu o an § ır a ta- (o~- 1 . . "" ~-) nın vasiyeti a ına ge mış. e- nefes erme a ar mıras arını af d tamame terked'l . ..,...c;;ı meı sa.l .afi<ıa 
·ı b kk ld k · · · 1 k bn r ın an n ımış- .~ ··sk·· tülm' •• tü" bindeki son para ı e a a an yeme ıçın zengın nsım a ra tir. Hava bombardımanları ve adasına gerı pu ur uş . r. 

bir kangal ip almış viran eve g,özlerler. İstanb~lda böy~e ta- topçu ateşi şehri bir harabe ve Çarpışnıalar devam etmek~ır. 
gelmiş. Bir iskemleye çıkarak nınmış miras yedılerden bır Le- enkaz yığını haline getirmiştir. Sovyetler, bu fırk~rın gerı ka 
ipin bir ucunu tavandaki halka- bib bey vardı. Bu adam bllihin Rusl8.r ricatleri esnasında he lan kısımlarını tahlı~eye çalı~- • 
ya öbür ucunu da boğazına ge- garip bir tecellisilc ömrünün şeyi yakmışlardır. Leninin, ma_kta~r: Fakat tah~ıye mevkı
çirmiş, iskemleye tekmeyi vu- sonuna ka.dar miras yediği için bronzdan mamul heykeli de bu lerı daıID:1 surette Fın topçusu-
nıp kendisini boşlukta sallan - herkes arasında "miras · yedi meyanda yıkılmıstır. nun ateşı al~nd8: bulunmakta 

Muhammen bedel, muvakknt teminnt \'e miktarı aşağıda yazılı iki lıste 
ınuhte\•ıyatı Çam 'Tomruk 8/9/941 P.ıznrtesi gürıu saat 15.30 d·ın ıtıb ren 
.sırıısile ve kapalı zarf usulil ile Ankarnda İdare binasında satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek istiycnleriıı listesi hizası~dn yaz.ılı muvakkat temimıt ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekeliflerini nyru gün saat 14.30 a IGıdar 
komisyon reisliğine venneleri lazımdır. , 

Şartnameler (100) kuruş mukabilinde idarenin Ankara, Eski.,o;eh.ir, Hay
darpaşa ve İzmir veznelerinde satılmaktadır. 

dırmca odanın tavanı vücudü - Lebib,, diye tanılırdı. lt'firasın . · . ve bunun netıcesınde Sovyetler 
nün ağırlığını çekemiyerek ol- biri bitiyorken kimsesiz zengin Ruslaı- kimya harbuae ağır kayıplar vermektedir. Liste No. 
duğu gibi göçmüş ve tavandan ibir amcanın vefatı haberi geli - hazırlamyorla.r Devam eden diğer ç~virme ı 

Miktarı ismi 
Muhammen 

bedeli 
80.000 lira 

Muvakkat 
teminatı 

5250 Ura 2000 m3 Kerestelik cam tomruk 
2 bir kazevi altın odanın ortasına yor, Necib beye yeniden iş çı- Budapeşte, 23 (a.a.) - Ma - hareketlerinden başka, llme -ı 

boşalmış. Babasının asıl serve- kıyordu. Sanki bu adam, bu car ajansı Galiçyada Stanislas- Hittola hattı üzerinde Vaokso-
1 

200.000 lira 11250 > 
tini oraya sakladığını ve kendi- zengin ailenin servetini etrafa dan bildiriliyor: ya kadar köşe nizamlı bir hü- c7384) 

5000 > Köpru ve tünel 
~ın tomrUk 

sine bu suretle ders vermek is- dağıtmak için "min tara.fillah,, Dnieper etrafındaki muhare- cum yapılmıştır. Bu muharebe- ::::::::=..::::=========:==============:=========~ 
tedikini anlayan delikanlı bu memur edilmişti. belerde alman Sovyet esirleri, ler esnasında, takviye olarak 
sefer kendisine hakaret eden • Ölmeden bir gün evvel zengin verdikleri ifadede, Sovyet baş gönderilen 256 ıncı Sovyet fır- •:.ıı-••• 
!erden intikam almağı kurmuş, bir halasının vefatı haberini al- kumandanlığı tarafından kimya kası, tamamile dağıtılmış ve 
yeni bir mirasa konduğunu yay- mış ve etrafındakilere: harbi vasıtalannı kullanmak 155 inci fırka kanlı kayıplardan 1 
mış. Derhal dalkavuklar etra- - - Hiç bir şeye yanmıyorum. için 'bütün hazırlıkların yapıl - sonra Vaoksinin garp sahiline 
fını almışlar; bir kaç gün sonar Şu parayı yiyemeden öbllr dün- makta olduğunu ve bunun iç.in .pil.skUrtülmüştür. Takviye ola-

Mobilya Meraklılarına 
Sandalyeler, Karyolalar, Portmantolar vesair her 
nevi şık mobilyalar fabrika fiyatına satılıyor. 

AS R i M O Bil YA M A SA Z A S 1 : Ahmet Fevzi bir kır ziyafeti tertip ettirmiş. yaya gidiyorum, ona yanıyo ·ı kimya harbine lüzumlu pek çok rak gönderilen bir çok .küçükl 
Davetlilerle sofraya oturuldu • nım! demiştir. malzeme nakliyatına başlanıl- te.şekküllerde çevrilmis Ye imha İstanbul Rıza.paşa yokuşu No. 66. Telefon: 234.-07 
ğu zaman yeni miras yedi: ULUNAY dığmı söylemişlerdir. edilı:nistir. ••••••••••••n•••••••••••ml 



YENl SABAH 24 Ağnsto9 

L~!a~: ~.Es~~tÇr!yel i 8 R AH i MJ IHAZRETl YUSU 
1 İLE GÜZELLER GÜZELi ZÜLEYHA 

Hergeleci, ı'ehlivamna . göre 1 yürüyüşle sürdü. Çatalcalı da
bazan güreşe ilk elde gırmez, 1 yanmak istiyordu. Yazan : Muharrem Zekr 'KOP.GUNAL 
beklerdi. Halbuki hasmı öyle çalımlı 

f' hte bu ~~te de Hergeleci, bir çapraz girmişti ki, ondan 
ilk ~hamleleri Çatalc.alıdan bek- kurtulmak mümkün değildi. El
lemıı-:ti. Bu, Hergelecinin bir !erini bile arkadan kilitlemişti. 

kurnazlığı-idi. Hasmınısürdü.Onbeşyirmi Baş dı·ş nezle grı·p romatı·zma 
m~ğf~a;ö=~e:eg; ~ ~~~~:~:re1k::~ ' J ' ' 
~~~~~~e~=~:bı;~ do~~~ zorlsaıyordu. Fakat:~ Nevralji. k1rıkhk V8 bütün ağnlannızı derhal keser. 
ladı. Hergelecinin küntesinden kurlu · bbırı.da. Ründe 3 kat:e · alınabilir, T AKLiTLERiNDEN SAKININIZ, 

Iforgeled hasmının çaprazını lam.adı. Hergeleci, künteyi astı. · og l: 
dııha ilk e!de kesti. Gırtlaklıya- Bir an bekledi. Her yerde pullu kutuiart ısrar!a isteyin iz~ 
rak dikildi. Çatalcalı çaprazının Hergeleci, hasmını pes etsin 
bir elde kestiğini görmekle hay- diye bir an beklemişti. Çatalca
rete düşmedi Yine sallapati lı pes etmedi. Hergeleci künteyi 

·.:·.. ·~ ; • .. ~...:. ". •• ~{.. • : • .. • -\ • ~· ~ ... "; • • 1 , , • 1 • • • ., ~ 

hamlelerine devam etti. aşırdı. 
Hı•rgelcei ,hmu!e bekliyordu . Çatalcalı, sırt üstü tam çivi 

B~t ... nı.'m hamlt t. le bozacaktı. yukarı mağlup olmuştu. Herge
Ü ; ıt.1.lc dı, d ,i<t l•, ~ın ikinci b)r leci, hıa.smını yorulmadan zor
~apra.1.a giı'Cti' Bu ı:;eferki çap- lamadan mağlup edivermi!;ti. 
raz derli toplu idi. Zaten Çatalcalının başaltında 

1 ACI BİR KAYIP ı 
Türkiye İş Bankası A. Ş. Beyoğlu 

şubesi Müdürü Şemsettin Zincirkıran 
gerek bankacılık ve gerek edebiyat 
sahalarında kendisinden blr çok e
serler beklendiği bir sırada genç 
yaşında vefat etmiştir. 

5 S _Yatıh • 'Th.tısız Kız - Erkek----

İS Ti K LAL LiSESi 
l'alebe kaydı için her gün miiracaat edilebilir~ 

Şehza.debaşı, Polis karakolu arkası CatalcaJı, ha::mıını ancak beş ehemmiyeti yoktu. Parsayn gü
adı'ın ya sürdii ya, silrmecU. Her reşeq. ,bir pehlivan halindı? idi -
geleci, bir yan ba.<ı takar::ı.k has- ler. Fakat, büyük orta pehlivan

CenazE'si bugün, saat 11.30 da Al
man hastahanesinden kaldırılacak; 

namazı trsküdarda Yenicamide öğle "-••••lm~i51 Telefon : 2253·1 

mını bir köslek.te öniine ·Jlişür-ı !arının fevkinde pehliv:;ın idi - üzeri kılınarak Kııracaahmette aile 
du. ler. kabristanına defnedilecektir. 

Çatalcalı, kendi oyunu ile k~ 1 Hergeleciye asıl hasım Ezine-

1 

* = ~ 
neli eline düşmiiştii. Hergele<:ı, , li ile Filibeli idi. Asıl başaltmın Yeni neşriyat 
hasmının ü?.erine çullfwdı. Der- yıldızları bunll'\rdı. GürPş bun- '----------------
bal iç kazık paça.ya girdi dan sonra idi. 

Çatalcalı, ne olduğunu şa~ı~- Tosunun güreşi, Çaatlcalınm 
:ıruştı. Güç beliı olanca kııvvetı- güreşi çerezdi. Ezineli ile Fili -
ni sarf ederek kcudini kurtardı. betiden hangisile karşılaşacak -

Ve, ay.ağa kalkabildi. sa asıl dananın kuyruğu o vakit 
Hergeleci yine hamle yap.mı- kc--acaktı. 

yordu. Bekliyordu. ÇatakaJı, Ezineli ile Filibeli birbirlerini 
kalpbir pehlivan olduğuncfanhas meydan yerinde boğuyorlardı . 
nurun güreş tarzını seçecek ka- Onlar, Hergeleciyi fila ;ı unut. ~ 
blliyettc değildi. Bir hammaJ muşlardı. İki hasım yivorlardı 
gibi vaJnız a.dales11.e güreş tu- biribirlerini ... 
tuvurdu. Lıceliklerin farkmdıa Hergeleci, şimdilik rahata var 
de~;ildi. mıştı. Bakalım Ezineli ile Fili-

Çatalcalı, tekrar hücuma geç-
1 

beli ne "apacaktı. Torlaklı<la 
U. Doludizğin hasmına ~irü_dü.

1 
hasmile uğraşıyordu. 

Ve, üçüncü bir çanraza gırdı. Torlaklının hasmı meşhur ya-

Aka Gündüz'iin 
YURJl KİTAPLAIU 

Birinci kitap 

ı ürk Duygusu 
aasılıyor, yakında çıkacak 

Arkadaşımız; (Aka Gilndüz'ün 
yur kitapları) umumi adı altrnda 
bir kfüıp serisi hazırlamıştır. Her 
aile yuvasında tereddüdsüz okutu
lı:ıbilecek ohın bu kitaplar bi.ıtün 

halk için hazırlanmıştır. Memleket
te okumak susuzluğu çekenlere şim
diden müjdeleriz. Tevzi yeri: An
karada Akba kitap evidir. 

Ha.smını sürüyordu. Bu s~er- 1 ncı idi. Yancı o devrin en meş-
de h.asmuu ancak yedi sekız a- bur pehlivanlarındandı. 1 1 
<lını siırebilnıiş~~· Yine b!r yıa.n 1 Hergeleci oturmuş usta.sile Ask erlik işleri 
b~a. J!~ler~~ ~osteklcnmış ve, Yarıcıyı seyrediyor. Bir •·andan ._ ____________ _ 
elıne du~muştu. . .. 1 >da Eizineli ile Filibelinin güreşi-

Ç!f talc..'l.lı, bu sefer elınuen oy- ni takip ediyordu. 
le kolay kolay kalkamamJŞtJ, Ez" l" ·1 Filibeli • uürD_,i . . di H h ta I ıne ı ı e nm l'> .,..., 
:Vazıyet çetın · a-SJ?ı er .. · kırıcı bir surette devam ediyor-
~~n yoklayor v.e dıkme~ ıçın du. Güreşe her iki basımda ha
tlirlu maharetler ıbraz e<lıyor - ı kim olmak için çalışıyordu. 
d u. Yüzer okkadan faz1a olan bu 

.. G~;e~ altta tam varım saat iki pehlivan hak ikaten müstak
surdıı ·ıtalcalı, hasm~°;ln oyun : bel baş pehlivanlar arasına gi
lannda.ıı kurtulmak ı_çın son 1 rccek kıymette idiler. Her ildsı 
kuvvetıle mukabele edıyordu.. de usta pehlivanlardandı. 

Deli haflZ, meydan<lıa hasmıle . . . . . 
güreşirken bir yandan ua çıra- j . 1kı hasım bırbırlerıne şıd~~t
ğını göz kuyruğilc seyrediyor • li b?yuııduruklar vuruyor, şıd
du. Çatalcalı, bir sarm<l: ~it ~s-[ deltı v~ baldır patlatan tırpan
tünde nasılsa Hergelecının us- lar çekıyorlardı. 
~tinde kalnıwtı. Fakat bu, kıalış ~er ikisinin ?e birbiri~de~ 
t;ok sürmemişti. aşagı kalan. yerı yoktu. f'.'ilı~e~ı 

Herg-eleci. ayağını dizlevip daha adalelı ve daha çeV1k ıdı. 
(tir.erek tek pa.<;a kanıp doğrul- Ezineli biraz yağlıca fakat, ça
mHştu. Çatalcalı, ha~ınımn alt- bıık ve tetik bir fidamdı. 
tan paçasını güç kurtarmıştı. Güzel oyunlar yapıyorlar, 
Güreş tekı1:ır ayağa. intikal ~t her iki taraftan da ustalıklar 

mü~ oldu. Hergeleci, yine hamle ibraz ediyorlardı. Baş pehlivan 
etmiyordu. Ense bağlamı~ kol güreşlerine devam edip durur
sallıyordu. Ve, ikide birde ense kcn bunlarda güreşlerini ayırd 
değiştirerek vaziyet alıyordu. etmeğe çalışıyorlardı. 

Çatalcalı1 bu seferde hasmına Yarıcı Deli hafızı epice sıkış-
bıı; dalış yaptı. Fa.kat daha pa- tırıyordu. Yancı o devrin en 
çalara inmeden hal'!mıııın bo)'l.ın namdar pehlivaruarından biri 
duruğu ile karşıl~tı. idi. 

Hergeleci, hasmına hafif ter- Fakat, çok usta ve mahir 

Beyoğlu Yerlı Askerlik ııub.esin· 

den: 
337 doğuınlu1ar ve bu doğum1u

larla muameleye tabi olup da Jtısa 

hizmete ayrılan tam ehliyetnameli
lerle şimdiye kadar muhtelif esbab 
dolayısile sevkleri geriye kalmış t:ım 
ehliyetnameliler 25/8/19-U tarihinde 
Yedek Subay okuluna sevkolunmak 
üzere derhal ııubeye müraı•aatları 

iU\n olunur. 

* Beyoğlu Yerli Askerlik şubesin-

den: 
337 doğumlular ve bu dogumlu

larla muameleye tabi olanların yok
lamaları 29/8/ 941 de hitama erece:. 
ğinden nahiyeler için tayin edilen 
günler nazarı dfü:kate alınmıyarak 
yoklarnnsını yaptırmıy:ıoları!". hemen 
ayın tek günlerinde şubeye müra· 
caatları ilfın olunur. 

Şehir Tiyatrosu Yaz Temsiller! 
lli.zım ve arkada.~lan 

24 Ağustos 1941 Pazar günü 
saat 9.30 da 

Suadiye Şenyol Buketpark'da 
SÜT KARDEŞLER 

Vodvil 3 perde 
Tiyatrodan sonra tramvay vardır 

tip bir boyunduruk çekerek sa- olan deli hafız, Yarıcının kırıcı 
lıvcrmışti. Çatalcalı, lıamlelerin güreşi karşısında kendini idare .MUSEVİ LISESl---
de devam ediyordu. Durmadan ediyor, mahirane oyunlarile has 
salıyordu. mııun şiddetli bücwnharını def-

Çatalcalı, hasmına birşcy ..eyleyordu. 
yapamıyacağıru anlayınca bu, Deli hafızla yarıcının güreşle
seferde işi zorıa dökmüştü. sıkı ri ne netice vereceği kestirile -
el ense ve tırpanhr vurmağa mezru. Bu iki pehlivanın evvelce 
başlamıştı. bir güreşleri daha vardı. Altı 

İşte bundan sonra iş değiş - saat boguştuktan sonra berabe
mişti. Güreşin zora döküldüğü- re kalmışlardı. 
nü gör~n Hergeleci, mukabeleve Yancı, deli hafızd·uı beş orı 
geçnlli?ti. okkıa kadar daha fazla ağırlık-

Hergeleci, beş altı tırpan yük ta bir pehlivandı. Lakin, adale-
lendikten sonra hasmına sıkı li bir adamdı. Yağı yoktu. 
bir el ense tırpan oturtmuştu. Deli hafız ise safi ada.leli bir 
Koca. gövdeli 9~tnlcalı, _usturup- pehlivandı. Gii;eşteki ustalığı 
lu tırpanı yıymce dizleyerek Yarıcının fevkinde idi. Yarıcı, 
burnu vere vurmuştu. dahra ziyade gaddar ve kırıcı 

Hergeleci, hasmına üst üste bir pehlivandı. 
tırpanlarla mukabelesini yap- Fakat, Yarıcının kırıcılığı de
tı. Ve, hasmına nasıl tırpan atı- li hafızın karşısında para etmi
lacağın1 ~österdi. yordu. Hafız, güreşin girdisini 

Çutralcalı, yılmıştı. Tırpandan çıkbsını bilen bir adam olmakla 
da v.az geçmi~ti. Çünkü, tırpan beraber yıaradılışı itibarile de 
vurdukça Hergeleci acı surette pehlivan oğlu pehlivandı. 
mukabele ediyordu. Deli hafız, çırağının Çatalca-

y ani Hergeleci hasmına şu- lıyı az bir zaman içinde meydan 
nu anlatmış oluyordu: dan çıltardığına memnun olmuş-

-- Doğru dürüst güreş .. Zo- tu. Hiç olmazsa ~~la yorgı.ınlu
ra ko~arsa.n bende bilirim mu· ğa sürüklenınemışti. 
k:ıbele' etmesini... Hoş, netice güreşler bir gün 

Beyoğlu Kumbaracı yokuşu 

Tel: 41384 
iLK, ORTA ve LiSE kısımları

nı haiz olan MUSEVi LiSESi, 
18/8/1941 tarihinden itibaren 
her gün saat 9 dan 16 ya kadar 
talebe kayıt ve kabulüne başla
mıştır. Eski talebenin de dersle
rin başlamasını beklcmiyerek 
kayıt tecdidi için mümkün oldu
{,ru kadar istical etmeleri tavı;iye 

ve rica olunur. Hayatını kendi 
kuvvetiyle kazanmıya hazırlan
mak istiyenlerin bu gayelerini 
temin etmelerini istihdaf eden 
Musevi Lisesi, Maarif Vekdleti· 
nin resmi liseler için tanzim et· 
tiğl ders programını aynen tat
bik etmekle beraber, bilhassa 
Fransızcanın tedrisine ehemmiyet 
vermek suretiyle herke!':Ce teslim 
olunan büyük muvaIIakiyetler 
kazanmıştır. 

ikmal imtihanl::ırı 25/8/1941 
den 2/9/1941 re kadar yapılaca

ğından ·bu husustaki programın 
mektep idaresinden öğrenilmesi
ni alakadarlara tavsiye ederim. 

Musevi Lisesi Müdürü 

Yüksek Öğretmen okuluna talebe 
kabul şartları: 

Oku1un gayesi L1seiere öğretmne yetiştirmektir. Yatılı ve parasız olan 
ve tahsil müddeti 4 seneden ibaret bulunan Okul aşağıdaki Şubelere ayrı
lır: Turk Dili ve Edebiyatı, Felı;efe, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik -
Kimya, Tabil !limler, Yabancı Dil •Fransız, İngiliz, Alınan Dili ve Edebi
yatı.> Okula girmek ıc;in Lise Olgunluk imtihanım başarm>ş olmak ve bi
lahare tarihi tesbit ve ilan edilecek olan kabul imtihanını ka:ı:anmak şarttır. 
Namzet kaydı !Eylülde başlar ve Salı, Çarşamba ve Cuma günleri Okul 
binasında yapılır. Daha fazla taJsilat almak istiyenler Okula müracaat ede-
bilir leı·. · ( 6958) 

IRLOH 
Saatleri kat'iyen şaşm1..~ ve sahip
lerini şaşırtmaz. Israrla ARI-ON 

saatleri arayııuz. 

Deposu: 

z. SAATMAN 
Sultanhamam Camcıbaşı han 

İstanbul 
......... mm .... - .................... _...,.<J!j 

Yüksek ziraat enstitüsü veterineı· 
fa.kül tesi ask eri kısmının kayıt 

tJ e kabul şartları 
1 - Ankara Yüksek Ziraat Enstitıiı<ii Veteriner Fakültesi kısmına bu 

yıl sivil tam devreli liselerde iyi ve pt>k iyi d'-'recede mezun olan ve olgun· 
luk imtih::ı.nlı-rını vermiş olmak ş;ırtile talebe kabul edilecektir. İsteklilerin 

aşağıdaki şartlan haiz olması l<izımdır. 
A - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak, 
B - Yaşı 18 - 22 olmak (22 dahil) dir. 
C - Beden te~ekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hizmete 

müsait olmak •dil rekdketi, olanlar alınrmıı .. > 
D - Tavır ve hareketi, ahlakı kusursuz ve seciyesi saglam olmak, 
E - Aılesinm hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak ~bunwı için de za-

bıta vesikası ibraz etmek> 
2 - isteklilerin müratıırıt istidalarına şu ve~ikaları bağlamaları 1€ızımdır. 
A - Ntifus cüzdanı veya musadd:ık sureti, 
B - Sıhhati hakkında tam teşekküfüi askeri hastahane raporu ve aşı 

kağıdı, 
C - Lise mezuniyet \'e olgunluk ı;;ehadetnamesi veya tasdikli sureti. 
D - Okula alındığı tak<lirde askeri kaııunı. nizam ve talimatları kabul 

ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli taahhüt senedi. 
'Tıılebe olrnldan istifa etmek isterse okulca tahakkuk ettirilecek masrafları 
birden verir ve bunda taahhüt seuedin~ kaydedilir. 

E - Saralı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpmmaya müptela 
olmadığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli taahhüdnamesi. •Bu gibi 
~astalıklardan birile okula girmezden evvel malül oldukları sonradan anla
~ılanlar okuld:ın çıkarılır ve okul masranarı velileııne ödetilir. 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şllbelerine istida ile 
müracaat edecekler ve şubelerince 2 inci maddede bildirilen evrakı ikmal 1 

ettikten sonra Ankarada Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askeri 
talebe amirliğine gönderilecektir. Müracaat müddeti eylülün 25 ine kadardır. 
Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul şehadetname derecelerine ve müracaat sıra- 1 
sına göredir. tstekli adedi tamam olunca kayıt işleri kapanır ve kabul edilen 1 
lere müracaat ettikleri askerlik şubelerile tebligat yapılır. (6933) 

!inhisarlar !I: Müdürlüğünden :j 
Cinsi Miktarı Muhammen% 7.6 tem i natı Şekil Eksiltmenin 

Lira Kr. Lira Kr, gü nü saati \ 
Paspas 50 Adet 328 60 24 65 açık ek. 2/IX/941 9.30 
Ampul 1255 > 674 00 50 55 açık ek. 2/IX/941 9.45

1 
Selofan kağıt 60000 > pazarlık 2/IX/941 10 
Bilyalı yatak 112 > pazarlık 2/IX/941 10.15 

ı - Yukarıda cins ve miktarı yazılt 4kalem malzeme hlzal<>rında gös
terilen usullerle satın alınacaktır. 

2 - Paspas ve ampullerin muhammen bedelleri, muvakkat teminatları 

hizalarında yazılıdır. 

3 - Eksiltme ve pazarlık yukarıda yazılı günlerde Kabataşt.a Levazım 

şubemizdeki alım komisyonunda yapılacaktır. · 
4 - Ampul, Pac:pas, bilyalı yatak eb'at leistesi ve selofan kağıt nümu

nesi sözü geçen şubeden parasız alınabilir? 
5 - İsteklilerin eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde 

~.5 güvenme paralarile birlikte mezkür komisyona müracaatları. (7443) 1 

Çatın.ıcalı bu fili ihtarı pekala sonra yapılacaktı. Fakat ne de lim 

~Ulla.mıştı. Fakat, ne yapacağım olsa son güreşini hafif P-eçirlnek -----m:n-.li!ll--•S Ü M ER BAN/{• ... • a 'L 
bilmiyordu. Hasmına yaptığı matı1:1pt~. . . . __ lf ~ 
hamleler hep boşa gitmi§ti. Da· Ezınelı :re. ~lıb~lı. muhakKak YERLi MA' A PAZARLARI 
ha ona ne vapmalı idi? sure~t~ bırıb~r~c~ı . ezecekler 

Çatalc:ı.lı, son ham.lelerine V? bı:ın~~n ._lnrıs~ .galip gelscde 
geçliği sırada. hasmının hamle- bır günku gureş ıçın v1.1;c~t~ar~
lerile ka~ılaştı. Hergeleci, nara da .. lııa~. ~.almıyacaktı. Bı!1.bırlerı-
larına bn.!:hmıştı . ni ?ldurl~~~~lar?ı sabahı.c;ı n_~ ·°:~a 

Bir n:ı:?a salladı: cagını d~ş.un~ı.~'orlardı. Kuçuk 

H . . ı Ahın t b , Hergelccıvı duşunmez olmuşlar--- ay< a c e .• 1 He:?:g('lc.-cinin bu narası güre- c ı. 
§C girecc;;'iııi gösteriyordu. Ni

( Ar1txııs-ı var) 

tekim k1rk beş dakika sonra ~~vvvvV'v~""-l'V'"'-"""'vv-""""". 

güreşe girdi. Henı d6 doludizğin 
girdi. 

Hergcfod, ılk hamlede hasmı
na b çapraz topladı. Zorlu bir 

Sahibi: A. Cemııleddin Saraçoğlu 

Neşriyat Müdürp: Mac t Çetin 1 
Basıldığı yer: (H. Bekir Gürsoylar ve 
A. Cemaleddln Saraçoğlu matbaası) 
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Şartnames_i mües.sesemizce hazı rlana~ asgari" 2b.OÇ>O azami 30.0ÖÔ 
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Pazartesi günü saat 14 e kadar müessese rn~ke.zin de Müdüriyete tev· 
di etmeleri ilan olunur. 

maaca:mıBiEliillllliı:ilmizım.a;!tillll!lral!!!!Z:~~-alll!llıımtl!cm:ııısım:mm!lllla81ma .. mm11aa~ 

- Bu ciheti hiç merak etme. 
Mukadderat ne ise o olur. Kar
deşledmiz, Mısıra yapacakl3:?'ı 
dördüncü seyahatte de babamı
zı getireceklerdir. Buna bütün 
varlığımla eminim. 

Bünyamin, akıl erdiremediği 
halde, bu teminatı memnuni -
yetle karşıladı: 

- P eki ağabey, dedi. Sözleri
ne inanıyorum. 

- Ey zavallılar! Bu iŞi 
işlediniz? 

Diye sordu. Hepsi birdtJ! 
retle gözlerini açtılar: 

- Ne işi? 
- Ne işi olacak! Ka~ 

nizi. bilmiyor musunuz? 
hazretlerinin gümüş ın 
kayboldu. Onu siz 
mı? 

-Hayır! 
İki kardeş, o gece geç vakte 

kadar oturdular. Hep Kenan 
ilinden ve babaları Yakuptan 
bahsettiler. Yusuf, bu arada a
cıklı macerasını da anlattı. Ni
hayet uykuları geldi. İkisi bir 
yatağa yattılar. Birbirlerine 
sanlıp uyudular. Kalktıkları 
zaman güneşin çoktan doğmuş 
olduğunu gördüler. Karınlarını 
doyurduktan sonra hükfunet ko 1 

nağı vazifesini gören saraya git 1 
tiler. Orada diğer kardeşleri ile 
buluştular. Yahuda, hemen sözeı 
başladı: 

- Saraya sizden b>UU', .~-"' 

- Ya melik! dedi. Biz kara
rımızı verdik. Bugün mutlaka 
yola çıkmalıyız. İhtiyar baba
mızı fazla meraklandırmamak 
için vakit ge~irmemeğe mecbu- 1 

ruz. ı 
Hazreti Yusuf, itiraz etmedi. 

Çabucak muamelelerini yaptı.

1 Kendilerine on bir deve yükü 
zahire verilmesini ve bedel a-. 
Jınmamasmı emretti. Bir ada
mın kulağına da: 

- Benim gümüş tasımı, kim
seye sezdirmeden Biinyaminin 
çuvalı içine koy! 

Diye fısıldadı ve sıkı sıkı 
tenbih etti: 

- Bunu ikimizde:n baskaı:;ı 1 
bilmemelidir. Bir yerde geve -I 
zelik yaparsan kendini zindan-
da bulurı:ıun! ı 

• • • 
Kervan, ikindi üzeri yola çık- l 

mıştı. Ağır ağır ilcrliyordu. j 
Bünyamin çok müteessirdi. Çün j 
kü Yusuf ona kendisini bırak -
mıyacağını söylemişti. Halbuki 
diğer kardeşleri ile birlikte i~te 
gidiyordu. 

Şehirden çok U7.aklaşmanıış -
lardı ki arkalarından bir; 

- Durun! Durun! 
Diye bir bağırtl işittiler. Baş

larını geri çevirip bakıııca bir 
sürü atlının g,elmekte olduğunu 
gördüler. Buna bir mana \"ere· 
miyerek şaşkın şaşkın birbirle
rinin yüzüne bakmağa ba.şladı
lar. 

Atlılar, yanlarına gelir gel
mez durmuşlardı. İçlerinden bi-
risi l 

safir kabul edilmedi. Eıll 
siz aldınız! 

Yahuda, kardeşlerine 
larını işaret etti: Sonra ~ 
lerini hırsızlıkla itham ed 
dama döndü: 

- Bize a~ıktan açığa 1 

ediyorsun. Bizim hırsız c 
mıza imkan yoktur. 

- Fakat gümü.ş maşraP 
kanadlanıp uçmaz ya!.. . 

- İhtimal başka birisı il 
tır. 

- Sizden şüphe ediyorllf 
ğer onu siz alnıadınızsa Jllı; 
de edin yükleıinizi arıyalıfl 

- Raz1yız! Fakat bizde 
mazsa kırılan izzeti nefSl 
nasıl tamir edeceksiniz? 

- Siz& bir deve yükÜ 
zahire veririz. Ya sizde 
sa!... Jı 

- Kimin yükünde çı 
hırsızlık yaptığından do~.ll 
nu bhdm kanunumuza goıi 
zalandıı ırsınız. 

- Sizin kanunuz hırsızlı 
• '1 

pan adama ne ceza verır · 
- Malı çalınan, malını 

nı esir olarak yanına alır,cfıd 
se satar, dilerse kendi işi 
çalıştırır. 

- Hiç de fena bir kanıı11 

ğil. Zaten melik hazretl~ 
sizin gibi güçlü, kuvvetli vıır 
lara ihtiyacı var. Araro.ag& 
lıyoru7.. 

- İ:;;te biz de yüklerin.ıi~ 
bcst arayabilmeniz içıJl 
çekiliyoruz. . 

Ya.kup oğulları, kendıll 
fcvkalf~de güveniyorlardı · 1 si birden gel"i çekildiler. ;\J~ 
hemen atlarından inip 'f 
arnmağn b:ı~ladılar. Arad1 

m hiç birisinde lmlamadıl!\1 

rannıaçhk yalnız bir yük .I<f 
tL O eh~ Btinva.nıine aittı. 
ya.minin bi:!yle bir şey yul 
sına knt'iyen imkan olJJ18 

ir.in Ytıkıı) oihılları kerı 
davayı kazanmış adıiedlyor 

'1'akat r:etice umdukları 
çıkmadı. Hazreti Yusufıır'. 
nıi.iş ınnsrap:i.sı. Düny::uniıı 
küııde bıılundu. (Arlrnsı ' ' 
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Küçük tas~rruf 
hesapları 1941 
iKRAMİYE PLAN 

'KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 ~ayıs; 
1 A~ustos, 3 1 kincitcşrln 

tarlhlerlf\de ya ılır. 

1941 IKAfı.~İYElER; 
1 adet 2000 Llıalık = 2000.· - J... 
3 , 1000 . > = ::ooo.-

, 
2 > 751) > = 1500.- ' 4. > 501) > - 00.--
8 l> 250 .. = 20-00 . 
Ş5 > . l{J(l , · :._. "35CO.-

8tl )) 50 :r 
t • -= 4000.-.-

't 

300 , 20 .. = ('!'100 . ....-


