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Maarif Vekilfiğl yayırievlerinde v• • 

bütün kitapçılarda bulunur. G667, _ J 

Harbin 
yedinci 
haftası 
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Bertin bildiriyor: • 1 

Ras lıar6inin uzaması za. 
man btıkımından d4 A iman. 
ya için bir zarardır. Alman. 
yanın başka cephelerdeki 
boğuşmalarda kaybedilecek 
ıamanı yoktur. Zaman da 
A imanya için esans kadar, 
g·da maddeleri kadar, toy. 

J 
yene ve tank kadar esaslı 
rol oynayan bir unsurdur. 

L j 
Hüseyin Cahid YALÇIN 1 

/A, ım_:ın - Rus harbi b~la
~ dıgı zaman, en ciddi Al-

Tahliye ecliJettği sö~ienen Mosko, a ..ehrinden bir manıı.ım 

man kaynaldarı altı haf
ta ıçinde Rusların hesabı tes
viyo caileceğmi blıyük bir 
k:~t 1yct ile tem1n ediyorlardı 
İllt gi nleı· Almanların hesap~ 
hmndn yanılmamı§ oldukları 
z~ıru verdi. l:..:arbin birinci 
hat tası sonuııda, Alma11 rad- j 
yosıı zajer trampetlt"ri çalarak 
sabahtan alışama kadar ciha- Radyo ' r , 
na paı lak muvaffakıyeUerden • 
b~hsettı. Pakat haftalar geçti G f . 1 IA L M A N • R U S ı 
Nıhav~t altıncı hafta da bitti ve r aze eSI j 
Yedıncı haftn. başladı. tlalbuki HARB 
h~rp bıtırıek şöyle dursun, Le- 0---

~gr~d, Kıyef ve Moskova şe- Sov il J ·ı 
hıdenndeıı biri bile hen·uz· d'' ye er ngı - Moskova bildiriyor medi, ıLS- lereden askeri Dir ı-ıu~tclehhüme mahal kal-

. ~aınası ıçm derhal tem.in edelim yardım bekliyor 
kı Sovvetler Birliği arazisinde -

Şiddetli 
muharebe 

oluyor 
-~Jman oı'dutannın ihr!lz et.tikle ' 

l"1; muvaffakıyetleri isti~faf .,._ 
diyo d ~.li · .,-

~ egı z. Muharebenin ne-
ti~esı hak:kındn da hükiim ver
mıyomz. Ayni zamanda bir 
harpte galebt-nin, meşhur bazı 
şehı!lerıu -zapkclilmesi yahut 
e d ~ J m e m e s i ile taayyün 
etmiye<:eğıni de biliyoruz, Fa
k~t bugunkü Alman - Rus bar
~m~e .. Alınanyanın tcmın ettiğı 
~tUnlugun deı~esıni ölcnıek 
~çın ObJektif bazı unsurlaruan 
Jatifade Merek şahsi bir fiki 
~e kanaat peyda. etmek lüzumu 
a.rşısın~ höyle davranıyoruz 

ır .e ınmek li:rnidi arbk ta 
onamıyle kaybolmuştur B 
tebliğle~. ~oğru olsaydı 'netic 
ti aE?~a tu;ıu o.~ak icap edecek 
h · .etmu teblıgler müstahkem 

Garb cephesine asker 
çıkarslmasım istiyorlar 

• 
Mihvere göre: 

fngiltere Ruslara lran
dan yardım~ düşünüyor 

~ 
Ankara, <Radyo gazete- ' 

si) - Alman iieri hareketi 
tahmin edildiği kadar sürat
le inkışaf etmemekle beraber 
SovyetJerin vaziyeti de pek 
nazıkt1r. Bu sebeple Ruslar 
İngıhz.led yardım için tazyik 
eunektedirler. Fakat şimdi
hk bu yardım garp cephesi-

< Sonu sayfa 3 ıütun 4 de) -

Amerika ile bir 
anlaşnıa yapıldı 

---o--

Sovyet - Mançko 
hududunda hadise 

Moslrova, 5 (a.a.) - B.B.C.: 
Sovyet orduları umumi ka • 

:ııarga.bının tebliği : 
4 Ağustosta Kolın, Smolensk, 

Bialia Tserkov istikam.ellerinde 
şiddetli muharebeler olmuştur. 

Sovyet tayyareleri, kara kuv 
Sonu sayfa 3 ıUtun 3 de)) 

atlatın parçalandııhru R s 

b~ulannın irtibat~ ı'.nahru1:n !li!!ll'ljııılı·a ., .,.,;.;@ .. ll!l!iil!!!l!!liliiiillemi!ııııi!'liiiiii!iiiıii~l!!ii!l-ii;iii~l!iliiiiiiiiilııiiiiliil!iiıiiliiiiili.ılıillıiı -1ı111~
' >r hal~ ll'elclıklerini, kwnanda 
vah~.etı. kalmadığını, her taraf- HARP VAZiYETI • ~~~ Rus ordularının ihata 

gıni bildirdiler. Tank, tay- '!iiöıli•!ll!!!!ı~~~aıoml!iillllliiiil_ .__llıılııi_!lli!!!! ___ ...._""""~!!i!l!!!!!ii!ii*iiiiliii•-
yare, kamyon ve insan itibariyle 
0 .kadar zayiattan bahsolundu 
kı bunlar doğru olsaydı artık 
çarpışacak kuvvetler kalamıva-

. caktı. Resmi tebliğlere itimad _ 
sızbk beyan erlerken yalnız bir 
tarafın. tebliğlerini kastetmi o-
ruz. lkı tarafın •-bliö-"t y 
b .. ··k b' ı.c b"- ını da 

uyu ir kavdı ihtirazi ile kar
şılamak znruretindeyiz Bu 
~bJiğlerd~n ancak bazı. objek
tif ;.ınsurlarla mukayeseler 
Y!:iPrnak ve muhakameler yü -
rutmek suretiyle bir mana 
<;ıkarmaıfa çalışmak zarureti 
vaı·dır 

Sovyet-Alman Harbinde 
Doğudaki kanlı savaşlar, bu gidişle 

mevzii bir mahiyet alabilir mi ? 

Emekli General Kemal Koçer 
~ YAZAN: 1 

Ukraynada Hariciye Vekili- Ş. Sar.açc _:,:.u-~ 
harp çok l k • • ·ı l ""'k J ı şiddetlendi mem e etın sıyasetı e a a aaar fı 

hadiseler hakkında geniş 1 Bir habere göre 

Smolensk 
muharebeleri 

beyanatta bulunJu 
1 

sona erdi 
'Ankara, 5 (a.a.) - C. H. P. Umumi 

heyeti bugün 5.8.1941 salı günü saat 15 de 
Reis vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın 

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu söz 
alarp.k bir aydan fazla bir devreye ait siya
si ahval Ye vakıalar ve memleketin siyaze

< Sonu sayfa 2 •Utun 6 da) reisliğinden toplandı: \ 

İKİ SOVYET ALAYI ••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••e•••••• .. ••• .. ••••••••• 

~~fJ~~:;~:.GALATADA MÜTHiS BİR KAZA 
yarmak için yaptıkları teşeb • .,,!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!l!!!~!-~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!f büslere mani olmuşlar ve mu - ~ 
hasarayı daraltmışlardır. Düş.
man teşkilleri hısmen imha edil 
miştir. Harekat sahnesi Smo: 
lenskin 100 kilometre cenubı 
şarkisine kadar genişletilirken 

yeni Tip 1 Dün dörder katlı iki 
ileri hareketimiz karşısında 

· baskına uğrayan diğer bir düş
. man teskili de kısmen imha ve 
kısmen' ihata edilmistir. 

Ekmek ev yıkıldı 
piyasaya 

Estonyada Taps ~ehri zapte -
dilmiştir. 

Savaş tayyarelerimiz, dün ge 
çıkarılıyor 

ce birbiri ardından dalgalar ha- İstanbul beledi;yesi yüzde 
linde Moskova üzerinde uçarak doks~ın randımanlı saf buğday 
askeri veya milli müdafaa ba - ekmeğinin piyasaJa çıkması ba
kımından ehemmiyeti haiz he- zırlıklarına devam. etmektedir . 
defleri müessir bir surette bom ı Toprak mahsulleri ofisi. d~den 
balamışlardır. . . itibaren fırınlara yem tı~ un 1 

Hava kuvvetlenm1z tarafın - ~ tevziine başlamıştır. Ellerınde ı 
Sonu sayfa 3 sUtun 3 de)) eski tip un mevcudu tükenen / 

fırıncılar bu sabahtan itibaren, 
y · ~Ph. ekmek imali:ıc başla - · 
yacaklii-dır. Fakat bazı fırın -
cılann elinde bir kac günlük ima 
lat ihtiyacını kıarşılayacak mik
tarda eski tip ekmek unu mev
cut olduğundan bunlar ancak 
bu unlan tamamen imal ettik -
ten sonra yeni tip ekmek imal 
edebileceklerdir. Bu itibarla ye 

Amerika 
harbe doğru 
koşuyor 
~ 

lngilterede Japon
yaya karşı hare· 

kete geçecek 

~ni tip ekmek şehrimizin muh
telif mmtakalıannda rur kaç gün 
fasıla ile piyasaya çıkacaktır. 

Diğer ta.raftan belediye elle
rinde eski tip un bulunan fı

rıncıları, bir beyanname ile el- ·, 
!erindeki un miktarını belediye 
iktısat müdürlüğüne bildirmeğe 1 
mecbur etmektedir. Beyanname , 
müddeti varın akşam nihayet 
bulacaktır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi ye
ni ve eski tip unları ayni fiyatla 
verdiğinden şimdilik ekmek fi- ı 
yatlannda ne bir 2lalll, ne de bir 
tenzilatı mevzu bahis değildir. 

Bir Amerikan 
gazetesine göre 

Büyük bir tesadüf eseri olarak 
kaza yaral~umalarla atlatıldı 

Dün öğleden sonra, Galatada 
Necatibey caddesinde bir inhi
dam vak'ası olmuş, bir tesadüf 
eseri, kaza insanca her hangi 
bir zayiat olınadan atlatılıruş -
tır. 

Vak'a korkunçtur. İki tane ı 
dörder katlı ev olduğu gibi çök
müştür. Ancak, bina çökmeden 
evvel bir kaç dakika sallandı
ğı için caddedeki halk kaçışmış 
ve bunların bağırmaları üzerine 
de binaların altındaki dükkan--

larda bulunan müşteriler kaça 
bilmeğe zaman ve fırsat bula · 
bilmişl~rdir. 

Çökü.ş nasıl olduf 
İnhidam saat tam 2 yi 20 da

kika geçe vuku bulmuştur. 
Evvela kösedeki 209 numa • 

ralı avukat Halid ve Çamlıcalı 
Mustafaya ait olan bina birden
bire sağa sola doğru sallanm::ı.
ğa başlamış ve bir kaç dakika 
sonra da old" ,u yerde içi boş 

(Sonu sı>.j(fa 3 sütun 5 de) 

-
.._ Kazın şurasnu ! 

Eli~izde objektif hakikatler ı' 
pek azdır ve şunlara inhisar 
etrnektecJ;;: 

1 
- Alnınnlann altı haftada 

~us harbini bitireceklerine dair 
u:har etmiş olduldarı kat'i k _ 

Harbi mevzileştiren amiller 
arasında muhasımlardan biri
nin, kat'i neticeyi almak için, 
neye mal olursa. olsun, hareket 
hedefine yürüyememesi, dar bir 
cephede aşılmaz tahkimat sis
temleri karşısında kalınması 
mütea:rrızın yıpranması ve yo~ 
rulma.EI gibi mühimleri vardır. 

Büyük harpte garp cephesi 
harekatının mevzileşmesinin se
bebi, Marne muvaffakiyetsizli -
ği idi. Şarkta Tannenberg ve ı 
Mazori hezimetlerinden ve Bro- ~~tl' 

işgal alflndaki 
memleketlerde 

isyan başllyor 

1 FIKRA 1 

Ayak altında duran 
cifte Tanrılar ... 

Demiş, kazmışlar. Çıka çıka 
bir koca küp dolusu raltın çık
mamış mı? O zaman anlasılrrıış 
ki rahmetli filozof Tanrıya küf 
retmemiş, muhteris insanların 
Tanrıdan önce t:aptıklan altını 
kasdetmiş. Edebiyıatça, remiz<:e 
söylemiş amma anlayacak adam 
bulamamış. 

nu~ a 

k t -laZapteyle<likleri muhak -
~ o n bazı bllvük Rus e-

hırlerinin mevcudiyeti ş 
Munzzanı bir harb' 'lt h 

içinde bitirıncyı· ı'dcl! a ı. afta 
bT ıa edıp d 1 ı ırmemek bir kabahat d ~. e 
dir. Bir mağlflbi,vet mfın:!;~; 
da tazammun etmez; neticede 
o-alcbeyi kazanmak kabil olnıı
yacağnıa ela delil teşkil eyleye
mez. Fa:ka t her halde bunun 
bic manası olmak icap eder. 

Bu manalar ŞU olabilir: Al
ın .... nlar hesaplarında yanılmış
lardır. Almanya yalnız Sovyet
ler Birliği ile mücadele halinde 
bulunsaydı altı hafta devam e
d~ceğıni t:ıhmin ettiği bir lıar
bın uzayacağını anlayınca icap 
eden gavreti tecdit ve tczvit e
der ve nihai 7,afm·i lemine~ çalı
~~ı·cıı. Ua}bttki Almanyaıun kar
dı lnda esaslı bir d~ı.nruı var
lıı r: . lııgilterc. Almanya. nnun
til lnLıcndeleyi uzun müdd~t ta
ku ectm yahut gev~Lip bütUn 
k vv~tl~rini bn(lka cephede baş
~bır d~m:ınu tevcih edeme7'. 
eq ~.:ı·a lli4B lırıl'blndc feda 
vı:: ebıleceği uınaıı. taııir, tayyııro J 

lll.alıP~ mı1rtarrn1 tayin ve. 

tesbit etmiş olmak icap . eder. 1 
R~s harbi uzayıp da ilk tahmin 
edılen . ;nıktarlardan fazla zayi
at verılirse AJ:ınanya asıl düş- J 
man olan l . 
zayıf' k 1 ngiltere karşısında 
' a ır O takcl' üzerinde ·h· ırde, Rusya 

ı raz edec • . k t•• b. galebe bile hi : , e171 a ı ır 
C.. k'' İn · 1 fayda vermez , un u gıllereye k .• 
lul} olunca Rusyadakfrşıf mfg: 
hiçe clüser. za er erı j 

Bundan başka, Rus harbinin 
uzaması ~an . bakımınd·an da 
Almanya ıçın hır zarar<lır. A.1-
maııyanın başka cephelerdeki 
boğuşmalarda kaybedilecek za. 
m:ını voktur. Zaman da Alınan. 
ya i~in esans kadar, gıda mad
r.eıcri kadar, tay,•aı·c ve tank 
kadr esaslı rol oynayan bir 
unsuıduı·. 

lşte bunları düşündüğümüz -
den dolayıdır ki Rus harbinin ilk 
ümit ve temin edildiği gibi altı 
hafta içinde bitirilmemiş olınası
n<ı. büyQk bir ehmnmiyet atf
et»ıek nı~buriyctindeyiz. Al
man dosllarmuz d<endilerine çok 

silof ordularının Karpatlarda., 
fi' e r i atılmasından sonra Rus
lar, yarma hareketlerini karşı-

(Sonu &ayfa 2 sütun 2 de) 

fazla güvendiler, gurura kapıla
rak takındıklarının fevkinde bir 
iddia da bulundular. Halbuki 
Rusyada altı hafta içinde değil 
altı ayda galebe edeceklerini 
başlangıçta söylemiş olsalardı 
buna kimse ses çıkarmaz ve Al
man kuvvetlerini 1stihfaf etmez
di. 

Altı hafta içinde Almanların 
harbi bitircmediklerinin inkar 
kabul etmez delili jse müca
delenin devamına dair gelen 
harp tebliğlerinin :mevcudiyeti 
ve üç miihim şehrin el'an işgal 
edilmediğinin güphcsiz bulun
~~sıdır. Bu şehirler yarın düşe-

1 rler. Fakat bir Rus ordusu 
n:evcut oldukça ve muntazam 
rıc~t ~ebildikçe malum ı:ıehir
~e:ın duşmesinin de Almanlar 
ıçın ~or1ufP.ın artmasından baş
ka. ~ır mana ifade etmiyeceği 
a.~ıkardır. Hasılı "altı hafta 
iddiası akim kalmıştır. Bund~ 
çıkacak neticeler merak ile 
beklcıınıeğc doğerıidir. 

Hüseyin CnhM YALÇIN 

.,, 
Amerika Reisicümhmıı Roosevel 

Amerika 
Japonyayı 

p rofesto etti 

/ngilizler Siyama 
bir filo gönderdi 

Ankara, (Radyo gazetesi) -
Birlesik Amerika hükumetinin 1 

gittikçe harbe yaklaşma tema
yüllerinin biri de yarından iti -
baren hükfımetin bakır made -
nine el koymuş olduğudur. 

Benzin sarfiyatının tahdidi 
şimdiye kadar iyi neticeler ver
miş ve sistem mükemmelen iş
lemekte bulunmuştur. 

Nevyork, 5 (a.a.) - Ofi: 
Yal'l resmi mahfilde "benzin

siz pazar giinü,, usulünü tatbik 
veyahut herhangi bir başka u
sulü kabul etmek üzere benzinin 
vesilrnya tabi tutulmo.sı siste -

(Sonu sayf.a 3 sütun 2 de) 

' Yazan: Aka Gündüz 
Nevyork, 5 (a.a.) - Nevyork Bugün de öyle bir hayat fj. 

,Tribun gazetesi yazıyor: Bu masalı kim uydurmuşsa, lozofu bulunsa da: 
Rusyada devam eden muha- doğrusu iyi uydurmuş: - Hey muharipler! dese, sl-

rebenin ilk haftaları zarffındıa Farabi mi, İbni Sina mı, Ab- zin taptığınız Tanrı benim ayak 
ne miktarda hava filoları kayb- dülkadir Geylani mi? pek bilmi- larımın altındadır, işte onu çiğ
edildiği, kaç zırhlı fırkanın par yorum. Fakat her halde meşhur niyorum !. 
çalandığını, Alman harp pot.an- Şark filozoflannda.;ı biri olacak. I3u devirde bu söz için ta~a 
siyonelinden ve Alman mille - Şama gelmiş. Herdem dalalette tutuluo tutulmıyacağ·ını } t:H 
tinin maneviyatından neler is- olanları bir meydanda başına kestiremem. Fakat sözün'ih. 
temiş olduğunu hiç kimse hatta toplamış. Şundan bundan konu- doğruluğunu ta.selik edebilirim . 
Bitlerin generalleri bile bilemez. şurken sinirlenmiş. Birdenbire Gerçi ay~ö-ımızııı 'altuıda Plt n 

İşgal edilmiş memleketlerin ayağını ''ere vurarak haykır - do 'u küp yok. Olsa bile An1 i
milletieri arasında bir isyan nuş: ka kasalarındadır. Bize yar -
dalgası yıavaş yavaş şişerken 1 - Si7Jn taptığınız Tanrı be- maz. O halde ne olabilir? Bil· 
İngiliz bombaları gitgide ziya _ nim ayağımın altındadır, işte o- nıesi kolay: Toprak! 
deleşen Alman şehirleri üzerin- mı çikniyorum!. Herkes toprağa tapıyor. ı,fü. 
de infilak etmekte devam edi _ Vay! Sen misin diyen? Ne kü- barck altından çok daha ca :ih<-
yor. Bundan b~ka İngilizlerin für. ne küfür! Adamcağızı linç li \"e realite. 
yalnız hava sahasında taarruz etmişler; imanını yenilemeğe Altın, elmas topralfkn •l ar, 
fikriyle hareket etmediklerini vakit bulamadan ölmfü3. I<ömür, demir topraktan. cı;rnı. 
i b.li Gel z:unan, git zaman, akıllı Pc•trol ve müştekları toprak 
c e ı yoruz.,, l t k B''t· . t• 1 • 1 padisa ılardan biri Şama gel - an çı ar. u tın ıp 1( n.ı mat -

Atman halkı endişe içinde miş. Bu masalı söylemişler. Pa- dekr topraktan çıkar. EkmE"k 
Londra, 5 (a.a.) - Afi: dişalı düşünnıli§: Öyle, tarih - topraktan çıkar. Bir g,in top -
Londranın salahiyettar bir lerce tannınuş, hak~ki bir bilgin rak kızsa da iki yıl hıç bir şı:•y 

menbaından öğrenildiğfoe gö- böyle sac:;ma şey söylemez. El- venn~e, ~üny~ gık ciiyemPoeu 
re, Alman halkı, şark cephe -1 bette bunda bir hikmet olaoak, kuyrug-u titrctır. 
sindeki harekatın betaetindcn demiş. Kıssadan hisse çıkaralım: 
ve Alman kıtaatırun uğramış Arkeologlara aratmış aratmış, , Dm?ek oluyor ki harp mr.c;ı·1i
olduğu müdhiş zayiattan dolayı, taratmış, vazettiği yeri buldur- ' yeti korkusu, sulh a~kı, h:ıy;ıti 
fevkalade endişe etımeğe baş-~ muş. (Sonu s:ıyfa 3 ııutun 4 de) 

lamıştır. 1 -
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Fıy:ıt mlirakabe teşkilatı mc 
mm .ırı dun l 'den bazı muh 
tekiri rı adllve)r-c rmiştir. 
Pcndık Y ' in kalt 11 nu-
Jnl'I r da F tm!l Seyhan mani -

• 
1 

So Yuf .. Alman inde 

SABAA 

roKuYuou~,, .. 129• _ ,, 

DiYOR Ki: 
"ls·m e 'b.,, t .... r"m'n 

-o-

i ayete yapı'an bir 
m - iac attcı.n sonra 
yenid n tazelendi 

S'lİr' Agoptnki define i~i 
yeni bir h ~ gırmiştir. Bir 
füi g'Jn ev.el Yillycte yapıl. n 
bir mür at a bu bahis yeni -
den cnnlannuştır. 

Milrac'l tı y pnnlnr eski Sey
ri:.efa.in mutemed erinden ve 
·ıen D:ı.rül~ cezedc 7 nci daire 

19 un u ko - ~ bulaıı:ın 
Mchhmet ı ·uri ile gene ayni 
koğurta at n rkndnşı Btıl -
P" ry lı muhacır 110 yn.'.}lllda 
MU.St fa o ~lu S lıhtir. 

B. ;i.ehmet Nuri v:ı.k'a hnk
kınd[t şunlnrı Jy1emeld.edir: 
"- Arka~ m Mustafa oğ

lu Salih B.utgaristanda. iken 
tlefiocyi ,r:"men ihtiyar Erme
nin bir arlrn.daşı ile ahba.p ol
mu§, ihtiyar ermeni defineyi 
go:::ndUğtl yeri yalnız bu adama 
söylemiş, o ela oleceği zam:ın 
Snlihe i a ctmi. , Sahh sırf de
fin"' ı meliyle buraya 
l icret etmiş, f kat hastnbna -
ı ak Darilla r ye düşmüştür . 
Or da ban . Bız anı.mak 
için p ra bu. 1 1~mızdn.n hic 
bir şey y. • İste bu sıra-
larda nda H:ı ganoşun te-
sebbiısüııü nelik. l{a?.ıvı 
merakla takip ediyorduk. ı .. a. -
kin ora(t<ı bır y eılonıya.cnğını 
bili~•orduk, <:ünkü vanlız yer ka 
zıyorlnrdı. Nıtekim bir Rey bu
lamadı! r. F k t P lonyalı mü
tehas ıs hnfriya m l.ıtninden 
'>Onra uletleriJl" d inenin ye
rini bubnu tur. T' t bu ycı i 
d h evvel biz b'li\ rduk. Bina
en:ı vh d f ıne ı n evvel bi
ze aittir ve bu hakkımızı isb:ıt 
· in dcfın nm } · ıi if ediyo-

leccktir. * lıçlleı·c aıcak ·yemek - inhi 
sarlar idaresi dunden itibaren tütiln 
depolarmdnkı i.ııçilcrinc sıcak yemek 

1 tcvtiine ba,slamıştır. t.tskildardnki 
işçiler dün idarenin yemc!lnl yemli 
lerdir~ DJ.ier depalardaki lfÇi.ltte de 
buifindcn ıilbaren yemek v-erilecek
tir. 

ılk once J iın 

lstanbul bcledi ~ ''la•·et 
sıhhat miidüı lül=l ine 
bazı mmtaka.larınd uyuz k
aları görüldi~ğü ıhb:ır cd lmı -
tir. Bu hususta ya ıl n tnlıkı -
kat bu irlcliaların k nıiıba!fı -
ğalı olduğunu güsterm' tir. 

Filhakika şehirde b ı yuz 
Yak'alaruıa tesadtif cdılmıııtir. 
J.ı.,akat turu ıın miktan l O 
tanevi tecavüz clmenıekt d r. 
Bcledivc ve vilayet sıh1ı 
dürfükleri bu uyuz h d 
nin creı hal ön! ] . i . 
gelen bütün tedbirleı i nlmı -
lardır. 

Diğer taraftan 
mi sıbhl ynziyeti bu dan \ 
ki sencfcrc Wl7.n.r. n ç k 
kemınc dir. Bu cııc fo \: 
lan he. en hcınc.n lıı d 
ı~adar atd.r. Bunun n 
lediyc ve vWyet tar fınd 'ı
mı.n ciddi sıhhi teclbu-lcrlc mı t
roplu olduf.11 teslıit dılen •.r .k
sim ve Kır"çeşme sul rın n .c
silrncsid'r. 

Bay Naci Turac 
istifa ctf 

"N·7:ınhmı tje~ 
bsnd ... n yüz ç ... v 

dım. T 

Rıza evvel~ bunu Hay nn sa &<ı• 

narak öldurm U. 
Ali Rıunın muh k e ine <iun 

ikinci ağır cez.act:ı ba§ andı. Kati
lin, cinayetinin ;ı~ır )" kü alt nda 
ezllm ı oldtığu, pcr n halinden, 
çökmllj göz.ferinden ve dUtuncell 
tavt'ından anlaıılıyordu. 

Okunan tahkikat evrakından hlç 
bir tanı:ıılne itiraz etmedi ve nlha· 
yet sorguya çeklllm:c yavaı bir 
•esle lgledlğl tUyler Drpcrtlcl c n:ı
yetlnl fÖyJe anlattı: 

<lir. 
Bunl '.!'dan biri btanbuld n 

gittiği günUn ~n.mı fstanbuln 
mütevccrJlı n hurekct cdeı·ek 
dığe..."'İ d .... t'rtcs1 rK>ba.lı hareket 
ed cektir. Bu rette Mudanya
da.n lstanbtıl:l. her giın \'npur 
bulmnk imka 1 l ıt olmuştur. 
Siımt o tası d haf.tnda. bir 
giin olm::ıl .. tij'.crc p -'lr g 'nlcri 
yapıla d:tır. --------------------c 1 . ; ..... 

art rupu 
toplan ı 

m· .. m .... d·yen 
a .. a. o ar\.4~ yu"var-

t m olm 
t m. b r 49 luk •yanı 60 1 
:ıla ak H11yru:ın ~ n ev 

O anda l<endfmı kayb~ttlnı. Son 
ra .. ını h<ıtırlııyomıyorum. Fı:k .. t 
kaıacn öldürrlilgGm Şükr;ın.ı çok 
acıyorum. 

llund:ın sonrıı muhakeme p· 
hitlerln celbi için baıh bır güne 
bıı:akıldı. 

(Sonu S;ıhlfc 4 autun 

b 
d 

l 
tl 

c 
c 
f 



... 
• 

1 '1ki m . !eri r 
ları ıcla. i1t renin. R · 

::ı • y-ırdım icin b;r yol ar · 
n t nlduğu ırnrctindc t ır 
eu lmektcdir. , 

!rruvl:.ı. ya;ayan Almanlau 1
1 

~:ıvı :t!barilc Tngilizlcrrl n fa"· 

Ilerne, 5 ( a.a.) - "La Sııisse,. 
gazetesinin Ber[n muhabiri b:l
dirivor: 

Bedi.ndeki mütnl'"'a sudur ki, 
Smolcnz.k mey Jnn mulıuı ebesi 
b'tmiş ve Ukrayna meydan mu 
hare besi b:ı.~ ln!ı ıştır. 

ntadıklar:ınn "öre tııgilt re 
Sov yet Rusyaya yardım için 
İran yolmrn gözl.ine l stirmi. · 
tir. Maamafih her iki tara
frı da vektiiğerinin temayüllC'ri 
hakkında en kötü ihtimalleri 

1 
Leriye sürmekte olduğu da unu· 1 
tulmamalıd!r. 1 
1nı;i.lizler.in Alma.a istilii. üslt-r:ne 

AUanfikde bir 
mülakat 
~--

Aslı:cri müşahitlerin nazarı 
dikkati dah:ı. .,imdiden hemen 
hemen tamamen cenupta teınr.e
küz etın''i buluıımnkt::ıdır. Bura
da ı:1arc~al Burienny ordusunun 
kwmı ı•Hllisi hemen hemen ta-

1 mamilc çevrilmiş bulunmakta 
ve Alınan kltaiarının çemberin- 1 
den kurtulmak için Smolenskde 
mare~" l Timo'icnko tM-kalannm 
son iki hafta içinde- gösterdik • 
leri ayni iinidsizce gayretleri 
sarfetn:ıektedir. 

yn ptıkfan a.lcnlar 
İngilizlerin Alman istila i.i:ı

lerile Alman sanayi merkezle
rine yapt1klarını gösteren bir 
haber a!dık. Alaka uyandırıcı 
mahiyetine binaen bu haberi 
aynen okuyorum: ı 

(Kolonya) şehrine (17) nor· 
mal, (14) ağır ve (3) çok ağırı 
hava. taaruzu yanılmıştır. 

RuzveJt ~atıı: s~yyahatcr ~irlıJBtll llllllınrebalar 1 

çı'.<tı, Atlantıkde 'il j 

(Bremen) e (12) normal. (9) 
ağır ve (3) çok a~ır; (Düssel· 
dcrf) a Cll) oormal, (9) ağır; 
(Kiel) e (7) ııomnal, (6) ağır, 
1 ~ok ağır; (Münstcr) e 6 nor
mal. 2 ağır, 3 çok ağır; (Frnnk 
fort) a 5 normal, 4 ağır, 1 cok 
ağır: (Hanovre) ye 7 normal, 
1 ağır; <Hamburg) a ·1 normal. 
1 ağır; 2 çokağır; (Wilhelm
lıafen) c 7 normal ve 2 ağır ha
ya bombat'dımanı yapılmıştır. 

Curchifle bufuşması B'!Ş frrrır/ı 1 i:ıci salıifede 
ht r:>l vetleri ile mesai. tiirliğj yaparak 

mu em... dü~m:ı.nın motörlü cüzütamla • 
Vaşingron, 5 (a.a.) - Riyasc- nna, piyade ve hava kuvvetle-! 

ticümhur yaf.ından alınan bir rinc darbeler indrrmislerdir. 
telsizi.le Rooseveltin §:mal su- Pazar günü düşmanın 20 
lannda gezintıye. devıa.m ettiği tayyare3i, yerde tahrip edilmiş 
bilclirıtmekte, fa.ll".ıt ne i3tika - t· 6 t k b tf k j 
mette gittf<7ı· ~-1 1· t• .... ulmak4-~ - ır. avyare ay e 1 

• 
"b ı:;u.ı .... wıı Pazar - Pazartesi gecesi, I 

(Berlin) de ve dıi~r 16 Al
m~m sehri ve kasabalarına 102 
normal, G4 ağır ve 17 c;ok ağır 
ha va taarruzu yapılmıştır. 

dır. Moskovaya. yapılan bir hücum 
B ı~ün Vaşin::.londa herkes d 'k· Alın t · ' 

merak ediyordu: Acaba İngilte-1 ~~~~:ftır~Ü~ttir. an ayyaresı F J K R A: 
re başvekıli ChurcbiU Miin ... , Ha.va kuvvetlerimizin zayiatı ("D~ .. taraf' 1 itı.Ci .wr ıf.Ma) 
tiği ~uck Roo evelte denizde yokt ... .-....,. .,,~~ u.. f l .. ....+ı~-· mülaki olacak mıdır:' Ma mafih r. n- Aı .1 _____ ... ___ 1 _ men aat er, çarpışma zaruu:~ı 
· · -ı • ı hfill rde b wısıya ~ • ılıBI'•- ... __...... su nüfuzu bu. lotada11, o nüfuzu 
ıyı ID<.ı.&Umııt a aıı ma e u yenı hır anla.5ma o k1tadan .b!.1 aıkide bu kaf'adal1 

~~. u~~~~t ~:a '4:=~ V~şingto~1 .. 5 (a.a.) - "Ofi,, o akideyi' beriki kafadan çıka ~ 
d~ek ne resmi ne d g:ıyri rcs- Sovyet :ıefırı B. ~u~!l~~Y'.. B. rıp atmak gayeleri, nefis mü • 
m! malfımat yoktur. Sumner Welles ıle. goruştu~ - dafaası, hepis tir takım hokka

Amerika h3rba 
Ektftru kosuyor 

(Baş tarafı B'rlnei sayfada) 

ıuinin tesisi düsünillmektedir. j 
Bu tedbir, dün akr.am ilk defa 
yapılan vesika usulıi tecrübesi ı 
W:erine ittihaz edilm' tir. 
Amerika Japcrnyay:ı ı)rotesto 

etti 
Pekin, 5 ( a.a.) - Amerika 

büyü kelçiliği japon bi.Jyük el
çm;::ı nezdinde Amerika alo:Yh· 1 
tarı bazı faaliyetleri prote.,to 
etmiştir.· 

J '1 o ı11a ıın hazı r:aımıatn 
To_!:io, 5 ~a.a:.) - Mühim ja

P?11 ~,azeteai olan "Asahi diyor 
kı: - ,, 

Bir!c.;ik AmE'T'fü nın japon-
yaya karı;a battı ha keti git

ı tı • ~ hasmanc olm:!.kl. .... dır. Iki 
11' mleketi m"n:ı _b tkrini aü 

h bb .. ~ i 
satı karırıhmstır. Artık şimdi 
Ja onya i 'n u .... a ntnnru i 
g ·.önünde t ıt rak hazıı lanına
m z..1.m nı gelmi. tı r. 

: M... !!· ~ :ika ve Çunking 
Ç n hukumetı Japonyanın çem
bcr!cnmesini tamamlamak için 
bu scııenin ilk avlarından heri 
is birlGi yapmışlardır. Binaen
~e~J: jn.ponyanın Fra:ısız Hin-
f çınısı ılc bir mtişterdt müda-
a.a muahede.a' kd . 

dar tabit b' ı a etmesı ku
ır şey olamaz. 

Rııa - .Tapon bit 
tehlikaJ:afl~k palı:tı 

r "lt ...._ mıf 
ngı ere ve Anıeı"ka . . 

devle le Üunking ve I:İotu ~ki 
Hindistanını ihtiva edena\.a 
blok teşkiline ve bu bloka. s~~ 
yetler birliğini de ilhaka Ça

lışmaktadır. Sovyetlcr birliğin _ 
den, yardımları muka~il~nde is
ted\kleri şey japonya ıçın c.~k 
miihimdir. Japonyanın Rusya 
ile bir bitaraflık muahedesi var 
dır. Fakat Sovyetier birliği İn
giliz ve Amerikan mütaleal8:~ını 
kabul ederse japonyanın mus • 
takbel hattı hareketi üçlü pakt 
ile çizilmiş bulunmaktadır. Ve 
Amerika ile İngiltere japonya 
üzerine ne kadar tazyik yapılır 
sa japonya da şarki Asya ideal· 
lerini tahakkuk ettirmeğe o de
rece çalışacaktır, 

tcn ı:ıonrn, ~~Y~ .ıı: Amer~ka b:ız perdelerinden başka bir sey 
arası~da_ yem b}r ıtılaf~aır.e !m- değil. Her hırs toprakta! Gali
z~ edilmıs oldugımu soylemış - 1 ba onun içindir ki insnnlar; 
tir . ' (kimsenin toprağında gözüm 

An!~nıa 8S881Brı yok) diye diplomatlara karşı 
Nevyork, 5 fa.a.) - D.N.B.: rnUtevazi, ·nazik ve zoraki bir 
Amerık:ı hariciye nezareti ile (evet efendim) demeğe mecbur 

Sovyet bü~·ük elçisi arasında. kalıyorlar. 
bugün taati olunan notalar mu- ~---r-··-·-· ... -..-....-~,~~~~--ı 
cibince Birleşik Aıneı ika dev- Maamafih sözcü bundan 15 
leti mühim bir harp malzemesi gün evvel Mançuko hududunda 
teNitaınU. Sovyetler Birliğine ufak bir hadise olduğı.mu sövle-
ri.içhan v.ermeği taahhüt eyle- 1 miştir. · 
mektedir. A~ni 7.amanda Birle-! Mosko~a takliye cdiliyormu .. , 
sik Amerika, harp malzemesi Berlin 5 (a.a.) - Ofi: 
nin Sovyetler Birliğine ihracı Frankfurter Zeitung gazete-
için hudutsuz lisans itasını ve sinin yazdlğına göre Alman 
malzemenin .sevkini tesri et- hududundan gelen haberler. Sov 
mek fuere de Ameıikan tica · ~o:: makamlarının çahşmağa 
ret vapurlarının Sovyetler Bir- muktedir olmayanlarla .kadm 
liği emrine verilmesini tnahhhüt ve çocukların Volganın şarkın-
eylemektedir. ı da Oural mıntakasına doğnt 
Sovyet . M·a.nçuko hududwu?tr. "Moskovadan tahliye edilmeleri 

hadiseler 1 teşkilatına başladığı anlaşıl-
Şnne;hay. 5 (a a.) - D.N.B.: maktadır. Mezkiır gazete SOv

Mançuko ile Sovycller Birli;;i yet makame.rının bu tahliye isi 
arasında hud· dda nhim lıad..ıi ııin a lı miinakaliitı sekteye uğ"
selerin vul<u bulmakta olduğu- ratmaması için k t'i tedb'rler 
na. dair doolasan şayinla.r hak almış oldukları \: e ~ hliye isi
kmd" japon ordusu sözcüsiı a- n 'n mi.iııhasıran ar yollardan 
demi malumat beyan etmiştir . ~ apılacağ':ını iive c yor. 

Milli P~angoda isabet nlsbeti 
beşte Uirden fazladır. 

'l. Ağastosta lstanbulda çekilecek JJlilli 
Piyangoda talihinizi tecrlille ediniz, 

At ynı ışları dai na büyük rağbet gl:ı lir. Halbuki bir at yarışında Gan
yan \eyahud Plfı c, bu iş için yatırılan paranın ancak 'ÜÇ, dört mislini 'e-
1'1I'. Pek ümid cdilmi) en bir at birinci gelirse o zaman getirdiği paranın 
Yekunu biraz daha yi.ıksek olur. 

Fakat bir piyango öyle değildir. İkı liı'alık bir biletle bu paranın 
01>.-000) mislini kazanabilirsiniz. 7 Agusiosta çekilecek MHU Piyangoda 
b~yük ikramiye (20.000) liradır. Bundan başka iki tane (10.000) liralık, 
~ort tane (5.000) liralık, kırk tane (2.000) liralık kırk tane (1.000) liralık 
ık~,._ vardır. (500) liralık ikramiyelerin mikt.arı 80, yüz ilralık ikra
mıyelerin ise 400 tanedir. 

ihtimalleri göze alsanız dahi netice yine lehterur. Cilnkil 7 Ağustosta 
çekileeee Milli PiY8nCOda isabet ihtimali b.._ bizden fazladır. Ylllli. yüz 
bilette 21 bilet ltıUhakkak ikramiye kazanacaktır. 

Talihinizi ıenlf lrliqaeta teorüb~ etınek için oir pJyaJlio bileti lW,ırtalt 
klfidir. 

Sayfa : S 
as 

za 

v yıkıldı 

Ta:sarrtü b noso alın k; memleketin korunu , emniyet ve selam~ 
tini iste..'D.ck det ktU'. K diniz için caıuarken her es içın çal nuş olursunUT., 

Sizin refahınız memle' tin refahıdır. 
Mcmlcl~ctln ı e!ahı sizin refuhınızdır. 

Bir TASARRUF BONOSU 
Hem sizin, hem memleketin refahıdır; kuvvetidir. 

MALiYE VEKİLİMİZ DİYORKI: 

«T .1sarruı: bono lan, paralarını elinde tutan ta nrruC C1ilabına yüksek _ 
faizli çok ınüs:ı.ii bir plfısm\ın teşkil edecek, ayni zamanda her giın dalın 
çok artan 'c hepsinin normal bi.itçc dahilinde ten\ ni ımi.mktin olınıyan 

milli mtıdafau ıhtiyaçlarıınızı kısmen kar~ılıyabileccktir. 

Bir t?sarrur bonosu alırsanız para.nıza yüksclt bir faiz, yurd müdafaa• 
sına da bir çelık zırh \'t>Ya bir çelik kanad ila\ c otıniş olursunuz, 

cebinizdeki- 5 lira ile 

?ARANIZ 

25 > > 
100 
500 

1000 

> 
> 
> 

DAİMA 

> 
> 
> Bir tasarruf bonosu alınıı. 

PARADIR 
Bono almak için \'erdıginiz para bağlanmı:; degildfr. Paı-:ınız cebinizde 

kaldığı haklc üstelik size faiz getirecektir. VMe dolmadan p:ı.reya Uıtiyacı~ 
nız a!ursa her hangi bir Bankaya müracaat ederek bonayu derhal iskonto 
ettirebilirsiniz. Bankalar, tasarruf bonolarını bit.mu vade kıY\Jlıetleri ~ 

~~ I 
3 ay vadeliler % 4,5 
6 ay vadeliler % 5,5 
12 ay vadeliler % 6,6 

Haddile ve muamele vergisi kendilerine ait ~ üzere i:ikQnto f!Wi-ı 

c~Jerclir. 
TQIEUTUf bonosu alıuak için derhal bir B~, ~ Qimaş'ruı yer4 

larde lllalsandıklarına müıacaat ediniz. Ta.tetnıf 'bon$rını. ~ J'tı.ıli(O!ır 
mm ıwml sabi iilelerlı\de de bulaDilirliılil. ~ 

!lir tasamd bonoau j:_ v~_ıanı.. ~ -~-fOli~-:, "' 
UAve~ ~(~) 



Y ENi SABAH 

~~~,~~s~J ELeı' B R A HJ6~] ~ ~'!°:~:~ı 
, SUADİYE PLAJ GAZiNOSU 

Bu ak~m aaat 22 de 

BAY NECDET ~:tı~~fı:ti KONSERiNi 
verecektir. Bu san'atkAr geçen sene.. Suadiye gazinosunda yapılan 

i HAZRETi YUSUF 
~ iLE GÜZELLER GÜZELİ ZÜLEYHA 
~ M* ±Ft!S$-.ae;,;e..I":,ı:~ 

Seyirciler, o derece sakinleş-ı kurtardı. Gtıreş ayağ,a intikal us Müzik 10 dakika 
mis idiler ki, gürültü olacak di- etmişti. 'U5 
ye· nefes almaktan bile çekinir Ha.fıs ayağa kalkıp kurtulun- 8.00 

Haberler 18.25 Konuşma 

Müzik 10.45 Çocuk 

müsabakalarda mümtaz bir heyet tarafından birinciliii kazanmış ' Yazan : Muharrem Zeki KORGUNAL - 48 _,I 

YENi BiR YILDIZDIR --------llU tiınit:siz.liğe kap:ılma.malannı tav- ll sorguya çeksin. İcap ederse '16 
siye ediyordu. Başta zındancı leyhaya da sorsun. K.aiba.!~~ 
ba§ı olduğu ha.ide hepsini ba.tll kendisinde olduğunu o da. ~ 
dJnden kurtarmış, hak dine bağ~ etmek mecburiyetin.de ~· 
lamıştı.. Bu itibarla Yusufun tır. 

halde idiler. ca çırpınarak bir nara salladı; 8.30 
Herkes heyecan içinde idi. --. Hııyda İbram bel. 

Evin saati saati. 

* 19.30 Haberler 

öyle hikum.lar, öyle oyunlar olu Hergeleci de mukabelede ku-
yordu ki, ha, oldu, ha olacak sur etmedi. O da. bir ntra sa.-
gibi idi.. vurdu, 

Çingeneler, bu, zevkli ve .. he- - Hayda. Ha.fuJ be!. 

12.30 
12.33 
12.45 
13.00 

Program 
Şarlolar 

Haber~ 

Solo 
~lolaı'. 

19.45 Müzik 
20.lQ Radyo 

itlZetea\ 

Beden Terbiyesi lstanbul BiJlges( 
-"'"' Başkanlığından l , • 

la O.fa Müzik 
21.00 Ziraat yecanlı güreş karşısında bus • Hergeleci n.ft.ra.yı sall.a.r eal-

bütün coşmuşlardı. Batta, da- 1am.az bwmunm Uzerlne çırpı- 13.15. 
vulculardan biri heyecanını narak gelirken birdenbire da.1-

Mfu.ik takvimi 
Şark.Jlu 

Do?maJ:ialjcede yapılacak tn&ı,tt stadı için Beden. Terbiyesi Genel 
Di1'ektör!ll!ünee 1205 tarihli kararname hfildimlerine tevf'1kml wnumf 
menfaatler namına isti:ml!klne karar ahnall. gayzj_ ınenlmlUn. takdiri 
~ muamelesi için dal.mi eııcömentn 25/81941 tarihli içtbnamda ~ 
kmne karar verilen. kornlsyonwnuz 4./'1/1941 ve 7/7/9'1 tarihlerlnde ma 

tavsiyesinden dışarı çıkmaları Şarapta.r, fa.zhı. beldeyeroe<Jlo 
kabil değildi. Onun peygamber- Derhal ara.basına. bfn!p sara:1' 
liğine bütün mevcudiyetleriyle döndü. Firavuna evvelA ~ 
iil'anm.ışlardı. run ~birini bildirdi1 sonra al 

zaptede:miyerek davulu vura. dı ve topuklan buldu. "' 
vura hamle ede ede meydan ye- Hergeleci, basmmm topukla- ..ı , * al.4.?I 

22.30 
'Mü"%ik 
Habeder- ' hallen yaptıt;ı tetkiklerle madam Tedeşi ile e'l.llAtlarma ait bulunan işbu 

ararltıin topoğrııfik varlyetine nazaran heyeti uınumiyesi.nin Xniiteaddit 
parca Uzerinden ayrı ayn klymeUendirildiği verın deftıerindeki kay.rtla
rının tetkikinden anlaşılmlŞ bulunmasına ve istimlfiki mukarrer olup ev
raka '-bağlı harita sarı boya ile jşaret edilen MOO metre murabbaı sah~
run «Askaraga• caddesi üzerindeki caphcsile gaz.haneye bitisik büyük 
kısmı mevzuu bahsolduğuna göre bugünkü alım satın icaplarına göre be
her metre murabbaına beş lira kıymet takdirine karar verilmiştir. (6629) 

Hazreti Yusuf, zmdaııın kalın şahidler meselesini açtı. 
duvarları arasındaki irşad vazi.. Firavun, bu dere.ce !Um, f~ 
fesini tam;mıla.yabildiğiııden bir gencin suçsuz olarak .z:ı.n • 
dolayı pek ınemnım.du. Şimdi ay- . dan da lra.bnasma. elbette nıt 
ni vazife kendisini dı.~nda bek- saade edemezdi. Bu beş ka.dıı:ıJll 
liyordu. Bir <kaç gündür duydu- derhal huzuruna getirilmeletl 
ğu ferahlık, hissettiği m&.nevi ni; Züleyhanm da çağıılma~•Jll 
huzur; bu mukaddes vazifeye emretti. Onları sorguya c;<·ke 
başlamak zamanının da hulUl cek, hakikati bütün çıpial bği\ 
et.mit} olduğuı:ı:a alametti. Bu le meydana çıkararak Hazı eti 
sebe">le pek yakında zmda.:a.dan Yusufun halk nazarmda lckeJe.11 
çıkacağına inanmakta haklı idi. I miş olan namını tcmizleyeccl<' 
Nitekim, işte zındancı başı ken- ti. 

i'ine yUrümtıstu. rma basmıştı. Hafız, tehlikeyi 18..00 
Da.wlcu çingenenin g~ peh görünce hemen kendini yüzü 18.03 

Pragram 22.45 Caz bam 
Müzik 22.55 Kapama 

livn.nların hamlesinde ic'Iı. Öyle koyun yere attı. Atar atmaz da 
davul vuruyordu ki sanki bu derhal dört elli olarak bir şim- ====================== 
çıngene meydanda güre~i~or ve şek Riiratile kaçb. Hergeleci, San'at ve edebı·yat 
hamle ediyor va7jyette ıdı. tetik ve ccvik hasmına yetişe-

Çınp-cne. davulun vuruş ahen meruiştı. 
gile bfüıb\itiin pehlivanları ~· Hal'ı7., kurtulduğundan dolayı 
durtmu~u. Büsbi.it.ün hıra gır - a.y:ı.ğa kalkar kalkmaz derhal 
mişti. çırpınarak Hcrgcleciye karşı 

Sahnede ve Romanda 
La Dam o Kamelya 

Umumi meclis azalan 
Alakadarların nazarı dikkatine ar ıolunur. 

Pehlivanlar, CO!?uyor, ikide cakalı bfr nara savurdu: 
birde çırpınarak ne*eli naralar - Havdn. İbram be! .. 
sallıyorlardı: Hergeleci mukabele etme-

(Baş tarafı 2 inci aayfada) fi6' 
bir şey midir? Mösyö Düma bu 
zarif gencin yerine Margeriti 
yumruğu korkusiyle soyup so
vana çeviren bir "fahişe istis
marcısı,, ikame etseydi ne o
lurdu? Hiç.... Zaten iki kahra
man arasında giyiniş ve yaşa
y-~5tan başka bir fark yoktur. 
Sonra diğer tipleri ele alalım: 

TÜRKiYE CÜMHURIVETI 

ZİRAAT BANKASI 
disini çağırıvor: 

1 
* 

- Odama gel de seni ~kle- Zülevha, sevSTili Yusufu ıtfl 
yen zatı aör ! diyordu. İkı se- dana attırdığı. gilndenberi s'l1 · 
ne evvel rli.yasını tabir etli~ın raydan dışarı çıkmamıştı. J{ıJ11' 
şaraptar g-eldi. Sana çok mu - senin ziyaretıni de kabul etrnt 
hinı bir şey söyleyecekmi~. diği icin en yakın dostları t:J" 

- Ha lbram be'. m.işti. Ç ti n k ti edilecek gibi 
- Ha Hafız be!. değildi. Hafız. galip bir vazi· 
- Hayda kardeşim!. yette ayağa kıı.lkmıştı. Hergele· 
- Hay maşaa.llah!. ci h;ıı:ımını alttan kaçınnışb. 
Ortalığın sükuneti ses itiba- Hafız ç1rpınarak hasmının 

rlle ancak hu nfıralar ihlal edi- ÜY.erine yürüdü. Hergeleci, bil -
yordu. Her iki pehlivan da zevk me,.buriyf• ense, enseye gelclıi. 

Kurultq._ tıu".ihl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lira& Şubo Y9 

• Ajans adedi: 265 

Zlrat ve Tlcart her nevi baT!ka muamelelerl. 

Hazreti Yusuf, o sırada bir rafından bile unutulmuştu. Y.t 
arkadaşına dini nasihatlerde di seııe zarfında koçası Potifat 
bnlunuvordu. Sözünü yarıda d~m, Ye saray halkından ba:;ılt• 

ve neşe içinde idi. Güreş tekrar ayakta bütün 
Sonra, her iki pehlivan ~ hızile başlamıştı. İki taraf da ı 

tam ustaca ve pehlivanca gu- gilreı,;~ ayni şiddette devam e
reşiyorlardı. Öyle, birbirini boğ diyorlardı. Daha güreş bir ta
mak, birbirine tu·pa.n vurmak, rafa meyletmemiş bulunuyor -

Mesela bir (Prüdans Duver
nuva) var ki onwı hakkında 
müellif bize şu tafsilatı veri -

Para ltlrlktlrenl.,.• 28800 llra lkr;ımlye verlvor. bıraktı. Koşa kosa :1..ında.ncı ba- insan yüzü görmemişti. Het 
şımn odasına gitti. Şaraptarla kesten kaçan, korkan, nefreıl 
kucakla~'"' öpüştü: eden vahşi bir kadın olmuştll-

- Allahm inayeti ile ziyare- Fakat Yusufu unutmaımı.ı;;~ 

birbirini zorlamak ve ezmek du. 
yoktu. İki taraftan hangisinin güre-

yor: [ 
" (Kırklık şişman karılardan 

olan) Prüda.ns tiyatroya intisap 
etmek istiyen eski bir kapatma
dır. Bunda muvaffak olamayın-

time geldiğinden d?lavı ~-;:na Onu hala çılgınca seviyordıJ. 
teşk.kür ederim! dedi ve ılave Yalnız artık vuslat ümidi bet 
etti; j lerniyordu. Hatta bir daha "'/ti' 

- lnşaallab bekled.iğim ha- sufun güzel yüzünü görebile. 
yırlı haberi vermek için geldin, '. ceğini bile hatırın.dan geçirJJll' 

- Şa.ra.ntar mahzun bir ses- yordu. Ona, diri diri mezara ~ 
Her iki pehlivan, tam mana- şi bindireceğ-i belli olmuyordu. 

aile ve meharetle birbirlerini Deli Hafızın kalbi küt, küt vu
yenmeğe çalışıyorlardt. tiri ta- rııyordu. Şaka değil, çıraı{ı bir 
raf da zôra koşmuyordu. kazaya gelirse çok fena olacak-

ca tanıdıklarına güvenerek ti
carete başlamış ve bir şapkacı 

le: 
1 

1 millmilş bir sevgili nazariyle bl' 
- Hayır, dedi. Bir mahku~u kıyordu. Bu, tüyler ürpertici 

boşuna. ümide düşürmek dogru ~i~ .cin·a~etti, Öylebir cinayet .. ~ 
değildir. Efendimiz bir rü~a faıli dogrudan doğruya ken<il"' 

Bakıyoraunuz, birisi dalıyor, tı. Hergelecinin yenildiğini is· 
tutturamıyor, öteki derhal bo- tcmıyordu. ı 
yundurukla mukabele ediyor. Gilreş bir kere alta düşmek 
Fakat ezmeden bir and:ı boyun üzere tam bir saat ayni hızla 
dunığu çöırllyordu. devam edip dururken birJenbi-

1şte, gtireş bu idi. Tam usu· re Hergelecinin hasmına bir fır
lünde ve ustaca güresti. Gt\reş sat bulup çapraz topladığı gö
ba.şlıyalı on beş dakika olduğu riildii. 
halde belki bu iki pehlivan hlz-ı HergeJed, hasmını toparladı
larile birbirlerine girişlerile iki ğı gib1 kazan dibine siirdü. Sü
ım.at kadar g;\ireşmişler gibi idi- rilş müthh~ti. Hafız. old~ığu gibi 
ler.. ucuyorı\u. Bir kaç kere çaprazı 

Durmak, nefeslenmek yoktu. sıyıray1m derken az kalsın teh- ı 
Üst üste ve boşlamadan birbi- tikeye dPsliyordu. 1 
rine giriyorlardı. Deli Hafız, Herg-elecinin gözii kararmu.ı~I 
olduğu ycr<le duramıyordu. tı. Doluclizgın hasmını süre sü-

Öylc tehlikeli anlar geçiyor - re gi>tlır<.lii. Nihayet, buda.ya -
"du ki yüzde yüz mağlubiyetler rak tam ustasının ve kövm a
galibiyetler tecelli edebilirdi. ğalarının oturduğu yere ·dUsü-
Ber ikisi de anasının gözli peh· rüp altına aldı. ' 
livanla.rdı. Hiç aldanmıyorlar · ı 
dı. Hep ustaca birbirlerinin o- Hafız, bu ı;efer hasmının elin-
yunlarmı zorluksuzca defedi- den kurtulamRm.lştı. Hem de ı 
yorlardı. yere düşer düşmez diı.lenerek 1 
Hafız taraftarları ara mra büzülüp oturmmıtu. 

be.ğrrıyorlardı. iki hasım halka yakın ve ka-
- Havda Haft?.! zan dibinde boğuşurken cazgır 
- Masa.allah Hafız!. olduğu yerden kalktı. Pehlivan-
Hcrgeiecin in taraf tarları da lann olduğu yere gelerek ses-

d lendi: 
mukabele e iyorla.rdı: - 1brnm. ortaya çıkın? 

- Hayda İbram!. 
_ MaşAAllah tbram !. Cazgırın bu ihtarı üzerine 
Bu baftr1şmalnr dnvul zurna Hergeleci hasmını kemaneden 

sesleri pehlivanlara keyif ve çözdü. Hafız, olduğu yerden 
hız veriyordu. kalkarak tam m~ydanın ortası-

- Hayda ma.şa.allah!. na gelerek oturdu. 

H d be 1 Gür~ altta devam ediyordu. 
- aya ·· H l i h 

dükkaru açmıştır.,, 
1 

. Tasavvur edin: Kırk yaşında 
~ır. orospu mütekaidi, tiyatroya 
mtisabı becerememiş ve tica
rete süliık et.miş... Parla ah
laksızlığında bundan daha aşa - ı 
ğılık bir tip olamaz. Gene sözü 
Düma'ya brakalun: 1 

Zlraat Baakasında kumbaralı ve lhbanıız uısarrut besabla.nnda en 
8% 50 lirası bulunıutlara senede 4 de!a çekilecek lrur'a U. aşağıdaki 
plı\nn göre llml.miye d&ğıt.~Qcaktır 

4 aded 1.000 Liralık 4.000 Lira ~ 100 aded 50 LttaHk 5.000 Ltra 
4 • 600 • 2.000 > 120 • 40 • 4.800 • 
4 • 260 • 1.000 > 160 • 20 • 1.200 • 

40 • 100 • 4.000 • 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan apiJ 
cıuşmiyenlcre ikramiye çıktığı takdirde ~ ~ fazlasi:Yle verilecektir. 

Kur'alar senede dört defa 11 Mart, ll Haziran, 11 Ey· 
"Olimpin evine gittim; elbise 

prova ediyordu. Y a1nız kaldı 
ğınuz .zaman bana açık şarkl
~r söyledi. Olim.p zekasız, kalb-
sız:, hayasız tam bir fah~r.,, Lmm• .. ------------ll:iiBilB~!llllG•m••m\I 
Olimp, seviye itibariyle Prü ... 

tül ve 11 Birincikanun w.rihlcrinde çekilecektir. 

Vakıf menba suları işletme 
Müdiirlüğünden: 

d':1:118~ daha yüksektir. Çün
k_u . _l?ç olmazsa gençliği, müs
riflıgı var. Böyle olmakla bera-
ber bu iki kadın romanda ve pi- j Vakıf menbn suları idaresı depcılurında kullanılmak üzeı-e amele alı-
yeste ikinci derecede kalırlar · ı nacaktır. 
Asil kadın kahraman (Margerit Taliplerin Çemberlitaşta Valoflar Başmüdürlüğü bfuasında mezı<ôr 
Gotye) erkek kahraman da idareye müracaatları. (6666) 
(Arman Düval) dır. Margerit ~~~~~~=-===========-========================== 

~a,;n~•lrah~~·~~!t io; Ç!~.!a~~,,.~~!e,~~1!,! ,1,!.,~',:~~~f,r:,~~'!v!tın..,I 
. Heyecanlı bir işık,. tnüteassıp 

4000 
lira muhammen kıymetle bir motur mubayaası eksiltme ka~ununa 

bır namuslu 2.evahirine buru"' .. _ ! ·· ··dd tı ek ıt tevfikan yP.niden 1/8/1941 tarihinden itibaren 10 gun mu c e sı meye 
nen (Arman Düval) ruhen her 1 k ılm tı T•lipler % 7 5 teminat akccsl olan 300 lira veya banka mek- ı 
şeye yatkındır. çı ar ış r. ... • · . .. . tubıle ihalesi yapılac::ık olıın .. 11/8/1911. p. a:ıartesı gunü saat 15 de belediye-! 

(Prüdamı) ·la (Arman) ın ı ı ı (6681) 
muhaveresine bakınız. 1 !!l.!de~m~ü~te;ş~e!!kk.!!il~k!!o~m~iı;;~y!"'o~n!'::ı ~m~t~ır111al!ca~a~t~a .. r:!!'ı!oa"!"!n!!!o ~u~nu!!r~-~~-~~~:=:~-"! 
şa~~asıa~··n:tl~u ?e.raba, ah1ak denilen ;';i;-aıa.kası bi- - Am~,·a.ı;abbi! Acaba. -:f_a~ / 

Prüd H le yoktur. n~yoı:. muyum. Demekle ınos~ ı 
söyleye~1! ~i r şeyi açıkça Eserin en bariz kusurların. • yo Duval: - . . 

Arman - Rica ederim dan biri de :Margerit Gotyenın - .~mek ogl~ sızın için 
Prü.d Atlan .. her şeye mu··tehakkinı buluna- kendını mahvetmiş ha.. Benim 

_ ans - gene satın ı t 
İki pehlivanın birbirine gir- erge ec asmını mağlup et-

me.cıi müthişti. Her ikisi de mek icin bütün meharetini tat-' 
arslanlat gibi birbirine salıyor- bik ediyordu. 

aldıgımız cambaza iade ettik. cak bir vaziyette yapayalnız namus u, oram-an yavrum... 1 
Cünkü parası verilmemişti, kalmasıdır. La. Daın O Kamel- Dem.iş olıruyor mu? 

Arman - Şallar? ya'nın etrafında to~lananl~r La Dam O Kamelya ile rahi 
Prü. - S:ı.Wdı. kuru kalabalıktan ıb~~~· ı Prevo'nun ((Manen Lesko) 8~ Hafız, fevkalade usta ve oy-

duNihayet, güreş biraz da.ha a-ı nak bir pehlivan olduğundan 
Y

akta böylece uzadıktan sonra, Hergclecinin bütün açmazları
na kurnazlıklarına mukabelede l 

birdenbire Hergelecinin hasmı kusur etmiyordu. ı 
tarafından tek paçaya takıldığı 
g

örüldü. Bir aralık Hafız, hasmının al-
Hergeleci yetiı;ıememişti. Ha- tından baskı ile dönerek kalk -

fız, hasmını hemen ayaktan tı.Hafızm bu ka.Jl.oşı mahiran!I 
ycniv~recekti. Hergeleci tehli- idi. Hcrır,cleeinin altınrlan bu 
keyi anladı. Derhal dönerek yoldn kalkmak kolay değildi. 
ken<li<>ini yUz i.istü yere attı. Gürc.5 tekrar :ıyn.kta h:ıı;la-

Hafı1. hasmını" üzerine çul- dı. Gtireı:;in ild11ci <ıa<>tlnrine 
landı. Simdi altt:ı müthiş bir doğru işin değiştiği görüldü. 
mücadele baş göstermişti. Mü- Hafızın hiırnmları gev•ı~mc
cadele ·<:ok çetin oldu. ı ye başladı. Hergeleci, nihayet 

Hafız, hasmını küntcden, sar- ikinci saa1e dOb'TU hasmına gü
madn.n, paça kasnaktan, ters reşi bindirmişti. 
kepceden şundruı bundan aşır- Hergeleci hammnın ~evşedi
mak için oyun<lan oyuna giri- ğini sc7..mfşti. Simdi nfır::ının sı
vordu. rası i<li. Hergeleci, cırpınarcı.k 
• Hafız, bir yandan da Hergele- bir nfıra savıırdu: ı 
cinin kılçıklarından ve alt ma- -- Haydıı Hafız hı.!!. 
ncvra.la.rında.n kurtulmak için Hcrgciceiniıı bil narası maun. 
tetik ve trntalıklı davranıyordu. !ar t.aşıyorc!u. Hem r!e can ve 

Her kim ise Hafızın kulağınn. göniih18n gelen biı nnra idi. Ke
bir şr>ylC'r fısıklatrımJtı. Hcrg(!- yini. clolv,ı.ın b' · ıı ara idi. 
lcciııin alt gfü·c>ş<;iliği hakkınd.& Hergeleci. narayı savurduk-
epe_ e d,..rs \;ermişti. tan sonra d:ıha b""ylil~ bir aziın-
Gürcş altta hemeı1 hemen on le giire.ı:ıe gir li. Oc clört (fab-ika 
kı ı n.r\ar · 'r<li.i. Bir ara- geçmeden af-ıc.r n lrı m nı bas

Aı"tn. - Elmaslar.. Hele Armanın babası v uv e arasında bir mukayese ya an 
. P - Elmniyet sandığında re- gelince a.hlfilc faslında _oglun~~n münekkid Şövalye <Dö Got p 

hın. Senetleri şimdi getirdim aşağı kalmaz. Margeı:ıtıe M~~· nin sevgilisinin bütün h' ye) • 
A - Niçin bana bunları söy: yö Düval arasındakı şu ufaR 1 lannı zilletle kabul e~crs:;n-

lemediniz? muhavereye ba.kullZ: .. . v. mu~~bil A:ı'man Düvalin, ::~ 
P - 1Iarg-erit istemiyordu . Margeıit - ..... Soyled.ı~ ger.ıti tahkir evle:mesi hav la 
A - Bu satılmalann, rehine sözlerden şüphe. ~ıyorsan~ ~ş: ıalımıyacak kadar giilün b~~u-

konmaların seoobi ne? 1 te isbatı! Ben sızın gelecegınızı yor. ç 
P - ~Iasraf için. Sevişmek ı bilmiyordum. O halde bu satış 

1 
"Arman Düval şika et etnı" 

ve Parıs haricinde ba.-ıbaşa 1 muamelesinin evrakım evvelde~ yor, gök gibi gürle~~k istiyo~
k!r hayatı ya.~arnnk güzel şey- bazırlatamazdım. Buyurun~ ). Bunun için de Margeritten i ti· 
dır. Fakat şairane hayatın ya\ Okuyunuz- (eline evrakı venr. I kam alacak. Margeritin aş~1ın~ 
nı~da hakiki hayat var. (Dük) e Mösyö Düval _ Borcunuza dan, sofrasından lüks·· d be
mııracaat ettim. Margeıit siz.l m~kabil. mobi~yer: :u . satılıp dava ist~ade ed. ~n bu :n~n na
den a.vrılmad.ıktan sonra ona mutebakisinin sızc ~ .... sı hak - ~uslu aşık şımdi de onu talı· 
k_~rşı ~iç bir şey yapamıyacağını kın~a resmi bir k~Lı,ıt.. (Mar- kir edere~ _intikaro alıyor 
soy!edı. A:11~ bilir amma, Mar- gerıte heyecanla bakarak) A- . 1;fargerıti delice :>evdiğlni 
~;~~y~~.sızı terkedeceıJe ben - man :\rar:ıbbi ! A~ab~ yanılızor ıd<lia eden bu nazık s1lon ada-

A - lyı kalbli Margcrit'. muyum? Bu fazıletli zat oı::ılu- mı. masukasını o surette tahkir 
B h nun Margerit tarafından mah- e?ıyor ki tulumbacı kovuşunda 
. u mu _avere her ~eyi ifade 1 volmadığını görünce d~rhal bile böylesine tc:sadüf e<fl _ 

edı~?r.: 1".ı ku.lbli.~~1~rgerit! deP.işiyor ve bu suretle adeta mez. 
1 

e 
~ .. ıı !;!erıt benlıgını kaybetmiş Margeritin nameşru müna.<>e • Piyeste böyle olan Du'"m," 'nın 

hır k_ ad.m_dır; bir aı-:k hevesın· ı· b 1 ı t k ı k ı " t 
1 

h et el"le kazandığı parayı ra ıa eı· e:: a 1ro.manı romanda da-
t~ ~ın wııı er fednkarhğı yap- 1 rahat kemiren 0ğ-lu Arman Dü- ha herbattır. Metresini tezıı·ı 1·c·n 
mcıga ~a?lırdır. Bu iyi kalbli r· · im b k b" r 

1 

M gc 1t A 
va ın seviyesine inmış o ıyor aş a ır ... abise ile bil'leş·1·yor 

< 1 , r ın ı·mana kal'§l olan ? t: hk' f ' ~~.:kı ına<ldi menfaat beklemedı· - mu. a ır, i tira, gammazlık... her 
- b 

1 
t B Muhterem mösyö Düval şey yaoıh).'O. r. Hatta bir c1efasın 

~. ti" aş { ır. ~ gibi kadınlar (M ·· ·· De; d 
1 

boyle aşkları vakıt vrıkit bir istı·. anen Lesko) da ınosyo -- !1- metresı ıle banştığı zamnn 
h t 

~iyönün l)i!'luna dC'diği gibi: bı.r Z"arfa para ko.vuyor ,.e ,,;'yle 
lık Hergel"· ·i, s::mnadan sarma- tırıveımisti. 
ya done e h &ıımın üstüne __ (~rkı> ... • "~2.___j 
cıktı. 1 

ra .a , m 7.cret, yıı.hut bır te- 0 -· b oyv 

1 d l 
- turunuz oU-Jum ve beni ır mektupla ::>""Jnderiyor.· · 

s ı a er. Bıı kabil ac.k- a·nı " 
1 d d 

ı . ey_ uıiz. Edep:sizl ilderin \'C . "B. u. sa_bah o kudur eı·kPn 
ar. ::ı unva.yı sovup soö-ana ll kl -'- ~f r. re7..ı ı erin kafi derecede orta· gıtt:nız kı ~ıze 1 ra ver<-mö,1:.1 • 

Şi ı clı, Hafız nltto. kalmıstı. net'.'Z·o ela"' a-
Bn. n.lt gü inde de epeyce .11 - -
mü d le u. Biı ara ık H e>r-

le · h ı ım kuntt>ye :ı..hp a· 

GCVII'CD \.<.- <Yvılerc benzerler l - r \. .t.LI 

B
. 1 1 · · ' a - ''1ılması sav siı11.le nerede Bu mektur ln !'.?\;; elik i.icr"t'ını·z1· m eı: e ns1yi yüzde beş yüz il ~ '" 

faizle mahv ttikten sonra acın- came-t ettiğınızi öğrendim. Na- gönderiyorum!,. 
d n ölen bir adama makbuz aJ. zar de~esin, siz şöhrete şaş- Bunları yapan kibar salon a-

d · f 
1 

maz hır voldan gidiyorsunuz.... damı olarak tanıtılan Arman 
m::. an yırın ran t ödünç ve- 1n a fü'Jı bu yolun nihayeti ~izi Düvaldir. 
rınCf' bunu bütün canavarlık _ G d 

1 r<!v mey anında bir daruc;.,.,cı- Mösyö (Dünıa f4'i7-) in esr-rinı" 11 
J ~ n .t.t fa eti yerine koyarlar. na kad ı ı-.~ - . t lJ '.. ~r .s~" rnder ve orada h ma;;;a ile tutulac<tk ycıi voktur! 

görmüş de onu tabir ettirmege 1 ~~s· t~ zame k~b1t;i~biria .hizmcik. eth;. ?! 
geldim. - 1 ıw 

Hazreti Yusuf, bu cevap ü- mini tahtından indirip .zındnol 
wrine mi.i.teessir olacağı ·-erde attırmıştı? Bu lıatayı, da#. 
bilakis sevindi. Çünkü bu rüya- doğrusu bu zulmü, bu cinayJ 
nın Cenabı Hak tarafından halk işlemekle cline hiçten başka ~ 
edilmis bir kurtuluş vesilesi ol· gc<:mişti? 
duğunu derhal anlamıştı. Tam Ayni zamanda Züleyha, es•

1 

iki sene kendisini aklına getir - Zü1eyha değildi. Ah ede e<)8t 
miyen şaraptarın bir rüya do- Yusufun hasreti ile yana ya.ıı' 
1-ayısiyle hatırlaması başka j erimiş: kızvın gUneş aıfı.ud' 
türlü tefs.ir edilemezdi: 

1 
kalan zavallı bir gül gibi sol: 

- Zıı.rarı yok, dedi. Allah mmıtu. Al al yanakla.nnda ıı~ 
büyüktür. Anlıt--ıcağın rüyayı llk, ya.nan dudaklarında harıl ' 
dinleyip tabu- etmeğe hazırım. ret VP k1zılhk namına eser kal' 

Şaraptar, hiç bir noktasını 1 mamı'}tı. 
unutmadan rii.yayı aniattı. Haz.. Ha...q bahçede, havuz ba.şındl 
reli Yusuf, fevkalade bir ala- Yusufla ba.şbaşa. ge<;iTdi~ n1e' 
ka göstererek dinledi. Sonra ta,. sut günleri habrladıkça çı!cl1 
bir edip delfilet ettiği manayı racak hale geliyordu. o ~inlet 
gayet açık ve müessir bir ifade birer tatlı hayal olmuRtu. 6i1 
ile bildirdi. O zaman şaraptar daha g-eri gelme!erine · im le~ 
Hazreti Yusllfun elleı1ne kapan: ı yoktu. 
dl: Mısır a.7.izi Potifar, se,,f!ilİ 

. :-: İşte, dedi, şimdi tebşir ede- kansının •·edi sene z&rfında }>l)1 
bılirım ki, artık zında.udan kur- le .ni<',.in bozulduğ·unu gayc-t i~ 
tulaeaksm! Seni efendimizin hu- blhyordıı; Fa.kat bilmemizlijf 
zuruna götünneğe memurum! 1 g~lerek seı:; çıl:anru_ .. ,.odu. 1lt; 
Dışarıda araba. hazırdır!. stıfu hfi.la çıldırasıya sevdi/İ' 

Hazreti Yusuf: ha.lde kendisine de hi.irmettl 
- Hayır! diye başııu salla- kuı:mr etmeyen Züleyhaya ufll' 

dı. Firavun, şahitleri dinleyerek cık bir sitemde bile bulunlJll 
benim sur,suz olduğuma kanaat yordu. 
getirmedikçe yeriroden kımıl - Bu acı bahsi fazla uzat.rnnğ'9 
daınam. Halk arasında affedil- ne lüzum va.r? Asıl mevzuumll' 
miş bir suçlu olarak gezmek - 1 

2l8. 2'eleli:ın : 
tense suçsuz olarak zından<la Zlileyha. Firavun taraf•nciııJ 
kalmağa razıyım. saraya davet edilmişti. Bu aıı· 

Şarapta.r, sonsuz bir havrete vete ne kendisi, ne de koc:ı· 
kapılarak sordu: bir mana veremiyorlaroı. PO' 

_ Hangi şahidlerden bahse- tifar, Firavı.mla esasen he! 
diyorsun? gün görtişüvordu. Onun dn:ret 

_Bunlar beş kadındır. Emi- edilmesinde lıir fevkaladeli• 
nim ki beşi de hakikati itiraf e- voktu. Arkası ,.tıf 
dec~ktir. Züleyharun bana nasıl I 
muamelede bulundnğunu göz- ı \ yeni neşriyat 
leriyle görmUşlerdir. . 1 

- Fakat ·aradan yedi sene Vurd ve Dünya 
geçti. Şimdi o kadınla.ı: bulmn.k 
kabil midir? Bulsak bile baka- Bu ayblt m&muanın (8) ind ~-ıı· 
lım hadiseyi hatırlayabilecek- yısı mutad olgun \'(' dolgun mımcJe' 
ler midir? rerntilc intişar etmiştir. özlü. w 
_ Turunç yerine parma.kla.rını öil;r<'lici vazılar rnera.kLlannn tav. 

kes1 lemis olsalardı, belki hadi 1 ye cder,z.. 
.::=======~==========~~ seyi unuturlardı. Heım bu kar! 

dınları fliz de tanırsınız? :Kayserili = B;a.~f :ı:~ ki bi- Namlı A· illoğlıı 
risi şehir naibinin karısı, diğe- Türk Sucukları 
ri Mirahorun ailesi, üçüncili;ü Her yerde arayınız. 
de Caşniğirin dul kalan zev- 'l'aklidlerden sakınınız 
cesı<lir. İstanbul Ealıkpazarı Tn~çılar No. lG 

.- Y.a dördfüıcü ile bcşincısi? Telefon: 24340 
- Dördüncüsü aziz dostum --~ 

zmdanc1 başının ailesidir. Be- ZAYi: Beşiktaş Askc-rlik ııulıe,,ııı' 
şinci kadma gelince .O da. senin den aldıllıın terhis t.ez.l l·re.-nle nufı.ı 
pek muhterem refikandır. kıı~ıdımı ve ~26 :>enesincie :ıkn ı 
Şaraptar da, zmrlancıbaşı dn m ane\Te tezi ereni k ~ b..:ttıı . 'I ' 

hnvrc;Lten dona kal.mwlırdı. ıııleıırıi c;ık ırac:ı~ınıd:ın ıny k 
Hv.zreti Yıısuftan lı&di.- e hul'ınü yokıur. 

hakkında iz:.ıhat vermesini rica 31 > dobTUonlu Abdull 1ı 1ıl 
ettiler. ffa?.ı eti Yusuf, meşhur Y;ıhy;ı Kay;acık 
maceravı bu !..'1<lan sununa ka- .:::;,:; 
d:ır anlattı. Sözlerini söyle bitir· S.ıhıl:I · A. Camaledd!n Saraçooıu 
<li: Ncşr y lt Mı:diiriı: M uClt Çct 11 

- İste hakikat budur. Fira • 1 B::ı<;ıld• ·ı yer: lH. Bekir ::;:ır<ıoyiıır e 
vun, bu kadınları çağırtsm, A. CemalerJtlin Saraço!ilu math ~~ı) 

- --=..:..;:::;-' 

ı. ı ın kendi. ycnıl ·
c k . ı \e rn 1 etikt( 1 

Df'rlı ı k. c •'L b .• l mak t t"i-ı 
~'il" nesini h ıldu. 

H ·ıml!lr iıi lılı ini ~;iy,ıı+ r -
...,rargent ış e udur. Hiç ol- şohret ıptılanı7, pek l'(eıcfli bir * 

mn (herkes içın namu::slu tc- surette h Ik ·1· 1 

l
. ) A' - a a 1 an edilmi~ olur B acı taıki<ll"re ı·ar>1neı1 (J.a 

l:ı.kki et ılen .1..u.uıan, nasıl olur Filh k"k A · · ~· ~ ~ 

Yiiluteh deniz ticareti n1ellteıi 
talebele1 /;.;;e dı. 1 t ·~i.' r l i. 0 V< k giil"f'8lC'

(nd n d:ılıa <'anlı ol lu. ffoı,;cc rı 
ç . kal lıl r. 

I . fız, bir ılık sa.nnadan 
<ek 3.<' doğruldu. 
\l · l" ı p b tdavarah. 

a 1 a rmanın bu kadar Dam O Kamelya) ıı: rn oynaı1 -
da Mal'gertt gibi bir kadına a- sert müatebey l" k ı "'" -. ~. . e 8.Yl o duğnnu dıbZ'l tiyatroya miı"m.ı.n~. bı"ı• 
ı::ık olmak il'ın milyoner olmak ıflcua etnııyoru J"al b .l,.tl.i', -ı:. .., m. • ra.t ah lı lk toplat ve herkcR 1.ı'yatı·o-
l~zım geldigbni takdir edemiyor. sının "Aıman y , ... ı .. • ı \. · · arauuı . .1. caba dan güzleri k:ızaı·ınl,.., 0) 0 .... ak '"l· 

?.fa.r,rr,er.it ahlaJ:ım manasını vanılıyor muyum" aı "'- "' "" '"" l ·., su i ucni kar ve buı,ıın sebebi ı1edı'ı· bı'-
ka'. be+....,.; 0 tir. Armana rr..,elı'nce d1"ı..şuı" 1dı·rr· u"yor - '""'''""i . • linmez ! . ULUN AY 

1 -- ikmal iı ıtihnnları cylulun son \uııt ında yaı,ıl:ıc::ıı;:ı r. Al 'ı .-ıl 
talebelerin nihayet l3 Eyli.il 1941 Pcr§cıııoç nı \ mekte t~ b rlu•' ı ı'· r. 

2 - Derslere 1lk tcşrinın lıırinci l'cr: ı:mb<> f'U"QÜ lı ı~lan: : ~hr. 
3 - Son sııu!ın t:ıtbıkut..'l URşluyocağı tarih ynkmdtı ayr ca !Hın cdıle' 

cekUr. (4665~ 

~ • 


