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HALK 

Sovyetler 
bildiriyor: 

GAZETESl 

'telgraf idaresine terettüp eden ilk . Naz 1r1 b ,. r Sovyet ordulan 
diirüstlük vazifeni.. "biz bu ip yapa-
lbıyoruz,. deyip yıldırı~ telgrafı tk d 1 intizamla çekiliyor 
"-lünü ortadan kaldırmak ve her nu un a 1 Pravda gazetesi 
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Her yerde '5 kurıj,ş 

Atmanlar 
blldirlyor: 

200,000 Sovyet 
41skeri esir edildi 
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, 

... , 
lceae ifa edilmiyecek bir vaid ve "Almanya, dünya 1 "tehlike büyüktür ~ 
·t~ahhii~te bulunmamaktır. · ticareti fikrine fakat Faşizm yı-

Alman orduları 
Briansk ve Viaz..\ ı 
mayı geride 

bırakdılar 

.-. -:· 
Yazan: Hüseyin Cahid Yalçın muarız değildir" kılacaktır" diyor 

------·-ı · Diyor ye Ha1 e ediyor fi::3\ ek yakın akrabanıda:D 1 . . 
r" Ankarada. .. ~ran ~.ırı ...- Şark cephesinoe-..... ' "Bıze, Şark salıa-

hu ailenin kuçuk ~ocugu ı r ' b 
~ 80n günlerde ağır bir has!8-- " . . ~· sında serbest ir 

---:»o&---

Armanlar, MoskoYa ıstikame·, 
tin de navmldane gavretlar 

sarf ediyorlar bi~~t~=· sonH~: Hare katın yol açılmıştır.,. 
de. ıninimi.niyi pek merdk edi- Könjgsberg, 12 (a.a..) - Al· Moskova, 12 fRadyo) - l.15 
f()rduk. Evvelki sabah, telefon- .hu .... 1 ~- sa s I man iktisat nazırı doktor Funk Gece yarısı neşredilen Sovyet 
a is.tifsarcıa. bulunınak üzere, j C şark fuarının açılışı münasebe - tebliği: Birinciteşrinin on birin-
~t dokuz buçukta Ankaray ' tile, şimdiki iktisadi islahat <;er· ci günü bütün cephe boyunca 
~~ek için telefon i~aresi~v . çe\'esi içinde, şark sahasında ik· bilhassa Via.zma ve Bria.nsk 
!tl'Uracaa.t ettim. Fevkala.de bir Şimalde, tisadiyat ve ~rki A\'rupa.da ık- bölgelerinde şiddetli muhare~ · 
eey zuhur etme7.Se, tahminen bir tisadi meseleleı· me\"ZllU etra - ler devam etin.iştir. Bu ilci mın-
~at sonra nöbet gelebileeceğini Leningradda mahsur Sov- fında bir nutuk söylemiştir: takada Almanlar ağır zayiat 
'öylediler. İki saat geçtiği hal- yet kıtalan Alman hücumla- " Bolşevizme karşı Avrupanın vererek arazi kazanmağa mu -
d~~ bir ses çıkmadı. Sordum. rına karı;;ı anudane mukave- ~çtığı bu harpte dünya tarihi a- vaffak olmuşlarsa da Sovyet kı· 
~s~acel muhabereler. zuhur et- mete devam ediyorlar. Lenin- sırlarca ilerisi için taayyün ed~· taatr intizam dahilinde ricat et-
~ ıçin muhabereye ımkiin bu- gradı arkada bırakarak ilerle- cektir. Alman ordusunun ve müt mektedir. 
la:n:ıadıklarını söylediler ve yal- yen kuvvetli Alman hücum ı tetiklerinin görülmemiş mur.a.f- Pruvda tehlike büyüktür 
~.eldeki müstacel muhaber: kıtaları Moskovanın 130 ki- feriyetleri sayesinde AY!'"l.lpanın diyor 
4'=11 iki saat daha beklemek la.- ı lometre şimalinde Reşet'e ta- 1 şark sahs..cuncla siya.si ve iktisa- Moskova, 12 (a.a.) _ Pra.vda 
ttnı geleceğini a:nlattüar. Saat aıTuza başlamışlardır. Bu ta- dj islahat ~in serbest bir yol gazetesi bugün yazdlğı bir ana-i1 bir bPçuğa geliyordu. Tele- ! arruZ1ın geniş mikyasta inki- açnrn,;tır. kalede diyor ki: 
<>rı nöbetini beklemek m~.ab~: saf ettiği Alman menbaların- Nazır devam ederek demiştir Tehlike büyük' tür. Bu tehlik~ 
~ edememek olacktı. Çunku dan .gelen telgraflardan an- ki : 
~~- d · yi azımsamak cinayet olur. Hit: 
~ telefon olmadığı için aı- 1 !aşılmaktadır. Bu taarruz • Bolşeviklerin bu mühim ka - lerin yıldırım harbinin akinı kal-
~ çocuğwı babasını ~:ıyor· · muvaffak olduğu takkdirde yıblarda.n ve Alman ordusunun dığı ve onu sür'atli ve kısa bir 
L-: . Cumartesi olmak mmıase-. Moskova şimalden de ihata darbelerinden sonra artık yaşa- darbe ile ye.nmeğe muvaffak 0 _ 
""tiyle daireler öğleden sonra tehlikesine maruz kalacaktır. yamazlar. Londra ve Vaşington- . ıl 
kaı>a.naıcaıktı. Müstacel muhabe- Merkezde ~ daki kapitalist müttefikler gii- lacağımız üm.ıdine kap mıya -
~,istedim. Bumın için de gen~ 1 .... zel nutuklarına zayıf mukave - lımHayır! Alman F<><>i<>Uigıru~ · • 
"!ll saat beklemeliydi. Vakıa~ metlrrine rağmen hiç bir şeyi ~ 
~tan .müracaat et,n\iş . bu: l Alman taarnıılarının en değiştirmeğe ml,l\•aff ak <>lama- mahvedecek olan harbi uzun bir 
·~uyorsam da a.ncak f11mdı büyük inkisaflarını kaydet- yacaklardır. harp olaca.k ve bizde büyük bir 

~.rk cepb~de AJman ileri hıarekatmm ~n iokişaflan 

Askerlik bahisleri 
~~tacel muhabere ist:e~i~m 1 tikleri nokktalar bilhassa Funk bilhassa şunl.an eöyle- kuvvet ve eesaret isliyecektir. 
"1ltn SJruya girmek zarun ıdi. merkez cephesindedir. .:miştir: Aıhval ne olursa olsun lt"'aşü.m -

Su herkes için caıi b)r usul Son Alman tebliği; Brı- Şark mıntakala.ruun kurtaııl- yıkılacaktır. Hava kuvvetlerı·ne bagv lanan u··mı·tıer ~'kaide 'di · et tm.ege mec ansk . ve Viazına muharebe · ı hm tını · · Stokbolm, 12 (a.a.) - Lon- - -
~ . . ı ; rı3:y e - meydanlarını çok gerilerde masıy e a ve sa ıçın ~n- 1 
~ıdmı.. Bu kaideden dol:1Y! da bırakan Alman ileri kolları- gin pazarlara yol açılmıştır. dradan haber alındığına göre • . 
Uttı ~etçi değilim. ARıl şıkaye- nın süratıe şarka doğru iler- .Avrupa toprak kazanmıştır. Al- Sovy~ büyük el~~ ile Sivyet Semalarında emniyet havası yaratamayan bır 

.... bundan sonra başlıyor... . .(8oau sayfa 3 ıcitım 3 de) heyeti az~ı .bı~ıliz basınının ordu ve donanmanın artık rolünü başaramı-
L ~eıeron edebilmekten umıd lediklerini bildirmektedir. Rusyadakı asken durum ve ha-ı ., b" I 
.ıı:~ dı b' tel raf k Briansk ve Viazma'da mu- reketleri hakkında &terdiği ya~~gı sa ıt o muştur 
tnih k ~~~-~ r~a~ ..... ,g f"~i~~1 ha ·ara. edıleıı uv ~~ı.. v..-d?J~ 

olan. bu telgraf saaı. Off ı .,_ mektedir. Alman btebböl~1ı?e . "a.LCh.~ ~e,p-.o. re~~ tı~~-1~. ....... k:'l"'. I! "r1 :-~~;... _<Wresi büyüfüi. 
~i kala Pa.ngaltl posta . \e göre şimdiye kadar u ge- şay·ıaları •M41•Mt~M4-"4 ... "41 eden tayy._are._ ·ik- Yazan: Eme .ti u&nercn l hafif si.la.hlarilete-
teigraf şubesine verildi. Nıh~- de 200.000 eıoir alınmıtır. Ve kud B 
-:t'et bir saat sonra cevap wıı- bu miktar her ~~~artmakta- Al ya y · t da tisa.p ettiği - Kemal Koçar mın edilıyordu. u 
~Orduk. İki saat geçti. Ne .ce- l dır. Sovyet tcblıgı bu mınt.a- Londra 12 (s..a.) - man unalllS an ret sayesinde, bu- harbin oynak a-

f al lllne .1 Rusya 
1

n...ac,nda bir sulh yapı- gun" hec muhare- ~ ..... , :.ı.ı t merkezini teşkilde Al-
'Vap, ne de telgra ~ı ~ 1a , kada Sovyet ordularını~ v ~n: ı e ... d(IJ. ~ 1 şa.yı· al ar ba- k ' · · üdahale ediyor ~ Slil\. e bü 

Mahsur Sovyet ordutarı 
Alman ordu1arı tar Jf ından 

J&r yar parçalanarak iıha 
olunuyor 

Führer'in umumi ka.rargilu, 
12 (a.a.) -Alman orduları baş
kumandanlığınm tebliği: .Aza.k 
denizi muharebesi niha~ bal -
muştm·. Orgeneral Löhr'ün ku
mandasındaki ha.va !iloBu ile iş 
birliği yapan piyade generali 
von M anteln ordusile general Dtı 

mitreı:ıco kwnandasındaki Rumen 
ordusu ve general Von Kleist'i•. 
zıı·hlı ordusu 9 uncu ve 18 inci 
Sovyet ordularının külli kısım
larını ınağlllp ve imha etmişler
dir. 

Pek ağır ve kanlı zayiata. uğ
rayan düşmandan t.ahmi.n edile· 
m.lyecek miktarda harp malT.e
nıe.:;i iğtinam olunmuştur. 

26 EUlüld.enberi ukarıdaki 
ordularla müttefik ltalyan., .Ma
:ar ve Slovak kıtalarının mer • 
but l:>ulunduğu ma.reşa1 Von 
Rundstedt ürduları gnı pu ce
man 106.365 esir, 212 tank ve 
672 top almışlardır~ 

Btt ayın başlangı.cmda.nberi 
Sovyct ordusuna indirilen kat'i 
ağıı· darbeler neticesinde hare· 
kat yeni bir safhaya girmiş · 
tir. 

Azak denizinden İlmen gö
lünün cenubu şarkü;indeki 
Valdai yaylasına. kadar, yıııı·i 
1200 kilometrelik bir cephede 
Alman \'e müttefik htaları şar
ka doı,'rı·u tam bir ilei'leyi§ ha • 
lin.dedirl • • 

Vasıl olduğuna. da.ır bır haber. tizam dn.hilinde ricat ettıgı~ı lacagına aır o a.n Ma.d· ekme be va.zıyetine m amil oluy<>r man uçağının ve tanlcııun en eh.-
Attık h~ sinirlenmeie b~la~ık. ve Alman ordusunun çok ~u- zı muhitlerde ve bilhassa ·;tır ve muvaffakıyetie kabili: eti. yük yardımı oımu.şl:.u. Denil ı· 

~r "' ,vwıg!"\lll - w• • b'l lir 'd'de yeniden pıe.yôan abnll? . •• ı d Dikine iniş ve ~ • yh"-' lir ·ki, i.ki ... n .. ı{ 7)3.feı'lerin hepsi 
\iuhaberenin zo~tgu ~mi- yük zayiat verdigını 1 ( - ı:.AJmanlar aynı zamanda ha.ldka- 'da g- 1t1 1 ona; tam vuruş ırok8.nl3n . ·a: bu kudre~~vanıyordu. 
Sthha.ti ha.kloı)da · en rd mektedir. te tamamen muhalif olir.ık, .A- · zırladıktan smıra, uçuş s;~ı- (Sonu .-ayf• 2 sütun 2 d•) 

ri ni takip eedn QUtlŞ te~ ı..ruo; 
}erine ve en büyük ka.nlı f~a
karlılclara. rağmen rembc~ ıcµn .! 
alınan düşman kuvvc:Uerı ltClı
<iilerini bekleyen a,kibeiten 'ku ı • 
tulam1yacaklard.ır. 

J'.>aha şimdiden 200 binden 
(Sonu sayfa 3 ııütun 5 del 

Iİ mtihak~izoo arttırıyo _u 1 - Cenunta . bır" sulh iıtıkfuiı ha •--- le " looen sevkulc&yşı bir 
11oSta. şubesine telef onld etgu..;t·:~ ! merika.1_ıl~. ba.saldıkları- A.ıtin.&, 12 (a..a..) - ~ na- çer~eve 
Yıldınm telgrafm ne o. ~ A berlennı ıstisma.r& · mı yaptığı beyanatta ekmek; 
at>rdum Ankaradan bır ı~~e~ Alman tebliğine gö~e . - nı da yaymaktadırlar. dağrtıhnasına muvakkaten mAnı 
g lmedi·~· . bunun geciktıguu zak denizi muharebesi. n~a- M ama.fih Japon matbuabn. olan nır.kttYat zorl~aruı.ın ~-
k e dil ~~ farkett.i:ltleri ıcin b~ı yet bulmutur. Rostof tize~- da d~ mak~ bulan bu şaanyial~ dmldığını bi}dirmişt.11'. ~ 
· en en klarını haber \ deki Alman tazyikı hergun Fühhrer tarafından ~ Atina ve Pirede ekmek dağı-
~~gu~:ı~witülli da~ika- artmaktadır. Sovye~ ~~:w:; dularına. hit.abe:11. neşrediledhU: a V: tıımışbr. 
1 ti geçti. Nihayet. bır te- nın bu mıntakayı g~.ru em ulhun faidelennı ın n --~---:-----:-
l~~ogn~ı:ngaıtı şubesi telgrafvıne bir mukavemetle mudafaa et- ~ cümlelerle nihayet bulan lran ve lraktaki .. 

varroı~ tı'kleri anlaşılmaktadır. \ günl~ ük" e:rnrin rnuhtevi~a~ile de 
12.30 da. Ankara.ya · · ·. \ ah Sovyel b"k ·b· gorunmek-
12 50 de daireye telefonla bildi Odesadaki m su~. .. .. kısmen muta ı gı ı Japonlar 
.,.;1:...;., oldu""~ına dair ~aradan ordusu da yapılan butun hu- 1 tedir -·~ 
.. h ...... >Ml ldif?.'ini mUjdeledı. Fakat cuınlara. mukavemete de\•aro · .-.,_- ..- ..-. )JQ Tahran 12 (a..a..) - Irak ve 

aber ge g .. yoktu d' ft1"Ci7.J.. 4... - _. .._. ._. _. lra.ndaki 'J .. nnn tebaası. memle-
t _ç evabı henuz< · L.!e;!;tm~ek~te~ı~r.,.. -----:::=: '9' --elgrıt.ı.m c.. llit üzüntü için- tel . dônlJlek W:ere Ben-
Bundan muteve p-.,m"'altı- t on buruga- doğru biT e: ketlerıne . ...._. l rdir 

tel - "ın --c adakil bı"""" a Saa "' \t keı.ı de şahn1l'ra gıı.:ı.u:ış e · de yıldırım gra.ıad hemen idiyse, ya Ankar er .hV - fon. Bu defa Pa.nga bı ~ter k}•a r • ~~:.!'-ro.üftiisünün de Ff- -
dan Aııkara.yaı ~ . dar gı·tınesi- ık bir cevap vermek cesa.re- Ankaradan geloo h::ı. erı u •ı::. Kuuuao;> .w-tigı-· zannolun -
h ....:- saat 1çın e çtinı .. kendileıinde bulamamışlar- 1 f 20 50 de Anka· ganistana g..,, emen u.u d ahibine haber edivor: Te gra . . . dır 
nin ve ora~~n ~ s. dakika ge- 68.? r?da alınmış. 22.10 .~a ~~ ,;,makta~~~..:,.· ~~""'"'VVWV""_..,... 
veribnek ı.çın yır~ı . T ... . i dü~ 1 t bu ilıtimal hepimize adeta T ahhüre sebep muvezzım . l TEFRl" 'Mil 
eikilmesinin gayrı. ta=rdu. ~:verdi. Saat akşam on d?- a~<iet etmesi ir~! F~ ~ YEi N' 
şüumeğe ~~~~~.t u··z ~y ce- P t·gı-· halde cevabın h~- bir cevap yok. ızura~lı ~ gmı - ............ ___ ..__ · • 
Bütün düşuuuuguın "$'"' ka.1- kum geç ı . . alt üst ettı. den sonra if1kenceli bır gece. H 
V ... lı teı .......... ın ceva.ps~ la gelıneonesı evı -~ .. esı·ne , ... .,.,i:..ndan son- Hunnap o c a n ı n 

... p b" 6f;i8.ket ibtimalıne te- Bu defa. Anka~da ev ;ıı.uı.ı tel· Nihayet gece ,,-birinde gene . . 
ınasını ır . . ·zaıı edebilmek- tekrar cevaplı bır yıldı~ ra, sabahın saat. bir tele-
mas etıneksiZID ı grafı çekmekten başka bir çare Pangaltı merkezinden tel- batı raları 
ti. zihninıİ yora yora d" ünemedik TelgTaf akşam fon sesi Ankara.dan geleeÇoouk - :--

Nihayet . buldum Ta- y:;:Ji buı;uğ. a' d~ldi pangF_ ~at grafın metnini o.kodu: t 
bir teselli çaresı --'h'ıb:.: .... te1:.... verı """ sıbhattedir! Bu, gündüz saa: 

12 50 de ~· ll"" u:;"' ostah.anesıne · ~ ,. -'--- pos graf saa.t, ·...An_,;..u· Saa.:t bir- p . b' ko:ritu .ı:m fü, ile dört aıraauıda .a.ı __ .. " -
fonla tebliğ .,uuu~ :. g;;....,, ~imizde müthış U' v • ..,;.,.1; ~"'an,..,.;nA tevdi edilen ~elide 

ıkııacagma .,....,, fela.ket vuku bulduğUn.0- 6~ u:ı.u ....,....... la sa 
de daireden ~ edilmiş ola· . li ihtimal veriyoruz v~ brr- bir telgraftı ki 1stanb.ık on • 
telgrafın a:>lı ena.le b yıldınm ~imize açıkça söyleyemIY~::;1ği~ aıtte vasıl oluyordu! Telgraf on 
mazdı. ~ın. ~ğiınizi bi- Hs.tti bir telgraf da.ha çe lila.atte geliyor, fakat Bo~ 
bir cevaba ınti7Al" Ad· t 1 ........... -na. ......;.,.°' a"deta pı·~an oluyord:? uk · liyle ~.meodifer yapılı.rBa -
le .... ezlerdi. C-eva.bı a ı e Et'-;::_ ~ -r- ~ dan edi saatte 

"'" da akşa.maı a... Ya bu da cevapsız kal.ırSa · bula .Ankara _1_...,,~ •• ıem-
vereceklcrdi. Bu . . ·l.' ge1mek kabil ~· 90Y 

--'- gelebilirdi p-'-'k-1-.. bir işkence gı.,ı u-
dar an\;ö.I\. · telgraf - 1 H.ua.ı. ı t ol yor. d k 

- e 

Bu merakh h a t ı r at ı 
merak ve alAka ile 

ok1Jyacaksmız. 
o 

-Pek yakında· 

SPOR 
D ü n.k ü Dbl<;
'ar spor :re\ h; 
bak:RmJldan ı..e -
::rircileri tatmin 
e<Icr • mahlyet~ 
olmadı. 
Bwwn Sl'!heı>IN·i 
ve karşıfaşııuı
ıann neücelerl
ni Wh ed.n ya
:f.lYt (2) incJ s:l
hifemizde bufa
ookslllız. 
Resimde d \i n 
kü~l 
lardan bir sahut> 
görüyon;onuı . 

• 
----ııııı~{ F 1 K R A \ı;;;;.;;-..--

h f 
l;uş vurma.dayım. 

K 
ızıla.y haftası için ya.zı- Kutsal a ta - Bliyücek bir ~ey ~ıkarsa da 

-.3...... yakından tanı- verecek misin? 
~rn~• . dH 

dığım inandığım bir .do~ zı. Yazan: Aka Gün uz _ Beni incitiyorsun! Bu~a 

. " ... 

Sa.atlar geç~~~ yavaş zad.ıGen. Biresaa.tbır· ~du~aki .;:! B~ İkinci yıldırım telgraf_ı .~ .~P ~;;~~~~~~==~~ 
gelmedik~e, ou ı d··.,+;; Kurun· du ~- ~-"'" ı·"'-k"~ a_dımiyle yürumuş_, '!!! ld . t 1."~erı U9...... def'a ..,_.._nbul merkezin~ ucu,;--_ .UlllJJ""b- dığın ında Telgraf aresıne ~ 
yavaş ~!."t...,..,u··~ '-_,.ırdı. Akşama J.lj\A. bularak .-. hatta müvezzı bulunama: ~ ilk dürüstlük vazı· 

yarellme geldi. Ne ile ugraştı- karar yerip yapnıağa başla.dıgı-
ğımı sordu. Söylediı;n· Aramız- olarak bir tahtada vereme~. mı şu dakikaya kada,: ağzı~dan 
da &renlik geçti: Bilı·rsın· ki her zaman ha. deyı. ~- ;ı::ıittin mi? Ne yzdıgmı soyle-tu ve uzun Uö;>L. yük' sek bir makam . · .....-.f'ı...----A"" sa.atı.erce rettüp eden .. 

kadar ~k fena bir gün geÇir· da.n bir medet ~eak 1sıstanted~ ~~~---:!ı;.·-~ f . ''biz bu ışı yapamıyoı::ız... 
.uik Yavaş yavaş da yıldınm el f rehberind .ı.>U-J. ~'OU~s- esı. yıldırım telgraf usulüllii 
uı · .d. trı.l....-.ftan farksız T e on af tda,reainin bir . Telgraf İdaresinin va2Jifesini.. deyıp 1.-1dırmak ve herkese 
tel!!rafın a ı " ı;•..... . Posta. ve Telgr . , __ ,A..,..e orta.dan ~ ... __ ;ı.. 
bi "' tte ialemesi dikka.tıme k, Hangı .ıuw=.u :.c- etmekt. en .aciz b~ .. ~ . · ecek W- vad ve ~-

r surt: '!I adı Bütün bu santralı bile yo. ·? B saatte U4 --"- ........ tı-tiği -- ~ ~~----,.trhY'. Bu mem· 
~arpmag-.ı baş} ·t· '"'dınm müracaat edeym1. ~ -1...-..nf zünden bır an~~ Bu bir b:ütte ... ~~::~bu halin· 
fena günün ka.baıh.a ~ . .ı~ · ı...; ka1emler a,çık olur mıu .. T~~en-- bı işle kısaCa a:n}.at.t.ı:m. . leket ı;eq;•cıw. "'".ı:v~,, 

-~~ıAı.n gt.u• - ~ ....... .,ıerı goz.u; · f-·1·-u.de bir 1~YA.......n,el halini' gör· 
telgrafın tem~n l;;U.l ~ue· ili İdaresine ait <.\UI~ •• • e ta.lihsizlik esn. ., • .ft.cwıo •• den da:ha IDu.ıu>~... . . 
yİrmi dakika içinde ?.1~~ı· a1I~ eçirdim ve tahm.ınen biriSID1 hadise değil, nruzmin v~ ..':1~ mtlştür. Demek vazife benim· 
vasıl oıınamasın<la değil .. = t teıeron ettiın. Hayret! ~~p ~: sif bir idaresizliğin esen ~ • . te ~aılŞllırsa muv~fak o~· 
ÇUnkü telgraf Ankarada S3;& dun Nazik bir sese deru.uıu w de gö7.e çarpma.sa idi bir~~ :: nıuhakkalrtU'·. ~ı bu şı-

ikidc alınsa i.di ve saat ~ır- lat~. Ta,hkiık.at yapılacagınlte- yapıp. da bu s= ş•~ kA,vet bu va:ıife hıssmın u~-
on 1 _"' 'bine teslim edilse . tti o.;.. ro·yrek sonra meğe 1:~ ........ g . . u.,..- \J :-2 uf-ı. btr tesir ya.pabı· den evve s_.ı l· temm. e · .ou -s- ,. _ 1,,..,..adan J.ll,Uol.W ecllmıe- ması~ -. 
idi yılclırım cevap çoktan ge lefonda cevap aldım. ~·ıırnra· ai'L ki buna. müşabih g lir 
miş olacaktı. . kız- bir şey ya.zmıyorlaım.ı~. ~tı ler daha bir çok vat:andaşl~ · ~ ()ahid Y~ 

Fakat telgraf idaresıne? y caa.t etmişle:; .~1~"4'ıor}ardı. ~ da geliyor. iBu va:r;ıy~ 
rnakta hakkım V3il' ~ıydı · . t bildireoek}.erilli SOY.u.r..ı -
telgraf vl!,ktinde teslim edilin ş 

_şu o~ ... dedi· Bır· taşla üç 1ru.ş On ~ · <>rmıy"" .. ktım ~ . be- ce param bulunmaz. un .ıçın n:ıescydin yıne .....,,..... .....,... • 
vuruyorum. Hem .. bır yıl~ • aydan a.ya yeriyorum.. ~u bırın· Elbette darılırım. Elbette Yere-
ri. Keşke daha onceden a. ci kuş. Sonra her ay bır yarım ceğim. Hem adımı vermeden vc-
sa..ydım. ta are bileti alıyorum. Tayya· receğim. Hemen dua. et de ~ık-

- Söyle de bileyim. . YY T .... ~1m ba)mnından bu da Bir gün Kızılaya büyilcelt 
Adımı vermem.ek şartiyle. reye ,. .... ......-Bu bileti niçin alı- ~ erıırı>Oini duyarsan 

- . kio:l.se tam- ikinci kuş. . Kı 1 ad \ bır para v uıc~ - versem de eelU yorum bilir mi~? zı ay 1
• bend bil. Başkaları mı? Bııır 

maz. .. · 1 na alıyorum.· Bır şey çıkarsa en dan bana ne. ister yap-
- Tanımaz ammaı gösteriış ll'9- hepsini ona. verooeğim. Böyle. a: k~~ ter vapı:n.a.sınle.r. !-Icr ce· 

pan bir ~olarak tanır. dadım. Ett.hni ü~ kuş ... Ayda i?,rl ~et~~ y9.kasından ~hr. 
- Peki, a.dını vermem. yıllık li.rıalık bir taşla. işte böylece uç . ·-
- Ben Kımla.y parasını 



-.cephenin ale1Ade e!rasdı .arasına 1 
'":;~~ı~c19a:f;:!t::;:~ llava..1uv11Atlor 'na httöl !I n~ iimiDor 

~~Y~~~aff"alle'tin bu'YCfk (llaı tarafı 1 inci sayfada) .Almanyanın nsırhın:uı.~-
bir kısmı tspanya CUmhur·~i.Ycli!!~·~e~--::~~~~~""'til~~ .ge- yan or.ınanlanndi., meydan teSi-

- -- - rileJİılde §ehirJere Bar.a.bussmaa <Eri için büyük 'kafiya.t ya_pıldtğı 
lı'kıeri ;;ücadeleye iltihak eüi . .Hü- lanı, .. " .. k,on' t;a;kv' görülüyordu. 
kılmetin kararı halk .kütlesi üzerin- ~ . 'J'II!UyılŞ anna, •ye Bugün, muhtemel her ceph~ 
de ibuy:ük <bir derbe irini ~ıı.Ptı • 
Onlar Pirene dı\ğlar.nun öte tara
fındaki mücadelenin kendiler.· in
klne benzer bir diı,zm81Ul kar,Eı nıu

cadelc olduiunu ir sevkitabıi le 
hl.'!$ediyorlnrdı • ~ kıt'a mda 
elin biriuef .uskerl~ bir .kudret ol:ın 
Fnıru;anın dlktntiiı-lerin tehditlerıll:-
den niçin korkması icap ettiı:ini nn-
1.ayaınıFwr.l.nnh. Son .iki $CDC .ı.nr-

1'ında HıUcre ve Mus•.>linl'ye mukıı
vemettn Fransayı Faşizmden Aza
de tutmnk iein yegfıne çare olduğu
nu gazetelerinde okuyup :durmuş

lardı. 1s,panyadaki meşru hükumet 
tara'ftarlanna korıı bitarollik onıa
r:ı son derece çirkin, lnanilamıı.,a
cok derecede haksız bir hareket gö
rfınfıyordu. Çol:u, bilhassa ~<ıya-

1 tler, 'tldeml mü6nhalc tekllfmın 

Blum tarafından çok kurnazca biT 
tedbir olnbilcrefinl dUşünerek müs
terih o1mutı1ardı. Blum bu hate
keiiylc Almnrilnrı ve italyanları 
Franco'yn sn .. lı gijndermckten men
ed~ıcti. Bu sırada Cümhuriyetcilcri 
isyanı czmc!k için icab eden butün 
silfthlıırla çarçabuk \'c bol bol tec-
hiz eylccekti. ı 

Hukiımet, .uxun müddet, 1ta1yan
ıa~m \i e .Almanların anlaşmaya s dı-ı 
kAne riayet ettiği kanaatine BÇla:. 
nıp kıılmıısı, yahut böyle göriındu- 1 
eğer bu. '!ili hulyadan ibaret ifüysc f 
çok fecı bir hülya demekti. 

Blum yardım ıica etmek için _ya
nma len tsp;ınyo1 Ciımhuriyetç1-

lerlnin bir murahhas heyetine "ıU
rr.adıı ~ayan bütün baber1erın ".Naı.i
lerlc Fo~lsUerin-1'.ı:anco'ya silih <in
dermekten voz g~Uklerlni ispat et
tfülcrlnl,, söyledi. Sonra a~Iamnğa 

başlııdı. Madam '.Blum pek münıa·n 
bır hald .muhav.ercyi ke:iti: 

- Kocamı bu knfürr müteessir et
•e h:lkkınız ;yoktu, -dedi. 

.F.ral!W! Madeniynt Aınelcsf Utiha
.duun .bir kcımfüısiı:ıe Blum §Wl}arı 

y.lcdi: 

- Beni .ne .z."UlD.&di~or&unuz? :ls
panynda bJtar.ıtlıil :o.-c ademi .mü
dahaleyi temin !cin sarfettijim g~
retler tam semerelerini .verınliJ bu

..1unuy:or, Politikamı bru:acıWunı mı 

r.annec:U,yorsunı.ız? 

E;rhllde. Paristc Luna Pnrk'aa bir 
parti to,Plant1smdn, Blum evve1oe 
muhtelif murahhas beyeflcrlne hu
susi surette sö_ylemiş oldufu seylerl 
nlenen beyan edince, Sosyalistler 
t:.pan..v daki YekııYiln iesiri ile .en
di e ~inde kalmıslnrdı. Blum, bil
yOk b r kalabalık huzurunda ~
le dedl: 

birlik.lerme ıkarşı he.va.dan ~- ® en kuvvetli ha<Va s.ik1et mer-
~ rtaıaııTuzlar, he~ ma.nevıya.tı kcZi vücude getirllOOilecek ~ 
yuksek we bu tethiş !hareketle- tipler alırmuŞtır 
rine alışkm lOimıy.ım memleket- 1B'h . · A: 
ieI:de, Uyük. dehşetler salzyor- ... /ük 'Bntanya.nın :vrupe-
ıtaMı v~ Rote:rdnm 1 ya hri1 Jmzır1ama.ya ~ 
aeıÇad bombaıı:ıımanl&rıt bu- :bul~ 'üsler, adasJ!~da~ . 
nı.da a.z:i:n misaller ıveriyorlar- Ve ta'bıatıyle 1buras.ı ihtıyacı 
dı .Londr.a, y.ıllanlır. haı·.a dar- ~amıynoaktlr. 
~lerine en önemli h~. Bri- . ~l 'Dardır, arazi çok 'kıymet.. 
tmya san'at ıınü~ fam- tidir .. 
Iaaız bombardımanlara uğradı • bl "Reô~W'Aktır, terebbis 
lar F1lıkat h at · - çok zaman yer , 

· ııar' da~. • ~~1 ğll~g- c) Bu üsler, mütekasü' a.tet-
rŞi~md. d aT ~~:gıŞiru§d~ Od e r. ~ere maruzdur.onun .için teaddüt 

m ı e .uı::.w.ugnı. , esa ve tnwlidir B · 'liste :20 ta. 
'Moskova, sık sık hava filobrı :W~ -· ~ i ~ 
rt:.a.:ra:fuıda~ ziyaret edili,yor .. Av- ıtodir egı Y. enm -
nıpanuı ır çcrıt ma.mureler.ı yan dl' D . .::....:1-...;: .... ....:.-: • · b. · edi B enız ww~n ı.c:allN \ e .ıana 
gın yerınden ırer :nış~ r. u pmiler.inden :istifade ae maba-
:nun~ bera~r,. ~u tehdit, cep- <Ciı 1emin .edemtız 
helcrm. f~yetini, .milletler ara.- Müsait bir ~ elde edeme-
sçıd&1tı -kuu arttırıyor. Be§er , ımek üzünden İtaJTl'D& üh .. 
lbüyük bir tevekkül ve.metanet- Y . .' ,,_ m mı 
le maksat deye k03D1aktadır. hedeflerin Brıtanyada.n UQm:_ı -, * lan ıtay~'llrelcr tarafından ao • 

Y er barekitmm emııiyetle '~ za.r.uret.i ~~r.iyor. 
""- :ı...,ı..;._.;.., tin .İngiliz ttayyarelermm ibİr sefer

cereynnı olltlva :u-.M& .. ,,e e de sar.fedeccği zaman .zar.fında 
tabidir. Senıa.1.n.r.ırub . mnniyet ayni Abrum !kuvveti lbir Jraç se
haırnsı ya.ra:tnm.ıyan bir ordu fer yapın.a:lt .&:u.c1r9ti göeterlyor
ve donamruının .artık rOlüiıü ~ larw 
şaramıyacağı sabit olmuştur. Şarık ceyhesindekl vaziyett.e 

Alınan havn 'O~ ba- Ruslann sinir müdafaaları için 
tıya karşı_ saldınşlanna imkRn Jrurdıiklnn iis1erin ele geçiril -
veren ,,•a.zıyet, yalkın, irn.vrayıcı mesi dolayısiyle, i\lmanlarm ı~ 
bir çok uçuş meyt1anları elde hindedir. 
bulımdur.uhnasındadır-
~lova.kyanın ·stil.ası ı:için 

ileri süriikn bir ı:ıebep te, Çek
yada.ki meydanlardan ha,vaJan. 
dınla.cak ıuga.:klımtn Orta Al • 
m~yı tehdit etmeleri kor1ru
su idi. 
Poloeyanın payla§ılması, !§ar

ka mı ;icra efülmooi mutasav
ver harekatı dC$tekliyecek mey
daıilar.ın fhzarına .fırsat rvennii
ti. Bu1gar:üiota.nda :kur.ulan hava 
üsleri Ege kıyılarına doğru ~
püan 'teşebbüsleri ko1aylıŞ:ır -
ntl§tı. ~ihayet, Aaaıar, Afrika 
yakalarına karşı akmlan lko • 
ı.ayı~a:ırta A!kdcrurue has
mın '6eyriisef er serbestisirii ta
ciz etmektedir . 

.Almanya., merkezi va.zlyotin -
aen istifade ederek, bava kuv
vetleri siklet .merkezini ailedlğl 
cepheye Ju\ydınna.ktadır. Djğer 
ta.raftan, me§gul memleketler.de 
eilindJği ıuçuş ve inY;ı yerle%i 
yardımı1e hava tebclitlerinaen 
kormımalctaclrr, bir Uıyyar.e 
meydanında 50 tayyarenin bu
l~:ıduğu devirlerde d~ yer te
dariki güçlükler çıkarıyordu. 
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Bedbaht bir milletin - , 
En Son Telgraf ve Ajans Haberleri . J E§l!lt6ABR~ 

Kedileri taklitte mana yokl 

d Sovyet tebliği 1 
ı.ztı r a b 1 ka rş 1 s l fl a (Bq tarafı 1 inci sayfada) 

Yazan : Yaşar NAbi Nayır 

YUnan •':lilleti açtır.. Çıplak diye kadar,. ~P~!darının ~ c?-
k.orkunçluğunu zihnimizin mertçe yetiştirdiği mahsulü, ti

~, etnıekt.e gllçlük çektiği zümü yemitir. Heı: ~1 Yunanis
'-~ facia bu Uç kelimeyle ~ mııy~a~ degerinde serv~ 
~ kı .:çade edilebil. getiren bu Uzum, ekmek yennı 
~! ne sa IUo ı~ tutmaya kalkışınca bir iki ay 

~t komşumuz, bir yıl- içinde ~~eye .. başlamŞlr. 
beti uğradığı türlü felaket· Komşu milletin dort ~~ sanlS 80 J.... ..... ı .. fe}Aketlerin dığı bu son gı~ da b~tinc~ ne 

"tJı.,ft4'_nra, "'"'Dwu olacak? lşte talıhslz bır mılle-
~~, ~ canavarı 01~ tin. bütün fertlerile sorduğu ve 

kt>eııçesm~ yavn~ ~ cevabını bütün dünyadruı bckle-
1,,_--·ak hır ölume dognı su- d·-· ual' 
:"'lllled ıgı s . 
~et . e. .. . - Uzağa gitmeye hacet yok. Aç-
~ g0, bı!.~.llet, butiln duny~- lık bugünden kurban1annı ver
~ ılerı oı:ıünde, ~~~kıra h~) - miye başlamıştır. Sokaklarda 
~inleye ınleye olume doo'l'll çocuk ölülerine rastlamalı gün-

"" Cde .. r. d' d ld - .. <\()t~ 1 • •• lük ha ıscler en o ugwıu goz-
~11 n~ ~akiko.t. Tiiyler ur- lcrile görenler ruılalıyor. Mah-

t:de ~acıa. . sulün dahn yeni kaldırıldığı 
~t.."'~bıyat y~pıruy~~· Kclı - - mevsimde böyle olursa bu kış 
~~. tasvı_rd~ ac.ız kal.dıgı koca bir milleti bckliycn fıkibe
~ hır . haı!.enıl! ifadesın~e tin dehşeti kolayca Uı.savvur 

, Uı.bır mubahı.ğa sayılabı- 1 ab'l' • e> un ı ır. 

"- \'" . . Faknt bu kı.'j}a da iş biteook 
~~ unarus~ı .temsıl ~ek değildir. Muharip de' Jetler daha 
~ ıncmJeketıimıze gelmiş ~ 1 yıllarca sürecek bir harbin ha-
~~ a~~l~~~~ zırlıklannı şimdiden yapıyor -
~ bu :"1ruubetin hikayesi-J lar. G~lccek bahar? Sonra yaz 
'i. to - "--.1 b' ve yenı mahsul. 
~ Pra~ıza ~ece. ~ ı Yeni mahsul mü? Hanği mah 
~ tecı ~f.atile daha yenı sıgın- suı? Yunan köylüsii bu yıl top
~ ~eli.de Yu:ıanlı~ardp.n da rağına ekecek tohumu nereden 
\) ediın. V.e açlı~ lııç b~r mu- bUJacak? o tohumu eline ge
~lede tekevvun ed~ıyooek çirse, aç karnına yarın hcsabı-
~....ı~~ek sahn~erim~ı k~-u na çalıfltlamıyacağını düşüne -
~ '.!' dinlerken ıç m u rek karnını doyurmaya çalı,a-
~ ~nı duy~~· . cak. 

~ i ~ köpcgın ~ .bı- Muhakkak ki Yunan yanma-
'-ç,~ burkmaya kifı ~~11ı:. · dası ve onun tamamlayıcısı o
~ ınean olunca, hangı y~- Jan birtakım adalar aç ve, bed
llt' ~n&ı; kayı~z. kala~ı: baht Avrupanın en acınacak kö-
~ &" ua.t bu ınsan, sızın en ıyı . 
... tuıu.ı, en yakın komşunuz, şem. ed' k" d:'-
"" ~ Qşinanı lursa, ıztırabı- Fakat tasavvur ın ı wı-
~ o n· bette ~o.. size günü- yanın bir diğer tarafında ;?a 
~ z:h· ede yur, başka türlü bir buhran baş gos-
Şİ?tıdi ~[~açlığın Ez- termede. Cenu~ Amerika.sı, ~~: 

l'aiı kılı - nda dolaştığı .Atina ! tık A vrupay~. ı~raç edem~gı 
~W ~elki şen ve mes'ut gün f~.1:- mah~l':1:n.u ne yapacagını 
~"lllli habrlı rum Cenup Udi- duşunerek ilzillilyor. Orada. da 
~~ıı parta.ıi° ~ altında ne köylüı~ün, mahsulün istik_balı~ -
~ ha a.tıa, sıhhatle neş'eyle den şuptıe ederek topragı slir· 
~~UYdui' Bu kara gUnİerden ne miyeceğinden korkul~yor. S~!o
~ habersiz bir ümitle istik· lan .dolup taşıran bugday, bö~
"'11.le bü ord le gıderse koyacak yer kıtlıgı 
\rUcu~' ö -~·düğünüz. Muh- yüzündea denize dökülmeye 

metinin venliği cevapta bu bed
binliğin hadiselerin tama.mile 
haklı gösterdiği kaydedildiği 
zannedilmektedir. 

• Lorovskinin boyaaat.ı 
Moskova., 12 (e..a. )- .Al

manlar tarafından bir mUtare
ke teklif edildiği hak.lnndaki §8.
yialan, aldatma manevrn.ları o
larak tasvif eden M. Lozovski 
şwılan söylemiştir : 

"3 Birinci teşrinde M. Hit
ler tarafından geni§ m.ikyı.u;ı. 
yapılacağı bildirilen ask~ !ha.
rekat Yartsevo'dan Orde amdar 
uzanan bir ceph~ üzerinde Al
man ordula.rınm şiddeUi saldırış 
larile başlamıştır. Almanlar bu 
cephede nısıf da.irc şeklindeki 
bir cephe üzerinde çok büyük 
kuvvetler ve C7 . .ciiınlc mill1im 
mikartda tank ve tnyynrc tah
şit etmişlerdir. Mücadele, hass!t
tan Orel, Viazma ve Briansk et 
rafında nadir görülobil n şid -
det.li bir şekil almıştır. Her iki 
taraf gece ve gıindüz devanı e
den muharebaler-e çok büyük 
kuvvetler sürmli.<;lmıiir. 

Alman p.ı.rw~ütç' leri 'r <'dildi 
Moskova, 12 (a.a..) - Roy -

ter: 
Viamıa cephesinde Sovyet 

kuvvetlerinin üç k~ gerilerine 
inmiş olan Alman paraşütç.Ulerl 
Sovyet kıtaları tarafından imha 
edilmiştir. 

Via.zma cephesinin tali mer
kez nuntaJtasındaki Sovyet mu
kavtwneti nihai saf.hasına gir -
mcktedir. Burada her iki taraf 
da büyük kuvvetler tahşit et -
miştir. Almanlar miihim bir 
yolu ele geçirmek idn newmida
ne uğra.'.iDlaktadırAİ:r. 

-----· • • c:---

Alman iKtısat Nazın 
(Ba.şt<m!.fı 1 iftci Sayfada) 

manya dünya ticaret fikrine hiç 
bir veçhile muarız değildir. Al· 
manya emperyalist. mak88tlar
la yapılan tica.ret, kredi ve ser
.maye euiistimallerlne karşı mü
cadele ediyor. İngiltere şimdi
ye kadar böyle yapmıştı. Al -
manya plutokratilt emperyaliz 
mi tahrip etmek ve beynclemilel ~etıa Fan~ nağmelerine mahkum. 

..r~ uydurarak bayrakl~, . sa
~"'1Cl bayraklar arasında onunı
tıi1~Çlt yapmlfJ olan g~ . ve 
:i"'lJUz Atinalılar! Gençligınız -
~ ve gi1tbüzlük1erinizdcn ge
l'ij>e ne kalmış ve yarına daha 
~ kalacak olduğunu yüreğim 
""l'çaianarak dilşünUyonıro. 
ı1:.._lleiliydi ki dost bir .. ~lk~ey· 
~. Türk olduğumu ogrenınce 
bu~ gözler bana ali.kayla çev
~~;ror, bütün eller muhabbetle 
j~tyordu. Mazinin acı hatıra
~dnn aramızCla bir iz bile 
'4lltnanuştı. B8lltaril komşuları
lbııın hiç birinde bize karşı bu S samimi bir sevgi görme
~m. Bu hakikati, bilhassa 
"llgijn, eiyssl riyaklırlıklnrdan 
~ olarak, bir kara.gün dostu 
~~t.ile .t;ekrarlamayı vicdanım 

* tkareti muhtelif ikbaa.Uarı ko-

~ borç biliyorum. 
ll!vet Yunanistan açtır. Son 

hı; teselli bulmak ilmidile toıl
~za koşım.14 olan heye
tin reisi anlatıyor: GUnde yüz 
~ ekmek. Bu, ko~ menıle
~etin en bahtlı vilayetlerine na
'ip olan nimettir. Patras şehri 
19galden beri üç gün ekmek yü· 
~ gönnUş. Ad&la.r ekmek mef-
lUnunu bile unutmuş. 
~ yok. Sebze hiç mesabesin

de. Makarna ve pirinç efsane ye 
lb.eklcri. Şeker ilaç diye kulla
-ıqhyor! 

* peki bu halle nasıl oluyor da 
hali yaşıyabiliyor, diye 

~,lşrne.yınız. Bu muammanın hru 
---güç. değil. Yunan milleti, şlln-

f aciayı düşünün: Bir yanda la.ylaştıracü dtıriist blı- vasıta 
bir avuç buğday bir adamın haJine. getinmek .istiyord .Alma.n

hayatını kurtarabilecek hariku- ya bundan başka Avrupa tica-
18.de bir nimettir. ÖbUr yanı:la ret IMrkezinin Avrupa sahasın
ise, buğday tepeleri, harcana - d& kalmasını istiyor. 11cride 
cak yer bulunamadığı için çürü- ikt.ısadi harpte hiçbir muvaffa
yor. Bu ne müUıit teza.tbr ve in- kıyet ümidi ikalmad~'l zaman ib
sanlık hesabına ne hazin bir tilaflar daha k.olaybıltla berta
not ! raf edilecektir. Avrupa iktJsa-

Tiirkiye, gida cihetinden, an- diyatı gelecek sonelerde istihsal 
cak kendine yetebilen bir mem- ile istihlak ara.sındA bir müvaze
lekettir. Daha dlin çavdar ve ~~=~~acaık şekilde ıslatı e
arpa hali tası kara ekmeğin bo- ""<'V'\.-'VVV'V'.AA.AA._,..,.,...,.,.-.AA.A 

ğazımızda.n ne kadar güçlükle 
gec;tiğini unutmadık. İşte, bed
baht bir komşunun, bütün du
varların sağır kaldığı ıgtırabı 
karşısında yardım elini uza tan 
tek ülke y.ine bu memleket ol
du. Elimizden büyük birşey gel
mediğine üzülüyor ve ne verir
sek boğazımızdan ayırarak ver
diğimizi biliyoruz. Bununla be
raber Türk milletine sorulsa hiç 
tereddüt etmeden ''Verin!" di-

Milyonlarea gj)z bize çevril -

Kurtuluı vapuru 
bugün hareket 

ediyor 
Yunanistana, yiyecek madde

leri ve bazı eczayı tıbbiye gt>
türecek olan "Kurtuluş'' şilebi 
bugün hareket edecektir. Bu hu
susta lAzımgeleıı bütün hazırlık
lar yapılmıştır. Şilebe Türk blly
rağiyle beraber bir de · Kızılay 
işareti yapılınıtltır. 

yeceğine eminim. ı 

miş son teselli kaynağını bu !!!!!!~!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!~~~~~!'! 
topraklarda. arıyor. Bu ümidi 
boşa çıkaranın:&, bir teselliyi on
hıra çok göremezdik. Böyle bir 
kıyamet gününde uzanan kardeş 
elinin bize kazandıracağı ebedi 
minneti habrmuzdan bile geçir
miyoruz. BütUn mUkifatımız, 
şahidi bulunduğumuz ıztırobm 
bizm elimizle biraz olsun hafif
lediğini öğrenmek olacak. 

Altı milyon insan, E?urada, 
burnumuzun dibinde açlığın pen 

çesinde kıvranıyor. BUtUn diln
yanın göz ~aşla.n bu ımrabın 
acısını bir katre olsun haf"Ule
temez. Yunan milleti merhamet 
değil, yardım bekliyor. Vo bu 
yardım, Kızılayın şefkat bayra
ğının himayesi altında, ilk sefe
rini yapmıya hazırlanıyor. 

İnBa.nlığın ayaklar altında 
çiğnendiği bir devirde insanlığı
nı unutmamış milleti tarih şUk
ranla anacaktır. 

GOZELLİK ,KRALİÇESİ 
I 

ni çevirdim. Sağ koluma aldım. 
- Görüyor musun kraliçem? 

Dedim. Seni bir sııdık saray loş
rifatÇlSI gibi yemek salooWla. 
götürtiyonmı. 

~A~i~i BiR HADİSENİN 
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ömrü boyunoıa. m

~n hiç birini göremediği 
1Çi:n bu sevgi ve sanWnlliği di
tl:ıağına, kalbine doğru dudakla
~dan süzmek istiyordu. Smlı
l'Q sindire süzmek.. Soııra? Son
~hiç, sonra aade bir ndıat ne-

a.lmak. 
:Bunun içindi ki bir çatı altın

da bulunduğumuz geoeJıer biraz 
r'1ıat uyku uyuyordu. 
.1_ - Rommumı yamı.ağa başla.
"lQnıı? 

- Çoktan ... 
- Bana göstermedin ya.. 
- Daha Citinnedim ki. 
- Onu henüz ben bitimıe -

dhn. lkin*1e lbitiıince bcrab3r 
~ruz. Mnccranuıı asıl g1lrültn 
. safha.sına. gelelim. Bu benim 
ıçtn gürfiltUiü oldu. Kraliço in· 

tihaıbı gecesini hatuiıyor mu
sun? Sen açık bir harp yaptın, 
ben gizli bir meydan muhare -
beei ka?.andım. Dünyada ne ka
dar çok sa.f kalpli insan va.r ~ 
Ne :zannetmişlerdi? intihap hak
sız alm\16 ta onun için gilrültil
Ui bir f e.sih karan verilmif. 

Ortada bir haksızlık yoktu . 
Sadece i:ki oyun vardı. Birinci· 
sinin ne olduğunu bilmiyorum, 
fakat hedıaide ~lcr döndil
ğfuıU serer gibi oluyordum. 1kiıı 
cisini bili ordum. Çünkü ben 
oynadım. ~ haksız ha!ka.rotin 
intikamını birden almak için. .. 

- Kahve esrıMJnda devam et. 
- O da mUmkün. 
Kaldırdım. Saçlarını düzelt -

tim. Sabahlığını giydlrdim. Ku
şağım fiyangOlaclınL Terlikleri-

Boynuma sarıldı, ayaldarını 
yerden ckesti. 

- Hayır, kral' e gibi değil , 
i~ böyle d.ensiz, şmıank çocnlt 
gibi! 

Kah"reSini ya.vaş ya~ içer
c80 hem hafızasını topluyor, 
hem konuşuyor: 

- Yunus Nadi Beye lbir mek
tup yazdım. ilk seferki elim ha
diseyi anle.ttım. Beni müdafaa 
etmediniz, bari bu defa ımtida -
f aa ediniz. 

Yalvardım, ya.ka.rdmn, ümit 
verici bir cevap bekledim. 

- Tabii cevap vermedi. 
- Ne biliyorsun! 
- Verecek vaziyette dcğ11di. 

Şaşacak birşey Y<*- Çünkü se
nin mektubunu Wnındı. Abay
dı bu i§ler böyle olnuyaca:ktı . 

- Almadığım kimden öğren
din? 

- Bana. başka şeylor söyli
yen en yakını dereoesindo olan 

Avrupaya 
asker ihra
cı meselesi 
Bunun i kansız 

olduğu 

anlaşılıyor 
F a 

Buna mukabil 
/ngiliz ve Ameri
li alılar Ru&yaga 
sür' ati~ yardım 

edecelıler 

--0----

Londra. 12 (a.n.) -Ne,-york 
Times gazetesinin diplomatik 
.muhabiri A vrupaya bir İngilis 
ihraç hareketi ihtimalinden bah
sederek şöyle dl~·or: 

Bir ihraç hareketine teşebblis 
etmek için gereken vasıtaları -
mız olsa idi. bu fırsatı pek a.şi
k.8.r olarak ~ırmazdık. Fakat 
bu vasıtalar mevoot değildir. 

Dü.,ınanı gerek d nizden ve 
gerekse havadan abluka &lbna 
almakla. beraber, denizlerin açık 
kalmasını temin ediyoruz. Bu 
suretle Rusyaya yalnız Aırneri· 
ka ve lngiltcrcden değil, başka 
ı:wmıleketlerden de malzeme ye 
tiştirilrilektedir. Rus mukave-
met kudretini fasılasız btr su -
rette tazelemek kabiliyeti yalnız 
bu yardıma bağlıdır. 
Aynı gazete diğer bir yazıda 

şöyle diyor: 
Rus müttefiklerimize sUr'aUe 

ve çok yardım etmeliyiz. Çünkü 
Rusyada dunmıwı va.mm oldu-
ğunu söylemek Jı:ô.fi değildir. 
Durum bundan daha fenadır. 

Amerika ve hatta :lngiltcre teh 
likeyi kavramıg değillerdir. 

Yeni bir Çin 
zaferi 

Çin orduları bir 
ıehri i s t i r d a t 

ettiler 
--o 

Londra. 12 (a.aJ - Başka 
bir harp sahnesinde, tecavüze 
uğramış diğer bir millet, Çinli -
ler, yeni bir ?Afer elde ederek ilk 
safa. geçmiş bulunuyorlar. 
Görünüşe göre, Japonlar, 

Chang-Sha.ya taarruz için Yang 
-Tse nehri Wııerinde İclıang &ki 
kuvvetlerini çekmiş bulunuyor
lar. 

Çinliler fınıattan istifade ve 
f changa taam.ıs etmişler ve şeh
re girmlşlenlir. Cinlilerin !ka -
7.andıkls.n muvaffakiyet sevkül
ceyş itibarile ehemmiyetlidir • 

Harbin bir~ 
Şanghay, 12 (a.a.) - Dornei 

ajansından: 

Japon makamlannın tahmin
lerine göre. Çindeki .Japon heye
ti seferiveei iki senedenberi bir 
milyon ıiekizyüz bin Çin askeri 
ile yaptığı mücadelede 6.300 mu 
harebe vermiş, düşmana ölU o
larak 121.400 telef verdirmiş , 
17,000 den fazla esir almı~br 
Bundan ba.'ıkB 60.000 Çin aSkeri 
Nnnkin bükOmetinin hizmetine 
girmiştir. 

bir dostundan. 
- Acaba taahhütlü mektup

lar •.. 
- Şüphelennıe. Mektup ma

sasına kadar gitnıiş. Fakat meç 
hfıi bir el tarafından açılıp o -
kunduktan sonra yırtıbnış, yok 
edilmiş. Bana inan ki böyledir. 

Derin derln dÜ$Ündtiktcn son
ra: 

- öyle ise ona karşı haksız
lık etmiyeyim. Mda gelen ta
nırunış adreslerin h psine ncı 
~yler yazdım. Uzak yakın dost
larımda belki y6z tanesinden 
o gıece baloya geleceklerine dair 
bt'i eöz aldım. ÇfuıXU plirum 
başka idi. Se!ıhı yaptığumı bam 
başka türltisilnü ben yn.pmnğn 
hazı~cıtım. Tarihr bir is
.kanda} çıkaraca.ktmı. L Uzum 
lka.lmadı, maksat hasıl oldu. 

Son namzetliğime gelbnce 
hususi bir şekilde ortaya sUriil
dil. Bu engelin ehemmiyeti yok
tu. Ra.lmıetli anııem eski kafalı 
bir kadıncağız oldUc:,öı.ı. için sev
gfü kızına kolay ıkoca bulmak 
için yıışmu epeyce eksile yazdır
mış nüfus cfuıdnnundaki kayıt 

Alman tebliğ Amerikada Yasan: A. c. SAR.Açoô~ 
(Ba.'}tarafı 1 tnci Sayfada) •• •• J • 

fm'la esir vardır. Bu miktar git- g o r u m e m 1 ş F ıkrn malilm : Oç s:ıfdil na 
tikçe artmaktadır. •• t maz kılıyorlarmış. Birini 

Dün gece muharebe ta.yya.ro- t e S a D U ı 
lerl cephenin merkez nııntaka- yanından bir kedi geçince haz.< 
sında düşmanın yUrUyUş kolla- ret namazda. oldllt:,ÖUDU unutJ 

mua: mı şimendifer hatlarını bü· R l ,. · • 
yük bir muv.affakıyetle bom - OOSeve t ID yenı - Plssttt'i bestırmı . Yanın"' 
bardıman etmişlerdir. Loningra- b• b t daki, arkadaşmı ikaz için kenJ 
dın iaşe t.cslsatma karşı da mu- ır ey ana 1 disinin de hak huzurunda. bulun-< 
essir l:aarruzlar yapdmı~. Vaşington, 12 (a.a.) - Krls- duğunu düşünememiş olacak ki::\ 

Azak cleDi:d muharebeleri tof Kolombun yıldönümU müııa- - Yahu hiç namazdn konu• 
Bcrlin, 12 (a.a.) - D.N.B. A- sebetiyle Reis Ruzvelt §U 00.. §Ulurmu? Diye homurdanmış. 

jansı .hak denizi muharebeleri yanatta bulumnuştur: Üçüncü nrıiadaş ise hepsindenl 
hakıkında ~ raporu al- "Amerilm kıtasındaki devlet- baskın çıkmış ve açık gözlülü 
mıştır.: ler1 §imdiye kadar biçbir de\ıir- ğünü isbat için de yanındakine;. 

de göriilm. ııım;cı bir ....,.ı,.;ld ~-e Son zamanlarda mare.,a.I Bu- ~ ~· - Sanki sen konuşmadın mı 
dicnni, "Almanlar, hiçbir zaman tam bir birleşme ve mu~- Demek suretile safm safı oldu
Dnieper'in gerisindeki araziye a- kıyetle geniş bir mikyasta tcsı:ı.- ğunu isbat etmiş. 
yak basamıya.ca.klardır demiş- nUt \'C ittihat hedeflerine vnr-
ti. Fa.kat bir müddet~~ Sov- mıştır. Amcıika mili ileri, hür- Dün bir akşam refikim izde 

"zamansız mevzular,, sern!lmcli yetlcr mevzilerini terkctrnek riyct ve barışın istikrarı yolwı-
ve Dniepcrin gerisine çekilmek da muazzam bir kuvvet olabi - fıkkrayı -okuyunca ihtiyarsız 
zorunda kalmışlardır. Düşma _ lirler. Bu .milletler, vicdan hür- yukarıdaki hikayeyi hatırladık. 
nın bir kısım kuvvetleri Nogay riyeti ve mcsuliyetini temsil c- li'ı.kra muhaıriri "Yeni Sabah" 
Stcpinden geçerek, Melioopol • den hükCmıet müessese ve pren- BaşmuhaıTirini zamanSlz mev
Laporojie demiryolu boyunca siplerini müdafaaya kat'iyen zulara temas etmekle sarakaya 
yerleşmiştir. azmetmişlerdir. alıyor ve : 

tta.ıyııda ıa.k~r - Ancak biz yazmadan ön-
Milano, 12 (a.a.) - (Stefalli 1. J h · ce bir kere sağımıza, solumuza 

ajansından:) Popolo d'İtalia ga- ngi İz a Va bakmayı, husule gelecek fıkisle-
zetesi. Almanyaıun Sovyct or- ri ölçmeyi faydalı görüyoruz. 
dulannı kemirmek ve imha et- bombardımanı Dedikten sonra intakı hak kabı· 
mekten ibaret olan gayesinin ln- linden ili.ve ediyor : 
gilizler ve Amerikalılar ta.rafın- Londra, 12 (a.a.) - Ha •ala- - Zamansız mevzular üzerin-9a.n çok geç anlaşıldığını ya-
zıyor ve dcyor ki: rın miiRaadesizliğj ha.sebile im- de konuşmak .zamansız olınaz

paratorluk hava kuvvetlerinin mı? .. 
Sovyet ar~keri iktidarının YJ- duraklayan hareketi yeniden 

kılm M"h Pi '":... ti ' İlahi fıkra.cı arka.:ın,.! farzı ası, ı ver ouı.ucra eye başlamıştır. Dün gece t~...:'iz 'MMi' 
karşı tam zaferine doğru atıl- .A.Ufi." muhal olarak haydi diyelim ki 
mış büyük bir adımdır. Şimali tayyarecilerinin hedefini °Ruht" "Yeni Sabah" zama.ns1z bir mev
A!mecrika halkı teemmül ile ha- b6lgesi teşkil etmiştir. Taa!TUS zua temas etmiş ".zamansız 
rckct ederse çok makul bir iş tam bir muvaffakiyetle be.şarıl- mevzular üzerinde konuşmanın 
ynpmış olacak ve Mister Roo- mış ve birçok sınai müessesata da mmansız olduğunu" kabul 
.......-ıu her ıs· tedigmı-· • yapm~,.ta ikat'i isabetler kaydedilmiştir. ·~· gö b 
ı:ıcvo a.h ettigıne re u :ıamansız mev-
serbest bırakırsa, içtinap et- BotNdam bomb&laadı zua siz neden temaa ediyorsu-
mesi ve uzakta katması icap c- Londra, 12 (a.a.) - İngiliz nuz! 
den felaketli bir harbe sürüklen- hava kuvvetlerinin dlin gece Şağn sola bakmak, husule ge
miş bulunacakbr. Mihver.qı za- Roterdam'a yaptıkları hücum- ıecek akisleri ölçmek mesel~-
feri muhakkaktır. dan biraz e\'Vel, Hollanda hü- ne gelince biz arkada.şnnır.a t;e. 

Vazi~ et Rusya için t.ehUk~I kfuneti, Londra radyo lan ile Ro min edebiliriz : Dilediğini yaz.. 
Nevyork, 12 (a.a.> - DN.B· terdaın halkına şehrin bombala:- .sın, istediği kadar milrekkep 
Nevyork guelcleri şark cer- nacağı ihtar edilmiş ve doklar harcasın, hiç bir akis uya.ndıra.

hesi ha.berlerini ilk salıifelcrin- 1 
ve askeri hedefler civarından mıyacağmdan emin ve m:Usteri:h 

de ve büyük başlıklar altındı: çekilmeleri bildirilmiştir. olabilir. 
neşrediyorlar. Bütün gazeteler • • • -......-. • • • • • • • 'Muharrir arkadaşımız çO.k ~ 
Sovyetler birliğinin vaziyetinin saslı bir noktada yanılıyor iki 

ıdcecıhı.ik1eıi ve ciddi olduğu fikrin- li" 11~l'II' Şehı·r bu da kasdettiği kalemle kendi ır er. R. 1. kalemi arasindaki farkın öyle 
Japon3'a vasi~ e~ memnun 
Tokyo, 12 (a.a.) - Japon ııl 

1 
fili 

0
. dediği gibi "sadece sağı, solu 

ı: yaf rOSU kollamadan" ibaret buıunmadı-matbuatı, şark cephesinde ecre- 1 H gı~ ve arada.ki farkın dag~lar ka-
yan eden imha muhar helerinin Rlfl ıu' • • 
kat'i ehemmiyetine işaret ct- 1 dar azametli olduğudur. 
mektedir . .Miyako .gautesi &Un- ı lstildal Caddesi Komedi Kanaatimizce yetişemediği 
ları yazıyor: K1smmda. ciğere ': 

"Eğer İngiltere ile Birleşik Bu akiam saat 20 - 30 d - Kokmuştur! diye arka dö-
Amerılia, Rusyaya cidden yar- iKlBARLIK BUDALASI nen .kedileri taklit.de ne mana 
dım etmek niyetinde iseler bir Tiırkcem Dr. AlJ Süha Delibai vardır ne de lüzum. 

dakika bile kaybetıncmelidirler. 1 =============================== 
MUttefiklerin şarktaki muvaf:. ~--••••••••••••••••••••r11ııı 
fakiyetleri, geniş bir şümulü • ''ı 
~!;:a~~~ı:~~!n'1:;.il~a~ Pek yakında T A K S 1 M sinemasanÇa 
umwnt bir refah mıntnknsı te- 1 
sis için gittikç;.e artan bir enerji Gunohklır bir Annnın Fca Romanı-. 
ile çalıf;!Inağa de\·a.m etmclrte _ 1 Talihsiz. \'e masum bir bakirenin acı \fe ıztırablı nuıc~ 

dir. Ccnçlığe il.haf olunmuş muhtetem, hissi, ıcıımat nhlikl bir Film 
Japonya bu maksada vüstil 

için mihver devletlerile daiıtıa 
ziyadeleşen bir iş birliği yapmak 
mecburiyetindedir. j 

BWgarla.ra göre ... 
, Sofya, 12 (a.a.) - Voı'Ofjilof 
ve Budiyenni Jruvvetıerile, şim-

1 
diye kadar çemberlcnmekkten 

Kızım duymasın 
Türkçe sözlO- Arapça şarkıhı 

Bas Munıessilesl : 

BEDiA MESSABNI - MARI KUİNI 
kurtulmağa muvaffak olan TJ· Mısır Kabare yıldın BED1A MESSABN1 - Suriye Ses Xraliı;esı MARt 
moçenko ordularının hergün ug- i l<U.tNl'nin en son uıfer tıbidcsi 
ramakta. oldukları hezimetler ı iill-••-•-••ııiııil-lllıııiııılııllliıim_ııiıııll_ .. ___ _ 
Sof ya askeri mebafili taraflndan ~--••••••••••••-•••••••-. Sovyet mukavemet.inin tam in· 
hil8.linin ilk işareUeri gibi telak
ki edilmektedir. 

Milino, 12 Ca.a.) - Corriera 
Della Sera, Yazıyor: 

Pek. yakanda S A R A Y Sinemasında 
Ormanlar HAkimi 
Turkçc söUü ilk Aşk \C m Cer& Süper Fil . Büyük M.12.:ınsenıı 

5000 Figüran. 

Sovyctlerin uğramış oldukları 
f eliket, Londranın siyasi maha
filinde hakiki bir yeis tcvlid et
miştir. lngilizler, Sovyctlcrin M 
keri satvetlerinin tasfiyesinden Baş Rollerde: 
-so~n olup bitecek seyleıi derin A NER oA TER BRUCE CARO 
bir endişe içinde düşünmekte • W u X - T dir. ________ ! __________ m!!!mml 

beni yaş tehlikesinden !kurtarı
yordu. 

Bunu önleyince alnımdaki si
katrizin bir kraliçe IUUU7.Ctliği 
için ınıühim engel ıt;e§kil ettiği 
söylendi. 

- Bunları söyliyenler tertip 
lheyetindcn kimsel~rmiyd!? 

- Hayır! büsbütiin yabancı
lar. Anlıyamadın mı? Selimden 
ölesiye ayn}(Mcta.n sonra beni 
ezmek, benden intikam atmak 
için her çareye baş vurdu. 

En Hon, en büyük ha:kareti de 
o parmakları yüzüklü, badwı 
bıyıklı .kart züppeye yaptıran 
o değilmi? Soysuz 'herifin favo
riti va.muş, ftrsnt budur diye, 
kaJabahkta ylizümc dm.rşı : 

- Sen namzet olamazsın. 0-
ra.sı şurıun bunun metresine 
reklam camekinı değildir! 

DenJemez haykırdım: 
- Kimin metresi? 
- Şunwı bunun. Mesela avu-

kat ismi lfızım. değil beyin! an
dn.n sonra şoförüne kw;:ımııdın 
mı? Şoföre de oyun ettiğin için 
gnzinonun ortasında başına bar
dak ahp yaralamadı mı? Beni 

evime sıhhi imdat ara.basile gön t 
de.rmişlcr. Bu açık hakareti ad
liyenin huzuruna götüremezdim 
O zaman birtakım rezaictler 
zinciri meydana çı.kacaktı_ Na
musumu temizliyeyim dcrl<en 
bir kat daha derin bir çirkef u-
çurumu düşecektim. 

Bir hafta yatakta kaldım. Sa
na da o zaman mektup yazdan. 
Sen bana ceva:p vermedin. 

Böyle bir mektup almadığsnı 
soyleeeıırı, yemin bile etsem ina
mıyacak. lyisi mi sustum. 

- Selim seni üzecek driEWl
lıkla.rda bulunur mu? Yoksa bu
lunuyor da benden mi sa.khyo~ 
euıı? 

- Senden ibütün içyüzümü 
saklamadım. Bunn mu saklıya
ca.ğ:mı? tlmıiyor, ~ ümoek 
anevkide değil. 

- İstnnbuldan mı gitti? 
- Evet, lstanbuldan gilti. 

Fakat seyahata değil umumi 
hapishaneye! 

- ŞOför İsmail efendi sana.
da soylemedi. 

- Onu çdktandır göıınedim. 
- Seninle baloya gitiğim za-

man olmuş. 
-selim saht.e evrak dümıil(1. 

Oç yüZ, dört y.Uz tıin liralık hir 
ham hab.1'ı olmıyanlara tapulan
dınuış. Rezalet meydana çıkm ~ 
barodan koğmU§lar. Adliy 
on bir sene ağır ha.pis cezasına. 
mahkWn etmi§. 

- Demek romanın bitti? 
- Yazacak ben değilim. Onu 

een bili."Sin? Bitti dersen bitıti. 
- Evet, diyorum, han t r 

olarak diyorum : Bitti! Öylesin 
bitti .ki bir daha biç bir saıuı,u 
bile ne zilıninden geçiroo 
ce ağzına alacaksın! a.nlrulln mı 
sevgilim? 

- Ama .. Şey .. Zihnim alt üst! 
söyle bana! çabuk söyle, sonra 
ne olacagmı? 

- Ne mi olaaıksm? Bak göz
lerime ! dikkatli bak! birşey aıl! 
laımıyor musun? 

- ?????? 
- •.• Be.nim olac~! 
- Ben? Ben mi? Ben! Seli.t 

min metresi ! şofötiin ya:raladı
h'l ! dillorin sakızı ben! senin o
l 21m! ! 
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Flt:rı ve :ıekfıt itas\ylc. nrllk~llel 
ol~ mabtettm ahıılimi:w, mille
tımi&ln ., hayr.ıti ihtiyaçlarını 

luırşılcyan ve elde ettiti tcberru
ntı kendııdyle K.Wlay ve Çoc:uic 
Eslrg~e 1'w-um4arı arMD!da 
pa;1\apn TU.rlı: Blıva Xun.ımaaa 

' 

her veçbile ymduiıda bWumna
kın Jüzuınu ehemmiyetle arzolv
nur. 

~1 Müftüsö 
F. Olgener 

Cezatandtrıtan şof6rJ&r 
Dün, benzinleri oldutu hal· 

de müşterilerinin istedikleri 
yerlere gitmeyen bazı şoförler, j 
yakalanarak cezalandırılmıştır. '• r < '•• • • • "•' 'l' ' ' • • • .•. 
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r HERGELEcı ien AHiM IDLWA<A~I 
I ' Yazan: M. Sami Karayel 122 1 1 2 3 4 5 6 1 8 9 O 

SPOR 

Kupa maçlanmn ilk haftası 
... ----- ~ 1 1 1 1 1 1 .• -

na.k baslnsile kalka.bildi. Ağır ı•ıaı • l I - Doğnaı Paşam, öyle gös-ı 
teriyor .. 

( Baı tarafı 2 inci aayfada) Salim, Arif, Mustafa, Eşfak , 

- Deıt!leDe bu ~rif galip çr 
b cak!. 

- Paşam. pehlivan bu herif!. 
Bir a vuc; olduğuna. bakma.yınız.. 
'Müthiş bir kuvveti de var. 

Dedi. 
D:lvut pehlivan, fikrini sak -

hunamışt.ı. Pehlivanlıktı bu. İş
t e, b r avu~ adam gelmiş ye.ni
yord u. Yenerdi y a. !. Halim Paşa 
nın çe.ınesln.i bıçak açmıyordu . 
Arap Saitten de ümidini kesmiş.
ti. Daha ilk ellerde üst üste &it 
alta düşmüştii. J.J,esmma birşey 
yapamanw;tı. 

Arap Sait, hasmınm elinden 
kurtulmak iQin epeyce uğraştı 
nihayet ya.kasını kurtarabildi . 
Ve, ayağa kalktı, SeJ.t , bir türlü 
hasmına gtlreş uyduramıyordu. 
Hasmının güreşi solak geliyor -
du. 

Hergeled a.yağa kalkar kalk
maz çJrpındı. Ve, bir nara J>a-

1 
vurdu: 

- Hayda. ma.şaalla.h beL. 
Hergeleci, ara.p Sa.idi de ben-

1 xctcceğini anlamıştı. Arap daha 
ilk ellerde güreş uyduramamııı- ı 
t.ı.Ayağa kalkan Sait, hasnuna 
enMe bağlamış dururken birden 
bire HergeleciDin ensesini kavn-ı 
yarak boyunduruk a.ldı. Halbtı
ki ortada boymıdwıık vuracak 
b:r hal yoktu. 

Hel'.geleci, boyunduruğu ye -
yince hasmından kaçacağına 
&ıüne dikildi. Sait, hasmının 
.boyllllduruktka.ld ma.nevra.aını 
bilmediği için Heı-gclecinin böy
le boyunduru.k üzerine gehnesi
ue memnun olmuştu. Derhal bir 
~lmgel vurarak hasmının sırtını 
yere vuraca.kb. Bundan kolay 
ne olabilirdi? 

Hergeleci, hasmına. sokulduk
t;-a eokllldu. Bir'deiıbire dikile • 
rok çenğeıiıti vurdu. Anp Sait. 
çenğeli yeyince muvuenesini 
kaybetti. Ve, a.oele boyundunı
)'u bıraktı. Çünkü 8lrt iistil düş
mek tu.ere idi. Bereket versin 
kendisini çabuk toparladı. Ve . 
ecndeJedikten sonra doğruldu. 

Fakat Hergeleci durur mu? 
Hasmının doğnılmasile beraber 
ta., topuklarına. kadar çift bir da 
lış yaptı. HeJBDının topuklarını 
buldu. 
Anıp Sa.it, bir beladan kur -

tulmuş ikinci bir \>E>lh.ya çatmış
tı. Bu sefer de hasmı topukları
na. kadar imnifti. Arap Sait, yi
ne sırfüatü gidiyordu. Ve kendi
sini toparladı, döntip yiiz üstü 
yere attı. Hergeleci, hamnının 
ilzcrine yürüdü. Toparlanıp kaç
madıuı yakaladı. Ve, Jıı:em.aneye 
aldı. 

f;ait, yine alta. dilipnüştü. Hem 
de kendi oyunile .. Sözde hasmı
:aa boyunrlunı.k vurup bUJrerek 
altına alacaktı. Ve, yahut köe
tı>Jdiyerek ~kti. Halbu -
lııi, kösteği kendisi yedi.. Kur -
tulduğu halde topuklara kadar 
bir çift dalışa dti~U. 

Halim Pa.şa, hırsından ne ya
p:ıcabnı bilmiyordu. Yanında 
ve ayakta el penqe divan duran 
harem 8'asına ikide ~ söy
leniyordu: 

- Mansur ağa, bu ne iştir .. 
Y enemiyeceğiz mi bu herifi? 

Mansur ağa. da: 
- Oödi kör ola~n herif!. Pıı

falll, &da.m.a. da benzer yeri yok 
ki .. 

- 1'te ben de ona kızıyorum 
yı..! .. 

-- P~. bUyücilmü nedir 
bu herif?. Okuyup öfleyip bağ
Jsyor galiba paşam! .. 

Paşa, araba da kızmışb : 
- tw.hi Mansur ağa, hic oku

yup üfieme ile olurmu bu iş?. 
- Paşam. başka nasıl olur ?. 

Görmüyor.musunuz Saidin eli 
a.yağı bağlandı. 

- Hadi sus! hepiniz bir tür
Jüsünt!z!. 

- Sa.i t do yenilecek .. : . 
Bu sıra.da Sait, bin bir bela

lardan sonra Hergelecinin elin
dfaı lnırt.u_!arak alttan bir kas -

ve sallı vi.icutlu olduğundan ken 
disini bazan kurtara.biliyordu 1 1 ! I• ! 
Yoksa daha. ilk ellerde mağlup ı ı ı l• l• l ı 

ki golle sa.ha.dan 2-1 mağlup Gazanfer. 
aynldıla.r. A. hisar: Orhan; Ahmet, Rı-

olurdu. ,,. .. --=----1:-----:-' ~·-=":""---'----!---;-..,....... 
Nihayet ara.p Sait, sukı bir • • ! • .• .• ı l• I I• 

Altmtug: 5- Haliç: 2 za.; Rıfat, Sabahattin, Nuri; Ha 1 
Birinci devrede çok faile bir Juk, Saa.battin, Rebii, Orhan, 

oyun çıkaran Altuntuğlular dev- Farukk. 
'ı• ' 1 1 1 1 ·ı • I çaprazla büküp Hergeleciyi al- ı reyi 2--0 lehlerine bitirdiler. l- Hakem : Nuri B08ut (milli ı 

kinci devrede beşe çıkan AJtun hakem) 1 
tuğ sayılarına. Haliç iki golle Sarıkırmızı takım~ ruzgara l 
mukabele etti. Ve maç 2-5 Al- karşı oynamasına ra.gmen oyu
twıtuğun üstUnlüğü ile bitti. nun başlamasile beraber hakimi 
Gal:amsaray: 4 - A. Hisar: 1 yeti ele aldı. Sıkı bir çember i-

tına alabilirdi. Bu nasılsa Herge- 1 ı ı g J ı 1 
lecinin boşluğuna rastlamıştı .. A I l, B I I 
rap Sa.it, hasmını altına alır al-
maz derhal kemaneye ge<:ip bağ 9 ı • '. l~i 1 
ladı. Sait, derin bir nefes alınış- O --: ___ c--..... ı .-l --.:.1 --=.;;...;;.--'--..,.__-tı 

tı. O, zannediyordu ki, kilçük 
ha.smını alona alırsa bekletme
den mağlup edebilirdi. 

Fakat Hergelecinin. altçıhğı 
ayakçılığına ka.t kat faikti. Her
geleciyf altına alıp mağüıp et
mek adimülim.kandı. Hatta, teh
likeli idi. Çünkü Hergeleci, bü
tün hasımlarını ekseriyetle alta 
düşürüldüğü zaman mağlup e -
derdi. 

Hergeleci, baz.an ağır hasım
lanna. karşı isteyerek ve belli 
etmeden kendi kendine alta dü
~i. ve hasmının alacağı o
yunlara gayet mahirane muka
beler ederek O}-ununu bozar ve 
hasmını yenik düşürürdü. Arap 
Sa.it, i§te küçük hasmını böyle 
yere düşürmekle ve altına. aJma.k 
la bir tarafından kunyarak e
mbil~ini ve yenebileceğini 
r.amıetmişti. Hergeleci, tetikte 
duruyordu. Soı ayağını dizlem iş 
sağ ayağını dikmiş ellerini, avuç 
larını yere temas ettirmiş bir 
vaziyette idi. Böyle bir duruş 
çok serbest ve korkusuz bir du· 
ruştu. Ara.p Sait. yüz otuz ok· 
ka gövde.sile Hergeleciye yUk -
lendi. Ve, kema.nesini ta.r.eliye -
rek birden bire hasmını havalan 
dınlı. Derhal sarmaya geçti. v~ 
~lsdı. Hergeleci, sakindi. A -
ra.p Sa.it, .küiı.teye el a.ttı. Herge
leciyi bir hamlede aşınp yene
cekti. E tine de ne kadar hafif 
gelmişti. KUnt.eyi havalandır
dı. Hergeleci, elleri ttzerinde kal 
mıştı. Eh!. Artık gidiyordu. 
Lif değil sırtını yere vuracaktl. 

SOLDA N SAO.A : 

l - Türk vatanına iltihak eden 
bir Türk ülkesi . 

2 - Şalı meşhur olan Hint if?hh;i. 
3 - 4çi, yırtıiı örter. 
~ - Tilt\lnile meşhur Eiede biri 

Türk ~ehri, Yanm de~l. 
5 - 1siın. 

6 - F..ki harplerde konuınıa I~ 
kullanılan demirden bir Alet. (bu ı
simde bir balık da vım:hr). 

7 - Sıralanmış c;nko tabaklar, blr 
okul. 

8 - Kö:;;e, lbndi!'tandaki sahil dağ-

Feaer stadının son ve en mü- çine giren A. hisar kalesinde 
him maçını Galatasarayla A.hi- Galatasaray Arifin sıkı vuruşile 
sar takım1an yaptılar. yedinci dakikada ilk sayısına 

Takımlar: ' kavuşuverdi. Sarıkırmızı forvet 
Gal.a.tasaray: Osman;·Faruk, in sayı adedini süratle arttıra-

Adnan; Musa, Enver, İsmail caklan umuluyordu. Fakat ka

l Yurtta sabah 1 

· Trakyada 

çan müteaddit gol (ırsatJarı ta.h 1 

minleri boşa çıkardı devrenin 
ancak 43 üncü dakikasınd~ Mus 
tafanın savurduğu top ikinci , 
defa A.hisar kalesine girdi. Ve 
baftaym bu suretle 2-0 Gala
t.Asa.iıı.yın lehine bitti. 

İkinci devrede Ga.latasar.ı.y 
Ustiinlüğü devam ederken ani· 

. ait İki mezara bir hilcuma geçen A.hisarhlar 
Türk Fatihlerine 

yegane sııyılannı kayda muvaf-
ların ismi. k 1•tabe konacak fak oldular. Buna Arif hemen 9 - istanbulda yeni bir sinemanın 

kafa ile yaptığı golle mukabele 
ismi, Hazreti Per.vgamberin bir mu- , Edirne, (Hususi muh:abiri- etmekte gecikmedi. A.hisarlılar 
ha.ttbesi (ayın bır ıafhası) rnizck'Jl) - Edirne ve Yöresi kendilerini toparlamağa ve Ga-

10 - Fnst..-ı bir mıntaka, peltek. r Eski Eserleri Sevenler Kurumu latasaray akınlarını ı:JeJneresiz 
VUKARI DA N AŞA~tvA: aza.smda.n yüksek mimar Kemal bırakmağa uğra.51rlarken Arifin 
ı - Çinkoiraflann kukllandıkları 1 AJtan· es.'<i Tüfk fatihlerine ait sıkı şütü dördüncü defa rakıp 

bir alet, öliıler gomülur. ~ri 4aa.ybola.n i.k.i kıymetli kaleye girdi. Oyun sarılnrmızı 
2 - tngi117. kızı, Geçmişe denir. mezarın, tarihini ya..'}&ttınnağa tazyikı ile g:e<;erken bu ::;ekilde 
3 - Çok ehmunlyetli bir uzvu - vesile ~la.ca.k şekilde yerlerine 4- 1 Galata.sarayın Ustünlüğü 

muz, pabuç diter. birer ki~ taşı kon~ası ha.k ile bitti. Futbol ajanımız ve 
4 - Yapıştırmaya yarar, sarhoe kında dtm eski eser!~ sev~- milli hakem Nuri Bosut ma.c;ı 

dei}I. ler ~ ~luf!l.lığına l ~ r gu··zeı idare etti. 
~ - Yazın dllediitini.z bir h~di~e- raper verrmştır. , 

run tarazlyeııi, Romanya parası. _ Edinıede Miına.r Koca Si- ı 1 
6 - Kırmm, beyaz, ~ocuk d.otur- nanın. Şaheseri &faniye camii- Askerlik işleri 

tur. ne (Sinan caddesi) üzerindeki •-___________ _._ 
7 - At yavruı;u, apçlann kolları, geniş meydan bundan bir kaç e.yoölu Yerli Aakerllk 9ub~in· I 

yama. eene evvel park. halinde t:.anzini 
8 - Hesapla birle!- h8nesi, (Bor) edi1hiceıı bura.da top gill.leei şek-

un pa~IU't. bitince cidilen tehir linde taşlarla bir künbet mevcut 
9 - ipin toman, oruçlu. olup (Toplu Baba.) adında bir 
10 - Teslim olmak, caket. bektaşi şeyhi meaarı diye yık

Diink\ı ~ halU 

1234 567890 

d~n: 

'Aşağıda isiınle.ri sınıf ve rütbeleri 
yazılı Yd. subayların acc.le ~bemiu 
müracaatları. 

S. 5 Ml. Me. ihsan Can.gever (156/ 
se4) 

S. 5 Ml. Me. Mehmet Esat (43210) 1 
İs. Astgm. Müfit 44781 · 
S. 6 Hs. Me. Halit 323/'51 
S. 8 Hs. Me. Haşim ot. M. Eıııt 

Küçük tasar.ruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANı 
K!ŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 AOur;tos, 3 lklncite9rln 
tarihinde yapılır. 

2 > 
4 > 

8 > 
35 > 
80 > 

300 > 

100 
iiO 
20 

> 
> 
> 
> 

> 
> 
> = I ı- ' 

Halim ~ somurtkan yü
zü gülmtiştil. Yanmda ve ayak
ta el pençe diva.n duran siyah 
ha.rem &ğasmın dudaktan oyna
dı. Paşa. dayanamadı, harem a

tınlarak ka.ldınlmışt:ı. Hal~
ki bek~ şeyhi bilinen bu. t.oplu 
baba. :Edirne fatihlerinden E -
mir Hasan bey oğlu meşhur 
Nureddin Topwıdur. İnesi bey, 
Selman bey namında.ki iki kar
deşinden İneıri beyin. :Edirnede 
elyevm İnesi bey çiftliği bulun
ma.kta.dır. Selman bey de fati
hin eekban be.şısı idi. 

1~330 1 
S . 8Hs. Me. Şeritoı.Bürhnnettm ........................ lmi .. İlil .. 1111 .......... mıılll~ 

ğa.sına dönerek. 
- .Ağa., nihayet iş oldu. lşte 1122 ---------·~ ı 

s. 7. Makinist Hakkı 220/2 r "Y . s b h ~ ---
gidiyor .. 

- Ef endimis, arap Sa.it kulu
nuz hiç adama aman verirmi? 

·- Tahü bir avuç adam.. Uğ-

Uzunköprü belediyesi, köprü
nün başına yeni bir park açtığı 
mman Gazi Mahmut bey türbe
sini yıktJmıı.ş, yeri bilinen me
zan da me-Akfır park içeris~e 
blınıştır. Çok kuvvetle ümit~ 
deriz ki böyle parklar açım.ak 
vesilesile. kı•'llletli ecdat batıra
lannı kaybetmek değil, bunları 
nesilden ne..<ille yaşatmak için ni
şa.neJerini ihyaya çalışmak milli 
bir vazife olsun. 

Mu. Ast~. Ahmet Sekban 31875 1 enı a a '" 1 HAFIZ CEMAf. 
m~.c~e~~·3;~~ail Hnkkı oi. Meh- ı ı·r~· n t•ıyatları ,, . ~ 

Tbb. Yzb. Mahmut oı. Ali Rıza a 1 Lokman He ki rr1 
raşm.a.ğa değmez .. 

- İşte gidiyor paşam! 
36178 Rr. 

P. Acıtğm. Hidayet oilu Yusuf Ke- Dahiliye Müt.ehas,.ısı 
Divruıy<>ln - Evet. .. 

Derneğe kalmadı, arap Sait 
künteyi 8..'itrmı.ştı. Fakat yere !!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!~~!!!!~!!!'!~~!!!!! 
Hcrgelecinin sırbnı 'turacasına 

nnn Barutçu (31759) 
P. Tğm. Hasan Eryasun (31526) 
P . Ttm. Ali Ergin (44203 ) 
P . Tim. Nafiz oğlu Vehbi (43263) 
P. Tğm. Musa oilu Mehmet (20075) 
Dz. Gv. Yzb. Rasim o~lu Mahir 

(1043) 

Başlık maktu olarak 750 
Birinci sayfada santimi 500 
lküıoi ,, ,, 850 
Uçüncö ,, ,, 800 
Dördüncü ,, ,, 100 
Beşinci ,, ,, 7tS 

!:=- ~,
Sahibi: A. Ccm-.odln Sara(: -

cşrıyn u uıo. acıt ,ı 
a.ra.p Saidin sırtı vurmuştu. Kos 
koca arap Sa.it, birden bire sırt 
üstü yere dUşUvermişti. Herge
leci de dört elli kalmı.5tı. 

di. Paşanın benzi kül gibi olmuş 
tu. Bu derece rezalet olmazdı. 
Hergeleci, ayağa kalktı, paşaya 
dönerek galibiyet tema.nnasını 
çaktı. Ali pehlivan kendi kendi

=============================================== j Altıncı H H 50 1

1 
N . t M "'d" M • çctl 

&sıldığı yer: ( H. Bekir Gürş0, ,,r l 
A. C6maleddln Sl'lr.açoölı .. ""'tb•'" 

Halim paşanın aözü ağzında 
kalmıştı. Sa.idi Sırt üstü ye-.re 
vurmuş görUnce, birden bire ba

ne söyleniyordu : 
•• 
Universite Rektörlüğünden 'r ................ IJfBI .................... ~ 

TÜRKiYE CÜMHURIVETİ 
ğı.rmışb : 

-Aa!. 
Sait, niye uğradığını bilmemiş 

ti. Ne olmuştu?. Ali pehlivan. 
ne olduğunu görmüştü. Herge
leci tam biçimine getirerek has
mına. bir topuk ellemesi oyunu 
tatbik etmişti . Ufak bir manev
ra ilo kocaman Sait, kaidesin -
den kopan bir heykel gibi sırt 
üstü yere vurmuştu. Hergeleci
nin, kılçıklan, topuk elleme!eri 
m~hurdu. Ona öyle alabildiğine 
serl>estçe künte filan atılama7.
dı. Arup Sait, sarmaya girdiği 
zaman zaten bir yan sarma kıl
çığını hn1.ırlamı~tı. F3.kat hasmı 
ktinteyi görü.h.e vaziyet. deği:)
mişti. Bekliyordu. ~ait, künteyi 
aşırımı diye bel~liyordu. Ve mah 
suscn ele hafif durmuştu. 

- Yaman şeymiş be!. 
.:....... Olur şey değil be!. 

- Güzel bir top\.ık. ellemesi ... 
Arap Sait birden bire meydan 

dan kaçtı. Hergeleci de meyda
nı terkederek çekildi. Haliın pa
şa. ise daha hala oldu~ yerde 
duruyordu. Ne yapacagını, ne 
söyliyeceğini şaşırmıştı. Harem 
ağasının rcnği beyaza çalar ki
reçli bir şekil almışb. Eli ayağı 
titreyordu Haliın P~. ağaya 
hitaben: 

Yabancı dil öğretmeni yetiştirilmek 
üzere açılmış olan Fransızca, İngilizce 

ve Almanca kurslarına talebe 1 

Abnacok tal"'e ~''· =~::.c..."!~::ne> dil ku"la~na de,,,: 1 
edecekler ve siyasi vazıyet normalleştiği takdirde tah!.<illerini takviye et
mek uzere, bir yılda dilini ö&rendikler: memlekete gönderileceklerdir. H<•ı 
bırine burada ayda 30 lira \'erilecektir. Se.,·me sınavları 27 ve 28 Birinci
tcşdn J 941 Pazartesi ve Salı günleri İstanbul üniversitesinde J'ııpılacak-) 
ur. I 

_ Bu, pehlivana söyle .. Git- Sınava girmek için: 
mesin.. Sarayımda kalsın.. Ona Türk olmak ve yerli \"eya yabancı bir kollej veya liHrden v«-yehut 
aylık yereceğim. Dedi. bir ögretmen okulundan mezun olrnaıt Uızımdır. 

Pasa. kalkb ve, dairesine çe- «Olgunluk ş:ı.rt deflldiu 
kildi ." Ali pehlivan. arap Saidin Namzetlerin 21/X/1941 de Univer.sitede muayeneler) y:ıpılacaktır. Evlı-
yanına gelmişti. Davut peh1ivan le- alın:ımaz. 
da arap Saidin yanında idi. Sait., Sınavd:ı muvaffak olanlar tahsil müddetlerinin iki mi~li Maarif VekA
ayağından kisbetini çıkarmla ı J€:C emrinde çalıpcnklarını Uıahhüt ~eceklerdir. Kurs talebesinin ~ç bir 
mcşğulqü. Silinip giyinecek ve iş.le meşçul olrrtaması şarttır. 

Sait, hnsnunı kolaylıkla ve ha bir daha paşanın gözüne gözük- ~ Tıılip oL-ınların 20/X/941 akş:ımına kidar R~~rlüğe tahsil ' 'esikala- 1 fiflikle künteye aldığını görün- memek üzere sarayı terkedip gi-, rı, nufus hüviyet varakalnı:ı ve 6 adet fotoğraf ile muracaat etmP.leri. 
ce ardına önüne bakmadan aşır· decekti. Ali pelılivan, soruyor- · · (9112) 
dı. İşte; bu aşırma anında Her- 1 du: =============;::;;:::;;:===========================:;:::== 
geleci, zaten ~tikte olduğu ('İ: 1 

- Sait, küntoy:t aşınrk€'!l ne- . tJnioeP.site . R ek tör.lügvünd'an.· . ~ - 1 

hetle derh!3-l bır ' topuk ellemesı den dikkat ctme<lin? • 1 f ~ -
yotiştirdi. . - _ Neye dikkat edeeettim ~ · TWk inkılAb?' tarihi ikmal in\tihanıaf i ayın 27 i~ci ·pa1-artetıı gi.inU saat 

Sait, fena halde mahcup ol -. ta?. · • D d:ı ıroaıerans s:ılonWıcia yapılaf.kbr. Altkal.ıla:tın hanr buulnmw. • 
du. GUçlUkle yerden dOK7ulabil- ( Arbm UM) .aııt> 

ZİRAAT BA NKASI 
Kuruluş tarihi: 1881. - Serma,yesi: 100.000.000 Türk Ur..,ı. Şube .,, 

Ajans adedi: 165 

Z irai ve T icari har nevı bat1ka cnuamelılcrı. 

Para blrHctlrenl•r• 28800 llra lkramlv• verlvor. 

Ziraat Bankasında .kumbaralı ve !bbanıız wsa.,·uı besablar.ncıa el' 
az 60 lirası bi.ılunnnlara senede 4 defa çckll~k kur' t\ ile aocğıdaP 
plAna göre ikramiye dalı~cıeaktı.r l 

4 a ded 1.000 .LI.ralık '4.000 Lir• 11100 aded 60 Llrank "·000 L"' 
4 • &00 » 2.000 • 120 • • 40 • 4.800 • 

4 » HO • » 1.000 • ·ıı 160 • 20 • UOO • 
40 • loo » 4.0CO - ~ ~ 

.• . .• Dtf<KAT: He~aplarında'kl p;u-alar. !Jtr sene lt!nde 5o urndarı &~ 
dUpt}f.Yenleı;c . 1}.,,:ıınuye çU<ıib . ~k.d!rde • % 2D rM.lui..Ylep vcnlece'.rlk• 

· · Kur~ ienecıe dört defa 11 Mut.; ll IJ:uinw, ıı K)'• 
lül ve 11 Blrincikinnn ta.ı-ihlerhoo çekil~tir. 


