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üç Büyük Muyaff kıyet 
1 - t~·t;,..nbtı.lda ('n iyi sazı (Kristal) 

de dJnlıyt"biJjrfinız. 

2 - Ea iyı okuyan bayr..rılar 
(Kristal) dedir. 

3 - En h.- ·sas ruhJara hit.rıp eden 

1 

ı değerlı san 'atkar 

(Müzeyyen Senan) da 

"-:::::s.__-~;;;;;;;;;-:-:-:;:-:;;;;-°;'~HE~"~n:nn~~E~(5~) ~=;KUR;;u~ş~~G~0~N~L~0~K~~S~f ~y~~AS~l._!_H~~A!'!'!...!!!!...L'!!"_'!'!!K~.:,.:G::::A:::Z:-E=-::T::·. :E:S=i :,~:r=TE=LE=F::ON==: :20:79=ı;=L:::-,~-,~~=Kr:i••:~
1

~;:ı.r:~~:: b::~:~:g:•lir:sm:ız:. =::, 
ingiliz. Rus - . JALMAN-.Rusı ·IALMAN-Rusı 
anlaşması HARBi HARBİ 
Sovyetler hükumetinin Al
l>ıanya ile işin sonuna ka
dar demokrasilere faydalı 
bir surette h a r b e devam 
edebilmesi görünüşe naza-
7<ln irıgiliz v e Amerikan 
Yardımının çabuk ve mebzul 
bir surette vukubulmasına 
bağlıdır, 

Berlin bildiriyor: 1 Moskova bildiriyor 

Alman ileri Alman taar .. 
harekatı ruzu kırıldı 

Kiyef ve Lelingrat 
istikametinde İn· 

kişaf ediyo•· 
Berlin, H (a.a.) - Alman baş 1 

kumandanlığının tebliği; 
n ngiltere ile ~usya. ara· Şark cephesini yarmak için 
O sında bir vesika ımza.- l yapılan harekata plan. muci-

landı. Buna doğrudan .. J' bince devam edılmektedır. Feld 
doğruya ittifak veya dostluk mareşal Mnnnerheim'in kuman 
Ve ademi ·avüz muahedename- dası altındaki Fin orduları La-
Si denilem . İki hükumet Hit- .... --~· ~ doga gölünün iki sahilinden iler 
!ere karşı vukua gelmekte olan • lemektedirler. 
bu harpte birbirlerine ellerinden Torpido muhripleri iki Sovyet 
!Men bütün yardımı yapmayı .~ karakol gemisi batırmışlardır. Ve birbirlerinin rızası olmadan ı 
dUşnı.anla mütareke veya sulh ~, _ _...._ ....ı-. - - --- - Abruuıyada sevinç 

akdetmemeyi taahhüt eylem~~- İlür Fransız ıruvveueri kumandanı general Cotroux otomobille Şam şehrine girerken Berlin, 14 (a.a.) - Bu sabah-
lerdir. Mister Churchill u~ Jl ki Alman gazeteleri, Alman kı-
hafta evvel Avam Kamarasında } s tatarının Stalin hattmı kafi bir 
~aıilere karşı mücadele edecek Sevyetler bir Rumen Petro uriye mütare- şekilde yarmış olduklarını .Al-
her millete bütün yardımların man milletine vi cihana bıldı-
Yapılacağını temin etmişt!·. İn- AJ ı b• • k k • d •• ren Alman orduları başkuman-gıJtere ile Sovyetler Bırlıgı ar'._l· man ta e Jnl mınta asına eSJ Un danlığı tebliğinden uzun uzadı-
Rltıda imzalanan anlaşma bu va- • d ya bahsetmektedirler. 

din ve bu azmin yazı ile teyidin- reddettiler hÜCUffi e.dildi imza edil i Gazeteler bu muazzam aske-

Hüsrev Gere<le 

Beri in 
büyük 
elçimiz 
Alman Hai'İciye 
Nazırını cephede 

ziyaret etti 

::'.içimiz; Cevad Açıkalın
Alman Nazırına takdim den başka bir şey değildir.. İh· ri muvaffakıyetin büyük ehem-tiıııatki imkan bulunabılmiş ıse miyetini tebarüz ettirmektedir. 

tİıııdiye kadar İngiltere ve A- Almanlar şimal buz ve Bükreş, bazı petrol Komutanlar mütarekenin Bu muvaffakıyet son günlerde Berlin, 14 (a.a.) - Hususi l!ı.enka tarafından Rusyaya tt"ğ· 1 h · k·-.. ed'l ktak. h h b. · · b'ld' · b baltlk den.ızler·ıne has- kuyularının ateş aldıg" ını ihtiva e ı ı şart arı (J u neşr ı en ve şar ı mu a· mu a ırımız ı ırıyor: azı yardımlar zaten yapılmış rebelerden yalnız bir cümle ile Türkiyenin Berlin büyük 

etti 

olacaktır. tahane gemisi yollamak bildiriyor metlerine bildirerek neti· bahsetmek suretiyle iktifa eden elçisi B. Husrev Gerede ile 
~azla olarak iki hükfımetin istedi ı er Bükreş, 14 (a.a.) - Dün sa- ticeye intizar ediyorlar askeri tebliğlerini kendi !ehle • Türkiye Hariciye Vekekıi.leti 1 lı\ilnferit bir mütareke veya at 18 de 6 Sovyet tayyaresi rinde tefsir etmek istiyen Lon· umumi katip muavini B. Ce-

Almanların verdi· 
ği zayiat 250,000 

kişi 
Moskova, 14 la.a.) - Reuter: 
Diin gece neşrolunan Sovyet 

tebliği: 

13 Temmuz günü Pbkof Vi
tebsk ve Novograd • \"olinsk is
tikametinde mühim makıneli 
dü~man kuvvetleri taarruz te
şebbüsünde bulunmuşlardır. Fa 
kat kı alarımızın muannidane 
mukavemeti neticesinde düşman 
her tarafta durdurulmuş ve 
bazı noktalarda ağır zayiatla 
tardedilmiştir. 

Garp istikametinde kıtaları
mız tbobin ve Royaçef şehirle • 
rini geri almışlardır. 

Bu i•tikametteki diğer mın
takalarda düşmanın mühim pi
yade ve tank kuvvetlerile bü
tün r.ün şiddetli muharebeler 
olmuı;tur. 

Cer,ubu garbi istikametinde, 
kıta l:ı.rımız düşmanın makineli 
tesekküllerine karşı hareketlere 
devam etmişler ve düşmanın 

(Soııu sayfa 5 sütuıı 7 de) 
,~~ 

lngiliz - Rus 
paktı 

8\ilh yapmamayı kararla.~tır- Moskova, 14 (a.a.) ~ Taass 

1 

Ploesti şehri civarına bombalar Bertin, 14 (a.a.) - Vichyden dra ve Moskova mahfillerinin vat Açıkalın cumartesi günü diklarını öğreniyoruz. Bu ta.ah· Ajansı bildiriyor: atmışlardır. Atılan bombalar -ı· D.N.B. ajansına gelen haberlere! propagandalarına bir nihayet Alman Hariciye Nazın Von l 
h.Ut büyük garp demokrasi!~- Bulgaristanın Moskova elçi-! dan bazıları patlamamıştır. göre Suriye ihtilafını halleden vermektedir. Ribbentropun şark cephesin- ı 
l'iy1., Bolşevikler arasında b.

1-I si B. Stamenof, Alman hükiıme- üç petrol deposuna isabet anlaşma bu sabah general Dentzı' Almanya hadiselerin olgun deki karargahına giderek 1 Muhtelif Memle· 
!'az daha sıkı bir rabıta tesıs j tinin müsaadesiyle 11 ve 12 vaki olmuş ve yangınlar çık - ve general Vilson tarafından im- bir hale gelmesi, ne kadar sa- bir kaç saat kalmışlardır. j 
etıııektedir. temmuzda Sovyet hükumeti- mıştır. Askerler ve sivil halk za edilmiştir. bır ve sükfınle beklemiş ise Sov· Alman malumata göre, bü- ı ketlerde nasıl Anlaşmanın Rusya için ıni, 

1 

nin 18 llkteşrin 1907 tarihli La arasında müteaddit ölü ve ya- Londra, 14 (a.a.) - Reuter 1 yetler de 
0 

nisbe•te gevezelik yük elçimizin btt ziyareti 
:Yoksa İngiltere için mi daha haye mukavelesine istinaden ralı vardır. Hücumu yapan 6 ajansının diplomatik muharriri etmişlerdir. Londra ile Moskova Türk ·Alman dostluk muahe- akisler yaptı faydalı olduğunu arıu;tırmayı Baltık denizi ile Şimal Buz ı:ıe-l Sovyet tayyar ·i~dEn dördü diyorki: d ümitsiz bir hal•le bulunan deRi!Wı ıısaddak n!'.:ıbalan- Londrn. 14 (ıu.,} _ tngıllz _ 
liizumsuz buluruz. 11ııışt7.re~ nizine hastahane gem.hı! olarak tayyareaafı ııatııryıilarrm•• G.,.ıı,.r"1 D<ınbf j mütıı bo1ııeviklerın nalll ubak he<J r- mır teatisi 1ç!n Bcrllne ~eln:;., Rus anlaşması lngıllz nı .. tbua • 
•'r d;;oman karş••ında bu turlu. bı'r çok bu"yük' vapurlar gönder rafından dü0ürülmüştür. reke muahedesi imza edilıniş 01• ı k b'I h" ı "apa bulunan B. Cevat A"ıkalını ı 
"' - ~ ~ ması ve Suriye harp sahnesinin ere mu a 1 ucun' ar ' • ' tına B. Churchill'in üç hafta "11\lıımalar pek tabii ve zarun mek niyetinde olduğunu Rus Başvekil muavini Mihail An- 1 cak kadar kuvvetli olduğuna Von Ribbentrop'a takdim et- eV\'el bildirdiği siyasetin man . 
ttirtiımek ve her iki tarafın da hükfımetine bildirmiştir. Hari- 1 tonesco öğleden sonra yangın ortadan kalkmış bulunması, Mütj ciddi surette inanılmıştır. Va- mek maksadiyle vuku bul- tıki bir neticesi olarak telakki 
"'- ddedilmek . . 'ştır' .tefiklerin orta şarktaki harp va-ı . t' hak'k• h . t bt· •. muştur. Mu" ta· kat samı'mı· bir ~"'nfaatine uygun a .. .. ciye Halk Komiseri B. Molotof, yerıru gezıııı • sıtalarının bu··yük· nı'sbette art • zıye ın ı ı çe resı e ıgın 

1 
edilmektedir. 

icap eyler. Yalnız, b~gunku bu beyanata revap olarak 13 • Alnıaıı t.ebliği son fıkra.sının vazihan anla · 
1 

dostluk havası içinde cereyan Times, anlaşmasının bir itti-il.lı"VaJ ve şeraı·t ı'çı'nde rnunfe .. rıd.. te d s f' t • j Berli 14 ( ) Altı Sov masını intaç edecektir. ı aktadır Filhakika mezkur etmiştir. Türk ricali gördük f k ld' - · · mmuz a tameno a yap ıgı n, a.a. - - ı Son aylar içinde İngiltere dün şı m . · a manasına ge ıgını ve son 'Ul!ı akdedilmemesi taalıhud.u tebliğatta beynelmilel muahe • 1 yet tayyaresi tarafından Ru- d y . fıkrada, Alman zırhlı kuvvet- leri hüsnü kabulden çok mü- 20 sene hadiselerinin, Rusyanın daııa ziyade İngiltere için .• ~U: delerle mukavelelerin Alman manyada Ploestiye karşı 13 yanın bu kısmın a unanıstan, terinin ileri iaşe üslerinin ta es- sait bir intiba almış bulun- iştiraki olmadıkça şarki ve ce-llıu'Vaffakıyet teşkil ettigınıl hükfımeti tarafından adice ve temmuzda yapılan akın teşebbü- j ;:.~~~ S~~~ ~:!i~~nc:~~~~ ki Stalin hatbnın yakınlarına I ~a_dı_rlar~. ______ nubu şarki Avrupa meseleleri • 
gozden kaçamaa. sistematik bir surette ihlfil edil-

1 
sü esnasında Alman avcı tayya- harp etmek mecburiyetinde kal· ---~'s::o.::.nu:...:••:::Y:.:.f•:...:S..:•.:.üt.::.u.::.n..:5_~:_:•:.:.> _________________ ısonu aayfa 5 ıütun s d•l Çünkü şimdi harp Rus .top- j mekte olduğunun sabit olması J r7.1e.ı;i ~ört .düşman tayyaresi J 1 

takıan üzerinde cereyan ediyor. (Sonu sayfa 5 ıütun 7 del duşurmuşlerdir. mıfr~k ve Suriye muharebeleri c hu re hı· ı ı lıUtün Alman tıızyı'ki RuSyaya ------..:-------------------
"'' ulh birinci derecede e~7mıniyti ha • ı 1 'Ü.ldeniyor. Binaenaleyh s s 1 • B ı • iz muharebeler degılseler de da-
akdetmek ihtiyacını duysa duy- ovyet erın er 1 n h~ vaz.i~.tin. adam akıllı islah e- Radyo ı'le hı' r hi-aa İngiltereden evvel Rusyanın dilmedıgı bır zamanda vukubul-du:vması tabiidir. Fakat Sov-

Yctıcr Birliği böyle bi:. ihtiyacı Bu·· yu·· k Elçı·sı· Geldı· muş~ar~~onu _sayfa S_ıütun. 2 de) tabede bulundu ~ıqsedecek vaziyete duşse bıle 

'llızatadığı vesikad.an. dola~ Af rı· kada lııgilterenin rızası ınzımam "Almanların yaptı-diııciye kadar harbe devam et· ---eı---

llıeğe mecbur bulunacaktır. Al M k El .. d ğı zulümleri şimdi l\ıısya harbin sonuna kadar, ne manyanın OS ova ÇiSi e · f ------·------
Olursa olsun, İngiltere ve Ame· Italyan ar tes- biz yapacağız.,, 
~t~~~~ı~~~~yeii~:~ae:ar ~~ ı Türk topraklarına girdi lı·m oluyor 

Sovyet ordusu kuvvetli ve asridir 
Kolay kolay çökmesine imkan 

tasavvur edilemez 
tırak etmek taahhüdü altına gır-

lb.iştir. Rus kolonisi Edirneden tren ve İngiltere İstihbarat Nazırı 
boff Cooper, Rusyaya taarruz Otobüslerle geliyorlar 
ttııı.eklc Hitler bu harbı~ en 
biiyük hataı;ını işlemiştir dıyor- Almanyadan gelerek evvelki ı Bunların memleketimizden 
clu ve zamanın bunu isbat ede- gün Edirnede hududumuzu ge- transit olarak geçerek Sovyet 
~ğine emniyetini gösteriyordu. çen Sovyet Rusyanın Alman • Rusyaya gidecekleri anlaşılmak
~a.ınanın bu ınütalcayı tamamı· ' ya büyük elçisi M. Viladmir tadır. 
le isbat etmesine intizaren ?~a ' Dekazanof ve Almanyadak\ l\losko\'3.<lal<i Alınan 'büyük 
4ıtııdiden İngiltcrenin muhım Rus kolonisi E<lirneden tren, o• elçisi Türkiyede 
bir koz kazanmış olduğunda tobüs ve otomobillerle peyder- Bertin, 14 (a.a.) - Alman • 
tilphe yoktur. Yalnız Rusyanın pey şehdmize gelmektedirler. yanın Türkiyedeki büyük elqi-
deııı.okrasi devletlerine muvak- Öğrendiğimize göre 1059 ki· si, Moskovadaki Alman büyük 
lıat bir nefes almak devresı te- şiden ibaret olan Sovyet Rusya elçiliği memurlariyle Leningrad 
lı\in etmekle kalmıyarak ger.· ı tebaaları Edirneden bugün de ve Batum konsolosluğu memur
lekten devamlı ve müessır.bır gelmekte devam edeceklerdir. 1 <Sonu ıavfa s ıütun 3 del 
Yardımda bulunabilmesi ıçın """"°'!!'!'""'"'!"'"!!"'~!!"'!"~!'!'!!'!'!'!!'!'!'!!'!'!'!!'~!'!'!!'!'!'!!'!'!'!!'!'!'!!''!!""!'!'!!'!'!'!!'!'!'!!'"""''"'"'"'!!'!!'!'!! 
Sarçabuk harp hari~i kalmama- j - ı 
~ı icap eder. Münferıd sı_ılh y_ap· dım edeceği hakkındaki vad mn
llıamak taahhüdünün bır ma.n~ atteessüf pek nazari bir mahi
lfadc etmesi mücadeleye kabılı- yette kalmıştır. Amerikan yar-' 
Yetli bir Rusyanın ayakta kal-

1 
dımı yetişinciye kadar yardıma 

llıasına bağlı<lır. Rus toprakla: muhtaç memleketlerin yerlerin-' 
~ı .• Belçil<a, ve Holanda ülkelerı de yeller esti. Bu defa Rusya 
gıbi, işgal altına girer\le Sov- için de böyle olup olmıyacağına 
Yet hükfımeti Amerika veya merak ile intizar edilmek tabii
~ill:ereye çekilirse bu hü.k.u-

1 
dir · 

~ resmen sulh akdetmesı ıle Çünkü Rusyaya vuku bula· 
e~ernesi arasında ameli bir I cak en büyük yardım coğrafi 
fark pe.k az olur. vaziyet itibariyle daha ziyade 

<>-- Al Anıerikadan beklenecektir. Rus- 1 .,.,..yetler hüklımctinin • 
1 llııı.nya ile işin sonuna kadar de- yaya sevkedilecek ham madde

lı\olcraai.ıere faydalı bir suret-
1 

!erin Şimal Buz denizinden zi-
4! harbe devam edebilmesi gö-

1 
yade Uzakşark yoliyle gönde

l'itllİİ§e nazaran İngiliz ve A-
1 

rileceğini tahmJn ediyoruz. tn
llı~an yardımının çahuk ve gilterenin yardımı ise garp cep

tı:ı'!!ı>~ı bir suretti' vııkııbulma- hesinde Alman sanayi merkez
'ıııa batlıdır. Şimdiye kadar A- !erine karşı tayyare bombardı
llıetikaı.un hilrrlyeUeıini müda-

1 

manlarının şiddeUendirilınesi 
taa, edecek bütün milletlere yar- şeklinde tecelli edeceğini dü- j 

şunuyoruz. İngilterenin Al
manyaya tayyare hücumlarını ı 
şiddetlendirmek için Rusyaya 
karşı bir taahhüt altına girme
sine hiç hacet yoktu. Sovyetler 
Birliği ile hiç bir anlaşma yapıl· 
masa da İngilterenin fırsattan 
istifade ederek hasmına azami 
gayretle darbeler indirmekten 
geri kalmaması beklenirdi. 

İmzalanan vesika İngiltere 
ile Amerikanın Rus işbirliğin - ı 
den azami istifadeyi temin et
mek niyetinde olduklarını gös • 

1 teriyor. Bunun için elzem olan 
yardımı Rus cephesi inhilale 
uğramadan temine muvaffak o
lurlarsa ve şark harbini kış 
mevsimine kadar uzatmak yolu
nu bulurlarsa Duff Copper hak
lı çıkacaktır. 

Hüsel'in Oahid YALÇIN 

'-- - YAZAN ı - -

~~mehfi General Kemal Korer 
Te~dim olanlar 15 

bin kişilik bir 
kuvvettir 

Kış ve sonbahar için ln
giltere ve Londranın da 
müthiş hücumlara uğra

yacağını söylüyor 
Londra, 14 (a.a.) - Mister 

Churchill radyo ile de neşredi-1 h · .. d ı 11·, \'oroşılof, Tun· oçı'nko \'C B•.ı-Sovyet cep esı uç or u ar 
len bir nutuk irad ederek; geç~n ı b k mnn dı'venı· verı'Jını'şlerdir. Bu sıırct-Kahire, 14 (a.a.) - Şimdi a

lınan mütemmim bazı haberlere 
göre Gallasidamodaki İtalyan 
kıtaları kumandanı general Caz 
zera 3 Temmuzda muhas:ı.ma • 
tın tatilini teklif etmis ve Ha
rekatta bulunan Belçika kı-' 
taları kumandanı general Ci! • 
liaer ile görüşmek üzere bir mu
rahhas göndermiştir. Teslim ol
ma şartları, mavi Nilin cenu -
bundaki bütün Habeşistan ara
zisine şamil olmak üzere 4 tem 
muzda imzalanmıştır. 

• grupuna ayrı ınış, aş u , · , 
Eylfılde fırtına patladıgı vakit d l ki 1 u··ç So\·yet mare<a 1 (Sonu ıayfa 5 ıu"tun 1 de) anı ar na ., • 
bunun ne netice vereceğine haf -------------·------·-----
talarca müddet korku ve emni-
yetsizlik içnide intizar ettiğini., 
söylemiş ve nihayet kalbinin 
Londra ve Londralılar için ·kan 
ağlamış olduğunu itiraftan çe • 
kinmemistir. 

Mister Churchill bu haftala
rı tekrar ederken demiştir ki: 

"Şimdi biz kendi kendimize 
şu suali Rormak mecburi~·etin
deyiz: Ha\'a taarruzları acaba 

(Sonu sayfa 5 sütun 6 
İtalyanların teslim olmasına, vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv"""' 

şiddetli bir topçu hazırlığından I' Jk partı" teneke ' sonra Belçika kıtalarının yaptı-
ğı kuvvetli bir hücum tekad-
düm etnıişUr. Jd' 

3 Temmu7.da İtalyan murah • ge 1 
hasları bir mütareke teklif et -
mişlerdir. Bu mütareke teklifi 
4. temmuz günü saat.~ ~e Galla- Yakında fabrika· 
sıdamoda bulunan butun İta) • 
yan kuvvetlerinin yani 15 bin lara tevzi edilecek 
kişinin tamamile teslim olması ı . 1 
şeklinde tecelli etmiştir. Anka:a, }-4 (Hususı) - Mem 

1 Belçika kıtaları Sayo da ge- leketımıze 18?'ım olan ılk partı 
neral Gazzera ile bernber iki teneke gelmıştir. Bunlar kon-1 
fırka kumandanı general ve bir seı:ya fabrikalariyle gazo~ ka
coiffi subay olmak üzere 1200 pa~ yapıI? fabrıkal~·a bır se- ı 
İtalyan ve 2000 kadar da yerli j nelik sarfıyatı nazarı ıtibara a-
er ve erbaş bulunmuşlardır. lınarak dağıtılacaktır. j 

Yazan : Alia GÜNDÜZ Tefrika No. 3 

.., 
ugrun Beyag 

• 
Nekadar bedavadan, ucuza 

gitmişsin Rumeli ! .. 
Şu çarpık çurpuk, devrilmiş, 

mermerimsi koca taş var ya. Bu 
taş eskiden böyle değildi. Sekiz 
köşesi de yerli yerinde idi ve 
iki tane de som gümüşten çem
beri vardı. Beyaga; koltukların
dan tutan çifte Subaşı (1) ile [ 
ağır ağır gelir, bir öksürür, ta-

şın üstüne çıkarılır; bir öks'1· 
rür, sonra bir aksırır, daha ;-;ton· 
ra derin bir solukla dinlenirdi. 
Bu taşın adına Biııekla,<Jı d<r· 
terdi. Daha eskiden, da.ha daiıa 
eskiden bu binckta.şı yoktu. Tür
kün çobanı, sipahisi, a.ı;ruıı, be· 

{Sonu sayfa 3 sUtun 1 de) 
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HAZRETi YUSUFı~ H BE L R 
----------iLE----------~ 

&UZELlER G.OZEL 1 ZÜLEYHA K a h v e .. r 8 k b8. knm.i J D U U O I 
' 

j .,tevziab. · d u n- k u"''ı r.ı··o- a n t ı s ı Xa.ıan :· Muhalrer:n~Zekf"IKORGtJ Al., _, _ • 

_ 81 ~ _ .. .> VllAyat sertse•• _ · < ~ . .ıı 

f FıUcat Züleyha, Ynsııfıın da • 
ha .ıiyade kamçılanmaırma ta -
raftardı. Çünkli yiyeciğ kamçı -
!arla moraran, Iİ'8ll o glizel vü
cudu kendisi tedavi edecekti. Bu 
ııayede Yusufla yine bir arada 
bulunmak imkjlmnı elde etmiş 
olacaku. F&kat zindan cezası -
nın ucunda, kısa bir zaman için 
dahi olsa, aynlık vardı. Züley -
ha ise. Y usuft&n bir saniye ay -
rıl.ınaya tahannnül edemezdi. 
Bütün bunlan süratle zihnin -
den geçirdikten sonra tekrar ko 
casına döndn: 

- Kamçı cezası daha muva
fıktır. Canı yansınki bir daha!;" 
fendisinin ehline kasdetmege J 
kalluşmasm. 

Züleyhayı ele vermek isteme-
1 yen Yusuf bu çirkin iftira v~. ce

za tayini üzerine nefsini muda
faaya mecbur kaldı. Şiddetle tti- ı 
TilZ etti: 

- Ehlin yalan söylüyor ya 
. ' azız. 

ti ı ztlleylıaııın üzerine atııı- olarak· satış yapıl- E h k . h-· 
~orr ~fileyha. da kendjııinj mil • masma müaaade ·nar mın a ası a&1'.A, .. &ı•a 
dafaaetınekmecburiyetindek:ıv tt• d "} • - .. Je--.. kJ"f ed ed"Jd" lıyor; Yustıfun eteğine sarılı • e 1 a J en SU fi te J T J } 
yor ve etek on taraftan yırtılı- }() 
yor. Yusu!, Züleyhayı a.liına - Vilayet, yeniden gelen Su 
alm&ğa muvaffak olaımyacağı _ çuval kahve!tin 'tevziine dün -
na kanaat getirerek kaı;mağa ka den itibaren baı;la.mıştır. Kah

velerden 150 çuvalı memurlara 
rar veriyor ve derhal ~or. te.,.,.;•t yapan belediye memur-

Potifar, Yeınlihanın yilrü"ttii- ·~ 
far kooperatifine verilmiş, di

ğü muhakemeyi gayet makul ğer Jcı.sımları muhtelif kaza -
buldu. Hemen Yusufun e$ri- . larm ihtiyaçlan göz önilnde tu
siıı.i muayene etti. Eteğinin ar- rtularak kazalara dağıtılmıştır. 
kadan yırtılmış olduğunu gör - Kazalara tevziat dünden iti
dü. Züleyharun yUz\ine tUkil - haren ba.ıılanuştır,. Tevziat ilk 
rür gibi haykmiı: olarak birinci tevziat esnasında 

- Şimdi anlıyorum ki yalan fiş alıp da kahve alamıyanlara 
söyleyen ve mücrim olan sen- yapılmaktadır. 
sin! Yusuf , masumdur. Kendi Vı!Ayetin, kendi kontrolü al-\ 
kabahatini bastırm&k için ona 

1 

tında serbest kahve satışı yap
iftira ettin!. macağını yaznuştıl<. Yi!Ayet 

Yusuf, işin bu safhaya. dökül- serbest satışlara 90 çuval kah
meııinden pek müteessir olmuş- ve tahsis etmiştir. Satışlar ku
tu. Potifarın öntine diz çöktü İ ru kahveci 'B. Mehmet ve B. !lı-
ve ellerine aarılıp: sanm Beyoğlu ve lstanbulda.ki 

- Onu affet, ya aziz!. şubelerinden yapılacaktır. Ser-

Fiyat mür:ıJıabe kcınıieyonu, r yüzde 5 kes~e . k~ Vf7' 
dlin Vali n.ıuavini Ahmet Kını- miştir. Bu tar ıusbetının :manı
kın 'reisliği altındıı. toplanmlf- faturacılara. :verileceği anlaşıl-
mıştır. ma.!rtaiır. 

Komisyon dünkü toplantı.em- Bir kaç gün evvel, Lükfımet 
·da perakendeci ma::ılfaturaCl!a- mısıra narb kcymu~u. Bazı mı 
rıı. diiclderini tetkik etıniııtir. lllI' tacirleri dün k misyona mii-

Malfun olduğ'.l üzere bundan racaat ede. et. bu fiyatlara it!
bir müıhlet evvel k.omisyon bir ra.z e.tmiş!crdir. Komisyon, bu 
kısmını perakenuecıler bırak - djlekleri Ticaret ~ekfiletine ar
mak ı>artile topdancılara. yıizdc udecektir 
2S kar vernıi§ti. Toptancıların K 1ı:r et rlunın kaldı-
bu kanra u· madıkları w p&- asep • na 
rakendeciler~ hiç bir k8r bı- nlarak et fiyatl,ıırı.nm ~l 
rak:mad!.kla.:ı perakendecilerin l;ırakılmaemı ıstemişlerdı. Ko
vaki şikayetlerinden anıa,.ıınış mısyon dünkü toplantıda et 
tır. Bundan dolayı komisyon, narh.t:ruıı kald.ırılmaaı etrafınd&
topdanCllann bu karlanndaıı ki teklifleri reddetmi§tir. 

• 
1: 

Blr e~czıııllılınelk 
1! •. lz:lifJıel etilli 

Bi1- yralıya pP.ıısuman 
yapmak ve doktor müdahale
ai:ııe kadar miida-vatı evvcli
yeyi yapmak ecza.hanelerin 
vaztfeai değil midir! 

Bugün Utleli apartmanla
nnın yanında top oynamak· 
ta olan oğlnm kazaen düşe
rek cmae geniş bir yara a
çıl:ı:nış ve arkada.4Jarınm yar
duniyle hemen karşı.<lı:ki ec
ahaneye giderek bir paneu

mr.n yaptırma.sı rica. edilmiş. 
Bilh888a eczalıııne ııalu'bi mii
teıııadiyen akan kanı gördü
i':li ve yararın iÇine topra~
ların karışmış olmasına rag
men hiç ebemmıyet venniye
rek "Evvcla 25 kuruş getiri
niz ondan eonra pansuman 
yaparız,, cevabını vermiş ve 
tabii çocuk eve gelip vaziye-

,,, 

Te f ucu zun 
J 

Yazan : ULUNAY 

A;iımııı.n tebliğine ıı~ 
Londradan bildiri!~ ~ 
Mareşal Petain., Sıniyede 'Vi_Cıı_tj 
aleJıhine mntaı:ekenin ~I 
dJğı tarih olan 13 ~\ 
bundan sonra Fransada. ~ 
günü itiJıar edilmesiııi emre.IP"1 
tir. :ıJ 

Bu snretle Avıııpalıl~.-ıı1· 
t"ll.kıun.ına. ırtfettikleri uı;.,...~ 
luk Vichy ht>tıa:bına bir 
.daha tahakkuk etmiı; ohıY~ 
.A.vrlij>alıların belki şaı;k~., 
.<lan ziyade böyle batıl i:tik 
rı vardır. j()tllİ' 

Bizde "ayın -çarşambası di· 
ne yarar, kimine yaram~" 0• 
yerek hiç ohnazsa güıılerıll '{Ş' 
ğursuzluğu bahsinde bır te 
11ün ararlar. Halbuki ga:!:,~ 
on üç rakamında hiç 'l<"'.:abif 
ı;eimıe'"1er. Hele ayın on il~ '(fi 
'Cuma glinüne tesadüf e ft' 
çoğu o gün sanki başlar1 '!"1' ıti!' 
IAkct y11ğacaknııç gibi t.irtll' pj!&"· 
riyerek evlerinden çJkıll iJ( 

Ziyafetlerde davet.ı.;Ienn ~~ı 
kışi olmamasına bilhwısa d 
edilir. 

Patifar, Yusu.fıın yüzüne !ı&y
kırdı: 

_ Sus, behey küstah! Zilley- ı 
ha yalan söylemez! . 

Diye yalvardı. Potıfar, hadi- best tevziat 125 gramlık paket
senin dallanıp budaklanmasını !er halinde-ve 35 kuruş mukabi
zaten ıstemiyot'du. Yusufa aya- ünde ·yapılacaktn'. 
ğa kalkmasını i§an!t ettikten ---~"""""'.-.-..~--

Maarif 
programlarında 

bir değişiklik 

Bir yapağı 
muhtekiri 
ya dı 

ti analtınca.,.a kadar da bir 
hayli ı,an zayi etmi§. Bir ec-
2i&hanenlıı bir yaralıya bu şe
kilde mi muamele etmesi icap 
eder. Bilh8"Sa yır.ralı o dıiki
kada istenilen parayı vere
miyecek bir çocuk olursa bi
raz daha insant hareket edil
me:: mi? Ve bir ya"1iliruıı dok 

İnsanları saçma ıtika~ 
esiri eden 'bu manevi ı:s1'" jlif 
sari bir hastalık gibıdir · t!l' 

• klbrlt fabr~a.eının ortaya ~~· 
ğında şüphe o'lnuyan üç :~· 
ranın bir kibritle yakılınll 

- Fakat ben hiç yalan söyle
mem! Adil ona derlerk.i evve -

la haklı ile haksızı ayıra; ondan 
sonra hüküm vere!. .. 

Züleyha, hııı;ın bir sesle ba -

ğmlı: l 
Yalan söylemekte israr etme-

sine mlisade etme Potifar ! 
Yusuf hemen ilave etti: J 
- Ben uyuyordıım. Geldi, be

ni uyandırdı, fenalığa davet etti 
kabul elm,edlın, işi zora bindir -
di. Odadan çıkıp kaçmağa mec
bur oldum. Arkamdan koştu, 
eteğimi yakaladı ve yırttı. Haki
kat .bundan ibarettir, muhakeme 1 
edilelim. 

Yu.auf, bu sö:ıleri yüzde yüz 
itimat telkin edici bir belağet,. 
le söylüyor; Zllleyharun amca 
zadesi Y ernliha da. dikkatle din
liyordu. Potifar ise dlnleyooek 
halde olmadığı için işitmiyordu 
bile.. • ı ,,,· 

sonra: 
- Bu mesele dördlinlüzün a

rasında kalmalı ve unutulma.lı
dır !. 

Dedi, Yusuf, derhal cevap 
verdi: 

- Ben böyle bir hiidise hatır
lamıyorum ve ha.tırlamıyacağım 
da ya aziz!. ' 

Y emlihada kim.ııeye biruey sÖY
lemiyeeeğine dair yemin ~tti. Zü
leyha ,utancından kulaklaı:ma 
kadar kıpkırmızı kesilm.\ş bir 
halde odfl.Sına kaçtı. Yatağının 
üzerine kapandı; b3§1nı avıı,çla- ı 
nnın arasına alıp hıçlura bıçkı- , 
ra ağlıınıağa başladı. 

Adliye Vekili 
Dün icrayı ve 
Hakuk mahkeme

lermi dola-ştı 
Bir kaç gündür şehrimizde o

lup açlliyede teftiş ve tedkikler
clı: bulunan Adliye Vekili Ha
san Sa!feddin Menemencioğlu 
dün de adliyeye gelerek icra da
irelerini ~ş ve bilahare !ief
terdarlık binası yakınındaki 
daireye giderek hukuk mahke
meleri.ntle .rüyet edilen davalar 
da hazır bulunmuntıır. 

Yeni tayinler 
Yedi a,ythuıberi tetanbul mın

takll.81 · Ticaret müdürlüğünü 
yapan Sait Rauf Sarper, İaşe 
unlum müdürlüğüne tayin edil
miŞ ve yeni vamesine bıı.şla · 
mak üzere Ankaraya dönmüş -
tür. 

İaşe Umum Müdür vekiUjğini 
yapan Fanık Sunterin asli vazi
fesi olan Standardizasyon U-

Bu ytl orta tedrisat mües.<ıe- Bazı kimıle!Ptin, Sümerbıın tor müdahale edb~ye kadar 
selerinde tedrisatın 15 nisanda kuı mübaya& fiyatlaruıdaıı faz.. ilk tedavisini yapmak ec-

la vermek suretile müstabsilılen zanenin, eczacımn vazifesin
geçen senelere namran çok er- yapağ satın aldıkları, eonra den madut değil midir'? Bir 
ken bitmesi üzerine orta okul buıılan kar ilivesile üçüncü, hayatı 25 kuruşa feda ede
ve eliselenle ben dersler müf- dördüncü ellere ııatt~klan, fi- cek klldıtr mrihteris olnııya
redat prQgmmuun icap ettirdi- yatlan mürakabe tegkilatı tara-

1 
lım. Şu acı diaeııiıı gaze-

fmdan bu hususda kontrollere 

1 

teni>ıde dercile makamı &.idi-ği şekilde tamam!enam&llUf/tır. başlandığı. yazılmıştı. nin nazarı dikkatini celbet-
.M:aarif Vekfileti bu hUSUSll Kontroller neticesinde bun -

1 
menizi derin saygıla.runla 

na.zarı itibara alarak tamamla- 1ardan biri ~elırimi.ul.e auç üs- dilerim. 
namayan derslerin öniimlizdeki tünde .Yakalanmıştır. . . ı Ll.leli Koca Ragıp caddesi 
~ ytlı programu:ıa. it.IWine Zeki adllıda olan bu tacınn 6 No. da Belediye lk:tısat 
karar vermi.ştlr. elinde hu ~tle satın alınını~ Müdüdıiğii memuriann-

Dün. M arif Müdürllllderi d . 20 ton yap~ bulllll;'DU§tur. Ze- dan Fethi Kıayr 
a . e .ki bu yapağıların kilosunu 97.5 ~---..;;;;;,....;,....;_..;;, __ .,.1 

noksan tednsat hakkında Ve - .kıırıııı a.la.rak Sami Ozan ismin- • ı 
kii.lete mufassal bi.ı:er rapor gön de diğer birisine satmıştır. Fırancala 'tevzıatı 
dermişlerdir. · Zeki, bu mallımn tutanndan Bolelli.ıren.in fı:oancala t;e"z.iatı-

iYeni dara l!ellellinde bu 4'!kil- 16200 lirayı sek mukabnınde, ru yeıu btu:ıt. n teııkilatla.nd.ı.ra , 
. . 3500 lirayı da nakden a.lını~tır. - tı T · tt sas 

de bunla,r ıçın, zaman ayrılmak Bn taeir, Cümhuriyet milddci _ cagını yazmış ı<. evzıa a P i 
· tanıamı · por ulü clıı:uıJcla beraber bu 

s_uretile .~sanlar an- umıım.lliğine verilmiştir. -· usul geniş mikyasta ıslah olu -
m.ış olacaktır. ltk mektep kursları na.ca.kiır. Eelediye, .fftn~aıa al-
Diğer taraftan öğnndiğiınlze §eb.rimi2de .buluann ilkwclı:- ma.k için belediye ve .hiikUmet 

namra.n ikmal imtihanlarmııı teplerin kursları dünden Jtillıı. _ doktorlarından rapor getiren 
da EyJfil başu:ıda b~lamuı. muh ren açılmış ve faaliyete başla -, vatandaşlara birer fiş verecek
tetneldir. • ~ır. tir. Bu fişlerde alınaca.k fran

Züleyha, Yuııufun bu açık iti
rafı karşıe.ında ne söyleyeceğini 
kentlisini nasıl miidafaa edece -
ğini ııaşmnıştı. Hırıımda.n diş
lerini gıcıidabyor, dudaklarını 
ısınyordu. Yemliha, aralarına 
girdi. Üçüne birden hitap ede- · 
rek: 

- Size h!lkeınlik yapmajc is
t.e.ın kabul eder.' misiniz? 

Potifar, Züleyhanın mücrim 
olduğuna yalnız Yemliharun ~ 
yürüttüğü makul muhakemeden · 
kanaat getirmem.işti. Ayni za-ı 
manda onun yan üryan vazi
yette bulunduğuııa ve vücu
dundan nefis kokuler .n~rettiği- , 
ne dikkat etmişti. Hem de ı;ir
kin h&di.se Yusufun Jlatak oda-\ 
sında vukubulnıuştıı. .ıiUe_yha, 
öyle yarı çıplak vaziy,qte ve 
nerıs kokular sürünmüş bir 
halde delikanlının yat.ak odasına 
elbette hüsnüniyetle gitmiş ola
mazdı. 1 

Fakat, iyi kalbli ve temiz vic
danlı Potüar, bir cihetten ele 
Züleyha:ya hak veriyoı:dy. Evle.- J 

neli onu iki ' sene oldımıı halde 
ona kocalık edememişti. Züley
ha gibi genç, güzel ve fevkala
de ateşli bir kadın elbette rahat 
duramazdı. En tehlikeli çağda 
bulunan her kadın gibi onun da 

mum Müdürlüğüne verileceği ,,,.., __ 
söylenmektedir. ı İki C·inayet 

calan.ın .miktarı ne mli.ddetle a
lınacağı yazılacaktır. Bu !~le -
rin tab'ı l;ıelediJzeye matbaasında 

\ yaıulmaktadır. Bu fişleı:le her
kes günde azami 250 gram fran 
cala alabilecektir. Diye sordu. Oç , ağız bir anda 

açıldı: 

Y eınliya, adalet sahibi bir 
hilkim gibi vaziyet aldı ve de- 1 
va metti: 
~ Yusuf bir iddiada bulunu

yor: "Züleyha arkamdan koştu, 
eteğimi yırttı,. diyor. Eğer Yu
Bufun eteği halrikatea arkadan 
yırtılmu; . ise, Zilleybanın onu 
kovaiadığl, odadan dışarı çık
masına ıııfuıi olmak için bütün 
giicü ile eteğinden yaP'.l4lığı an
laşılır. Bu, Yusufun, masum, 
Zilleyhanın mücrim olduğunu 
gösterir. Eğer etek önden yır
tılmış ise, göziiıni?zün önünde 
şöyle bir manzara canlanır: Yu-
;· namusuna kastetmek ni· ı 

Yeni 
A'BONE BEDELİ 

SENELiK 
6 AYLIK 
3 AYCIK 
1 AVLIK 

ECTtebl 

1400 Kr+ 2700 Krw. 
750 • 1460 • 

•oo .. 800 » 
!&O • 800 • 

Diğer taraftan :lstanbul Mın-
taka Ticaret Müdilrliiğü müşa
virlerinden Necmeddin Meto da, 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne 
vekaleten tayin edilıniştir. 

Üniversitede ikmal 
hayvani arzularını tatmin etme- imtihanları 

1 
ğe hakkı ve ihtiyacı vardı. Tıp ve Fen Fakillteleri son 

Lakin Potifar, bütün bu ma- sınıfiarının iki haftadan berı 
kul ve salim düşüncesine rağ - devam eden son sınıf ikmal me ı 
men Zilleyhanyı mazur göre- zuniyet imtihanları bugün n~. -
miyordu. Ortada mü<lhiş bir iha- hayet bulmuştur. Bir kaı; gun 
net vardı. Öyle bir ihanet ki iGinde imtihan neticelerini bil
Potifarm şerefini, namusunu, diren liı!te talebeye ilan edile
haysiyetini on paralık •ediyor. -J ~ktir. 
du. · Her iki fakülteden de imti-

Potifar, Yusufu savmış ve 1 hanlara giren talebenin mevcu
bu fevkalade hadise dolayısiyle du 150 kişidir. 
Yemlihayı selametlem.işti. Peri- !"!'!~~~~~~~~~~!"!"!!! 
şan bir halde karısının yanına 1 
döndü. Onu hı~kıra hıçkıra ağ
lar vaziyette buldu. Yava.5 ya
vaş ilerleyip baş ucuna dikildi. 

Züleyha, kocasının geldiğini 

farketmemişti. Vaziyetini değiş- ı 
tirmeden bir müddet ağladı. 

Hayli hıçkırdıktan ve göz 

ı 
yaııı döktükten sonra doğrulup 
fkalktı. Potifarın asık suratı · ve 
hiddetli bakışları ile karşılaşın. 1-----------'""'"" 1 ca fena halde korktu. Bir kaç 

T A K V 1 M adını geri çekildi. Sırtını duva-

dukça haı;;indi. Züleyha . gene 
cevap vermedi; daha doğrusu, 
veremedi. İşlemeğe teşebbüs et- ı 
tiği günahın hicap kızıllığı . ile 
yamın yüzünü, avuçları arasına 
gizledi. Kaç para eder ki koca
sının kin ve nefret saçan bakış
larından sadece · yüzünü gızle
ye!liliyordu. , Yus\lfu tahrik e
debilmek için yarı iiryan hale 
getirdfği ncf'ıs vücudunu bir für• 
lü gizleyemiyordu. Potıfar ıse, 
bu çirkin hii.diseden evvel daima 
hayranı olarak seyretmeğe do
yamadığı bu güzel vücuttan 
şimdi adeta iğreniyordu. Nasıl 
iğreıınıesin ki yalnız kendisine 
ait olması icap eden o güzel vü
cut, ikinci bir erkeğin kollan .a
rasına teslim edilmek istenmış
ti. Bereket versin, bu ikinci er
kek, bir ahliık ve fazilet timsali 
idi. Eğer Yusufun yerinde 
başka birisi olsaydı, Potifar, I 
pek feci bir jekilde aldatılacak l 
ve aldatıldığını asla bilıniyecek • 
ti. 'YUSU.f, Zilleyhanın visal ta
lebini Q:eddetmekle Potifan bu 
milthiş fe!Aketteo kurtarmı§tı. 
Gösterdiği alıWı; .sa.lAbetinden 
dolayı Yusu'fa ne k.adu te§ek
kilr etse azdı. Ukin lJll .anda 
.karı,ıı.sında bllZliJdDqe .b!!zillen,, 
adeta gh'ecelı: del!IL .arayan k:ıı:
rısı ZUleJha~ ne d,rmeli idi? 

HIZIR 7 l GÜN 196 AY 7 

1360 15 1357 

Gsrnaziel- E u z Te z 
ahır 20 1941 2 

SALI 
Giİftlf o,ıı. IJ<io.;;11 

9.H 4,.39 8.39 EU11! 
4.41 12.~o 16ıl9 Vuatt 

Akpm Yatsı imNk 

ız.eo 1.38 6A8 EMnl 
19.40 21-37 2.28 v-ıı 

,..,- 'DiKKAT Dl 
cVenl Sabah» a alhıdtrflen yu.ıı~,.. 

ve e._rak -. .. rsditlin edilme .. n iade 

....... z ve ....Wartn •Y-....ıın
..,, ••1071 ~ ltlr~tt Qbol 

ra dayadı. Ellerini önüne uzatıp 
vücuduna siper yaparak büzül
dü. Kocasının kendisinden he
sap sorınağa geldiğini muhak
kak add~'lliyordu. Biraz sonra o
dada kızılca kıyamet kopacak -
tı. 

Potlfar, bir heykel gibi hare
ketsiz dikilivorclu. iYan hiddet, 
yarı merhamet kıvılcımlan sa
çan bakışlarını Züleyhanın kor
kudan sapsan kesilen yüzüne 
çivilenı.i§ti. Hiç. de haşin olnu
yan bir sesle: 

- Korkuyor musun ? 
Diye sordu. Sualine eevap a

lamadı. Züleyha konu§aea.k hal 
de değildi. Da.ha ziyade büzii
lüp küçillmeğe çalışıyordu. 
Potlfar, sualini tekrarladı: 

- Korkuyor ·musun, Züley
ha? 

Bu llefer Potifa.rııı .- ol- (.Ar.lmı ftrJ. , 

-
·r ta k yüzünden bir cinayet : 
Nişanlı srm öldürw kanbur genç •• 

Son kırk sekiz saat zarlında 
iki cinayet olmuş ve on y~ 
yaşında gene; bir kızla; henüz 
1'l yqmda b11b111ım bir de!ikan 
h bu faoialarm kurbanı olmuş 
!ardır. 

Her iki cinayetin »UÇlulan 
dün adliyeye verilip ilk sorgu
ları yapıldıktan sollt'a. tevkif 
edilmişlerdir. 

Yapılan tahklka.ta ve sor
gudaki ifadelere göre birinci 
cinayet şöyle o1mıiştur: 

- Eyüpte Üı;şehitler ma
hallesinde Bağ çıkmazı soka. -
ğı 6 . sayıda oturan Veli Değer 
kaybolan bir tavuğunu kom
şusu Kutsinin balı~esinde bu
larak bir kavga etmişler ve 
sonra ayrılmııılardır. Fakat 
buna canı sıkılan Veli, evvelki 
akşam Kutsinin yolunu bekli
yerek onu karşılamış ve bıGağı 
Çl'kip ; 

Seni tavuk gibi boğacağım. 
Diye tam kalbi budur; diye 

saplayıp biçareyi cansız bir 
haltie yere yıkmıştır. Hidise 
yerınden derhal kaçan bu cruıi 
bir müddet sonra Ramide Sab
ri.-ıin kahvesinde yaka.lan:ınıs; 
ka.'llı bı~ağını saklıya.n Mclı 
met adındaki arka~ da bi~·· 
llirte olarak dün adliyeye veril 
~.Birinci sulh cezada, 
yapılan ilk sorguda Veli d&
miştir ki: 

- Kutsi ile karoeşl benim 
önlim.e çıktılar. o bıçağını çe
kip fistilme saldırdı. Ben daha 
atik davrandım ve onu vur
duın, ınao.. 

Bn sözleri!e .müdafaai nefa 
gibi bir ~ ileri ııürmüş.; 
suç ortağı Mehmet ise: 

- Beriiın bir §6Yden lıaJı&. 
rim -yok. Veli btçağuıı.habetim 
Mnadan cebime kO)Ddllf • 

!ıiye kaçamaklı 1ılr ifade 
vermi§tir. Fakat neticede iki-

si hakkında da tevkif karan 
verilerek müzekkereleri kesil-

~cl cinayete gelince: 
Az kanbur ve çirkin bir 

genç ıııa.ıı. Behzad; Halıcıoğ
hında .marangozdur. Reji a
melesinden sanşın bir kız olan 
17 yaşındaki Mıı&afferle bir 
senedir nişanlıdır. Fakat ne 
kadar fedakarlık etse, ne ka
dar para hareetse Muzafferin 
hoşuna gitmediğini anladığı 
için bir gün aynlaca.klarını his
setmektedir. Nitekim bundan 
bir mildilet evvel Muzafferle 
lıMga e.tnı.işler ve ayrılmışlar
dır. Dün sabah Muzafferi kan
dırmak; korku ile olsun gönlü
nü kazanmak ~in Sultanahme· 
de gelip onun geçmesini bekli
yen Behmd nişanlısı ile karşı
laşınca yalvarıp yaklı.rmış ve 
kabul edilmediğini görünce onu 
korkutmak için yanına aldığı
nı söylediği bıçağını çekerek 
üzerine yürümüş ve gözünün 
gördüğü yere daldırıp çı
karmaya başlamıştır. Kızın 
feryadına yetişen civar kah
ve halkı ve jajndarına karakolu 
efradı suçluyu yakalam.ı.şlar
dır. Faırat hastahaneye götü
rühnek üzere bulunan gell!i kız 
aldığı yaraların tesirile .der
hal ölmüştür, 

Dün öğleden sonra adliyeye 
verilen .suçlu Behzad; birinci 
sulh cezada sorguya çekilmiş 
ve demiştir ki: 

- Ben onu .korkutacaktım. 
Fakat tam ben bıGağl çekince 
o korkacak yerde benim üstü
me atıldı. Ve bu arada vurul
du, öldil. 

BoPgu lıAkimliği suçlunun 
_bu ifa dwfnp rm•kabil der:bal 
mftıekke jni~ hak .. 
lmıda tevkif ka.raı:ı vemıiştir. 

HALKEVLERI 

Fatik Hal evinin 
faaliyeti 

Fatih Halkevi yaz miinasebe
tile halkevi bahçesinde açık ha
va temsilleri vermektedir. 

İlk olarak İsmail Hakkı Bal
tacıoğl unun yazmış olduğu (An
dtwal Palan) oynamışlardır. 

§imdi de bir hafta her gece 
saat 21 de Vedat Nedim Tör'ün 
(Kör ve Hülya Göz Alanın) 

1 

Yatıı.ş Yol) piy€Slerini oynı -
yaca.klardır. 

Bu bir haftalık faaliyetten 
sonra her hafta salı ve cuma 
geceleri faaliyetlerine devam 
edeceltlerdir. 

Bundan b~a bir bağlama 
orkestram kurulmuş bunlar ça
lışmalarına başlamışlardır. 

Altı aydaı.beri faaiyette bu-
1 lunan ;Dispa.nırerde 2400 hasta

ya bakılnuş ve fa.kir hastalara 1 

meccanen ilfü;lar verilmi~, bun
dan başka bir çok fakir hasta
lar da hastahaneye yatınlmış -

· tır. 

Mek1eplerde pasif 
korunma teşkilatı 

Maarif Vekaleti önümüzdeki 
ders yılı başlangıcında bütün 
mekteplerde birer pasif korun
ma teşklliltı wcucle getirilme -

. sine karar vemıiştir. 

Eski eserlerin tesbit 
ve muhafazası 

Maarif Vekaletinin verdiği bir 
karara nazaran şebrimi7.de bu
lunan tarihi eserlerin tesbit ve 1 

muhaf87.8.ları için -mütehassıs 
kimaelerden müte,ekkil bir ko- J 
misyon kurulacaktır. 

Bu komieyonun teıfekküliinü 

müteakıp ,eıırimizde bulıınan ı 
ylir.lelce tarih! ve eski bina in
ceden inceye te ik edilecektir. 

bizlere kadar geltli. d ı.1' 
'Maymun ıaırdığından ° a.Ji• 

ölen eski Yunan kralının. )l ıı.ib' 
l!eden evvel sigarasını b~ ııo~· 
ritle üçüncü olarak yaktıgı 
vetle rivayet edildi.. .. .....ıı 

İnglfu!ler te'.l'S açılan kut"""" • 
yere dökillen . kiyl;itlet'i - ~
den toplanmadığı takdird~ ~ 
ra n~üjdecisi gibi tel~ rl~ 
!er, bu batıl itikadın kib pŞ' 
dökenden ziya,de fabrlkıı.~..;;o• 
ra müjdecllifi ettiğ.ini 1111"~ 
mezler. , , -aJı• 

Bö l ha._, "'"""_.,_ sa3""'.i;. ye .... ...... _..., .-a 
la tükenmez. Bunlara JtM1I it"' 
cadele edenlerin inıı.flarına .::wJY 
ralarını üçüne.ti olarak p· 
!arı, _ru;, 

Barekii.llah, sebt ve! bflll'f 
dedim sa,lı gliJıi.i. yola çıkff jt· 

Diyeııleı:j, ka.ı:akedi;Yi. . de 
kamını uğurlu addedenletl 
bilirim. ~· 

Halbuki batıl itikatlara uc•· 
ııı yapılacak l'I\ kt;INvetli .' ııı ıııt•" 
dele böyle bir (jÜjjÜnceyı w 
cut addetmeııı~. ona karŞI fll' 
mamen lalrayt ık~tıı'· 0ııııJl 
ııeyin aksini yapmak ıse ek ot' 
mevcudiyebini tasdik etın 
mektir. ., · (iBfİ.p 

J.3 rakaııpnda baı:aıı ::...JY 
tesadüfler ~. Meselii. ~ 
sada on i.i.çiUı.<ıi\. . cınnh oO ~ 
illan Paul .Pı>ıımıır a3'11I :tJill' 
çünde doğmuş,. on Uçünd~~ 
diniçini valiliğine tay!~. 91-..;il' 
on üçünde ayan reiSiıgıne eı;ııı· 
nıiş ve gene bir pn üçte ·~ · 
hurrei.sliğine intihap edllal.' ~O' 

On üçünc.ü Cüm.hurreiSı fsJJ 
ııulannda ~ oıı üs nııııı" 
hayvan birinci gelmişti. ~·e-<'' 

13 adedi Mösyö Dounıe> t,· 
adet getirmedi. Fakat yarı5~ı 
nü bunu düşünerek 13 n•;:Jde ~~ 
ata para koyanlar her b ~ 
rakama uğursuz!uk atfetıı' . a· !erdir. 11 

.. ~ab~rt ~:ızunadded~ 
çunu ır ma em 6 ~u c1<ıı.t ritl 
!ar. Fransanın müstenıl dl':'':. 
litikalarında bile bir çok ııı~ 
ihtl!Mattan kurtulanın rt' 
her halde on üç adedinden MJl' ' 
daha meş'um neticeler dOc 

muştur. . ~ 
Suri,yenin idaresi daiJrı~ııri~; 

ve sol fırkaların lhti~ ıtitı'' 
senlerce kıV1'11Jldı. Netic\ ~~ 
riyle memlekette büyük bı 
nutsuzluk hasıl oldu. j!iiP; 

Milletler tarihlcrind". aeı,.1e~~ 
!erin matemlerini . t~sbı.t cı(le~ 
cekleri yerde mıllı bırJl ııtP'I' 
kurdukları günü tes'it ııııJl· 
böyle matenılere yer kll~l' 

ULVl" 

iKTiSAT 

Çimen nyatJJtl~ 
!ktısad Vekili Hüsn~ ~ ~ 

çimento fiyatları tcvzııı.~tııô' 
liikadar olduğu an!aşılJ!l ııe ~~ 
Vekilın emri ile müra1<1\ıııe~~~ 
yetinden .bir memur, Q e ıe' 
nun mal~yet fi.yatını ~t.ıf· 
faaliyetini tetkike baş! e 
Çuval için beyanna: c~ ~ 

Ticaret V okfı.leti, eJl~~:ıııJ'.,!; ~ 
va! bulunduranların ıııır , 
meye tabi tutulmaiıır1Jll ~ 
altına almıştır. . beO ııı!~ 

Şehrimizde ellerınde ~il' 
ten fazla ÇU"9.l buJUD aıııt: il' 
üç gllıı :ııarimda beyaııD...t ~ 
stoklarını Mıntııka Xı~;
dUrlüğiine blltlirec81der- · 



fENl"'l"SX1fX 

ALKA 'ARDAF~ Her 
~SON SEYAHAT= Sabah 

( 6t• taraf• ı ' "c' •ıyf,dal 1 b0 tık .. manda .. dombay .. geviş .. 

·M Ev z u'uo~1 Şimdilik ~ 
ı~ ) Bukadar ı 

--~ '~ ' '1, / İ A 1~', ~ 1 Meslek f_ere/i~~ 
Yi, loeyleı beyi, başbuğu, kım var- tb.ga ... 

1 Ba, 'l'ürk olan kim varsa bepsi Ne kadar Dedavadan Ucuza 

Evvela para sonra 
yara değil, evvela _ 
yara sonra para .•. - :ı.' 

w ,: ı. " ' .. ,J6'4. , r satan doktorlarJ... 
---------··_'·-·------t .... ---------"----- - >:' { • '. Bugünlerde her ned6ılııı ırtıııa binektaıısız binerdi: Atı- gitmişsin Rumeli! , 

ıu <;eker, soluna geçer, dizgini Ne 1840, ne 1877, ne 1912, · 
lıasar, sol serçe parmağı ile Ha,}'lr ! 1!_içbiıi değil Bu sırrı; Ç ok maddi düşündüğümüz 

r muhakkak. Yalnız bizi 
mi ya! B\lt\in diinya maddiyet 
ve realite peşinde. Hoş daha 
çocukluğumda işittiğim: 

· l'' ı 
· • '. ı, mevzıılarım hep dok~ 

Moskova,, yanmış, istilaya uğramış, veba..j;afeti ,&~iş,blrif&hirdir' i7 luk etrafında dolaşıyor. B.nglfa 
bıı- ince tutam yele tutar, sol 1 emeğin ba.gdaşa, hızın ardaklı
':Yağırun ucunu kazan üzenginin ğa, fikrin fetva~a, makinenin 
Utuna, sağ avucunu eğer kaşı- dombaya, ulııı;'hığun Beyaga'ya 
•1ıın ken.mna değdirir ve.. değ- yer ve yol wrişinde aramalıdır. 

Cuıtınesi ile atın üstünde zem- Size bi.l' yeni sır daha: 
t>ı:1'€kleşmesi bir olurdu. İşte Bugünkü Türkiye, Atatürk 

- Şık • şık eden nalçacık ! iş 
bitiren akçaeık!. 

Çarlık Rusyası ·devrinde "Moskova,, - 19ifrtorilu~~ -.18şrifıü, ~ ~j de yine ayni sabada çok şaymıa 
fsraf ve sefahat - He'rmftaje, Prag ve Yar.çalgıh"vetyelh'klitsara.yıarı•- r dikkat bir vakıaya işaret~ 

Huriler gibi dilber garsonlar - Moskovanın at yar"ışları - 'B"ıtgonıtô ~skova ~lzde ··~";;7ı.ıruye~-; doktorlıı.' 
- Eski Moskova, Moskofların ._........,......_...,,._,.... ......._. hep zengin, hep milreffeh ~ 

nedilir. Nerede bir apartmaıı 
görsek, aklımıza ilk önce: , bı;;:, bôvkce, ve kaç kere: Tiirkiycsi; deniz, kara, demir, 

Al: toigalı beylerbeyi haykır- hava yolları.. kombina.. clina
: - İlerle! . ~. pulluk .. enstitü .. ve üniver· 
l'·ır yaz giinü, r-~· - ~\ site Tiirkiyesidir. 

- Parayı veren düdüğü ça-

1 
lar! 

tarihi ve kudsi bi ı·şehri idi. 1-· ..., -.-- Yazan: 
sında gözleri Jaını.aştıran altın 
mrmalarla ve göğ\lsleri nişan -
larla dolu Çarlık devrinin mağ ı 
rur cenerallerinin sert adımları 1 
Ye her adım başında şatafatlı 
seliıınlariyle temayüz eden Rus 
harbiye ve bahriye talebelcrirun 1 
ve Cadets zadegan çocukların 
terbiye görmüş vüc·utlnnna. 
yakışan şık üniformaları \'e 
genc;liğe has cevval harekc·tleri 
dikli.ati çeker manzaralar teş· 
kil ediyordu. 

1 

' 

hır g;;z günü, · · * 
Bir kıs günü ge<;tik Tıınadan İki. tarihi birbirinden ayıran 

~<ılılelede.. bu yuz elli yıllık perdearası ka- ı 
}foltu•"a L"İren subaşı yokken, ranlığında Banki; işte o Bcya

"' ı.ta bınrrieğe yarayan binek- ga'lardan birisinin tek ağa_çlı, 1 

t.,,ı tıilınmezkendir ki atlarımızı bınetaşılı, genı~ bataklıklı çıft
:Vı,tiil'dc suladık ve bir tutsak !iği idi. Orada kestane fişeğin· 
\ılu• ' ıı kuıtardık. elen büyük yakarca ( 4), potuk-

.Ak tolgalı beylerbeyinin ye- la (5) bir boyda anofeller, ka
lını ; koltuğu subaşılı ve kapısı rasinekler, Ye gayya'dan derin 
lıını kta.~ılı Beya.ga alınca.. •ru- esnemeler vardı. j 
ı,;,, ~ııyunu çekti ve Rumeli ba- 1 Sofya o zrıman da önemli bir 
•:akıa.nnı salladı. Rumeli'nin yerdi; Y<' Bani;; o zaman da Sof
l-rıkJuk deryasına kaynayış (2) yanın anvak 2ti kilometre öte-ı 
RıtJarından biri de budur. Da- sinde idi. 
ha.;ı var, yüz kırk, yüz elli yı- ' Bahçeli kooreratif evleri, kon
Lıı olup bilenini göz önünden forlu otellerin yaııında cüce ka
ll<~irirscniz; o sırların kaynak lıyor. Büyiik otel. ilk öğretmen- ' 
Ve ana~ sırrı bu sır olduğunu !er birliğinin yaptırdığı dinlen- 1 
turürsüniiz. _ / me konağından ucuz ve güzel 

l>ızc yeni bir sır daha: değil. Posta - telgrafçıların ku-
~u~inkü Türk,. Atatiirk r~ğı, subay far .konağı J:adar bü- ı 
y ku; atma, gemLqıne Ye tay· yuk. Her ko~K bır sagıııdakın-
. llr~ınn RUbajl.81Z \'e binckta~ı· dı>n ve bir solundakinden. gü-

'·o. biniy(Jr, _ • 1 zcl. Ormanların içinde parklar, j * - 1 r~rkların içinde ormanlar ,ikisi· 
}{ nııı ıçınde hayuzlar, ve kaplıca-

lı O<:a bir tarihin kaynayış sır· !ar ... 
Qa belge olan bu binektaşı; B , 

;~'indi bir Bulgar doğuşu tarihi- eyaga nın binektaşlı, tek 
~. j ağaçlı bataklığını kırk gaydalı 

anıt oluyor. bir törenle vaftiz etmişler, bu- 1 

<l Beyaga denilen posaruh bun- 1 günkü adı Banki - Banya'dır. 
&n kızarır mı dersiniz? l Şunu da lıemen söylemeliyim 

v Arclaklığııı (3), çalışmazlığın, k1 ne Beyagaların cennette yan 
\ n mmderseverliğin gümü~ pala gelmi~ ruhlarını dürtii•le-
1<-ntber!i, meqııer heyk<'ii olan 
ııı b. . mele isterim; nP de başkaqının , 
~ mtkta~ının biraz ötesındeki Banki'lerinde gözüm var. 
,etmiş sehen yıllık lek ağaç ... 
""kınız. haliı tek brujına ve ku- Kaldı ki binbir, yiiz bin bir 
tıı başına yeşil ufuklara, yeni kere, yüz bin bır Bankileri Hay
~lıklara \"C eski tarihlere ba- mana kaplıcasının eşik ta~ına 

11l duı uyor. ı bile değiıımem. 
1lu tek ağaç fidanken... Ben yalnız, .',Öyle geçer ayak, 

kıJO. fid~nı ağa<; olsun diye de· iki tarih ara.'llndaki (pcıde~ra-
51) nın yırtığından bakıvcr<Lm. 

Yn, laf olsun diye._ / Bizden sonr •. gelecekler! 
Ya, ne bileyim ne diye.. - Sizden sonr~ gelenler: biziJ1 

~~iki nazarlık olsun diye o- için böyle acı <eyler yaznı;ya-
Ya. rlikmi8ler!. c•klnrdıı- 1 

\ Oyıe yn , nıçin ve ne diye di- ı ı- f Aka G(NDfZ 
~'"ldcrdi? Mademki o zııman-
ı/ 1ıu yerlHde iki tek yeşil dal, (1) Subaf>ı = Çiftlik kıihJI' ·ı, 
ı,.~ \utanı yc·şil ot yoktu ... Daha çjfllik miidiini, köy nmhfJrı. 
~. •dtn vardı. Her şey, her ~ey (2) Kaynamak = <len·izcilı>r 
~ tdı. Fakat Beyaganın manda- lıfttnuı~a derler. Sonm her 
~:1 • dombayları karşıki geniş m'.lhrnleoa suylenmiştir. Tah
~1,1ılerin bataklıktan çıkınca ta. aralığına kayu.emak = yok 
~iı ları kaşındı, ve hepsini <le-j )ere, gürüitii ara~ında kaJb 
~ler, her varı yok ettiler. 'e nıa.lnolmak, İ~ine lıa,,,nmak 

lj: günlerde Baron Hir~'in kaynayıp gitmek, kaynatmak ,; 
f,ı''k Dcmiryolla.n işliyor. mü- iç etmek · • 1 

'~hdısJerın şoselerindcn atlı a- (3) Ardak = mürttti anlıı.mı
~;. alar geçiyordu. Ve derin, ge· na olan kal taJı'ın pımuşaj;'ldır.1 
.;;:ı bataklıı{a gömülüp keyfe- Arada kalmak i"tiwıı. ilerlMte- 1 

<lı~ Beyaga'nııı mandaları, )i se~,,ll'len, l\Hi<'i.k::ıfa anlawı
•ı,tt•hayJan da ba.şlarını çamur- n~r. B<>n bultlum, Bei(~ıın:ıez
l-ıı ~ <;ıkanp mecidiye gözleriyle ıoeııız kuUaumaYın .. 
!-, V;ll'laııan dünyayı, yiiriiyen r .. ( ~ L_Y akar.-a' = !>İHİ.'>illt'ğ'in 

:;ni ~e}TCdiyorlardı. kuçugu. Tatareık da derler 
ıı.. "<')'aga.. Gümüş çemberli bi· (.)) Potuk = dew ya\~SIL 
~'lşı .. koltuk .. tek ağaç .. koca A. G. 

!!!!!!!!!!!!!! 

- Küllü şey'ün yetevakkafu 
alelınangır! .. Kabilinden teker· 
lemeler, bugünkii nesil kadar 
diinkünün de maddi düşiindü
ğünün halk diline kadar düşmüş 
birer vesikasıdır. I 

Evet amma, her şeyin bir de
recesi olduğu gibi dünün para 
muhabbeti ile bugünün para 
canlılığı ara8ında dağlar kadar 
fark bulunduğu da muhakkak
tır. 

Bugün, kı~mı mahsusumuzda, 
"Okuyu_culaı_: diyor ki ,, sütu- l 
nundakı şıkayet, zamane mad
diyet perestlığinin, üzerinde has
sasiyetle durulma~ı lazım gelen 
bir tezahürü karşısında bulun
duğıunuzu gösteren bir hadise
yi işaret ediyor. 

Şayet doğru ise, eli veya ka
fası patlamış, yarasından zırıl, 
zınl akan kanı dindirmek için 
dükkanından içeriye giren bir 
yaralı çocuğa: 

- Evvela şu kadar kuruşu 
bayıl bakalım, yaranı ondan 
sonra bağlarım! diyecek kadar 
maddi ve rea.list düşünen bir 
eczacının bu memlekette me\'- I 
cudiyetini tasa\ \ "Ur bile, bana 
pek güç geliyor. ı 

- Aman bay eczacı ölüyo
rum, acele bir "Huilkanfre,, 
şırıngası .. tezallıimiyle 'İskemle
ye yığılan bir kalb hastasına: 

- Hele ücretini verin!.. di
yecek, yahut bir iki hayır sahi
binin kollanndan tutup sürlik
leye sürükkye giiç bela ecza
haneden ir~ ri soktukları gözle· 1 

ıi <.h}:arı fırlamı~, ağzı burnu : 
kan re"an kind~ . bctibcnzi küf· 
lenmi~. limo.n 5arılığını almış bir 

1 

vasıtai naklıyc kurbanını: 

- Ü( • ı..at:,rı<luıı n.lnıadan yn. .. 
ranı ~armam!. CPvabiyle kar!-lı· 
!ayacak katı kalbli bir eczacıya 
<;imdiye ka<lar hamdolsun ra.gt- ' 
lamamıştıl>-. Cenc de in~aallah 
rastlo.m y>:oı. 

Her meı;kk gibi ec•<>hane de 
muhakkak ki bir hf'8ab1 '':': ':ıiı·" 
biitçeyc dayanan bir alış veri~ 
ınüessesesidir. Ancak kanı akıp 
duran bir Türk yavrusunun 
kaııını dindirmek i~in ~az ve pa
muk paketine kuşacağı yerde 
hesap puslasını tanzim i~in kur- 1 

şun kaleme sarılacak kadar kalı 
yürekliliğin yalınz eczacılıkta 
değ11, hiç bir meslekle yeri ol
maması Hi.zımgelir. 

Ev\ l:i para sonra yara de- / 
ğil.. Muhakkak ki evYela yara, 
sonra para ... 

Yaradan sonra para gelmez
se diyeceksiniz? Her mesleğin 
bir sadaka ve ziyan hane$i var
-dır. O da o haneye kaydedilive
rir • 

A. C. SARAÇOGLU 

Bahri ÖZDENlZ 

askeri mekteplerini ziyaret et
mek ve tetkiklerde bulunmak 
için iki defa (l\foskova) ya se
yahatim esnasında bu muhitin 
hakiki saltanat ve ihtişam için· 
de çalkandıf;'lna ş..'lhid olm.u.~

lum, J 

Bu kadim Rus beldesi, evvel- -' 
cc pek müteassıp Moskof mu -
jik ~ köylü kütlelerini kendile
rine bağlayan :ruhani ve tarıhl 
kilise ve müesseseleri ihtiva et· 

1 
mek itibariyle Eizze şehri sıra-

1 
sında idi. 

Bunların başında eski impa· 
ratorların (Taç giyme) merasi
minin yapıldığı baş kilise = 
Cathı\drale ile Sen Mişel - Sa. 
int - Michel ve diğer mühlm ma- 1 
bedler gelmektedir. 

(Sen Mişel) kilisesinin ,,ayanı 
hayret bir ağırlıkta 196 t!'lllıık 

1 
muazzam bir çanı vardır. 

(Moskova) denilince derhal 
(Kremlin) sarayı göz ônüne 
gelir. 

Bu saray, Çarların ikametle· 
rine tahsis kılınmıştı. Bııgiin 
(Stalin) ile yoldaşlarının hükiı
met makarrıdır. 

(Kremlin) mevdanına mevzu 
çok müzeyyen ve tarihi büyük 
tunç top dahi Ruslarca kıymet 
verilen başlıca eserlerdendır. 

(Moskova) Çarlık de\Tinde 
başaltı bir şehir iken 1~17 Rus 
ihtilalinden soma meydana çı
kan (Bolşevik) rcJıminöc ı Pel
rograd) yerine baı, ~ehir <•!muş
tur. (Moskova) ı,chri. Lir çok 
defa büyük talihsizlıge uğramış
tır. 

İlk defa 1237 larihinuf ~.-1:ıebi 
meçhul bir yangın netiı~sinde 
kiımilen yanmış, 1382 de 'fat;.r
ların istilfı.sına uğl·amı~. 15·17 

).'C 1571 yıllarında !Jıi\'iik bir 
kıtlık felaketi geçinni• · ,-ı 177J 
de görülmemiş biı Yel.. aftti 
zuhur ederek hdkı < •T;ıl· gib: 
biçmiştir. Nihayet 1~12 tari
hinde (Napolyon Br·ırnpaı ) ın 
Avıupa ittifak orddan !aralın -
dan kül halinde zaplcdilmi>lir. 

Bugün ise Sovyet Birliğinin 
askeri teRkilıit kudretine gii\'e· 
nen l\fo•kovıı.HI da IHltlerl <•r
cıuıarının taarruz hattı Uz~rind---! 
~.Jtıb. c,uktadır. ı 

Lakin hanı;i tarıtftan durEa 
olsun bu derece kıymetı haiz bü- 1 

yiik bir ~ehrin t~.hrip c:dilmes: 
tarihe karşı hir kahah"t 't cü
rümdür. 1 

Ne çafe ki icabalı h"ı biyC' 
Sovyeliere dnho şirnilideıı müel- ' 
lim bir karar \'<'r<liı miştiL Al
man - Finlerin ta 1rnızlarına uğ
raması muhtcrr.el "Leıüngrad,, 
şehrini tahrip \'C ihı ak i~in ma
halli polis ordu.ıı kurulınıı~tur. 

Rus arazisi d;iz oldujhından ' 
zırhlı tank harbine çok müsait-
tir. Binaenaleyh khlıkekre 
nıaruzdur. 1 

Dağlık kısmı ise Kafkas Ye 
Ural mıııtakasıdır. 

1911 ve 1912 senelerinde Rus j 

Moskovanın artık tarihe karı
şan Çarlık devrindeki aristok
rat - zengin ve Avrupa görmüş 
tabakası bu ~ehircle hususi bir 
muhit \'Ücuda getirmiş 'e pe
ri masallardaki gibi şa.~ı.alı bir 
hayat ve safa sürmekte ,.e tiri- / 
himizin n&klettiği (Lale dcvri)
mizin ~ılgmlıklarını tanzir et- 1 
mekte idiler. / 

(Moskova) şehrinde dünya-
1 

da eşsiz denece\..' ımı~ttc tez
•yinata boğulnıu~ ylihek teşri
fat, israf ve sefahet yerlerinden I 
Hetmitaje, Prag. Yar ı;ibi sah
neli, çalgılı lokanta saıayların- / 
da senis yapan huriler gibi 
dilber Rus kadınlarının sunduk- ı 
ları ve her dakıka keyifle tıpala
rı patlatılan mebzul ~'' mpan -i 
yalarla Jı.zzetle -taam ,.,. hara- ı 
retle idaı ei i<kdah edilm<-kte idi. 
Muhteşem tll\·aletlcri. zengın 
\..ostiimleri ta&ıyan aristokrat 1 

Rus kadııılanııın = lGa.<tpaja)
lorının qehrclerinde güzel Kaf- 1 

kas ı;özlcı ı, kametlerindc Çer
h• kadın t <:İl<· ri ve A ıncrikan 
kıdın boylan V(' yüzkrjnck eski 
Tüı k kadır.larının tabii 1 uı reıık 
1eri mümt(·zit gürülrıl(·kte ;di. 

1 
Jeri miirtıtf'zit e(irülmektt: ,di. 

hu~; a~i.zztthr ve zengınit."rinin 
sürdül<lcr· hayat, de!'ebeyi ha- j 
:11atınd"n ba,J:a bir F<'~ dr·ğildi. 
Bu zengin 'O::inıiın br.~Jıc.~~ me-: 
rahları k.r.dınh , ffkekli atlı gez
mrl~ı :va~·n ·,fllı ve kPyif (almak , 
idi. O <lnirde Rıısyadalıi at ı 
yllrı~lan <lahi büyük mı>:yasla 
yaptlmAkl'1 ı<li. 1 

Kafk •. s, ı< .. a;rn cinslcıi ve Rus 
Ka,9n a\hır~yle haliskan lııgi· 
!iz ve Avrıır·a hayvanlariyle ya- ı 
pılan büyül: yarışia:·a hüyük 
themmiyel H·rırlerdi. 1 

Bu em~aı,, ,, yarışlarda tertip 
edıiPn Pari . Mutuel bahsi 
müşleıck ,,ans biletleri iı;inde 

ikı iiç saat '(inde milyonlarca 
rubleler dönmekte ve l<azanan
lar yiiz binleıce ruble almakta 
idii('r. 
Meşhur Don Kazak binicile

rinin al iizermde mah.iran ha
reketleri cidden görülmeğe ~
yan vı; hayvan terbiyesine sarf 
edilen gayıeti gôııtermeğe kati 
idi. 

J{ibar kadın tuvaletleri ara -

Çarlık Rusya.sının enmuzcô 1 

olan bu saltanat hayatı Çarın 1 
ha yatiyle beraber söndükten 
s<'o1ra yerine sıkı (Communis- ı 
n1e t - Koıtli.inizm rC'j:iının ın 

'\'azettiği be~cr \'e <.nar senelik 
sanayi pro'. ramlariyle Suvyet j 
harbıye im~latı, nafıa ve: ;dari 
te,.l\ilatı kaim olmuştur. 1 

Bu vasi iilkenin müdafa .. ,.. ter - • 
tibatı, ordularının techizatı , her 
hangi bir maksatla gecc·li gün
düzlü takviye edilmek saye;;ınde 

l 
ancak bugün asri ve kuvvetli \ 
seti Alınan kara n' h<..va ordu
larıııa mııka\'emet imkimını bıı- ! 
labilen SovyC't Rusya, uwn ı 
miiddet mahrumiyet ve sıkı re· 1 
jinı usuliyle mesaikrinin pek te 

1 
boşa gitmedi~ini \'c bu kaygııla
rında haklı olduklar.nı cıhan 
önünde kendi noktaı nazarları
nı tervic yoliyle ve Sovyetleıxe 
ziiktidar sayılan üç büyük ab
keri şeflerin ele eephefurde faal 
ıırdu komutanlık yazife!Hini 
aln.ak suretiyle tezlenni ısbat ve 
müdafaa etmektedirler. 

Piyangonun 6 ıncı 
tertip 3 üncü çekiliş 

talihlileri 
6 ıncı ,tertip 3 üncii çekıliste 

40.000 litayı kazanan biletin 
bir parçası Adanada Malatya ! 
mensucat fabrikası kn,.,.ısında 
manav Hamid, dığer parç:m 
istanbulda Cağaloğlııııda Sıhhi
ye apartmanı uum:ı ra 7 rlc· &ı.
yan Hidayet Ekilmezdedır. ı 

10.000 liralık ikramiyeierin 
bir parçası Kiıhta A8kerlık şu
besi reisi binbaşı Erginay. 

5.000 er bin lira kazanan bi-1 
!etlerden bir tanesi Su ~elıri 
belediye tahsildarı Ahmet E· 
kebir, diğeri Gilmiişhan(' oı ta. 
okul öğretmeni Özcan. diğer bir 
parı:ası Demirdağ Salihçiler lrö 
yünde Süleyman Erdk bir par
çası da Sultnnahmet Üçler ma
hallesi Tahsin Yüceldedir. 

2.000 lira da Ankara Akta.~ 
mahallesi numara J2 de Nuriye 
H\Jriye ve Ali kazanmışlardır. 

"- Acaba hangi doktorun. 
dur ?11 

Suali gelir. Evet, me, .. ı; Mu 
~ambacı Şalom c-fenduıin aa 
yana dağlar gib: sıraladığı a
partmanlar kinısenin ;;. · t~ünr 
batmaz da, hayalının elli • 
sini bu meslek uğrunda hal'C'.ı.
mış ve yıpratmış, binlerce tale
be yetiştirmiş, on binlere"" in~· 
nın hayatını kurtarmış bıi}ülıı 
bir iktidara sahip bir doktcnı
muzun yaptırdığı iki l<&tlı a14ri 
man herk<'sin dilindedır. Bt<nda 
biz gazetecileı in <le biı az kaba
hati yok değ-ildir hani. 

Yardıma muhtaç 

Doktor:ar 

Onun irin bana !stanbuldı 
calı~aıı bır çok doklcıır 

!arın yardıma muhta~ bir hald< 
olduklarını ı;ôylediklert 7.aınan 
ev\lela innnmanııt;lım. Her m~ 
tı;sibine avu~lar clolu"u r.an 
ka?..andıran bu Dl<"'lc>< na ·ıl o. 
!ur da bazılarını ar bn·akabllir 
diye lıayıet etmiştim. J<'akt 
bunu iddia eden zatın c !inde bır 
vesika vardı. Bu veRika :ıltınd:ı 
bir doktorumuzun imz.ısı bu!G
nan bir yardım talepı.:ımesı idi 

Doktorların bu ezeli dertlerir 
den müştel<i olan muhP.labım: 

"- İşte! dedi. Si7" lıazin b. 
Yesika ! B;r de do).rtoı larıu a
)Jartmanl><rındaıı, hısusi lüh:. 
otomolıillerindeıı, b, :ıhalard:ılı:ı 
hc~oplarından ba Jı .,edernini<. 
Halbuki seneh·rte fr.lanb~ 
çalışmış, kenriisiııc bir muhit 
ve isim yapm" olan bu \'atar
daş tidden yardıma muhta<; tM.
Iunu.yor.,, 

Doktorluk şerefu1i 

satan Doktorlar 

M uhatabım bir ımn~ 
kadar sustu. ~ onra mi>

hin"! bit· ıf~ada bulrı:n<h .• : 
- Maam~füı itiraf "l<:rim lı:J 

memlt:ketimiztle doktor !ar lıer 
zaman ıııüreffeh biı· hayat ya
şayabılirler. Yalnız i~lerinci' 
meslek şerefini o;ataıı bazı dfJ. 
şiincesiz doktorlar bulunnıas>.. 
Si?.e bir misal vereyim. En aşa: 
ğı elli işGi ve mti•l.ahdem çalış 
tıran her müesı;ese daimi ola· 
rak bir doktor kullanmaga mec 
burdur. İstanbulda bu ;ıekilı:k 
yüzlerce fabrika ve müc~ses& 
var. Halbulü ekı.erisi Tiirk oJ.. 
mayan bazı doktorlar, bu yü. 
!erce fabrika ve müesse.;eyi 3dr 
ta inhisarları altına almıı< ı. 
lunmaktadırlar. Bunlar, her lıi,. 
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'-Hayır hiç bir mani yoktur. 
1ııq~adirp hamım ıri cüssesinden 
~., Ulınıyaeak bir hafiflikle se
~ den kalktı. 1''azılın boynuna 

l'J]dı. 

niciğim, hayatta olsaydın da oğ-

1
, 

6 
~ -Ahrette iman selıimeti ih- - Demek kaYgaya yine air 

!unun bu mürüvvetini görsey- il san eyle yarabbi! diye yana ya- sebep oldunuz . 
llın... --- ---- K L E ;-.. lnla mırıldandı. - Ben sebep olmadım am-

Fazil, annesinin son defa ba- ' •) Fani; odadakilere ;.,ittirme- ma İşte ağzımdan kaçıverdi 
bası hakkında söylediği sözleri 1 \~, J mek için fısıldadı: - Halbuki aslı astarı yok()&. 

~,'- Aferin benim arslan yav
~ ltı ! d~dL İşte şimdi tam ba~a 
~ık bir evlfıd okluğunu ıs: 
.,, t ~ttin. Var ol.. Allah scnı 
·'~ <-lsin. 
,,~Vincinden gözlerinden yaş· 
1 akıyordu. Oda kapıhına doğ-
~lıidı. 

,~' 8amiyc ! Gri kızım. Bak 
· 11.Q ne müjde vereceğim? Ah

l beye de söyle gelsin. 
Ondan sonra oüiuna döndü: 

-,;' ,li'azılcıg"ım. fşte şimdi sa-
~ Oglum, dıyebilirim. Tıpkı 

iı~~zı1. ,.... ~· 
.,' Hayır anne! de<li.. Tıpkı 

tl<>ği!; tıpkı babam ... 
'-Neden? 

';ıı,, F'...gcr sana benzemiş olsay
'· • teklifine itiraz etmek de
., k'!Jekkür eder, lıatt:i bu iz
tıı,aı:ııı husulu için kendi ken
\ıı-c sebepler hazırlardım. Ba
!lit •a bcnzcdi••im icinclir ki u
·~~ bir muka:Cmetfon sonra .de

"-tı~ gibi bir kijJe zihniyetıyle 
~ lıı:Jta rua gösterdim. 

li;,,}dirc hanım ufak bir tebes· 
··"c· 

~i~ 'İ':un!ırıen b:ı.banrı da çek·
~ n; <liyemem. Çünkü o za
·~ iti<; nrukrft'nlct etmiyecck
•;: ~ı afak sC'l'kcşliğin gene 

I hf--. b ...... ..,. 1""11Z'"'l'·•o.... .;: ..... ··-· --··!. ........ ı, ....... ~, 
ı:.~u ..r,,.;ım,. hmn;ı .. fl::ı lftti-
, 

1
'T' ..., r~'·:"'"' r"'• "'' ' 

'
1
· ı \ , J , J ... 1.J..ı,1d1 ... \11 l\.J. 4 

düşündü, yüzlemej!e lüzum gôr· ' Yazan: Ulunay Tefrika No. 22 Yengccig"im! Selameti ahrete ğil mi? 
medi.. . J 

. Samiye koca.siyle beraber-gel- bunu böyle demeyip: Dilfikiır nımı; böyle şey olur mu? ,: Ah eğer Fazıl bİigün tenı bir pek bırakmasan da biraz da - A. Elaleme iftira ataeü 
diler. Samiyenin sabahki kavga- paşa, Fazıle isminde bir odalık Ahmet bey: •,'. cevap verseydi o zaman litife- dtinyay~ ait şeyler istesen °1• değiliHmeale. hele _ -- ·--·-.-
dan ötürü suratı askındı. Na- alıyor deseniz daha doğru o- - İki çıplak bir hamamda yi görürdünüz. 4. ..... _........,: . maz mı· -
dire hanım: ]urdu. "' .. ,, t:lo -. ·~ ,.ql yakışır! derler. . . .~ • Nadire hanım: • · ' t '!#'"'! , •. 1:ıbı'.1~ h~~m, t1_1:la .?ıtmiş - Vallahi, billiihi. İki giizilm 

- Yok! dedi. Bugün surat Nadire hanım: • :s · ,.., w• Nadire hanım keyıfli alınası- ''· - Fazıl, dedi. Bugün evde gıbı_ e;lını yüzilne surdu. O da önüme aksın. Yalan söyiedima 
çehre istemem. . ;- _ Haydi, haydi.. Böyle fe. na rağmen damadına bir tariz bulunacaksın. Öğleden sonra aynı ihtıyata riayet ederek ce- dilim tutulsun da siiriiııı sürfta 

Ahmet bey: ' .-.. ~, na şakalar yapıp keyfnni. ka- yerleştirmek fırsatını kaybet- Dilfikar hanımefendi gelecek. vap vcrdı. sürüneyim. Allah razi kılmasa. 
- Benim surat astığım yok çırma.. Kadının zenginliğini medi: Kendisine bızzat memnuniyeti- - Ne istiyeyin1 Fazıl bey? İki elim yanıma gelecek Valla. 

anneciğim! dedi. Bütün hiddet, büyük bir cinayet gibi teliı.kki - Sevgili damadım! dedi. ni söyliyeceksin, teşekkür ede- Çok şilkür her şeyimiz var. Ya- hı Fazıl bey seni nasıl görüyorc 
şiddet kerime hanım efendi de.. ediyorsunuz. Bö~le_ işine yarayan darbı _mes~l: ceksin .. ~~~~f kında düğün\lmüz olacak .• sam onları da kapının arkasa-

Nadire hanım: _Hayır anne, Dilfikar hanım lerı hıç kaçırmaz.. Dogru ıkı Fazıl: '""" · · ·':"1 ~ Fazıl: ;J da öyle gördüm ... 
- Kimde olursa olsun .. Haydi efendinin zenginliğini bir cina • çıplak.bi~ ha~da yakışır am- ~ - Bugün m~mk~. değil, de- ..,. _ Ben senin hesabına di 0 • - Canım, bir baba gibi lı:ııı:m 

bakayım kızım, hatırım için ko- yet gibi telakki etmiyorum. Fa- ma omıırler~ oldukça halvette di. Matbaaya gıdecegım, yazıla- rum. lleeela Allah sana ahiet _ yüzünü okşıyabilir a.. Bunda 
canla barış.. kat bence fakirlik te bir cüriiın kalmak şartıyle .. Dışarı çıkın- rım var. te unan· se·"'-eti ''e •. ne çıkar: 

Ahrn 'k' . . d - kt t•• r.uıı recegıne, 
et bey işarete bakıyor- teşkil etmez. ca ı ısının e ~o~ an za urree - Yazını ~ gün de ya • dünyada gözlerine duvarların - A. Dalla JM>l.et'"? Bl!ll 1ıa1ıa 

du. Karısına doğru müteazzım '-- Kimden ba}U;ıetmek iste- olınala.~·ına hıç şuphen olmasın. zıı.rsın. Yahut hiç yazmazsan da arkasında geçen şeylerı görecek gibi oluıam2ğı da. hiyo, mİJ9 
bir vezir tavrı ile hırkasının e- diğini anlıyorum .. Gene .o dak· ,.,, SamAlıydme komc:sc~vaa~ı? dedi. Sa- olurtl.akHer h_al.?,'.',!~.sesle bugün kuvvet, ;1<ulakl!l"na u~ mesa- gibi okııamağı ıh anlarım. g 
teğini uzatarak: tilo kızdan bahsedeceksın.. ' ,.. .. edi L"kırdı mu a gonı~sın .. felerdeln kon~anları ısitecek niştenin gözü velfecr okuyordıl. 

- Gel bakayım! Eteğimi öp - Rica ederim onu karıştır - na kaç defa soy! m.. a ya. Fazıl annesinin bu emirlerini sü- hasaaslık vere& "fena. mı· olur' adeta ağzından salyaları akıyor 
de barışalım, dedi.. Zira. sen mayın .. Ben zavalhnın hatırası- çanak tutuyors~n. Ji~ •;iS~~tle dinliyordu. Artık on~ O zamaıı böy)e 'oda kapıların ~ zannettim. 
benim eteğimi öpmczsen ben na daima hürmet ederim. Bu ~ed bey gülere • ~· ·· ıçın ıtaatten ha.şita. yapacak bır dan lakırdı dinllyeceğim diye ~ - Annemin haberi var mı! 
senin eteğini öpeceğim.. Kocanı gı'bi sözlerde onun bir ölçü vazi- Nad17e han~: . s· '. ., şey yoktu. Başını indirdi: ~delerin Üzerinde kaplum- - Olmaz olur mu•. 
böyle hakit' görmemek için de- - Rıca ederım Samıye. ınır "' - Peki anne' dedi İstediğin baga" 'b· "rüıi .. od d 
diğimi yap!. ' fesini görmesini istemem . .., .. >/ lenme! .. dedi_. Ben litife,olsun gibi olsun. Yaın'ız mademki ha- otunır~ e~r~d&b~ebi~e! - Yani yetiştirdin değil nıi? 

Abmet bevin bu sözüne hep - Haşa! elin kızı hakkında d~.ye ~yled~.m. Ahmet benım . nım efendi öğleden sonra gele- haberdar olursun. "" - Ben yetiştirmedim. Ku • 
giildüler. Nadire hanım: hiç bir zaman böyle düşünmi- sozlerıme gucenmez. · . . cek:ler. o zamana kadar vaktim Fıtnat hanım· ~' '.~..:... .... , deşin söyledi. , 

- İnşallah dedi, yakında bi- yorum. İnşallah o da kendine - Benim hakikatli·kayın va- var· yazar H:ıcı dede ıle matba- ,,. _ .,.L. ,,._.1\ __ . ded' B ' Öfk ı d' ·• .,.... 
zim Fazıl beyefendi Dilfikiir göre bir tüccar katibi, filan bu- Jideeiğ.im. ~y~iğin' sözler işi- aya' gönderirim. vin içl:i'~-ciı': bltr~i ~l~a"k • = Hiç ~i~n;~ ~~I~eıli. G• 
hanımefendinin kocası oluyor. lur, mes'ut olur. .., -· ., n_e. gelirse cıd~. olur. ~~e · ,, ... Oda'.dan çıkarken sofada Fıt- için gözüne düİ'bün kul - a liba bugünlerde senin yllziindca 

Alıı'net bey: Münireden böyle bir eda ile latıf~ olu~. Bugun .k~~ı yerın~e na.t hanım oda kapısına yakın boru takrna.ğa liizıım yok ~r evde af ilan edildi. KimSeye bir 
- Yok! dedi, böyle söyl~e- bahsedilmesi Fazilı sinirlendi- oldugu ıçın her so:ın~ .. latife.; Bı- ~rdiği secea<!esine oturmuş za şey meydanda. Sabahleyi~ Sa- şey söylemiyor. Agavninin ~ 

vin. Dilfikftr hanımefendi Fazıl riyordu. Nadire hanını: r:u:dan Agavnı ?'enıegı.yaka.cak, hıren .. dua. edıyor, fakat baki • miye he.nıniıa Ahmet bey bir _ runile evine iki kalıp sabun yol-
bcyin brıc,ı oluyor. ~~·,,,., · ' - Yok amma rica eılerim.. lıüife olarak bır. temız dayak kıitte ıçerıde konuşulanlarl din- birlerine girdiler. Eniştenin Şa- tadığını da söyledim. Ona da 009 
FJ zıl: 1 · " ' Düşünün bir kere! diyordu. Ka• yıyecek. Ha:~ı dede hesap~a on liyordu. Kapı aGılınca boynunu danın yanağını sığtığını ağzım- çıkarmadı. 

Yanıiıyorsıın enişte~ dedi. ni paşanın oğlu Fazıl bey kimi )Jeş,,kuı:"i k_ı_ıı yuta~.' ~atıfe o- bir tara.fa bii}<tü, 4ittirecek bir dan kaçırıverdlm, Kabahat ben- Fazı kndini tutamadı: 
An .. cnı pek doğTU söyledi. Hatta alıyor? Daktilo bilriıem ne ha- faraıc bır guzel azar•ı~ıtecek _ sesle; de oldu .. Neneliizım a kadın.-

' - (~~lljtT) 

, 
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. 1 ~~den tarbiyesi mü-
Yazan: Sami Karayel ------ili:! ~=•m1nı--44~ kelleflerinin atletizm 

Fakat W. bile yuta.nm.. Ve 
~ niba,.ııe kadıı.ı- idare e-

l ~_:__.. ,-..mn111c GüNfin 
f ~~''"'· ;;ı,.., ilAn ' etmek iatedtntz, bu h&relretini-

zin müeyyidesi ne olabilir? J 

- Efendim, falan oyunu ta-ı 
lnam!amadı. Bal gibi tamaınlıya 
' bilirdi. Zor görmüs g ibi boşalt- · 

tı , ciddi c.leğild i r hu i · ! .. 
Demiş ol38n1 o;ına k 1 :,,;ı. 

nır? .. lster misıniz iiste ue ~ok 
iyi bildiğiniz . bu iste yuiancı 

1 
me' "İine rlUsmü."i ~nız'). 

. B:ı ... m~kıllır. YalnnC! .""'v I 
kıe duııersımz .. Gayr1 eıdtlı u ı- 1 
duğunu bildiğim güreı<ler halk 
öyle ciddi heyecanlar ve veccl j 
içinde seyre dalmış bulu'1urlar 
ki, ben hazan einirlenir kendi 
kendimi yer olurum. 1 

Fakat bu ruıda sinirimi izhar 

1 
edip de güreşi durdurup: 

- Bu peh!ivanlar sizi aı. da
tıyorlar .. Ciddi giireşmiyorlar .. 1 

Demiş oleam .. vay ~ıın:ı. ':\"~ 
Jecek bela... Hıç 'i>Üpbe yok ki. 
ekseri~t şu sureti.e bağıracak-ı 
lardır . . . 

- Haydi oradan yıkıl.. sen. 
güreş bilmiyorswı ?. Ateş gibi l 
güre,,iyorlar işte!. 

Bugiinkü güreşler hemen, he 
men ek~eriyetle hokkabazla.~ -
m,.tır. Biribirleri!e sözleşirler .. 
ve .ı;öyle karar verirler: 
~Beni. bir 1!1lllt sonra mağ- ı 

liıp el!. Ben, smi dürterim, o 
vakit kap yen! .. 

Bu suretle, bir elde yenilecek 
pehlivan aizi '18.hnede düdük e
linizde saatlerce <>ynatır ve hal 
1n heyecana getirir ... 

Halbuki eski güreşler böyle 
değildi. Hele, bundan elli sene 
evvelki güreşler hiç de böyle o
mamıştı. 

O vakıtler pehlivanlık vardı . 
Pehlivanın gı.truru vardı. Hiçbir 
pehlivan hasmına gitlip te giz- [ 
tice: 

- Bana. bak! Bana mağlup 
ol.. parayı bö!Uşürüz .. 

(Diyebilir miydi? .. Pehlivan
hğın kendi.sine mahsus bir gu
ruru ve yiğitlıği vardı. Şimdi 
böyle mi?. 

Zateiı , ortada pehlivan kal
dı mı?. Her vakit ya.zdJğım gibi 
bugün baf<pehlivanları o tjinün 
büyük ortıuanı bile ı;ıkarama.z- 1 !ardı. Bir Hergeleciyi mey:lan 
yerinden çıkaracak pehlivan da 
ha yüz t'lli sene sonra bile yeti-

~;d~slu diye geçmeyiniz ··· l 
<> günün :Aydoslıısıınu bugün 
mı=.rdan çıkarsak başa güreş
tir.ek acaba kim yenecek 7 / 

1mkıin mı var '!. Onlar peh- 1 livan oğlu pehlivan olmakla be
ralıer pehlivanlık arr'an<?lerine 
aon derece bağlı, ıi~ık ve sanat
kar in.sanlardt. Pehlivanlık an'a- ı 

nesi, pehlivanlık ruhu bozul - ,' 
maıruştı. 

livanın kar§ISIDda, bu şekilde 
bir kalkış yapmak kolay değil
di. Tehlikeli idi. Kaptımı bir çır
pıda adamı yeniverirdi. 

Deli Hafız bile Aydosluyıı tak 
dir etmişti. Toswıa bir ders Olur j 
fikriyle : 

- Toswı, oğlum gördün mü 

1 
nasıl kalk lı ? 

- Gü111ITTn U"'C ' 
- !it~, )J<ll ı. 

lcr. 
- (h;t..,. f~p..l O] t~· 

n l t..." ·~crd . 
..Cfu .. c:; 

O,;;...... t .. c.·18-: ~..:o 
y ır~ tlc- ta .. oi; .. etn1· 

1 
l~ .•. 

ı c~ ... 

- im.an l:ir c·ol( oyun! ' 1"1 l, i
l!r .. ffln.kat \"e r li v-::ın " v~i ·:u 
n ;_uı c:::ı lımın~1 il) .!ura _t. t;ı :.blk 
etmek uslni1l:~t 1 r . 

- . . . 
- Oyunu lılliyot•ım diye tat

bik ede.rsın .. Yerh verınr:~ ö!
ma.z .. B ·l, ~ ·ter .H"'nıii O.} i.1111.!nla 
kendin yeni!> tHlŞ!"..rs ın .. 

- Doğru usta ... 
- E~er 'I osun , sen bu b('Tlim 

dediklcrinli t2!b; ~ eı..l·,'.1ilirsm o 
vakit b:ı~pciı l ivaıı ıluı3un .. Çihı
kii, sen ıle o c-:ılını var.. Seni 
göreyim Tosun.. 1 

- tnşallah usta ! Ben de sa
yende olurum .. 

- ~er olmıyacak kabiliyet 
görmüş olsaydım senm ıçin ça
hşmndmı. 

- Amma, Aydoaluya yenil-
dik ... 1 

- Oğlum, seni daha AydOl!
lu gıbiler çnk yener .. Aydoslu -
nu~~dan ne fartu var.. ı 

bir ense bağlayrşta anlarlardı .. 
Hergeleci büyük orta pehlivanı 
olmakla beraber büyük pehli -
vanlar gibi kendi hatsile böyle 
şeyleri bulmakta mahirdi. 

Hergeleci, hasmının keııildi- 1 
ğini, ·eski hızını zorla t utmakta 
olduğunu . sezince el enselere ve 
ç ıuıın rak nara atmalara baş
lud ı. 

.. ! . 
- r _'ly~ J ... .. l...J.'! !- -..:. 
-F·yt!ı 
l:l;\."C ii- ... !ı "'c c•r ~ ~ ~. ı ıiıı a 

,;.~·"J ·:' v~ i".:-:.. i·tJıt· .. üi:ı:ı lıa!':r:ı :r.:ı 
fj• •Jlil :;· tlll:, )t· • .1 l'l"lıı. 

fJ vür~hU , l·l~~;_ !~o.i:! luım.le
:.-.t ~i 1..;; i,;"i.ik.l.c iı;:J'~t+ycr-lu. ı""i

t ... .;.:L :··· • .::;hı 1~·~1:ü ·n:ıtic~ 

~·:: :;·ru lkrr,c~.n·n tl·Jlt~ dizgin 
bir <:_ !lf"ı.'a:: toplHl~;l bJrillı.iü. 

J, _ı.:tlo~ltı , hasınw . .:n n~ Yll!'~ -
c:::..!;·!nt ::·nlt!ııl~ tı. I.::li:!.~.n ku r
tU!I.1'-nll1 imlri.ı-.. ~ yoKtu. Çilill{ti 
bır:mm:yJ(' nd .. :ı J k•r.i durrr.uF.ttı . 
Ecr~c::i 1 :.:lJ>nı: o! çn'c siirmc

~" L·chY1)rak t:ltma aldı. Ay
cfoshı. kencfaıi kurtarmak için 
ço.b.ıbnıl ı. 

Fclı •' Hergcl-~ i - durmadı. 
Ha:_-rnıru altına :ılır nlınaz :kün
teyi bJstır Jı. Ve as:.aya aldı. 

Aydodıı, bu Jüinteden kın-
tul:ımıyac:ııj ını ve roz~.leU~ ın&t 
üstü yere yuvarlan.acağuıı an
ladığınd:m derhal eliyle Her
gelecinin pa.gaşın rı vurdu. 

Bu, vuru~ pe~tnıehti. Ay -
doslu peııetmişti. Hergeleci lınz
mını yere bır~ktı. İlti pehlivan 
birbirledyl~ kucakln ıp meyd:m 
ye.tinden a:;-;lrl~l "" r . 

AydoiJu, üç s • .te He,.,,-ele
ciye pesetmiş ve bu suretle ::ıağ
lıip olmu.ştu. 

1Hatgeleci, bu .sefer de krlıcı 
hakkına büyük ortayı kurtar -
mış bulunuyordu. 

İki pehlivan tem ıki buçuk 
saat bırbiriyle boğu~tular .. Ay
doslu yorgun goriiııüyordu. 1 

Na:ııl yorgun olm,.&lı Bir· giin 
evvel üstil$te en ~tııı glireşle

ri yapmıştı .. H~le To~unun gü- , '!li .. mıaım-aıı:rı(•,•l ı•+•·•.·•.ı •""e-•r•) J 
reşi ona değmrntı. ı• 

Tosun, acemi pchlıvan oldu- VEFAT 1 
ğu ıı; irı insanı yorardı. Güreş 
bilmediğınden sımukı tutuyor- Merhum binbaşı Cemal beyiıı 
dıı .. oğlu, avukat Ziyanın kar leııi, 

'>oBunun çok kuvvetli olma- Baki ve merhum Hakkı Su.pau
sı, sert tutuştan, zorlamaları calılarm hemşirezadesi , Ttim
Aydosluyu hayli yormuştu. genemi Zfüni Toydeınır, Suİar 

Hepgelecinin sıkı 0üreşi Ay- ldare11i _..,ilerinden İh n Tııre-
dosluuuıı da ı;ıkı ve hızlı giriıı- gün ve Ttirk Tütün Limited Rır
leri l<etıdiGini kesmiş i. keti cf pc~i Abdullah Ser

vet Alaybekin kayınbiraderleri 
Hergeleci, fevkalade zeki ya- Merkez Bankası memurlarından 

ratılmı.~ bir pehlivan olduğun - Naci Ay.,ngöl genç yaşında 
dan h=nının yavaş .yavaş ke- müptela olduğu hastalıktan kur . 
sildıgını anlamıştı. tnlımııyarak dün ııabah vefat 

Hele, iki buçuk saat güreş- etmiştir. 1 
tikten ROnra Aydoslu da bir ~y- Cenazesi bugün saat on ikiyi 
!er kalmaıhğını sezmişti. Aydos- kırk be!J geçe 'Beyoğlu Zükur 
luya ense bnğlayı.p yüklendiği has~lıanesin.leıı kaldırılarak Ci 
zaman lıasmınm bel kemiği oy- ·ha!lgir ~amiinde namazı kılın -
nuyordu. Hergeleei, hasmının is- dtlttan sonra Feriköy mezarlı
tinat noktasırun bozulduğunu ğına defnedilecektir. MevW. 
ve gevı;ııdiğini anlamrştı. 1 rahmet eyliye. 

Usta pehiivanlar, huımlarını =------------
- ;J- HİKAYE 

birincilikleri 
lstanbul bölgesi tarafından 

beden terbiyesi mükollefleri a
rasında atletizm birincilikleri 
tertip edilmiştir. 

Kaza gençlik klüplerinin at
letizm eğitimleri ni tems il eden 
sporcular eştğı li yazılı gün 
·~~ Jar:ti ., D"cner-~Y.ıi1(e sta.
unvi t · :· .. a~, kl ı ı:. 

Slr.) I:.....~il;;:oz: 
2!!''.fı•l ,,;ı .._., ,,, :ı. . 

R~a;~·ô:'·· "O ;~~cı Eyi.in 
1 

~.7 .t ".&'. i. t::R ....... >il n ~ ·:ıt 1.6 da 
,_."loS".ı F ik-~ ~l.".'.94 1 per-
~ ·~ ~ a• "' ~ı \ P.f; •• ı ·:.~ •L- ı.. .L ' . l • . • . • . 

Fec•L., Em !l<ın u, 2ti.7 .9·11 

1 

C!<ma .(;~ 13 <!~ .. 
Yuke.ı ... ~ıa y~l. t~ır ihic.a.-rl~ ya

p:tl::-c~ L·ia~ı 1n ii..:ı f!~J.tfl larda f i
n :1tr ke _ n dl +'J\!': Hf!"·~~~;: ve 
!.n .11 r.::i::ıab.k lan d ; :t'l'.7.'141 
gUn J yupıb.c:ı!:t! r. 1 

Her CT:ıç!ik i>'J ü lıii mİİl;ab:ıka
yz. ti.ıl'Zcek ~ er?n li.:.1..l~lc i ~1 .7.Ml 

~.zqrt03i ~n:1n::ı ~ u!l:ır böl- 1 
ge merk=ne lııldirm.llj olacak •

1 
!ardır. 

Yapılacak müs..lıııkaların 
program: . 

Daylsr: 
400, 200, 100 siiı·'rt lcoşubrı 

4 X l t'O baynk yarışı. uwıı ~.t
lamu, üç adım atlanın , bomba 
atıruı. 

rl>:tJ2-'11ar: 
4 "-"lflO. 1.00 yüksek, uzun, 

el topu atma. 1 
Mii•ab.·>lmlara vııktinde gelmi

yenler iştirıik hakkını kaybede- 1 

cekleı·dir. 

Süı.eymarı ·ye kulübiinün 
Kongrasi 

Sülı>yruımiye klill.ıü b~anlı
ğıod:ı.n: 

K iübümi:zün yıllık toplantısı 
19.7.911 cumartesi günii sa.at 
14.3U d ı; ekseriyet olrnadığı 
takdirde 26.7.!)11 cumartesi gü 
nü ayni saatte klüp merkezinde 
yapılacağından mensup azanın 
gelm.eleri rica olunur. 

Atletleri davet 
A tıetizm A jmılı_?t,..~•>n: 

20 Temmuz 1941 t arihinde 
A- 'kara&. yapılacak Türkiye 
ı tle ti~'Il ı:rıtP birinciliklerine 
ll,,"<l~da yazılı atıetl~le iştirak 
e<lıle~ektir. 

Bölgffllizi temsil ed~ek bu 
a tletler e.ı geç 1617 941 Çar-
1}3 mba günü akşamına kad.•r 2-
şer fotoğra fla atletizm ajanlığı
na müracaatl nrı tebliğ olunur. 

Muzaffer, Ce7.U1İ , Öskan, Vlii. 
dem ir , I'..ıza. F,srcf, C.'\11is, Jabı, 
Ya vru, R>.mal , Varak, Alaattin, 
Necat, Abdurrahman, Muhittin, 
Ahmet, Selim, Remzi, Merih, 
Sud;. 

----- - - ---

- YA HARBi 
I (YENi SABAH)IN BÜYÜK SiYASI TEPRIKASI 

Çanakkale önünde çellfie 
karşı imanın zaferi 

"Obüs fıkdarundan dolayı ha· y yolundaki pliıı da bir tara" 
ziran v~ temmnz :IJ' 1r•U<b s .. - (,..-- azan: "\ bı:rakJLdı. Melfuf liste .puı.~ 
r::ı~;ne11-:uLI.aniY~):-r1·ı1: D111·t· r cia !!".. • n kadıı:r mü.st.ahirem .mevkıuı ., 
d"1'!= sirerle:: •. t:ı• ı cy ~T-l"" ~ t/"" 'l°'> lf"" j I! duy;ı verdiği m:Llrinuna.tJ ; i 
ht!;;"JSU!'.d:> p-.. _: •;o- yar ~rır- • 'Y 'J ·-y ili toplan g0°te:riy ilr. İstaı~ . Jd 
dl! . ., 'ı 1' I Tü.-k ;•e Almau harp geınilc•;;o 

1J tenomuzd;ı bıu in H ııoz - -- islıhkiimlar 33 obüş topu. ıı.i 
topr:.:sl!na ar.c.ı.< !::0!}; ntnr. l o'ı< C'diyor ın bunhrı tchılid ecli- j daha küçük top ve 12.000 ob 
mcr ::1i kal::ıı.•t:. '"'c ~ 'l: hıı do- yor, n•' .!2 l'ınyn tari:ılarmı te- 1.es lim etınışlerdır. el 
l t>.yı lıarekitı 'deı h..ıl h:nh!rn•ak m:.:icm.<!h .... ,,cbbilııiınd~ bulunu- "Harbıye nezaretine, vazıY t 
icap e ,ı;yordu. yordtı. F'ak:n '!'U.rl: . stililr".ımları hakkındaki görüşmeleri- ~' 

Bütün har;.ıh; ı l• a:· rhm.ık ıun kii.çiik !'e J'ta topl:ın beşin- verdiğim rıqıorla, vermi~ 0 :ı, 
ve idore etT2k v-ı "yetm,!e \ııı- ci Türk C>rdLı:.:un:ı yardım etmek ğum enrirlt>Tin bir metnını 
!unım İııgiiiz .;a1ı.n toııçusu , cm- üzere h;ırcmnp dunıyoı·du. Bu zediyorum. . 11 ı-<udc 150 tonul !l fazlı ırıi•him- toplar Zl .Nır;ands nakleililme- "Haşmetpenah sarfettıP , 
mata csla e:ı..'ıip olaıııamu;i:ır. ye başlanmı:;lı. 26 Nisarula mev gayretleri takdiı· buyurac~ 
150 tonluk nıu!unurı~tın ne kii müstahkem kumandanlığına dır. Kara müdafaası zayıfl ~ 
lmdar elıemmiyecgız nlı\ugunu tıı:yin edilmi~ olan amiral fon U- j takdirde istihkıim hatınuı it et 
anlama!r icin ~u mukayeseyi sedon. :Alnı:ın impara.torunu is- tiirlü laarruzhtra mukaV~, 
ynpr..\ak kfıf id:r : Ayrıı sene tihkamhırm bazı toplannı ordu- edebilmesi için kap edro ~' 
zarfıncb garp ceph~aind0 Loos lanna terke mecbur olduğunu veti muhafaza edebilm:esı b 11'· 
da iki giinllik bir h.ırµtc 13.000 bildirmişti . sunda eliındetı geleni yaptı ıııı 
tonluk millıimnıat lı.ırcanınış. Bu t 0 p 1 a r içinde 6 pus- Fakat nezaretin kararı bC~. 
191B taarruzıınd.J. ~~,. gene iki luk sekiz sahra obüs topu, ııeri 'fikirlerime muhalif zuhur hl'' 
güodo 25.000 ı:.onluk miilıin1 • ate,,li 11_7 pualuk iki obüs topıı , yor. Bundan dolayı bir ço~ dl 
m!lt kullanılımştır. 12 sahra topu vaxdı ki hepsi/ taryaları orduya teslim ~ 

rt-.l'ıbo','l ...,a· ıra•-P , kı k _,_,_ P ...,. idi Denizden miid:Ifaıı. zıı.yı ,,. 
'-""" c " ""' ' r ,,,,..uz a • .,... · bulunuyor. Keza bir ~ol< t.>•; 

Miliiafaa vaziyetindPki piya
de ve mitralyöz \te~i hayati 

Çanakka~ede impara· kuvvetleri de terkedilıl11~: 
Fakat Almanyadan geieıı te' 
viyeler bu kayıplan kısnıcıt bir eheınıniyeti haizdir. Gene - 1 tara mektup 

rnl Simpson Gebbolu hatıralıı.ır j Bu topların nakli o ay zarfın-
kitabında :liyor kı : da tamanılanmıstır. Fakat Ha-

''Hellezdeki topçu larilti lfU zir:ın ve !l'emınıİz uıarında be
satırlarla hülaaa edilehilır Her 
cingten topların kitftyetııi:&liği, şinci '.l'iirk orıiııau gittikçe fena 
her cinsten mühimmatın, bil- vaziyete diiş~k Çane.lrkale is-

tihkAmlarından yeni taleplerde 
hnssa hıflliik obüalerinin kıfa-
yetsizliği, merkezdeki ı.alfı.hıyet 

1 
bU!ulllJluştur. 20 Temmuzda U
zedon Paııa Kaysere yazdığı bir 

erbabıııın top, .araba, tamir par-
1 

mektupta b&hrıy.e toplannm bi· 
çaları, tanılr atelyeleri, ve niha-

af rer ikişer elinden alımnasın
yet mühimmatın günlıik, h · , dan mütevellit endişesini ~u sa-
talık, aylık nakliy1<tını talımin 1 1 bildirm"'t· 
huausundaki hataları . . Gehbo-

1 
tır ar a ı,, ır. 

luytt gönderilen toplar çok defa . ''Beşinei ordunun, düşman 
gayet eski modelde idi. o kadar tarafıııdıı.n ihraç edilen kuvvet
çok kullanılmıştı ki hunlarla !ere karşı mücadelesi büyük za
isııbet temin edilemiyordu. ı yiata mal olmw; ve henüz mü -

Hava keşifleri için zaruri o- dafaa hususunda istifade lıflbş 
lan rıisıdlar kadar tayyarel"r neticeler temin etmemiştir. :Be
de eksikti. Düşman siperlPrinin nim fikrimce düşmanı denize 
ekserisinde görillen el ve •tper dökmek için hiç bir imkin yok
bombalanndan bizde hiç yoktu. tur. Eğer büyük miktarda tak
Tek kelime ile yarım ııdada tanı viye ve mühimmat temin olu -
bir te.:ıkilıitsızlık hiiklimferma nursa, "di.Çımaru ancak elde et
i<l. i. Her gün topçunu. rı en acil ih- ı tiği topraklarda tutmak ve da
tiyaçlarına cevap vermekten ha ileri gitmesine maııi olmak 
• · k im '-k Büt · b mümkün alacaktır. Bundan evacız a ış., . · un u hatla.-

1 rın cezası topçunun ve piyadenin 
1 

velki telgra.fınıda da bildirdi -
ağır zayiata manız k:\lrnaBı ol- ğim glbi harbiye nezareti benim 
du. Eğer Büyük Britanya, Ça- mııhalefetime rağmen, ordunun 
nakkaleyi ikinci planda hir iş 1 istihkinılardaki bütün toplara 
addetmeseydi bunlar hiraz clik- ı ve talep edeceği bütün mühim
kat ve ileriyi görme kabiliyeti -mata el lroy&bileceğine karar 
ile bertaraf edilebilinlı . ., ı verdi. Eğer ordu mevzilerini 

Bu sırada İngiliz filosu bo- muhafaza edemezse ikinci bir 
ğaz istihkimlanna n~ hücum nıüdafaa hattı vüeude getirmek 

fafi edebilir. k•· 
"Beşinci Türle ordusu oe ~ 

dar :z.amnn diişımm ka~.,.~ 
mukavemet edebilecek? . ,~.;.. 
bilmem. Eğer bu ordu ~ ır 
yadan mühimmat ıı.imıya~tJf' 
!ursa sonu uzak olmıı.y;ı t • 
Bizdetı istenen müteaddit ~I' 
dımlardan, vaziyetten, 7.ll .b , 
~n çıkan netice budur. 1•-tılJll'. 
kamlarımız da to1llarııı ıııı~ ,_~ 
den dolayı derin bir surel~ııı/ 
teessir olmuştur. lstihk of' 
için de Alman teçhizatı:ıı11~r
tişmesi bir ölüm, didm rrı '!ilılC 
s;dir. Bana öyle geliyor to ııi~' 
karargahında tehlikeli bıfıil'~i· 
binlik hillıü~fı:rn1ıı.tlır. ~ 
ye, Alınan mühımmatını Bıı eliJI 
devletleri yolilc almak üıefi' ıtı~' 
de mevcut olan herveyi ys.l' ~J' 
ya, hatta insanca zayiatı 

0
'{; 

ze almaya mecburdur. İt~ 
böylece mücadeleyi idanıe ' 
bilir... . ,t 
Almanyadan mühı~ 

gelemiyor 
ç~' 

Bütün bu gayretler b()l!!l ~ 
tı ve 16 Ağııst03ta u,.ed-"11 ı~·· , 
imparatora "mülıimmatJll ıeoııl' 
manya yolile gclmesiııı cı;sP~ 
yolunda yapılan bU.tün t r ,,.r 
!erin akim kaldığını .. bstıe 
di. e1ı•" 

'I 

O vak itler bir pehlivanın oy
naş teklifi ışidilmi~ olsa rezil o
lnniu. I"1min ı;uratına bakabi
lirtli. Kaç paralık kıymeti ka
lırdı. 

Bilmem ne için bu yazıları 
buraya karaladım. Aydoslu ile 
H<"rgelccinın gure.~i beni heye
r.an:ı getı~i. Nefes.ı;iz, mütema
di bir girişle bırbirlcriııi ycnroe
ğe çalışan bu ikı pehlivanın sa
vs.ıµ b1na bugünkii pcbliva. nların j 
h:ılini h ·ıtırlattı. 

- Hayır ~iz burada durun .. 
İııkemlenizde oturun. Elınaaları 
sonra veriroini:z. 

, -
rı HIRSIZ K İ M _j 

min tavsiye ettiğini filan söyle
medi mi? 

Şerlok sorguya devam edi -
yordu: 

Şimdi şu ciheti tebaril: ~.ıııı' 1 

meliyiz ki mühimmat \. f 
Türklerin tarafında . h_iç ~) t' 
yapamamak neticesmı tc. 1,fl'

1 

·ııı' ' diyordu . Halbuki lngı Jet~~ 
ta!'afında mühimmat f~tJ1 • 
yoktu . Elde miihiınmal ~~rV 
ancak bunları muhtelıf.~~ 
sahnelerine icap ettiği roı ~~rı 
taksim etmek hususwıd3 

lııt<' lıu .ı;ebeplc, kalemun bir
dcnbırc bugüne döndü, ve yaralı 
bir da va olan pclılıvanlığmuz ü
zerinde l1urdu. 
Oku~ı ı .: ularıına tenıln ederinl: 

Ben, bugfuı hiç bir güreşte he
yecan ı l uym1yorum. Çünkü ek
>crıyetl e martaval.. 

Kırk M·ne "vvcl seyrettiğıın 
güresll'rJ.c oldu;';ıırrı ve, oturdu
ğum yerde duram:ı1.dım. Hop, ı 

h~p ,;ı~r:ırdım. Gü• <·~ böyle o-ı 
l·-t r . • 

l~ l e, Aydoslunul! Hergeleri 
.ı~ olan gür'·~i de "eyırcileıini 1 
u!d~i;u y~rdc ht•ph t•y ırdıı . j 

l kı ;>ehlivan da durmadan bir
Lıclcri n-e giriyorlar .. FAı ince o
y~ ııları sıyırıp Ç'kıyorlar. Ve 
ı,~rbirlcrini incitmeden yenmcğe 
ı::_.ı:ı şıyorlardı. 

Aydoslu, Hergeleciyi bastır
dım derken oyund:ın oyuna, ni
hayet kendi alta düşmü;;tü . 

ll e:·geleci, hasmını altına alır 
alıı ı:ı~ J:cmaneyc geçti. Lakın 
Avdoalu ters dönerek bir kol 
n:!:,kıciyle ve kol bileği kaparak 
doğruldu . ( 

Aytloslwıun kalkış ı tam u:;ta
t:n ı<h. Aydoslu, kalkar kalkmaz 
m~ının gırtlağına dayandı. 

Ve, :.u suretle iki pehlivan 
"yakl-ı ense enı;eye gelmiş bu
: ı..~ılar .Aydoslunun kalkışını 
bedıe~ takdir etmiştL 1 

I!el'gd eci gibi mahir bır pelı-

Gammyan bunl&n söylerken, 
Lru;P.!, kurşun kalem inceliğinde 
küçük bir tübü kapısı aralık 
duran odadan ıçeri attı. Sarraf 
onun bu hareketının farkına bi
le varnıanııştır, içeri girıxı:iş ve 
kapıyı d a kapamıştı. Lasel saa
tin<' bakarak dakikalar1 sayma
ğ;ı başhdı . 

Ikı dakika sonra i~eriki odadan 
ağır bir eyin yere düşlüğü işi
dildi La t<el h3.la beklıyordu . 

Yan odaya gir~r girmez, sar
rafın burnuna limon kokusu
na benzer bir koku gelmış , son
ra gözlerine sankı iğne batar 
gibi bJr <eyler olmuş , kendini 
kaybederek yere düşmu1tü. Bu 
sıradtL krıpı yavaşa ıtç ıldı, bur -
nunu ya<? bır ınendillc kapayan 
Lruıe l içeri girdi. Gammyarı on 
dakika bır şey hiSS'-'tm ıyecek ve 
duynııya.caktı . l.Kıeelın mendihn
de txıyılnıaması için lazım olan 
bır iFı~ vanlı. 

Karşısındaki kasanın üzerin
de duran anahtarları gördü. 
Garamyan kasasını •'mağa va
kit bulamamıştı . Kasayı açtı, 
deriden bir keseyi aldı . Bunun 
ıçın Stef:ın ile bir çok diğer bon; 
lulann Garamyana yüzde yüz 
f:ıizle ödeıneğe mecbur olduk -
lan bon; senetleri vardl. Lru;el: 

-- Daha bir çok kişiyi de kur
taracağım .. diyerek bütün Henet
leri aldi, ve orada bulduğu yüz
lük, binlik banknotları da unut
madı. 

Her iş bitmişti , son bir def& 
etrafına baktı . İçinde bayıltıcı 
gaz bulunan küçük kutusunu 
gördü.. Onu da alarak dışarı 
çıktı . 

••• 

,_ 
Sahte sarraf Garamyan aytl

dığı zaman, hayretten dona kal
dı. Burada neden boylu boyuna 
uzanmıştı ki?. Yüzüne serin 
bir rüzgtir çarptı, pencere açıktı, 
garip !. O hıç açmazdı bu pea:ee
reyı ! . ~ırdenbıre arkasında ka
pıyı ardına kadar açUmış gör
dü. Bir bvğa. gibi böğürdü. Ştın· 
dı her 9eyı hatırlıyordu. 

Her şey, cebindeki cüzdanına 
kildar her 3ey boşaltılıruştı. On 
parasız, ilefa let içinde yiızecek
tı artık ! .. Aklına bir şey geldi.. 
Polıs . F akat kendisinin de po
listen ödu kopardı , amma şınıdı
ki halde işıne yarardı ya !. 

Sakınle~erek bir hika ye uy · 
durdu. Şapkasını giydi, üstünü 
firçalach ve mahallesindeki ka
rakolun yolunu tuttu. 

Hizmetçi kadın, Ga.ramyanın 
yüzünü bugiin pek san görmüş
tü , hattiı o sırada derleştiği 
komşusuna bıle bunu söyledi. 

~W<;yö Garamyan yolda tıp
kı hır sarhoş gibi sallanarak yü
rüyordu. 

KISIM: 3 
Polis bafWesi Şet-lok Holmes 

i.5 bafıııda, .... 
Meşhur polis hafiyesi Şerlok 

Holmes o sırada Pariste, polis 
idaresinde çalışıyordu. Garam • 
yanın başından geçenleri dinle
yen kara.kol komiseri telefonla 
keııd ismi çağırdı. Hemen bir tak 
siye atlayan meıııhur hafiye ko
miserin odasına gUince: 

- Ne 'iV bakalım! diye llOr· 
du, nerede o adam! 

--
- tçeriki odada.. Sizi ııeı-ı;_ 

yor. 
Madam Rejilin elmas gerdan

lığı meselesiyle Şerlok Holmes 
meşgul oluyordu, daha doğrusu 
bu elmasları çalan meşhur ki
bar hırs!zlardan Laseli bulmağa 
çalışıyordu. 

- Neler anlattı? 
- Sız de sorguya devam e-

din ... 
Garamyan içeri getirtildı . He-

yecanlı görünüyordu. Komi-
ser: 

- Mösyö Garamyan , eledi, 
işte dünyanın meşhur poli;; hafi
yelerinden Mister Şerlok Hol· 
mes imdadınıza yetişti. Kendi· 
sine başınıza gelenleri tekrar e
der misiniz? 

- Başıma gelenleri sormaynı, 
bay hafiye.. Her sabahki gibi 
yazıhanemde idim. Birdenbire 
içeri giren bir adam bana elmas 
satın alıp almıyacağımı sordu .. 
H ayret etmiştim. Yanlış i~itti
ğimi zannettim. 

Şerlok Holmes, görünüşte dal
gın görünüyordu, fakat sarra
fın anlattıklarından bir kelime
sini bile kaçırmıyordu. Garam
yan devam etti: 

- Niçin bunu bana teklif et
ıneğe gelmişti. Düşünlin , ben 
namuslu bir sarrafım, mücevhe
rat satışı ile benim hiç bir ilişi
ğim yoktur ki ... 

- Tablt bunu kendisine ııöyle
cliııiz ~ mi! 

- Evet, ~ be.:r ha.tiye .... 
Keııdielne ,...wıı kap. galdiğını 
anlattım, fıııht o deriden bir 

kutu içinden altı elmas çıkar
ıruşlı.. Kendisine tekrar bunla
rın beni alakadar etmediğini 
söyledim, çıkıp gitti. 

- Eh, sonra? 
Burada Garamyan durarak 

anlatmağa devanı etti: 
- Sonra, keneli kendime dü

şündüm, acaba, dedim, bu adam 
bir hırsız olmasın! .. dedım ve 
gelip komisere me.ı;eleyi anlat -
tını ... 

Şerlok Holmes komisere 
döndü. Komiser : 

- Ben de bay Garamyana bu 
adamı tarif etmesini söyledim, 
dedi. 

Hafiye sert bir sesle sarrafa 
sordu: 

- Nasıldı o adam bakalun ? 
Garamyan anlattı~ Şerlok 

Holmes bunun Laselin tarifine 
uygun olduğunu gördu. Garam
yan: 

- Gazetelerde, yüksek taba
kadan bir madamın elmaslarıwn 
çalındığım okumuştum, dedi. 

Şerlok Holmeıı merakla: 
- Peki o adamda bu' elmas

lan gördünüz mü ? diye sordu. 
Garamyan zorla gülümseye

rek: 
- Nasıl tanırnn, dOOı, elına& 

işinden anlamam ki ... Fakat bu 
:tiyaret bana o kadar garip gö
rlindü ki .. 

Şerlok: 

- Evet çok garip.. diye mı
nkla.nch .. Başka bir şey bilıni
yar musunuz! Size, nereden ve 
niçin g<eldlğini, size gehneslııi ki-

- Şimdiye kadar Laselden 
bahsedildiğini işittiniz mi hiç? 

- Lasel mi? O da kim? 
- Dünyanın en meşhur kibar 

dolandırıcılarından biri. Siz her 
halde onu görmüş olacaksınız ! 
Ve eminim ki size satroağı teklif 
ettiği elmaslar madam Rejilin 
gerdanlığına. aitti. 

Garamyan kollarını kaldıra
rak söylendi : 

- Ne bileyinl bay hafiye, 
ben namuslu bır insanım.. Ye
gane düşüncem polise yard1m 
etmekti, bunu yapmağa geldim. 

Garamyan karakoldan çıktı
ğı vakit korkuyordu. AcRba yan f 
lış bir şey 2öylemiş mi idi? E · 1 

ğer fazla bir kelime söylemişse 
kendisi de yakalanırdı, çünkü 
bu kabil karanlık, şüpheli qııeri 
çoktu. Şerlok Holmesin sert ba
kışlarını beğenmiyordu. Yoksa 
hafiye kendisınden şüphelen . 
miş mi idi? Gaı·amyan karakol
dan gittik.ten sonra, Şeriok, ko
misere: 

- Bu Garaınyan Ae i• yapar? 
dedi. 

- Sa.raflık ve sigortacılık ... 
İsterseniz halamda bir tahki
kat yaptırayun .. 

- Hayır .• Bilikis onu serbest 
bırakmalıyız ki, yapacağı işleri 1 
görelim_ Görmediniz mi yüzü 
Rapearı idı, sanki ba.yılmış da 
ayılmış .. 

Komiser g illerek sofodu: 
- Ne demek istiyorsunuz? 
- INe deımek mi? Bana kahr--

.ııa Garamya.mıı şüpheli işlerde 
p~var .. 

- Ne diyorsunuz• 
(Deva.mı yarın) 

fıkdanı vardı. j\IO'~~ 
Çanakkale civarıııdıı. . ,•;ne .• 

denizaltılarının mevcud1f~ııı!'1• kaııµ bizim işa.·et et 01,ıf.., tedbirler alınınca menırı J tı 
-~·l I• b' 

bahş neticeler temin <~1 .,ıııV 1• ' 
lo zal:ı'n Mondros Jı • ll iı) • 
saklı idi. Harp gemilerıll'l pi" 
nı z kat 'i bır ha rekcl icııJ' " ıl''' 
ortaya çıkıyorlardi. Har~J· cı; 
!erinin tllplarmdan ıst•\ iJ;I 
mek istıyen orduya bu fif f; 
torpido muhrırılerıyle lış ıJıl f' 
miler tenıın ediyorlıırdJ· • 
kafi idi. . ·ıti ı;t', 

Har p gemilerınin alei'~.rı ~e,. 
zim husu~m;aaki keş•f 1 •ıı;o."."ı.r 
hafla kat'iyetlf- yııP1 ,.,evi, 
Böyl<'C<' deniz ve kara_ J{l~ 11~ 
riıtin İ.'i bir.liği b ' r giıil 0,f"-, 
gddi ki bu i ş bi rliği scı" ., fi' "i !\J 
mühim bir unsur oldu ~rrt ilı". 1

' 

da da t.orpillt>re karŞI , \ 
ile mlicclı hez. moni ·· rı ·~a;•~ ~ "~ 
vazörl<>r Çaruı.kkale:)'e ' jt,ilıl .ıl' 
bulunuyordu. O ;uıc}ııll 1 I· ı 
Asya tar-.ıtıııdıtki Tütk dit: ,.c..ı ~-
nun at;. · !! iii 1 J e.li~ 
at~ büyük bi:ı J)i~" of 
mi~t i. wıı ' 4 

Ayı,. sonl.11\da 11 ı~,,.ı:t •J.'' 
!arla ...ıioelılıer. ~t tuı. ış '"' 
ııitö r, 9.2 pusluk toplı-;,,,. , .. ıı
relı.hez d ı:i> t orta nı•"'. r111"';ı · 
dö! t kruvazör or~YI' 1f•f ~1 l 
E 3°'"" tanı kendısıne}~r ,,,, rı 
eliği sında Lord 'l• 1 •c"'" 
etm iş olşzy<t1 bu hart~ ; ıl> I" 
üc hart~ ct«l'a eY> 1 ı;:.. , 
ye varmış olacak! ard•· , 1 "~· 

~r?< .. 
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ŞİMDiLİK 

BU KADAR! 

Jteslelı şeref ini 
satan Doktorlar 

(B•ı tarafı 1 inci aayfıda} 

!toınute. ve Güdüm münaıı&- ·s • •• t 1 
~'. tanzuıı edilmek isten- urıye mu are-
~ bir cephede cihanm kesi dün 
~'lledlği bir kuvvetin toplan-

=d:ı~~ ıı:; İmza edildi 

• lngiliz 
deniz altıları 

ı Fransız Milli 
Bayramı 

bıı cephede de ayni esas ta
t«ıhİİişti. Ancak, bu çok 9&' 
~~ .. öııeınli durumda cepheyi 

\L"'ll olarak kabul etmek, 
ı;:~ bir ele vermek de ta
- ır, Aııla§lldığına göre ı.-mu
~lı: ve idare Moskovaya 

(8 .. ta:raf1 1 ine! nyf•dar ' 

General Ronmı.el'in zırhlı tü
meıı.leri Sollum'da durdurulmuş
tur. 

Akdenizde 4 iaşe 
ve 1 petrol gemisi 

batırdılar 

Fransa ve Filistin· 
de tes'it olu·ıu1n 

Kudüs, 14 (a.a.) - Eastille'in 
zaptı münawbetile •es"it edilen 
14 Temmuz Fraıı.1112 milli bay -
namı Fransa.da bir mı.tem gü
nü olm~ştur. Filistinde bulunan 
Hür Fransızlar 14 Temmuzu u
mumi karargfilılarında açık ha
vada tes'it etmişler ve spor mü
sal:a.k.aları yapmışlardır. Proı; · 
rruna nazaran Beytüllahimdeki 
Fransız hastahanesinde b ir reG
mi kabul ve Kudüsde bu sabah 
hususi bir dini ayin yapılacak
tır . 

~·p ediyer. 
~ı· lin tebliğlerine ııuaran 

ltı h&ttı yanl.mJjtır. Lenin 
tehdit edilmekte, Mosko· 

~ Yaklaşılmakta ve Kiye! 
al'lııa varılmaktadır. G::ne 

l Bertin telgrafı, Smoleıısk 
illnetinde hattın ufak kuv· 
et'le geçildiğini, müdafaa or
. , .da çözülme alim etleri be· 
!:ini ve bazı bölgelerde 

em mıııtaka derinliği
.Sa kllometreye vardığıru 
~ ektedir. 
'1lıı ordusu, mühim bir tah· 
llıanzumesine dayanmadı· 

tllııııırde de uzun ve kanlı 
aalarile ve mukabil tae.r· 
~ lıaaı.m kuvvetlerine kar 
~ uş, zayiat vermiş ve 

tııılşti. Müdafaa hattına 
. savaşan bu ordu, büyük 
e, ehemmiyeti ve meta • 

~U.,nıaııea da teıılim edilen 
"i tta çekilmiş ve bir çok da 
J~ birlik!arile besleıımiır 

lı..'lareket harplerinde var
~ isbat edm kuvvetlerin, 

i1ıı ihtiyacına göre müs· S: bir müdafaa cephesine 
edilen darbeleri karşıle.

~ğıııı kabul etmek için, o
. ebliğin anlatmak istediği, 
~!etinin bozulduğuna i· 

.,_ 11\.zım gelir. Rus tebl!ğ
~~enüz kat'i muharebe • 
, ._amadığını göstermek· 

~ eııaslara göre mtirettep 
~ ler manzumesiııin, mü. 

ıj Orduları da bir yandan 
~ken, ilk hamlede dü

ine inanmak mümkün j 
. : boğnı karar verebil· 
!çın vaı;iye.tin inkişafını 

'ılı ie&p eder. 
ı..!leniş bir ceph nin zayıf 
l"lllır; kabil noktaları da 
>.:.Ye Alman ordusu bura· 
-~....,.,,,,seçilmesini de 

11.kıit, Rus ordusu, bugün 1 
0ıı üç yılda.ııberi bir ".ok 

~~ . da da eöylediğim gi· · 
· . ıyi mücehhezdir, yetişti· 

ır, sayıca da mütearnz 1 
'tleruen Ustiindür. Delinen 
~ ınınt&ke.ları tıka· 

'lı~İll daima taze kuvvetler 
ılecek ve gil~IUkleri karı,ıı· 1 

' d~üneooktir. Har~i~, 
:ı, hıç bir tarafça kee~-

1 
e~. fevkalade tecellılerı ıs 

~ildiği halde, tabii seyri
tı eden bugünkü çarpış· 

ı Stalin hattı etrafında 
~ilt-ebileceğine kanaat e

enim. Bir akşam gazete
Yazı!arına cevaben hiç 

~ .Alman . Rus harbinin 
,~llııdenberi bu sütunlar· 
"'lııntnleriıne iyi göz gez

i• 

ıui hatırlatmakla iktifa 

s~':- Almanların 70 ton- 1 
~'""1Jilarına mukabil. 120

1 •ı.ıı llıanıutıar kullandıkları
s bildiriyordu. Rus mo

.Yonu, Rus havacılığı ve 
l.çuıü,,n-u bak.kında iki yıl· 
ı lkdam ve Yeni Sabah· 1 

ıl ~at oıı beıı makalem inti · 
'il · Rusyadaki bu mesaiyi 

~ -~ !lakeri edebiyat..ı da mun· 
,, takip ve takdir etm i~-
1'·b~ neşriyattan da istifa-

,, llfUnüyorduk. . .. I 
~da bir fa.bnkada gu
~ 5 dakikasında bir mo-
11.<~_sıta çıktığını, Rus tay· 

ıı.'.giııin sahih bir buz blo
ıtı"<'ltıe konarak kutup keııif 
),,~ı ~urtarabilecek eleman 
~1\~tırdiğini, Rus ordusun

\ ~de vaziyetlerde bir ki· 

Irak'ta sulh ve huzur yeniden 
teessüs etmiştir. 

Mahalli kıtalann kuvvetli 
mukavemeti yüzünden oldukça, 
büyük gayretler sarfedilmesini 
icap ettiren Suriye ~i de halle -
dilınek üzeredir. 

İngilizler, Irak'ta olduğu gibi 
Suriye'de de yalııız askeri hedef· 
!ere hücum ederek mümkün mer 
tebe sivil ahaliyi korumuşlar • 
dır. 

İngilizlerin bu tarzdaki hare· 
keti yüzünden Vichy kuvvetle • 
ri bazı yerlerin masuniyetiııdeıı 
istifade etmişler ise de menabii 
tükenen General Deııtz, her 
türlü ımukavemetiıı faidesiz ol • 
duğunu anlayıncıya kadar ileri 
hareketine devıı.m edilmiştir. 

Müttefikler, şimdi ııimaldeıı 
gelecek bir Alman hululüne 
karşı Türkiyenin, bir tampon 
devlet olarak arada bulunması
nın arzettiği himayeden istifade 
ederek Suriye'de tutunabilme • 
lidirler. Habeşistan harbi hemen 
hemen bitmiş gibidir. Binaen • 
aleyh 'Mısu-'a karşı yı<pılacak 
bir tehdit yalııız Libya cephe • 
sinden gelebilir. 

General Auchinlecb ise şimal
den, cenubdaıı ve şarktan bir 
tehlikeye ınaruz kalmaktan 
korkmıyarak bütün enerjisini 
burada toplayabilir. 

Bu mm'D.ffakiyetler bir yıl • 
dınm harbi kadar göze çarpa
cak ma.hiyette olmamakla bera
ber 1ngilterenin elinde bulunan 
kuvvetler ve İn~ltere'yi harekat 
eahııesindeıı ayıran mesafe na.
un itihare alınırsa, oııdaıı da az 
parlak de.ğillerdir. 
Almanların General Dentz'i 

kabil olduğu kadar uzun bir 
mliddet mukavemete teşvik et • 
mekten ba!jka Suriye'ye yardım 
hususunda hiç bir teşebbüste 
bnlunn·H~Tr'lt8 nlmnl,,.- onlibi dik
kit''r. 

Suriye'deki Almanlar, İngiliz 
ileri hareketi başlar başlamaz 
süratle bu memleketi terket • 
roielerdir. 

Diğer taraftan Suriye tayya -
re meydanlarından istifade ede- 1 

miyecek olaıı Almanlar, Kıb • 
ns'a da Suriye'deki tayyare 
meydanlarından istifade ettikle
ri zaınaıı gibi hücum edemiye • 
ceklerdir. 

Nihai lrıı.rıı.r IMılOOulyor 
Ka.hlre, H (a.a..) - Bu ak -

şam reamen bildirildiğine göre 
Fransız ve İngiliz mfuneıısilleri, 
imza ettikleri mütareke şartla
nru hükfunetleriııe bildimıiııler • 
dir. Nihai kararın neticeleri 
beklenilmektedir. 

llüta.nıkedeıı &0nra 
Kudüs, 14 (a.a.) -Mlitareke 

müzakerelerinin neticesi, sabır
sızlıkla beklenirken Suriye'de 
muh~m'7ta .nihayet verildiği ı 
haberı Filistınde endişeleri i • 
zale etmiş ve büyük bir memnu
niyet uyandırmıştır. Çünkü 
Filist-;n'de bu 34 günlük muhare 
be müttefiklere tahmil edilen a- ı 
cı bir zaruret telakki edilmekte
dir. 

Muhasematın durmasını, 
mümkün olduğu kadar süratle 
Suriye vaziyetinde istikrarın ve , 
iktiııadl fa.&liyetin umumi bir 
surette yeniden ba.şlamaaının ta
kip edeceği ümit edilmektedir. 

Kudiis'te tahmin edildiğine 
göre Vichy hüklı.ınetinin mütte
fikler tarafından ileri sürülen 
mütareke şartlarını reddetme • 
sine rağmen askeri vaziyet do • 
layisile General Dentz, müza -
kereye girişnıeğe mecbur kal • 
m.iştir. 

"Ateş keıı,. emri, muhtelif 
ıı:ııntakalarda ayrı, yan, saat
lerde alındığıııdaıı her kısım.da 

Londra, 14 (a.a.) - Amiral
lik dairesinin tebliği: 

Akdeniz kuvvetleri baı,kumaıı 
danı emri altında bulunan deniz ı 
altıların yeni muvaffakıyetleri· ı 
ııi bildirmiştir: 

Evvelce deıı.iZaltılanmızdan 
birinin torpili ile ağir hasara 
uğrayarak !stanbula giden 
5.232 tonluk İtalyan Stroınbo 
petrol gemisi şimdi tamir için 
ltalyaya dönerken batırılmıştır. 

Keza bir silahlı ticaret kruva· j 
zörü ile bir destroyeriıı hiına· 
yesiııde olarak seyahat eden bir 
kafileye mensup 5.500 tonluk 
bir iaı}e vapuru batırılmıştır. ı 
Eğe denizinde düşman kıtaatı 

ve askeri malzeme nakleden bil· ' 
yük bir yelken gemisi batın!- 'ı 
Illl§tır. 

D.iğer bir denizaltı agık deniz. 
!erde hiç bir düşman gemisine 
tesadüf edemeyince dilşmanın 
Bi.ngazi yakınında demirli ge
milerine topla hücum etmiştir. 
Bu taarl'UZ esnasında 1.500 ton 
luk bir iaşe vapuru ile bir silah-

1 lı balıkçı gemisi muhıı.klı:ak SU· 

rette bas ara uğratılmış ve bel· 
ki de batırılmıştır. 

İngiliz 
bombardımanı 

Palostine Post gazetesi, Su
riye muharl!besinde Hür Fran· 
sızların oynadıkları rol sayesin 
de hakiki Fransı:. ruhu'1un he • 
nüz yaşa.makta bulunduğunu 
gösterdiklerini yazmaktadır. 

Londra, 14 (a.a.) - Müttefik , 
milletleri temsil eden devlet a • 
damlan 14 Temmuz Fransız mil 
1i bayramı münasebetile Londrıı J 

da hür Fraıısızlar taraiınJ:m 
neşredilmekte olan "Fransa., is
min1eki gazeteye birer mesaj 
göndererek Fransa'ya bAğlı • 1 

lıklannı ve Fr:ınsa 'nın mutlak 1 

surette kurtulaca'P;ı hakkındaki i 
kın q a tlerini bildırmişlerdir. 

İngiltere hariciye nazırı B. E
den, Mesajında demiştir ki: 

Fraıısız milli bayramı müna.- ı 
sebetile Fransız milletine bir 
mesaj göndermekle bahtiyarım. 

14 Temmuz, mücadele ettiği • 
miz hürriyet mefkfıresinin sem 
bolüdür. 

Roterdam petro l Kalblerimiz, barbar ve vah,Şi 

k 
müstevlinin boyunduruğu altın

uyuları yakıldı da şimdi iztirap ~eken Fransız 
Londra, 14 (a.a. ı _ İı:ıgiliz milletile beraberdir. Harp esir-

hava nezaretinin tebliği: !erine mahsus kamplarda hala 
İrigiliz bombardıman tayya • hasretle kıvranan evlatları, ko- 1 

releri dün gece yeniden Alman- calan ve babaları da unutmuyo
yanuı şimali garbisi üzerinde ruz. Bir çok Fransızlar, yanıba- \ 
uçuı;ılar yapmışlardır. Her ne )>ımızda 'bizimle birlikte harp 
,_., __ '--- -''-·•• Aı-.ı.+- ,ı., ediyorlar. Bunların talihi daha ' 
vam etmişse de tayyarelerimiz guzeld.ll' ... , _ .- _ ... ........... .n.ı.uıı ve: 

bllha.sııa Bremen ve v ı:ı::esack . Geııtapo'nun iiniformalarının ı 
daki endüstri hedeflerine geniş: Fran""' topraklarından atılaca
mikyasta hücumlar yapmışlar· ğı bir başka yıl döuilmii daha 
dır. Amsterdam ve üstende dok idrak edecek ve o gün istiklaline ' 
lan da bombardınıaıı edilmiş ve büyüklüğüne t e k r a r 
Rotterdamda petrol depolarında kavuşmuş bir Fransa'nın cesur 
yangınlar çıkarılmıştır. Avcı muharip ku_vvetlıırinin muttarit , 
tayyarelerimiz dün gece yap - ayak seslerı, bu- defa daha 
tıkları taarruz! keşifler esnasın- , Ch~. El~sees'.yı çınl.at~cak • \ 
da şimali F'ransadaki dÜ""1an tır. Muttefiklerın z:ı.tenne ve 
tayyınoe meydanlarına hücum ~anıra'nııı. kurtulacagl.1).8. ~.lan .. 
etmişlerdir. 1 ıman ve ıtimadunız, bugünku 

Blitün bu hareki.ta iştirak e- parolanız olsun. Yaşasl(l. Fran • 
den bombardımıuı tayyareleri- sa .. 
mizden yalnız biri üssüne dön- General de Gaulle de şu me-
mem.iştir. sajı göndermiştir: 

Sovyetlerin Berlin 
Büyük Elçisi geldi 
(Baş tarafı 1 inci mıy/ada) 

Jarınııı başlarında büyük elçi 
Kont Von Der Schulenburg ol
duğu he.ide Türkiyeye geldikleri 
ni resmen bildirmiştir. 

Vladivostokdaki Alman baş • 
konsolosluğu memurları 12 
temmuzda Maııçuriye varmış
lardır. 

Kont Von der Schulenburg, 
Alman • Sovyet muhaseınatı 
başladıği zaman şahsi işleri 
dolayısiyle Sovyet Rusyada 
bulunan bazı Almanları da re
fakatinde getirmiştir. Halen 
Sovyet Rusyada bulunup da 
münakalatta tesadüf edilen mili 
killat sebebiyle heııüz Türk hu· 
duduna gelmemiş bulunan Al· 
ınanlarııı sevkleri için Alman 
menfaatlerini Sovyet Rusyada 
himaye eden devletleriıı diplo
matik mümessilleri nezdinde la
zım gelen teşebbüsler yapılmış- 1 

tır. 

Hür Fransa 14 Temmuzu 1 • 
k~'1ci defa olarak dost ve müt -
tefik İngiliz topraklarında tesit 
etmektedir. 

Geçen 12 ay içiııde bir hayli 
mesafe katetmiş bulunuyoruz. 
1ık felaket saatinde vatanın is • 
tihlasına koşanların saflarını, 
rolitemadiyen gelen binlerce gö
nüllü kabartmıştır. tık günle • 
rin ufak teşkilatı, şimdi hakiki ı 
bir ordu olmuştur. Şimdi artık 
yalnız bir gaye temsil etmekle 
kalmıyoruz. DünyMa. hesaba ka 
tılan bir kuvvette olduk. 1 

Askerlerimiz, bahriyeliJerimiz, 
tayyarecilerimiz Fransa'nın is -
tikl8.J.indeıı feragat etmediğini 
isbat ettiler. Ve Libya: da .. ~'." be • 1 

şistan'da hiçbir zaman gorillme
miş bulunan üç renkli sancağı • 
mızı dalgalaııdırdılar. ı 

Afrika' da Fransa'nın adı , za- . 
ferin kardeşi olarak tekrarla • i 
nacaktır. ı 

Bu ordu Suriye'de de bunlar
dan az çetiıı bir muharebe ver
miş değildir. Fakat bu muhare- • 
be ı<On derece iztırap veren bir 
mücadele olmuş ve Vichy tara · 
fından vücuda getirilen zıddiye-

ırak'a tin kı!ınç darbesile bertaraf e - , 
Hindıstan dilınesi Iazımgelıniştir. 

ingi iz 
Rus Paktı 

uhtelif em e
ketlerde nasıl 
akisler yaptı 

(Saf tarafı 1 incide) 

niıı hallinde istikrar teıTun e
dilemiyeceğini gödtcrmiş oldu • 
ğunu yazmaktadır. 

Tim~~. silahların ancak bera
ber bırakılacaı;ını ifade eden ve 

1 
dol~yıs.ile sulh hedefleriııin be
rab '1'Ce hazırlanması demek o
lan bu anlaşmayı salll.hiyetli İn· 
giliz mahfillerinin müttefikan 
yerinde oıa,.,-..Jc iyi kar\'ılıyaca • 
ğını ilave eınıektedir. 

Timese göre mukavemetinin 
61\nlllmı~ olduğunu zannet • 
mekte biç bir sebep mevcut bu
lumnaınaktadır. 

Maııchester Guardian diyor
ki: 

P..usvanın müRterek muharir>
lik • müttefik değil - vaziyeti U
zakşarkta belki muvakkat bir 

1 
kaza,ıç teşkil edebilir. 

Japonyanııı bir gün bize ve 
Rn~yaya karşı teııebbüae girişe 
re~e şüphe yoksa da bunu 
yiındi yapmıyacaktır. 

Fmı.ısız ga:ıet.eleri ne diyor! 
Vicyb, 14 (a.a.) - İngiltere 

ile Sovyetler Birliği arasında. im· 
za edilen a:ıla.şmayı mevzuu bah 
seden Petit Jourııe.l gazetesi 
bunun nazari mahiyette bir 
anlaşmadan başka bir şey olını
yacağıru tebarüz ettirmekte • 
dir. 

Mlinferid bir sulh veya milta· 
reke imza edileıniyeceğini karşı- 1 lıklı taahhüt edilmiş olması me 
selesiııe gelince, bu an~ si
lahla tayin ed;Jecektir. 

.Japoııh.ra göre 
Tokyo, 14 (a.a.) - Tokyo 

Nişi Nişi gazetesi llıgiliz • Sov- 1 
yet ~keri '.'-nhı.ı;ma~~ı~ bir 1 
sürprız teskil etınedigını yaz
maktadır. Gazeteye göre, bila· I 
kis Almanya tarafından dai-

uğray~~ iki me~leketiıı bByle 
bir anlaşma akdetnıeleri tabii· 
dir. 

M'l&Illafih bu ittifakın nmeıt 
sahadaki tesirl~:t mesel~in~ \ 
gelince, paktın fıli sahaya mti· 
kal ettirilebileceği hususunda 
biraz şüphe gösterilmektedi;- 1 
Bu ~üphe sade<'e iki meuıleketiıı 
coğrafi vaziyeti na.zart itibara 
alınınca doğmaktadır· I 

Bununla beraber bu ittifakın 
Uzakşarktaki muhtemel akis· 
!eri japonyanın dikkatini cel • 
betınelidir. 

Alman ileri 
harekatı 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

kadar götürUlmüş olduğu kayd I 
edilmektedir. 

Volkscher Beobachter gaz&- 1 
tesi Bolşevizme karşı kazam · 1 

lan büyük Alman zaferinin 
Sovyetler Birliği kuvvelteri_ni e- ı 
ııasından sarsnnş bulundugunu 
yazmaktadır. Tebliğd~ıı .~-~Y.: 
dana çıkan Alman ilen yuruyu
şünün istikametleri Stalin hat· 
tınııı bütüıı mühim noktalarda 
yarılmış olduğunu ve şimdi Al -
man tazyikiniıı, düşmanın has • 
sas merkezleri olan Lenıngrad' 
la Kiyef üzerıne dönmüş bulun
duğunu göstermektedir . 

Montag gaz~tesi Alman kıta
larının elde ettiği büyük muvaf
fakıyetinin tarihte eşi olmıyan 
bir zafer teşkil ettiğini kaydet
mektedir. ı 

Filhakika büyilk kütleler ha
linde seferber edi!Pn muazzam 
ordularııı teşkil ettiği bir cep • 
henin yarılması ve bu kuvvet
lerin roefkiıre sahibi cesur or
dular tarafından yenilmesi em· 
aalsiz bir zaferdir. 

, ~ik bir cephede 15 tank 
~ tı bulundurulduğunu ve 
.. llçusunun bir dakikada \ 
~· cephesine yıığdını.cağı 
~I 1Ittannın muasu- orduları 
~e kabul ettiği .mikt:a • 
~de bulunduğunu yalnızj 
lııe m ve bu miktarlan Al

a.yııi ~da m~asemata ni- pauıuk gönderiyor 
bayet venim.emiştir . 

Sahildeki Vichy bataryalan Simla, 14 (a.a.) - Hindistan 1 

İlk l<ipanyol gönüllüleri 
Madrit 14 (a.a.) - Ofi: Ma-

1 Hindistan'da vi fırkanın ilk taburu, dün Mad-

ı" ı..rleriııden aldım. Ancak, 
1• 1ı. ~ak için diğer şart 

rndır. 

~~ordu da asridir, tepe- ı 
1 
•• ~a kadar mücehhezdir. 

• "1;ı 1 hAdireniıı az zamanda 
~;.ca~ neticelenemiyeceği-
~ere ben de ötedenbe 
~it ettim. Fakat, bu an
. ~Jar. çok lllJ.7.i.lı: Af. 
.""~it gibidir, bekli· 

fasılıı.lı surette saat 3.50 ye büklı.ıneti, Irak'tan ham pamuk ı 
kadar a~ devam etmişlerdir. ithaline müsaade etmiştir. Şu 
Mercayuın mıntakasında sa- kadar ki, Hindistan'a girecek bu 

ırt 2 de muha.semata nihayet pamukların daha evvel baı,ka 
verilmiştir. ı memleketlerden Irak'a idhal e

Şanı bölgESİ.llde saat 1.30 da ~ıni~1 jpamuklardan olmaması 
ateıı kes emri alındığı zaman ııarttır. 
hür Fraıısız kuvvetleri Şanı • ı------------
Hunuıs yolu üzerinde Nebeck'iıı 
20 kilometre kadar şimalinde 
Vichy kuvvetlerile karşılaşmak-
sızın Brelge mevkiine varmış bu 
lunuyorlaTdı. 

ı;ll'llİIJÜnde memnmılyet 
Londra., 14 (a.a.) - .Reuter 

ajansının Suriye'deki İmparator 
luk kuvvetleri nepljnde hııJunpn 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Beyrut'uıı önündeyiz. Gene • 

ral Dentz'in kuvvetlerile akte • 
dilen mütareke muahedesinden 
sonra önümüzdeki 24 saat için • 
de müttefikler tarafından Suri
ye'nin s iyasi ve askeri işgaliııin 
tamamlanacatı tahmin edilmek- 1 

todir 

F Al h ritten ayrılmıştır. 
aşİzm ey • Hariciye nazın B. Serrano 

d ı ~ Suner ile ziraat nazın B. Primo ar ıgı de Riviera ve harbiye nazın ge-
Bombay, 14 ( a.a.) - Bom • nere.! Varelomi ve Falanj fırka.

bav' da bulunan 30 sendikanın sının bir çok reisleri istasyonda 
xnÜme«silleri bugün bir toplantı hazır bulunınuşlardır. !stas • 
yaparak, "Allindia Trade Unioıı yonda büyük bir halk kütlesi 
Council., !erin, faşist aleyhtarı de mevcuttu. Bir piyade bölüğü 
bir meclis teşkil etmesine kanır selim resmini üa etmiştir . 
vermişlerdir. Saat 23 de ikinci kıta şimal 

Bu teşki!itın hedefi faşizme istasyonunu erketmi§tir. Bu 
karşı yaptıkları mücadelelerde müwıııebeUe Serr"llo SUllilr ile ' 
dünya demokrasilerine yarcl.ııxı Primo de Rivera ve Mavi fırka 

etmek ve ..işçilerin harlı gayret- ı kumandanı !!'~meral Munoz 
!erine daha. müessir bir igtiraJıi- Grımdo ls.ıııa birer hitabe irad 
ni temin etmelttir. Atınişlerd1r 

Churclıill rad
yo ile bir hita
bede bulundu 

(Bıt tarafı 1 lncl sayfadı) 

yeniden bru;;lıyacak mıdır? Buna 
başlıyacaklannı tahmin ederek 
cevap vereceğiz. Bundan biı Kaç 
ay e\ ve! dahili ve dahili em -
niyet nazarı ile arkadaşlarından 
öniımiiZAJ.eki son bahar ve kışı 
geçen seneki vaziyetten daha 
ağır bir şekilde ge<:ireceğimitl 
ihtar ederek her turlü hazırlık
larda bulunınalarını taelp ettim. 
Bu hususta her türlü tedbirin 
ittihaz edilmiş oldugıına şüphe 
et::niyonım. Eğer bugünkü sü
kut nihayet bulacak ve fırtına 
bütün şiddetiyle yeniden başlı
yacaksa Londra hazırdır, Lon • 
dra başını eğiniyecektir ve uın
dra her darbeye mukavemet 
edebilecektir. 

( Bllf IAlralı a UnoU .. yf.;_,.,,, 
rinden aldıkları beşer linı., ;,,; 
lira gibi sefil bir aylık muka~ 
!inde bu müesseselerin resmtı 
doktorluğunu deruhde etıııekteo 1 

dirler. F&kat buıılar o müesııııı. 
selere asla uğramazlar. Sadecıf 
defterlerde isimleri görüıı.Ur~' 
Halbuki ciddi bir meslek tesa... 
ııüdü ve meslek ahlakı olsa bu 
doktorlar meslek şereflerini 
aatınazlar, bu t&k.dirde bir çok' 
mu'ıtac; doktorlar iş bulabilir • 
!erdi. Ayni zamanda kanunun 
bu doktorları tayiıı etmekte güt
tüğü gaye de tahakkuk eder
di. ,, 
Muhatabımın bu çok şayanı 

dikkat sözlerini bilhassa Sıhhat 
V ekfiletinin nar.arı dikkatine 
arzederim. 

MURA D SERTOGLU 

Sovyetler bir 
Alman talebini 

reddetti 
Biz düşmandan bu eoıı za

manlarda o kadar yardım gör
dük ki onun bombardıman tı.a
reketlerinderı dolayı hiç bir 
teeı!ısür duymuyoruz. Eğer bu 
akşam Londralılara bütün şe- (Baş txıra/ı 1 i11<:i tıay/ııdll) 
hirlerin bombardımaruna niha - üzerine Alınanların Llhaye mu 
yet verilmesini derpiş eden bir ahedeııi hükümlerine riayet e
mukavele yapılacağı bildirilııe decekle.rine Sovyvet h ükfuııeti
kahir bir ekseriyet şöyle baği • nin inıı.namıya.cağını ~ _ 
racaltbr : "Hay.r olmaz, Alman 1 tir. 
!ara bize verdiklerinden faz!a.ııı. Sovyet hüklı.ıneti Alman or
nı vereceğiz. ., (Alkışlar) Bütün dusu tarafından, en basit huku
Londralıla1' bır tek sesle Hit - ' ku düvel prensipleri hilafına 
!ere şunu söyliyeceklerdir: "Bü Sovyet hastahanesinin bombar 
tün ciııayetleri irtikap ettiğini dıınan edilmiş olmasını şimdiden 
ve en az mukavemet gördüğünüz 1 protesto etmiş bulunmakta • 
y~e vahşi O.avrandınız. Far.k ı dır. Bu vaziyet karşısında Sov
gozetmeden bo~bo;ilın1:ana . sız yet hükfımeti, Alman hüki'm:ıe-
ba.şladınız. Hı: rbın ılk gunlenn · tinin' T •ha k el · h" d v - dı - ......, ye mua ev esı u-

e arşovanın ~eye ugra ~ı [ kümlerine riayet etıniyeceği ve 
habrhyoruz. l ıyallal'lnızı Bel hastalı ·ı · · ask • k 
grad katliamı bize bir kere da- tl anı: gerr:ıı en{:' U en~ 
ha hatırlattı. Kahramanca mü- 1 ts_a ec~ ugrbun a u dau ~ah uı-

d 1 . d k lbl . . . k d' ıy -.,.. lli;US il şup eye ca e esın e a erımızı en ı- d'· k · · b" t" delili · ek (.A kı 1 ) R ·ı u:ıme ıçın u un ere ma sıne ç en 1 ş _ar us mı : lik buluıımaktadır 
letıne karşı yaptıg>nız hayvanı B' al h s' bük. 
hücwnu pek iyi biliyoruz. Ne ınaen ey_ ovyet u-
siziule ne de hainane emirleri- ~etı ~ gemiler hakkında 18 
nizi icra eden çetenizle ne mü- ilkteşrın . ~907 tar~li. LIUıaye 
tareke, ne de müzakere istemi- m~kavelesının tatbikıne rıza 
yoruz. Yapabileceğinizin en fe- goııteremez. 

- _.._ .,, ~ J ._ • • 

kında sıranın bize gelmesi müm AI m an taa r 
kündür. İnsan tarihinin müthiş • 
bir devresinde yaşıyoruz. Fa-
kat · seyrini takip eden geniş ve ! ruzu kırıldı 
emin bir adaletin mevcut oldu· 
ğuna inanıyoruz. Koınşulaı'lna (B•ı tar•« 1 ıncı .. yfodo) 

ve dünyaya çektirdiklerinin ııark iotikametindek.i ilerleylşı
benzerini Almanlara bizzat ken . .. 1 . 1 d ' B · tik t-
d . ta ı d ke di şehir ııı on emış er ır. u ıs aıne 

ı :"l1 n ar~ a v~ n a • t.e vuku bulan devamlı ve anu -
lerınde ~tirmenın tam zam • dane muharebelerde topçumuzun 
nıd~r. Ş~dı :ıon aylard~ Alnı~? ı at~Rı, tanklanmızın ve tayya.re
?ehirlerı?'_le lıınanlanna, sana~~- leriİniz;n hücumları düşmana 
ıne . ve d~gter al~kebrl hbedardıeflemnanü: lı ağır zayiat verdirmiştir. 
zerıne sıs em ı om ,.. h · d' - · t'k tl 
larımııı teşdid ettik. 1l.u şiddeti . ';ep enın ıger ıs ı ame e • 

· .. · k b · · ta fı rınoe ve mııttakalarında kıtala-
nazı, _reJımı geekre ıdzımba rı'yaı·s·ı· runızın mevzileri hususunda mü 
uııWBn ve ııer se a h' h b d - · 'klik 1 bizzat Alman milleti tarafından ını ı;; ır egışı 0 ma • 

il. . k d h y mıştır. yere ser ıncıye a ar er a H k ti · · d" 
daha ziyade attırarak idame e- ava . u":-'e eı:ımız, u.şma· 
ıdtflileceğimizi zannediyorurı. nııı ınakiııc.lı cü:ıütamlanna ve 
(Alkışlar) Her ay fabrikaları • ~y;var~ me.ı:daıılanna darbeler 
ızd . b" "k bomb rd ındırmı.•lerdır. m ıı yenı uyu a ı- T b't dil rak 1 .. 

man tayyareleri ikmal edildikçe So e~t'ıı e enk tlam .a
1
ra
2 

tgore 
veya Atlası geçerek buraya gel vye ava uvve erı . em· 
dik üksek infilil.k bombala . ıı:uzda 131 Alman tayyaresı tah 

c;e Y . ed rıp etınıslerdir. 
nmızı vıcdan azabı ~ekm en So 1· t bJ ' -· k - h 
Alm .. · tm - d vv<' e ıgı, as en are • 

a.nya uzerıne a aı;a evam k" t hiı.kk d k dak . 
edeceğiz. Her ay bomba ağır - .a ın . a yu arı ı ~a
lığiııın arttığını görecektir ve lumatı verdık_ten sonra bugune 
geceler uzadıkça bombardıman kadar ge_çen uç. haftayı ıcmale 
tayyarcleriınizin faaliyet saha- eder~. dıyor kı. . . 
sı da artacakötır. Almanyanın Bu uç haftıı_.lık }1arp, Hıtıe:ın 
İtalya tesmiye edilen on bet - y:ılilıı;~. harbı !'!anlarının ıti • 
baht vilayeti de bundan hissesi- nı.r: goturnıc_: bır t:ı.rzda akım 
ni alacaktır. kalmış olduguuu gosterır. Sov-

B Churchlll sözlerini şöyle yet kıtaları, güzide Alman fır-
biti~iştir: kalarını ir_n~a eylemişlerdir'. Al· 

Her hafta evvelinden daha manlann olu ve yaralı ve esır o
çetin vurmak niyetindeyiz. Bu- !arak kayıpları en a•~ _bir ':"i.~
na binaen talimlerimizin tekra· yonu bulmaktadır. Bmm . olu, 
rı i~in haıırlaııınız dostlanm. ı yaralı ve kayrp _o~arak zay1:"b • 
Yol ne kadar çetiıı vazife ne mız 250.000 kışıyı geçmemıştır. 
kadar mU~llim ol~ olsun he- Hitlerin ~ı>;,ha ha;!ıin. ilk g,ii.ı_ı· 
defiınizden şasmıyacağız. Zira lerınde maglup ettıgını tefahur 
bu imtihan devresinden bütün k ilan ettiği Sovyet hava kuv
~riyetin hillTiycti ve şerefi v~tleri , tecyyiid eden haberlere 
tekrar doğacaktır. gore, 2.3_00 de.n fazla Alman 

tayyaresı tehrıp etım~lerdır. Bu 
tahribata. hlUa da muntazaman 

Amerika hara 
ulan hududu 

Rio ~ d.ı • janeiro, 14 (a.a.) -
Burada bulunan bitaraflık ko • 
mi~yonu kara sularının 12 bah - ı 
rl mil ıneııafeye kadar genişle

devam ediyorlaT. Dü~man tay
yare meydanlarına ve askeri 
bedeflcriııe akınlara da devam 
edilmektedir. Bu müddet 7.ılr • 
:ônda düşman 3000 den fazla 
zırhlı araba kaybetmiştir. Bi
ıo:irn zayiatımız ise 1900 tayyare 
ve 2.200 zırhlı arabadır. 

tilmesinin Amerikan memleket- ,....~,,...,.,,...,..,,...,...,._,....,...""'""""""""""""' 

!eri menfaatla.rına uygun ola • \ 
cağı noktai na.zarını ittifakla 
tasvip etmiş ise de henüz bu hu 1 

su.ata kati bir kaTar e.lınmımııt
tır. 

Mes'ut bir gün 
Matbual Umum Müd1irlüğü M.,._ 

rneıat ve Evrak Müdılrü Bedri A.k
ym ı.esı..- ""Yetti Sabah p .. te-

~ Resmi Tebliği si .1ahib! A. <Amaloddln Saraçoğlu-
Budapeııte, 14 ( a.a.) - Ma · , nun ~i .Bayan TilrkAn Al<y!iz ile 

car ba,şkumandatilığının tebli • 1 EI'%İllaan mebusu Bay Samilı ııı ... 
gı: 1 oıtlu Bay Müfit llledn evlenme tö-

Zbruco nehri civarında diış - 1enı dün ırece Kadıköy Moda 
man mukavemetini kıran motör- Denız kulilblinde kuUanmıttır Gonç 
lü kıtalarımız bu nehrin şarkın- , evliloft m 'ut bir ~ dllenz 
da düşmanı takip ediyorlar . ~wwwwvvwwww~vv-.,.., 



YENi SABAlt 15 TEMMUZl~ 
-- -- --- - ~---

1 Devlet Demiryoiları İlanları I 
' Balast münakasası 
14altlda muhammen bedel, bulunduğu yer, rnikdar ve muvakkat temi. I 

nat ak~.eleri yazılı balast ihzaratı münakasa ve ihaleleri hizalarında göste
nlen gun ve ~aatlerdc ayrı ayrı yapılmak üzere kapalı zarf ıışulıle Adana
da 6 ın<'ı i.şletnıe miıdürlüiti binasında komisyonumuzca eksiltmesi icra 

edilecek tir. ı 
Bu i~e girmek i~tiyenlerin kanu:ıun tayin ~ttii'i .vesikaları ve teklifleri~ 

nı tayin edilen gunde ek..<>Jltme saatinden bir saat evvel komisyon reisliğine~ 
vermclerı llı.ımdır Bu •şe ait şartname, mukavele projeleri ko.nisyondan 
para.sı:t olarnk alınabılr. (5498) 

Balast otaOının bulu:ı· 

duQu kilometre ve mevkı 

1\.tandason 78- 82 

Miktar Fi.M/S 

M/l k<•• 

5001) 170 

Muham

men bedel 
Muvak

kat te .. 
tutarı minat 
Lira Lira 

8500 637.5 

Eksiltme 

Gün 
ve sa.ati 

Jllıl ................................. . 

DIOLA 
A ·zELER. 1 

Dünyanın ea eski Radyo 
markasının en yeni ve 

mütekamil modelleridir 
Türkiye Umum Mülllessili : 

ffELiOS MÜESSESATI 
GALATA 

Topnkkale - bken- 10000 
dt;run arusı 

120 12c'OO 900 

24/71941 per
şembe saai 
15.30 

2~/7/941 per- ls:mıcıır:11ıımıcı~~~~~~~~~~=:~~~~~lll! .......... -:'~~~~~~~~~~~~~~ 
~~:~:94;·:~- S U A O i YE PLAJ 1 N O A 

Hacıkm 304-314 6000 150 9000 

Tılrkbohçe 506-514 5000 14() 7000 

• • • 
15 Ağustos 19.U tarihinden itibaren: 

675 

525 
ma 15.30 
25/7/941 cu

ma 15.30 

- Banliyö yolcu tarı!elerile zahire tarıfesi hane olmak üzere, demir 
yP11arı es~ tarıfe-lerinin c6• olan emsali, nakil ticreUcnne münhasır olmak 
ve ı..ırıtc vahitleri ile hasılı zarbından çıkacak santim kesirleri santime ib
iıC edilmek ~ı'iile c6,3• e çıkar lacakttr. 

2 - Ana hat ta.rıteler~ndt.~n: D D. 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18; 19; 

101, 102, 109, 112 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 208. 21!. 212, 213, 21S, 217, 220, 222, 223; 

224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 232, 233, 234. 
cMaktu Ucretlere ait 111. cü kısrna:t 236, 237, 238, 239, 240, 241 1 242, 

24S, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 254, 255, 25R, 257, 258, 259. 
Mudanya - Bur!:'a tarifelerinden: M. B. 1, 3, 4, 5. 
Samsun - Çarşamba tari!elerinden: S. S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 9. 
Erzurum hudut tarife1erinden: 19, 20, 21 num:-ırah bu~usi ve tenzilli ta-

riJl·l~Te göre her mesafe için tahakkuk edecek nakil Ucretlerine % 5 zam 
yapılacaktı!". 

Fazla t.als.il3.t için istasyonlara müracaat edilmesi. (4280 - 5813) 

• • • 

__ , 
16 Temfnuz akşamı 

MÜNİR NUREDDİN 
ve arkadaşları 

19 Temmuz Cumartesi saat J G dan ıe e kadar Terzi ve Kürkçü bayan 
Saadet'in çok zengin yatlık Ekspozisyonları canlı mankenlerle gaz.ino

muzda takdlm edilecekti!'. 

Baf, Di,, Nezle, Grip, Romatizma. 
Nevralji, Kınklılt ve Büıün A~rılarınızı Derhal Keser 
lcobıft<hı ırüıx:te 3 <•$• alınabilir TAKLITLE.RINDE.N SAKIN\NIZ. 

HER YERDE PL'LLU KUTULAR! ıSRARLA iSTEYiNiZ 

RADYO 
15 Temmuz 1941 

7 .30 Program 
7.33 Jlr1üzik 

7.45 Haberler 
8.00 1'1üzik 
8.30 Evin saati 

* 
12.30 Program: 
12.33 Türkçe 

p!Aklar 
12.45 Haberler 
13.15 Müzik 

* 
18.00 Program 
18.03 Müzik 
18.30 Memleket 

postası 

18.40 MUzik 
19.00 Konuşma 

19.15 Müı.ik 

19.30 Haberler 
lG.45 Fasıl sazi 
20.1~ Radyo 

gazetesi 
20.4!t Mü7Jk 
21.00 Ziraat 

takvimi 
21.10 Saz ("!;CrlE 
21.30 Konuşma 

21.45 Türk 
müziği 

22.30 füoberlcr 
22.45 Cazbant 
22.55 Kapanış 

ARLON 
Saatleri kat'iyen şaşmaz ve sahi~ 
lerini şeşırtrııaz. Israrla ARL.0 

saatleri arayıwz. 
Deposu: 

Z. SAATMAN 
Sultanhamam Camcıbaşı 1ıan 

lstanbul, 
...................... lliiııiıiiiııııiıll ... 

Muhammen bedeli 192.500 (yüz doksan iki bin beş yÜz.) lira olan 550 
ton sllındir yağı 31/7/941 perşembe gunU saat 15.30 da kapalı zarf uıı:ulü ile/===============================: 
Aukarada idare binasında s:.ıtın alınacrıktır. f ( b ( •• ••k/ / 

Bu i,e girmek istiyenlerın 10.875 Con bın sekiz yuz yetmiş b"'J) lira- l.S an u gumru er 

İzmitte feci 
bir kaza , .. .., ........... A51 

lık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiii v(•ıükaları ve tekliflerini ay- başmüdürlüğünden: 
ni. gün .53at 14.30 a kadar kon1..:~yon reisl.ğıne VE"nTielcri lilzım~. 

tadır~artnamele«:7o;8)kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Ve'Ulelerinde salllmak- Satış müdürlüğündeki sahipsiz 

(inlıisarlar !:!: Müdürlüğünden :I 
Cinai Muhammen B. Muvak- Eksiltme 

ıekll 

GUnU Saati 

lra K.r kat T. 

Kasımpa.:a tu7. amba
rının Ç<llt tamiri 
Malt~pe T. enstitüsü 

1053.80 
79.63 Pazarlık 29/7/941 10.45 

rrıemur ev taınırı 625.60 46.92 Pazaı·lık 29/7/941 11.50 
ı Şaı·tnamesi mucibince idarem'zin f\'fttltepede ve Kruıımpaşada yap

tıracağı tamır i~i pazarhia konmuştur 
2 - Krşir bt>dellerile % 7 .5 teminatları hizalarında yazılıdır. 
3 - Poznrıık 29/7/ 941 Salı günü. Kabataşta Levazım şubemizdeki alım 

korni~yonıınrt:l yoıpılacakttr. 

4- Pazarlığa girl'tckler 3 7.5 güvenme para1arile birlikte yukarıda ya
z.ıh gün ve santtc adı geçen şubeye müracaaUan. 

5 Ş:ırtn<tıncler sözu geçen şubeden para~ız alınabilir. (5836) 
~ . 

Maliye Vekaletinden 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların teda 

vülden kaldırılması hakkında ilan 
Eski nikel 5, 10 ve 20 para1ıklann yerine dantelli bir kuruşluklarla 

bronz on paralıklar darp ve piyasaya kft!i miktarda çıkardm1ş olduğundan 
~ki nik<'I 5,10 ve 20 parahkların 30/6/942 tarih.inden sonra tedavülden 
ko.Jdırılınası kararlaşlınlmıştır. 

1\lezklır ufak paralar 1 Temmuz 9:12 tarihinden itıbaren arbk tedavül 
etmiyecck ve bu tarihten itibaren enc.ik bir sene müddetle yalnız mal san
dıklarıle Cunıhurıyet l\:[c-rkcL bankası şubelerine ve Cümhuriyet Merkez 
banka ·ı şubesi olmayan yerlerde Ziraat bankası şubeleri taralından kabul 
c.-dilcbılee<·kti r 

F.llo,;rıntlc bu ufak paral~rdon bulunanların bunları mal sandıklarlle 

Cumhur y ·t !\Jerkez bankası ve Zirat bankası şubelerıne tebdil ettirmeleri 
ilan olunur. _ (~605) 4129 

Gümrükler l\'lulıafaza Genel Komutan 
lık İstanbul Levazım .Amirliği Satın 

alma Komisyonundan 
Muhammen 

bedeli ilk teminat 
Cins ve miktarı Lira 

33 tJn sofTlı kok 858 

600 tane ~ali bayrak 785 

Lira Krı. Ekılltme gtln ve saati 

64 28 21 Tem. 941 pazartesi 
saat 15 de 

58 88 21 Tem. 941 pazartesi 
saat 16 da 

Yuk.ır da yaz.ıh iki kalem eşya hiuı.lnrındn yazılı gun ve saaUerde ayrı I 
ayrı µaz·ırlıl<J~ alınacaktır. Şartnameleri ber gün koınisyonda görülebilir. 
İst""'k ~nn t;:minat makbuzlarilc belli gün ve saatinde Galata .Mwnhane 
cadd •n<le 'i2 numaralı daireye gelmeleri. (5820) 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 

23/6/941 Pazartesi günü saat 10 da pazarlığı yapılacatı evvelce ilin 
edilmiş olan muhammen bedeli 4526.60 ve muvakkat teminat 340 lira tutan 
4&00 kl(r. çelik yaya ait pazarlık idarece görülen lüzum üzerine 24/7/941 
Salı &ünü saat 10 na temdit edilmiştir. (5841) 

;a- DOKTOR-*il- DOKTOR--ı 

HAFIZ CEMAL fevfik Akif Ayışık 
Dahllf Haıtalıldar MDtehau;ıı 

BeyoOlu Parmakk•pı imam ao· 
kak numanıı 28, puardan m•adı Lokman Hekim 
ıaat 14 • 18 e kıdar. 

Geee mUracutıarı da kabul 

1 

Dahiliye M"titehassısı 

lı.•iidİİIİİllıİr,iıİTııİ•ıİıl•ii'ıiıoİİn:iıİ43İİİ9İİOİİSıİ, ••ll'llmı1 Divanyolu 
11•~-..... .._ ............. ı 

eşya satılıyor 
M lktarı Deöerl 'Teminatı 

Marka No. Kilo gram Lira Kr. 

J N 901/~ 127 800 
N S 1059 187 000 

JD 
ınuın 7164 15 000 

EHA 1506 17 300 

GSSL l 7 450 

p p 8140 58 000 

AZZ 1/2 14 800 

817 
H K 793 47 000 

AST 1101 6 070 
PZ 
Mum 386 18 000 

F 
T W 580 84 000 

SAF 

1202 
ECJ 
RH 

JR 

LION 

LC 

PBA 

DG 

DG 

DLL 

LL 
HAG 

12/15 338 000 
442 4 600 
458 50 000 

13 500 

33 000 

3721 5 500 

l 8 500 

4039 20 300 

6287 35 000 

8287 6 000 

4174 ıı 

17/18 437 000 

36 000 

2 800 

1 050 
o 950 
1 200 

12 000 

8 500 
3 030 

118 000 

845 000 
1383 000 

• 1150 000 

o 950 
T S Usak 

27/121 118 000 

2315 75 
2674 50 

238 17 

338 49 

789 77 

978 l~ 

224 74 

732 84 

434 12 

341 81 

3516 64 

4821 37 
88 67 

2736 99 
313 64 

615 32 

102 11 

470 47 

1021 73 

ll6 09 

8375 26 

174 15 

330 98 

133 36 
91 45 

124 59 
95 55 

237 41 
288 84 

5. 69 

3300 69 
850 41 

1312 29 

105 8r 

888 50 

Lir• Kr. 

174 00 
201 00 

18 00 

25 50 

60 00 

74 00 

17 00 

55 00 

33 00 

26 00 

264 00 

382 00 
7 50 

206 00 
17 00 

47 00 

8 00 

36 00 

77 00 

131 00 

9 00 

254 00 

13 00 

2~ 00 

10 00 
7 00 

10 00 
7 00 

18 00 
22 00 
4 00 

247 50 
64 00 

98 50 

8 00 

67 00 

Eşya cinai 

İpekli yünlü kadife. 
İpeği havi pamuk 

mensucat 

İpekli pamuk men
sucat 
İpeği havi yün men
sucat 
!pekli pamuk ınen

sucat 
Pamuklu keten men
sucat 
lpeği havi pamuk 

mensucat 
İpekli pamuklu men
sucat 
PerdeHk ipekli pa
muklu tül 
1peğj havi pamuk 
mensucat 
İpekli pamuklu pre
delik tul 

Yün mensucat 
Yün mensucat 
tpekli yün mensucat 
tpeği haVi pamukJu 
mensucat 
ipeği havi keten 
nlen.sucat 
ipeği havi ketenli 
pamuklu mensucat 
Yünlü ipekli mensu
sucat 
İpeği havi yün men
sucat 
Jpc-kli pamuk men
sucat 
lpekıl pamuk mensu

r .cat 

lpekli pamuklu men
sucat 
Muhtelit tıbbi müs

Uıhzar 

Madeni telli işlemeli 
ipek ma~lak 
Sari ipek ~·orap 
!pek mensucat 
Safi ipek mensucat 
Alıcı radyo makine
si ((Lorcns 17467 
Pudra (tuvalet) 
Safi ipek mensucat 
Biçilmiş çam ağacın 

dan çıta 

Gramofon zembereği 
Adi sade cam boş 
şişe (tran"1t) 
Nikel galvanizli de
mir kasık 
ipek mensucat 

Terbiye görmüş vi 
Jala deri 

2/7/1941 günlü Cümhuriyet.gazetesile ilim edHdiği üzere yukanda ev 
salı yazılı eşya 17, 18, 25, 28/7/1941 güulerinde saat 13.30 Sirkeci Reşadiye 
caddesi Halı antreP?Su dahilindeki Gümrük 51\tış müdürltii:ündc 1549 sayılı 
kanun mucibince ve 2490 sayılı kanun bükilirJeri daideEinde açık arttırma 

ile satılacaktır istekliler pek akçelerini ihal.,. fa.nü saat 12 ye kadat vet 
neye yatJrmaları illı.n olunur. T~lo!-,-.: 23219 (5443) 

Sahibi: A. Camaleddln Saraç<>ölu Neyiyat Müdürü: Maclt Çetin 
Basıldığı yer: (H, Bekir GDrıoylar ve A. Comaleddln SaraçoOlu matbaaıı) 

.!zmit (Hususi Muharibimiz- u.. ""k fa f 
denJ - Şehrimizde çok büyük n.UÇU Sarra 1941 İKRAMİYELERi 
teessür ve elem uyandıran acık- hesapları 1941 l adet 2000 Liralık = 2000.· - , 
lı bir facia olmuştur. 3 > 1000 > = 3000.-

2 > 750 > = 1500.-
Hususl idare tahsil miifettiş- iKRAMiYE PLANI 4 > 500 > = 2000.- , 

)erinden B. Cemal Ünal'ın 14 ya- s • 2so > = 2000 . ..- , 
şındaki oğlu Sadettin Ünal ile KEŞi DELER: 4 Şubat, 2 May11, 3~ > 100 > = 35QO . ..-, 
Yenituran ilk okulu baş öğret· 1 Aöuotoo, 3 lklnclteırln 80 > 50 > = 4000.- r 
meni Cemil Vural'1n 11 yaşın- tarihlerinde yopoı.r, 300 > 20 • = 0000 . ..-

daki e>ğlu Ümid, Sadettinlere ait\l••lllll•m•••••••••••••••••-" 
evin bodurumunda bulunan ku· (e 
zuıarın• ot vermı>k ,İ7,.,.,., inmi~ Tuzlalardakı· mu·· nhal vazı"fele 
ler. Bu sırada, Sadettin baba -
sına ait tabancayı yastık altın· • ı, 

dan gizlice alarak Ümıde gös- ımtihanla Memur alınaca.I\ 
termiş. lki çocuk kullanmasını ' 
bilmedikleri bu aleti evirip çe- İnhisarlar Umum MüdürUi.X. ünde" .. ~. 
virirlerken şarjörü çıkarama - 5 .,.. . 
ınışlardır. Sadettin de bunu çı- A - Teşkilatımızın tuzlalardakl münh'll memuriyetleri için ısro•~ 
karmak için inad etmiş. Bu sı- 28/7/941 pazartesı ııunu saat on üçte «SirkeCfde inhisarlar memutı• 
rada çıkan kurşun zavallı Ümi- binasında cbir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 1 rı' 
din kafasına isabet ederek yav- B - İmtihana girmek isllyenlerin aşaj{ıda yazılı vasıl ve şartl•r 
rucuğu öldürmüştür. olmaları J.Azımdır. 

Facia hakkında müddei umu- l - En az orta tahs:u bitirmiş olmak rııJ 
mi muavinlerimizden Fuad Er- 2 - Askerliğini yapmış olm~~ veya 

1

müec>cel bulunmak, biJlıll~ 
doğan tahkikata el koymwıtur. iki halde de son yoklamalarını nu!us cüzdanlarına kaydettırmiŞ olıtl 

3 - 21 yaşından aşa.ğı ve 30 yaşından yukarı olmamak, 

Kayıp aranıyor 

Oğlum Nazmi ile Dimetoka
dan gelirken Uzunköprüde bir
birimizi kaybettık. Diğer oğlum 
Ahmedin Dimetokadan kaçama
dığını zannediyorum. Bilenlerin 
adresime insaniyet namına bil· 
dirmelerini rica ederim, 

Aydın: Zafer mahallesi Pı
narbaşı caddesi 9 No. lu evde 

Seher Meriç 

Kayıp aranıyor 

4 - Her iklimde vazile görebilecek derecede sıhhatli olmak, 
5 - Akrabasından olmıyan iki zatı referans olarak gö~termclCı 
6 - Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evli bulunmamak, 
7 - Mektebe devam eder talebeden olmamak tı!r' ,.,<t :r 
C - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı mü~ite ve üc:: fotoıtrıı ·;t3ı.J 

~k~ ~~alatada R~htım caddesinde. Veli Alemdar hanında umufl'l ~ır:ı.;r
luğümuz Zat İşlerı şubeslrıe 26/7/941 cumartesi gününe kadar rı 
etmelidirler. 

İmtihan mevzuu şunlardır: 

1 - Hesap ve hendese 
2 - Yazı, 

3 - Umumi mal.Umut •Hayat Bi1gısf, coğrafya, 
4 - Lisan «konuşma ve yazma:t ihtiyaridir. 
Ecnebi lisanına vflkı! bulunanlar hangi lisan bildiklerini 

yazmalıdırlar. 

NOT: f 
.. Dimetoka kazasının Çengelli 1 t fh ti . """' koyundPn berber Ali oğlu karde - m ı an ne cesınde ayni derecede muvaffak olanlar sr:ı· 

şim Nuri 17 yıl evvel Edirne ı bancı lisana -vAkıf bulunanlar tercih edilir. e 
Askeri mektebjnden İstanbula ı 2 - imtihanda kazananların muvaffakiyet ve tahsil dereceıeriJ'I 
nakledilmişti, O tarihten beri sır:ısile tayinleri ~apı!ır. il' 
kenciisinden bir haber alama~ ı . 3 - Tayın edıl~ıgf ma~al. ve ·vazifeyj tebliğ tarihinden itibar~ııı1 
mışkeıı bu. defa Yunanistandan ~~r~ariında ~;~~l ile vazıfesı başına gitmiyenlerin tayin -~a~:ıı 
muhaceretımde İstanbulda üst r.ıli .. rıııııı•m(m".11) ••••••••••••-' 
teğmen olduğunu öğrendim, fa- 14 ·- •• 
ka~ a?resiı;i bulamadım. Bilen· TURKiVE CÜMHURİVETİ 
lerıu ın~anıyet namına bildir-ı • 

me!erini rica ederim z J R A A T B A N K A s J 
Aydın: Baltaköydc Dimeto- ti 
kanın Çengelli köyünden Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk liras~ şut>' 

berber Ali oğlu lbralıim Ajans adedi: 265 

lsoRsAI. 
14 Temmuz 941 1 

l Sterlin 

100 Dolar 

100 tsviçre Frc. 

100 Pezeta 

100 Yen 

100 İsveç kronu 

" 

Aç.11 1, ve kolpanıı ı 

5.24 

l30.0250 

30.10 

12.9375 

31.1375 

31.0050 

Esham ve Tahvilat 

Tranı; 933 
Yüzde 7.5 
Yüzde beş ik-

21.30 21.30 

ramiyeli 938 19.54 19,54 
Yüzde beş il<-
ramiyell Ergani 
A. B. C. ~0.09 20.09 
Anadolu de-
miryolu l - 2 48.25 46,25 

Zlra1 ve Ticari her nevı banka muameleler!. 

Para blrlktJrenloro 28800 lira ikramiye veriyor. 

11=;.::.~;;;::;I;;;;;;;;;::;::~~:=:~====~ - d• ıP 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbarsız tasarruf hesablafl0 ~, 

az 50 lirası bulu:ıanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile sıııl' 
plAna J:Öre ikramiye doğı~-caK.hr 1,.lt-

4 odod 1.000 Liralık 4.000 Lire 1100 oded 60 Liralık 5,ooO ' 
4 » 600 • 2.000 • 120 • 40 • 4.8~ , 

4 • 250 • 1.000 • 11so • 20 • s.Z 
40 • 100 • 4.000 • ""' 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 llr•d•"eı<ııt' 
dUşmlyenlere lkramlye ~tığı takdirde '3' 20 fazlasiyle veril"" 

Kur'alar senede dört defa 11 Mart, 11 Hazirall, 11 f;f. 

liil ve 11 Birincikanun tarihlerinde çekilecektir• 


