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Soyvet 
l'adyosunun 
bir şliAyeti, 

• Souyet radyosuna Jiyeb;l 
/"iz ki ne kendilm ale~- 1 
~iııde harekete geçmek için 
bir teşuikten lıaberifn"iz uar
dır, "" de böyle bfr teşuik 
Uııkua gelse bir senıe;e ver .. 
"1.esi ihtimal dahilindedir. 

Cephe 
Notları 

Alman taarruzu 
nasıl inkişaf edi • 
yor ? Stalin hattı 
nasıl yarıldı? Cep· 
henin manzarası 

( Anadolu Ajansı Harp 
muhabirinin hususi 

haberleri ) 
Berlin, 20 (a.a.) - Anadolu 

ajansının hususi muhabiri bil· 
diriyor : 

Cephenin şimal mıntakası 
şimdiye kadar en faal yer ol • 
muştur. Burada geceli gündüzlü -(Sonu ıayfa 6 sütun 2 de) 
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1 1 A LM AN-RUS 

L_ HARBi 
Berfin bildiriyor. • 

GÖNLÜK SiY ASI HALK GAZETESİ 

' 
Boğazların Türk 

\ ; h a k i m i y e i· nıe 

! 
... 1 

i 
1 

1 
Şarkta mü1ıim terakkiler gösteren Alınan ordusu bir gll!;:it :resminde 

..... 
HARP VAZiYETi 

. -

-----r , 
IALMAN -RUS J 

HARBİ 
Mosll.ova bildiriyor 

geçtiği gün 
M onfrö anlaşması beş sene 
evvel bugün imzalanmıştı 
Bugün; Lozan muahedesiyle 1 dan fi'len işgali bütün dünya 

gayri askeri bir halde bıralulan tarafından kabul olunmuştur. 
Boğazların yeniden kahraman Bu tarihi ve mes'ut gün dola· 
or.dumuz tarafından işgalini te- !I yısile. Montreux muahedesinin 
mın eden Montreux muahede- imzalnamasını bize t~min eden
sinin imzalandığı günün beşinci 1 !ere Türk milel tinin minnet ve 

1 yıl dö~ümüdür. Bu muahe?~ \ şiikranlarını bir kere daha teyit 
ıle Bogazlardan g~ış ser~stisı ederken bu muahedenin kabul 
kaldırilnuş,_,ve gayn askerı mm· ettiği ve bugün de mer'i buhı· 
takların Türk ordusu tarafın· <Sonu sayfa 5 sütun 4 de~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
I:lndra, ~~~ Türkiyenin 
gazetesi, Tür-
kiveye tahsis vaz·ıyet•ı 
etti?'i başmaka -
lesinde diyor 
ki: 

etmeği kat'iyen 
ı-eddeylemişti 

~lin Cahid YALÇIN 

ovyet radyosu bazı Türk 
gazetelerinden şikAyet e

. diyor. Ayni zamanda fa
~tstıcrin Türkiyeyi bir haçlılar 

1-eferine davet etmekte olduk
~nı söylüyor. Birdenbire bü· 
l'iik bir harp içine atılan ve şiın
<lıki halde harp talihini kendı~i
ne pek müsaid görmeyen bir 
llıenı\ekctin gayet oossasıyet 
~Yd<ı etmesi ve her şeyden ça
.Uk alınmağa istidat gösterme

~·· Psikoloji bakımınd~n .k~
~Yca anlaşılabilecek bır hadi
i"Iir. Onun için Sovyet dost
llrınıı.ın ufak şeylerden bu
~•k manalar çıkarmalflrına ve 
hıç ehemmiyet verilmiyecek ha
<lıeeıcıden teessür duymaları
~ akıl erdirebiliriz. \" e bun
""11 dolayı kendilerine darıl
:a:vız İstihkak kesbedilınemiş 
b'4.eın ve tarizlere maruz kalmak 
lı! komşu ve dostlarımıza kar-r ittihaz ettiğimiz bitaraf ve 
\)lırhah vaziyetten uzaklaştır
~.~ için bir sebep teşkil etnıez. 
~,lakis zor dakikalarında ken -
;;ı,.erine karşı daha itinalı ve 

Rus kuv
vetleri 
çevrildi 

Stalin 1-lattında 
• 

Bu gidişle çok kanlı olduğuna şüphe 
edilemiyen çarpışmalar henüz kat'i 

neticeler vermekten uzaktır 

Baltık'ta 
bir zafer 
kazandık 

Türkiyenin bi
taraflığını mu
hafazaya azmet 
miş olduğuna 
kat'iyen şünhe 
yoktur. Bey -

l ngiliz resmi ga
zetesinin bir 

makalesi 

Esasen sala
hiyetli mahfil
ler, İngilterenin 
Yakın şarktaki 
mevzilerine kar
şı bir taarruzda 
Türk toprak -
karından istifa· 
de edilrşesine 
müsaade için 
l'iirkiyeyi ikna 

ı ve icbar hususunda bir ecne-
1 bi devlet tarafından yapılan 
•her türlü teşebbüsün de ay

ruttan lskenderuna kaç.an 
Vichy harp gemilerinin Türk 
makamları tarafından siliih
tan tecridi ve mürettebatı
nın enterne edilmesi, Türki- ı 
yenin bitaraflığını muhafa
za:yıa azmetmiş olduğu husu
sunda kalmış olabilecek her 
türlü şüpheyi izaleye kafidir. / 

ni red ve ayni mukavemetle 
çarpışacağından asla şüphe 
etmiyorlar. 

___ _,-,._ __ 
Sovyetlerin zayiatı 
bir buçuk milyon 1 

YAZAN : 

l 11 Alman nakliye 
gemisi batınldı 

·.ltatli davranmayı, ufak bır 
""~itefehhüınün bile vücut buJ. 
llıanıasına dikkat etmeyi iste
~. Bundan dolayıdır ki Sov · 
)et rady<»;unun izhar ettiği te
~İirü süküt ile ge<;iştıreme
illlc ve Türk miJletiııin hiBBiya· 
~tun yanlız bir surette tef•ir e
.,ı_~ıemesi için bazı ızahat ver
~eği münasip gördük. 

Emekli General Kemal Koçer Sonra şunu söylemek Hi
zımdır ki, Suriye harbi esna
sında Türkiyenin hattı hare
keti tamamiyle dürüst olmuş 
tur. 

Her ce hede 
mühim terakkiler 

kaydediliyor 
Berlin, 20 (a.a.) - Alman 

orduları başkumandanlığının 
(Sonu sayfa 6 ıUtun 3 de) 

• 
Alınan taarruzları, muhtelif . . . .. ıstikametlerde ınkışa.f ettirilmek 1 

üzere Clevam etm irler, 
a) Moskova, 
b) Leningrad, 
c) Kiyef, 
d) Besarabya. 
Votebek • Mohilef üzerinden 

açılan ~Pdiğin 30 kilometre ge
nişliğe ve Simolesk ötelerine 

Milyonluk define 
bir türlü çıkmıyor 

• 

. Sovyet radyoeunun faşistler 
~i umumi bir tabirle ifade e~
~Cı muhitlerin Türkiyeyi bır 
h,açlılar seferine teşvik ettiklc· 
liııden bizim şahsan haberimiz 
~oktur. 1h tiıruıJ ki Sovyetler 
!lırıığ; aleyhine silaha sarılmış 
llıeınıeketlerden bazıl&rnun ga
?.ete veya radyolannda böyle 
bit takım neşriyat vukua gel
~ı§tir. F~at bu gibi neşriyat 
'llrk matbuatında yer almamış
l1:· Türkiyenin Sovyetler !3~
l?i aleyhindeki h.at"be ışt~k 
et:ıııes; için bir tek.lif veya teşvik 
l'apıldığını da bilmiyoruz. Ya
~llacağı farz ve ~bul olunsa 
bile Alman • Rus harbinde ta
~ıp edeceği hattı hareketi der
haı kararlaştırarak bun~ hita
ra;f\ık ilanı suretiyle büt~~n ~ı
haıı.a bildiren htlkfım~ uurın· 
de hiç bir tesiri oJmıyacağına 
konışularıınız emin olabilirler: 

Müstakbel milyoner M. Hayga-1 
noş ile meraklı bir konuşma 

Cünkü esas itibariyle bu gı bı 
harekelter Türklerin kank1e· 
liııe uymaz. Çarlar idaresiyle 
lı~un harplerimiz olmuştur. Fn
~at bütün bu harpler eı:nı>erya· 
lııt hırslar besleyen Çar nnpa
tatorluğunun tecavi.izlerine ka.ı· 
ti tarafımIBda.n varlığımızı mu
llıu:a.a için ihtiyar cdilmişlerdır. 
~iç bir zaman hiç bir milleti ,.ı·
•adaıı vurmadık ve d011t Yf\Şa· 
llığımız bir memleketin uğraya· 
bileceği muvakkat zorluklardan 1 
lııtifadcye kalkmadık. lnsanla
l'ın ömürleri kısadır. Fakat ta
rih biç bir şeyi unutmadan 
llıuttasıl ihtiyarlayan daınıa 
\aı:e bir vücuttur. Bugün yıı.pı
lacak haksız bir tecavüzün asır· ı 
1ar sonra bile fenıt ne-! iceleri gö· 
~lebilir ve intikam h~rpleri vu
lıa gelebilir. Bugünkü hıtrpie 

!lovyet Rusyanın gal!p ve yahut 
llıağiiıp çıkacağını kinıse şim· 
dıden kat'iyetle kestireme~. F... 
kat farzcdclim ki nıağlüp ola
l!aktır; f:ırzedelinı ki hüküm et 
ae:ru bile dcği.,a·~ktir. Böyle ol
tııaı:ıa berl\ber Rus milleti dai
tı\a yaşaynooktır. ~w 80 - 90 
ltııJyonu bub.n nıütecaı:ıis bir , 
~tıa kittlesi daima ehemnıiyeUi, 1 

Udrelli bir de'!'let teşkil ede - ı 
~~ktir. Biıı bugiinktl &ıvyetler 
~aresiyle dost <>lduğuınuz gibi 
.ua nıil!etiyle dl! dahnıı iyi ge
~ek iırteriz. Rutı milletinin 
lQ ıza..'iUl<la ıyi İlltlbalıar bırnk
ayı lıtr ııcye ten:ih edem. I 
l!i!!el!er ıı.ruındaki iyi hatı

r~lıır diplomui. miina»ehetlc -
~1llin de düriiat ve dil/.gün de-
aın etmMi iı;;in en 68ğlıam te

~ınattır. BinRenaleyh Ru~ mil
~!i htı mü.şk\U dakikalarında 

'l'ut l<Jcrin ecnebi bir teşvik ile 

Üç gündenberi Sürp Agop , 
mezarlığında aranan bir mil
yon liralık define henüz meyda
na çıkmamıştır. Definenin bu· 
lunduğu zannolunan sahada haf 
riyat üç metreye kadar derin
leştirilmiştir. 

Definenin yegane varisi bu
lunan madam Hayg,anoş her 
an heyecan içinde definenin bu· 
ılunmasına intizar ediyor. Bir 
arkadaşımız herkesten kaçan 
bu müstakbel milyoner kadınla 
konuşmaya muvaffak olmuştur. 
Arkadaşımızın yazısını aşağıda 
veriyoruz. 

• • • 
Madam Hayganoşun bulun • 

duğu evin kapısını çaldım. Ayni 
(Sonu ıayfa 6 ıUtun 6 da) 

httrekete geçebileceklerine hiç ı1 bır zaman ihtimal vermemelidir· 
ler. Türk hükumeti siyasetin
deki istiklali şimdiye k:-dar ka
fi delillerle bilfiil isbat etmiş
tir zannederiz. Sovyet radyo
suna diyebiliriz ki ne kendileri 
aleyhinde harekete geçmek için 
bir teşvikten haberimiz vardır, 
ne de böyle bir teşvik vukua 
gelse bir semere vermesi ihtimal 
dahilindedir. Bu hususta ta -
mamiyle emin olabilirler. 

Bazı Türk gazetelerinin neıı· 
riyatından yabancı toprakların, 
yani Rus topraklarının işgali 
arzusu ı;ezilmekte olmasına ge
lince, Sovyet radyosunun han
gi refiklerim~zi k.~.~et~ğini .':>il- \ 
ıniyoruz. Bızım gozumuze Türk 1 
gazetelerinde böyle yazıla.
çarpmadı. Maamafih bazı ga
zetelerde hakikaten bu manaya 
gelecek neşriyat vuku bulsa bi- 1 
le Türk matbuat rejimini bilen- 1 
ler bundan hiç hayrete dü§D'le-

1 mek icap eder. Çijnkü gazete-
1 

.Müstakbel mJlyonerlerden 
l\l adam Vartuhi 

!erimizin baı}makalelerini matbu 
at müdüriyetinin arzularına 
tercüman diye telakki etmeğe 
imkan yoktur. Tiirkiyede yal
nız (Ulus) refikimiz partinin 
organıdır. Diğer gazetelerin 
şahsi mütalealarından ne hiikü
met, ne bütün memleket hak
kında manevi bir mes'uliyet his· 
sesi çıkarmağa mahal olamaz. 
Fikirlerini serbestçe ifade ede
bilen bir memleketin matbuatı 
pek tabiidir ki az çok farklı ka
naatleri müdafaa edebilirler. 
Fakat Rus dostlarımızı temin 
edebiliriz ki hiikümetin takip ve 
ilan etmiş oldıığu bitaraflık si
yaseti bütün Türk millletinin 
ve binaenaleyh bütün Türk 
matbuatının da esas siyasetidir. 
Bundıım vulrua gelebilecek ufak 
tefek infiradlar ancak şahsi bi· 
rer mütaleadan ibaret kalırlar 
ve bir sitem veya şikayete ze
min teşkil edecek ehemmiyetten 
mahrum bulunurlar. 

H üseyin Cahid YALÇIN 

kadar inkişaf Alman ettiğini ... . .. 
tebliglen bildırdiler. Alınanların Jl 
hur.;..Ja... miihim iuvvetlerle ' .A 
beR gündenberi taarruzlarını h 
P'ittikçe şiddetlendirdikleri an. er 
!aşılmakta, Ruslar da büyük 

Bundan evvel de Türkiye- , 
yolu ile general Dentz'e tran

an taarruzlar!' Bit suretile takviyeler gönJe- 1 

d Ü k - 1 ti.lmesine Türkiye mi.is:ıade 1 (Sonu sayfa 5 ıütun 3 de) 

Şunu da ilave edelim ki, 

yer e p s ur-i" ....... ~~ .... -.-. ...... ~~~ .... -....ı 
tülü yor bir inat ve sebatla mukavemet 

ve mukabil taarruzlar tevcih et
mektedirler. 

Moskova, 20 (a.a.) - Sovyet , 
istihbarat dairesi tarafından · - Devlet Limanları Memurları 

( Sonu ıayfa 6 ıUtun 1 de) 

ingiliz hava 
akınları 

Alman şehirlerinde çok 
büyük hasarat yapı yor 

Londra, 20 (a.a.) - Hava 
nezareti istihbarat servisi tara
fından bildirildiğine göre en a. 
şağı Aix • la Chapelle ve Muns· 
ter üçte biri tahrip edilmiş bu· 
Iunmaktadır. Zayiatın ağır oldu 
ğu ve hasarın tamiri için kesif 
bir tarzda aylarca çahşamk la· 
zımgeleceği zannedilmektedir. 
Achen'e 10 ve 11 Temmuz gece
lerinde de, daha evvelki gece
lerde olduğu gibi, şiddtli hücum 
!ar yapılmıştır. Birçok yüksek 
infilak bombaları ile yedi bin 
yangın bombası bu şehrin üz.e
rine yağdırılmıştır. 

• 

Şehrin merkzeinde en çok 
(Sonu iayfa it sütun 5 de) 

(Sonu a.ayfa 5 eütun 3 de) 

Propagan
da harbi 

lngilizlerin " V,, harfi pro
pagandası muvaffak oldu 

Londra, 20 (a.a.) - Bugün, 
Alınan işgali altında bulunan 
memleketlerde (V) - Victorie, 
yani "zafer,, kelimesinin ilk 
harfi - işareti için şiddetli bir 
mücadele başfıyacaktır. Al • 
manlar (V) işaretinin ne oldu
ğunu, işgalleri !atındaki Fransa
da, Belçikada, Holandada, Da
nimarka.da, Norveçte ve Bal· 
Joanlarda iyice öğrenmişlerdir. 

B. Goebbels'in (V) işaretini 
kendi maksatları için kullanma
ğa teşebbüs etmesi, bu mücade
lenin arzettiği geniş mahiyet 
karşısında Alına.ıılann duyduğu 
endişenin derecesini göstermek
tedir. 

(V) işaretinin AJmancada 
zafer manasına gelen bir keli -

(Sonu sayfa 6 aütun 6 de) / 

-
Badema Devlet Memuru 

hükümlerine tabi tutulacak 
Fazla mesai, ikramiye, Hastalık mezuniyetleri 
ücretleri ve tazmi natı tahsisat ı da kabul edildi 
Vekiller Heyetince kabul e

dilen bir kararname ile Devlet 
Limanları İşletme Umum Mü
dürlüğü memurlarını tayin, 
tebdil, terfi, tecziye usulleri, 
bunlara verilecek harcırah, taz
minat yeniden tanzim edilmek
tedir. Devlet Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğü memurları 

hakkında kabul edilen karar
name, Devlet Denizyolları me
murları hakkında kabul edil· 
miş olan kararnamenin hemen 
hemen aynidir. 

Bu kararnameye göre yüz li
radan aşağı ücret alan memur-

!ar doğrudan doğnıya umuın 

müdürliikçe tayin edilecektir. 
Yeni kararnamede tayin ev· 

safı tafsilen yazılmaktadır. 
Devlet J..imanları İşletme ida
resi memurlarının terfii devlet 
memurlarının terfileri hakkın

da cari olan hükümlere tabi tu
tulmuştur. Harcırahlar yine 
devlet memurları harcırah u
sullerine tabi olmaktadır. Yeni 
bir kararname fazla mesai, ik
ramiye, hastaıkl, gemi iaşeleri, 

vekalet ücreti, elbise tahsisatı, 
hastalık mezuniyetleri ücret ve 

(Sonu aayfa 5 ıütan 1 de) 

~ BALKANLARDA ~ 
_~SON-SEYAHAT 

Yazan: Aha GlJNDVZ Tefrika N~. 9 Istanhul dün zengin 
bir spor günü yaşadı SKOPLJE - VARDAR - ÜSKÜP 

At yarışlarında Çifte bahis 1 liraya 
mukabil 1200 lira kazandırdı 

İstanbul Türkiye Atletizm 
Şampiyonluğunu kazandı 

Ankara, 20 (a.a.) - Grup 
şampiyonları Ankara, İçel, İs
tanbul, İzmir ve Trabzon böl-

. geleri takımları arasında "Tür
kiye bölgeler arası atletizm bi~ 
rincilikleri bugün 19 mayıs stat 
yomunda ve büyük bir kalaba
lık huzurunda yapılmıştır. Mun 
tazam ve güzel cereyan eden bu 

mü•abakalarda alınan netice • 
ler oldukça iyi addolunabilir. 

Teknik bakımından bölgele-
rin puvan vaziyetleri şudur: 1 

1 - İstanbul 108 puvıı.n, z_ I 
Ankara 64 puvan, 3 - İçel 46 
puvan, 4 - İzmir 35 puvan, 
5 - Trabzon 3 puvan. j 

lSonu sayfa 5 st.itun 4 de) 

-1-

0turduğum gazino - Okuduğum 
mektep - Yattığım Ev -

Gezdiğim yer 
Uyku sersemiyim .. Beograd

tan çıktığım gece saat 11.40 -ı 
tanberi beni utandıracak dere
cede ağırlayan, konukseverlik 
gösteren tren memuru haber 
verdi: 

- Skoplje!. 
Bunu neye haber verdi bil

mem .. Vermeseydi de olurtiu. 
Çünkü eski adı Üsküp olan bu 
durağı, olduğu gibi buldum : : 
Henüz bir köşe taııına bile el si.i-

rülmeıniş. Bir bakışta kendi hn 
dime biliverecektim ki Üsküt~ 
gelmi~im. Fakat hakkı varmı~. 
Duragın arkası, hiç de kırk yıl 
önceki o Üsküp değil. Viran ı,,,. 
kapıdan lüks bir apartım:ının 
lüplüks bir dairesine girmiııc. 

döndüm. Azıcık afalladım bile. 
Beni, sahibi Sırp olan Spla::

dit palru; otelinin direktörü "° 
iyi Türkçe bilen bir Boşuak d~'-

So J ,-,yfa 3 •Otun 1 de) 
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ŞEHiR HABERLE HAZRETi YUSUF 

GÜZEllEff GOZELI ~r o::~~:'z~-ıoouH HARHI TEZYID1 id~r::.: ~n ;;;~ugu~~~ 
Yazan Muharrem Zeki KORGU AL ~....... .r----:-~ 

" - a1 - Be tiriliyor OLUNDUKTAN SONRA ıs 1 ah ı ::~ıı~:e~d~~ 
·ra~ttii!~i:i=·~~eı::: ı ~-::'~an~:S!~:; Aynca bütün vexaletle- D eniz y o 11 ~ r-ı ~E~1?~ 
de birer :.ıtun tepsi olduğu hal- nefsinize hiltim olamadınız? rin mümessillerinden idaresİ bir proje !et terazisiyle ölçecekler. Sııl'" 
de geri döndüler. H.er misafirin Kadınlar, bir taı.utan par- mcrekkep bir heyet Toptan ve perakende satışların hoş ooförün cemiyete lıir.ıaıı• 
önüne bir tepaj. koydular. Oer mak.l!U'loın kanını emerek dın • k 1 k hazırlıyor ına.z.a.ın.t vernı.eınesi.ııi teıni.ıı. e-

d.innet,~ çalı,ıyodar, bir taraf· uru.aca f} • k "d" deceklerd.ir. 
tepsinin üzerinde b;rer gümüş- tan da ZWeyhanın.haklı si..zleri· Ticaı'Ct Vekileti İaşe lfüste. VaSJ arJlll tayın etme zarUrJ 1r Denizyollan idaresi, belediye. Bu cihetten müsterih.iz. 
ta.bak, ve her tabağm i<;ınde ü- ı' ni dinliyorlardı. Züleyha, karşı· şarlığı, bil.tün >ekaJetlerin mü· .. . de.a devir aldığı Hal.iç işletme- Adaletin ı 
çer tane turunç birer bıçak var· larında d.iki!ell Yusufu göstece-- messi.llerinrlerı mürekkep bir if Fiyat Murakabe ltomısyonul Bu telakki, hem müstehlikio . sini ıslah için yeni bir proçe ha· hm .... önündtt!Ud:f~• 
dı. Nk tekn.r saze baı;;lıııtı; b. ,.ğ. b ti lrunılmasuu k oduna ve maııg'a.I kllıınilril.rıe pe- hem de müsta.haili.n aleyhinde . j zırlaımıkb.dır. Bu >rwıwıta fea ~,;m~ &; ~ ıııii-
B "'"l · b'l · kluk - Fakat Yusuf sevildii;ini ır.ı 1 

eye a· nıkcnde ve toptan aatış olmak dir. Depol&rda.n lrillli-'li · heyetleri de planlar yapmakta· ·· .. -'··- ''-.. '-- _, __ y-'-'l .-il 
ı,..... arın yenı ı ennıış o • ı bilmiyoc. Kkndisind- - _,,_ . rarJ:uıtırnı.ıFhr. Hl'yet, bu ayın J•• 1 _._ ...,......., """" ""' ı--

1 pırıl pınl P 
__ ,_ __ , ___ _,,,_ - u• -- Üzere iltl nevi n-..._ ltO'""'_..,'•. _,...._ _ _._ ~~1~-t. ....&.~ ,,_,.a dı V _,,_,___ t • ~ o-fiç k • b' --"' d ubtD 

bearlliı. oJuvordu. ..,.~.._ visaı talebinde buhınsam . beni sonuna <lcı;7u ıçtima ederek fa· "'" ,_...,_ u ........... .n.- .,....,~ """" ·-., , r. ,.,....... __ ve cesı••nnm o- • pe agır ır V4<JJ.e er 
, •Ö'Jr söz~rlc ._,_,., __ ,; Ar t-- Bu narh, toptan 430, perakende ımmgıı.l kömürü mübayaasının 1 tall'ir ''e ta.rlinde:ı .__ .. _ fıı.b.. etmiştir. Zira bu cürmün.: 

Misafirler, neİıa turuııçla.a ~ • ..........,.. "'-"J'Ör. • aliyrte geçeoektir. Heyete '""i'e 1 ....,..... N l• 
tul 

.. _ W. ıahammiilii.m lu.lSl.blı. Keo- ., .. t . , ,.,,_.... ...,._ 560 kuruştur. A=alı:, toptan topta.n satış tel8lıki edilmeti la· rika ve havıızlacda ~ m0s - e yapalım? Bir ildir 0 

görilnce her ~eyi unut _ ar. u.,- 1 dl;;" h . . , .ru.us ep.rı ny~. """"'"=-• ~r du Obmı§la ölm- bnluD" 
men ellcri.ııi uzatıp_ birtt tiuıe y~ ~~~~~ııı:~i

1 
lelikle memleketin ia;ae illeri ~peralt~~e ne demektir! &- amdı.r. lla.halle aııı.lannda kil· törler yapılacaktır. Bu motör· ı ım:z!'dalı ba§k& ~~~ti 

aldılar. Tam k~ege başhya • 

1 
ile baıı;ı. rfun olacak, yalNst :oın- rucvzuımda bütii!ı vekiletlerill. ':t-e itisat müdürlüğünün ~ -=ayeler!e <?ıl mıı bet on !erle Galata ile Eminönü ara· . yoktur. 

et<klan ııırada Züleyha tıekiar _.__ kanutme_ göre i.ske!. ede, Jı::a_yık kilo satıt_ '"'""ft. kömüreilnün smda baHon tsommı- d"-ünW j lıl- ı..L--'- ~ç0··r, -..ı.oş'"~ . .....,. boyl4yacaı.!. i.~t.raki 1-ıin cdilınif olaeak • ,-.-- ..---- ..,. ..,...~~""" ~L, -.rn •~ 
el çırptı. Odanın yan kapısı •- 1 Şel:ıir naibiııın ku.ısı, ay.ap . l ta ve doğTıJd8ll doğruya mwı • ..tışo ile en az bin kilo satan mektedir. Halk karşıdan ka~· ğımu bile mazeret olarak ild'I 
pldı. İçen _Yus~ ciı:1L O . .za- 1 kalktı; hem kendi nıı.mma, htı:ı ır. tahsil tarafından şehir kapı.la· dqıocım11I1 satl'1Jll bir tn1mak 1 ya. ~lt uroza ?m!dedilebı.1ecek • sürmi)'6r. "Bittır ııilsecik ~ 
ıaı.arun Adetine gore ı;u1.ti mısa· ı diğerleıi =ını.na af Wloıl.i; Diğer ta.ı;aftall ııebrimizde i:a· ah u 1 içtilderifı4. ~ bir meeeJe d()' tırleri selimladı. se ışleri ile a.litJcada.r teşekkül· nndab ·veı m ılaa ~'-aralarmda a- •oe ikisini de penkende addet • tir. ı • layuıivle .şioliye &eele gitaıeiı 

K -'"'-'-r, Yusufu go··rur·· gör· .._.. - Bizi u.a.ıuc gör, Z<ikyha!.. 1 . d l.-" "-''- . d.. ra a ı e yap c .... satışlar top· mek doğru değildir. Her halde ! . "".m"" ı usuf1112 bıı derece g'.izel olclı.;- erın e mer .......... eşuııuwesı ıı· • ç k k i02p et:.t.iğiı:ıi ve Harbiye ci# 
mez bi:r tuha! olmuşlardı. Hay· ğwıu bil&e}dik, h hald 14 k.a ı;ıilaül.m(>Jctedir. Bu ta.kdirde bü· tan dükkitı~ ,. depol&Tda l:ıi: malmılı:at mevzuund:ı. OCU a vgası- ıuda ot.mıııohilin makine 1l.lc5!I" 
ran hayran onun yüzüne bala .1

1 

türlü konu.,-urduk. Şimdi ta.ına· tüa ...._.,.,...,lıeır tek bir hi:U rlr milrtan ne oilllrsa o1sun yapıla· perakende ile toptan satış hu. I mında ini bir - dııla}'l8i1~ 
şorlar ve kendi keııdilerU>e: me::ı Jıaı:w.at getir;nif bciunu • ~- cak satışlar da perakende far· dut!raım kat'i surette tesbit et,. bu faciı&nın vukua goeldi~ 

- Bu, insan olam~; mutlaka r11E ki b&yle bir l<Ok!yc gönül toplaoaca.k ve bıınla.nı. lııtaAbı.ıl zedibnekteri. ' mek gerekir. nı sonu iaılia ediyor. },füdafu ve:k:lli ci8 
ınelelrtir! j vermek, periler diyarına lmıLça İaşe müdürü riyaset edecdı:tir. milelı:kiliııi.n verem buteJığıııJl1 

Diye söylısiyoırlardı. Ri.lkiiın 1 olınııldaı:ı. daha ~dir. w..,.,............ Dün Haskıöyde ~oculdar ıLNr eın h1d deYresiııde bıı.lımduğuııı' 
ıerin~ batı\ etmedikleri tütılıe • ı 'Zlileyha, da.vn.yı., lratta .ıafer• ata tes Anadohıdan Deri fiyatları. mııda mtımı.e neticelerımesine bey:uı ediyor. Bu cihetleri ~~ 
silldi. Yuaut, hakikaWll bir me-- 1 ksmnmıştı. Şehir naibinin J-;z.. ramak J<a.la.n bir yaralama Jet kılı kır.k ym-arcaımıa tah~ 
leğe benziyordu. Kasvetli ~ı· 1 nsı, bu sözleri ga,yet samimi"" lık hayvan akını yükseliyor va'--. cıbııuı. 14 Y~ bir ve teıslıit ~docektir. Bııra.sı lıl-
nm içinde bir güneş gibi dogu · ciddi bir taYll'la söv lemi ti.. Di· ' 9QCuk, 15 yaşında diğer bir ç0s :ııe ail değil .. 
vermişti. j . r kadınlar da eski k;u.aatlcri- ze rı• yatı Son g;tuıerde et aarhııuıı ka1 l'iat Müra.lcabe Kaıırıisyceıı. <:ıığu a;tJr ıır<ıtic y&ralUllllltır. Biz bundan sonra.kini dl1ş.iiıı»"" 

Kadınlar bütün hayr&nlıklan ni topyel<1in deği~tirdik\erini i· dırııacatı riftyetJari çı.lr-., bu deri fiatlannın müBıadf te· Tahldkattaıı ımlaşıld.ığıııa ~re y<>nııı:: . 
Ue Yuııufa bakarken Züleyha da ' fıuJ.c eden birer vaııiyet :ı.lmışlar .' yüzden geçen hafta içinde lstan mevvücü karvısında bazı ted·ı vak'a şöyle cereyan etmiştir: j Bu miidhlo -cinayet (kasa di• 
'mağrur ve milstehzi ba.kışlarla dı. 

1 
bula mutat hilatına bol kasaplık birler almak zaruretini duymuıı Hulı:öyde oturan 15 yaşındı& yemi~cğim} ırulı:u buld~u P-

onlan aeyredi10rou. İşte inti - ı Evvele ayıpladıirlacı Züle.)'- ' B11 sen~ hsa.lii bayv.a.ıı gelm~. 'l'e deri t!ım tıatlnnmn ti<:jlre't Yalmp ıu:lında bir çocak, d .. 
1 

JnAn bütün ~er "bin nd' 
kam daltikaaı gelip .<,;<ıtm~., lıfıyı ııiıudi tebrik utıncmcyi in·· rnk ~ı-e ... mel Goçea haft&llın yalnız bir gü. borasından ya-ı-aeım karar· Qğledaı wnra caddeden geçer - ı hattan bir mı:ısibet yektir., 11'# 
Gıinkl'denlıeri y~ptıl.darı dedi • ~sn.f~zlık 11ddediyorlıtrttı. i y- uıua .,,...... ken, bir ar:sada oynama~ . O" 1 ~e hareket ederek d~~ 
kodulan, az sonra, fitil fitil bu- ! Şehir n;ı.ibinlıı kııns.ı. Yus"ııı:a l nünde hayvan bonıası .pay ma. 114'tırmışbr. lan beş attı çocuk lreııdiaıru a- doğruya hallan hayatiyle aIAJı:• 
runlıınnda.n getirecekti. 1 döııdii. YtizUne yalandan ha ·- Bu sene birçok zirai mahsul hallinde 1230 beyt.11 karaım.n., Deri ve kı:lselenin ticaret bor· lıaya alrnı~ar, -eğie11ıneğ<'l baş ·• \ dar <>laa otom<ıbiller ve ı:ıofö~ 

Genç, gilzel ve kibar ı:nisafir- 1 mak istedi; muvaf!alı: olamadı. !er meyuıında dikilme ve yetiş· 240 kwl Kacahıuı. l.66i dağlıç. aanı:la muıınıele ~ Ô141· la.ııı1flardır. Yakop evvela ce- bakhnda bundan~& ba:zı Jll"' 
!er, adeta kendilerinden g~ Başını önillie cğ:meğe mecbµr tirilmea içia en !ula ihtlırıam 2770 kıvırcık, 95 Karabiga, almasında.n sonra deri fiaUarm vap •eı• saşse de, çocııkl.ıı.ı- işi la t:eQbirler alımnaııını ya.ııllll'• 
terdi. Turunç yerine parmrutlan kaldı. ı;tinkil Yusuiun bakış~ gösterilen mahsul patatestir. 2945 kımı, ..., ı:ı,,. Jı:eçiniI 111.tı· azıtınca 0 da mukabele etmiş Bu tedbirler tlmdı mı? tjl• 
nı kesmişlerdi de faı-kında ol· lan deriıı, kesltin ve b:lf dön· Patates bit 8Sle, Koc:ıreti vel şı Y!!D!lm=-hr. Biitüıı bıt ~ d&ki ~ayrşın daha iyt bir te- bir~~~ b~~: .dd tti'I ~[oruz. Halbuki mesele bir~ 
mam.ışlardı. Ellerini:cn şıpır şı- dürıicü idi. Y-ti.o:üne balaun he·j Tr k pt· ~ ..,... kilde kontrolüne imlrlıı Msıt o- ve :r~ .... ...,. ... .,,.,.. ııı e ""'"" yazıldığı v~ gayet -

Pır kan damlıyorou. men 8er9emleti~riyordu. a yımm t:09<!ll _,.. ın· adet küçük bat k.asaplılı: bapw.· laeal< ve bl.\&Üll. baa elleria &- Kavga sonunda Ya.kop bu aJ. sittir. Avrupınmı büyük ~ 
ciye kadar hiç ekilmiyen yerle- nın ~ bir ..,.;1..mı .. rııko- tı çocuk tarafından bir hayli dö. !erinde bu ·m .ka.za1a öııu r Züleyha, tasarladığı pi da Şarapa rın kuıaı, 'Züleylıayıı ,,....__ •- mil oıduğu ınarı;ı!• gayrüalıil l'illm.. · !eri den 14 gı nn ; . ...ı.ıı 

muvaffak olmuştu. Artık on· yararun:ık ıçin yerinden doğrul rine bile eblmiftir. --,-an nı,u.u ~ etmektedir. yükııeişılere m~ 'f'erihniye • ili ""' iÇ n yaşn. Jınmak için konulan wrul ııİP'7 
}arla konuşabilirdi. Alaycı bir du. YUBufa hitaben: ve civaıından alınan haberlere da Zekl adında bir çocuk tara· , de lı:ola.yca tatbik edilebilir. 
sesle: _ 'Bb.i ain1e ... a~nı deiikan'1ı göre mıı.hsuliin, geçen Beier9 Baca tutuşması cektir. blıliaa da sağ bıacağından. bı· j Şoförlük -san'atı ile lnıyır.tııı' 

"uh . fi" 1 · .a~ ----· çakla yarala.n.ı:nıŞır. Yetışeıı • k k ._.. eni . , __ ... 
- "' terem mı.<>:'I r enm, a- dedi. MJ.sır çok büyük ve geni§ nazaran yiDde 25 - 30 artbğı Pangalt.ıda 10! niıı:ıı:aralı aıı· !er Zekiırin ~ yaralar al;· ara~ ''"1Y ert!I. ya.,,,,. ~ 

ziz dostlarım! diye söze başladı. bir ülkOOir. Saywu ,üaeı: kız : kaydohınmaktadır. 1l'I dillıkiinlhı ışleteıı Pandali ğa gaz dökerek ıateg Yalmaıftlr- .. .. . Ya.k rıa.ba s=k hususundaki _.. 
Giinlerd.enberi benim edikodu· !ar ve kadınlar ,...,_ ... ır. Bu··. Bu ·"'·"'- '-- tut.- bwıuasBınaalaton,_~ta.hgeçın.ıJanesı·nvec kal~~! lıatttım. çalııımalanna hak ,'f!f" 

~··- s· k'"- ~.r-... llemleketin muhtelif yerle 5 dilkkanırun bacasını temii:let 5 .,...,.....,. .,_.. -~·..... """" =-
mu yapıyoc.......,.u:ı. ır ,,..,ye tün bu l..ızların, kadıolann en ariJ- ~atıdır J mez. · 
gönül verdim, diye beni ayıplı· güzeli Züleyhadır. Koca Mısır rinde kurulan &ira! koı:nbinele· me:lı: istemiıı, a-1.e ba •e meş· :!::!o s;:;~;,,,=~ V yug1ı fma kan . ett· •. 'Şoför ıcyyaııı mıdır! İlletli tıll'" 
yordunuz .. Hakkıntt Mrdı. Giis I ülkesinde '!"üzellikte eşi olıruyan rin köylüye tem.in ettiği yv.rdım gul olurken garson Bahri oca- -7 den Balat hastitııan"!'~~de~~r: 1 dlr ~ Ailesınde deli var mı<iJt? 
zel ve mağrur Züleyha bu dere· 1 bir kadın tarafında.. seviliJ')r • patates :ciraatini teşvik edeı r.ahpaşa hastabaııeaine nakle • , _,ar' ah rr.ıdır! 
rece kü~ülmemeliydi. Hem keu· sun. Bu, seaiıı için bir bahti,..ar· 9.mı11erdaodir. B 1141 dolaJ'l, • dilmittir. ' ı;.oförlilk mesleğine slilô.ık ~ 
disinin, hem kocasının şerefini lıktır. Ken~den gelen sa- şimdi,e lr:ıı.dar patates zeriyab· SEVGi NELER YAPTIB1R' z lı:i uk d k 1 !ar haklaırl b r" 
ayakla.r albnıı. ıjroamalıydı. Fa· adeti ~ hiç maaa yck. / 

1 
' kik~ ı:;.aıtmı§~· talı- h~~~r ~~~yet.le ~~~e ;. 

kat ai:ıi aldatan bir cihet vardL Züleyhayı sev, mes'ut etın.eğe na pek 0 luıda.r memmi.1d: Yer· 

1 
lınmalı. On.druı sonra elleriııc 1/~ 

Gönlümü fetheden kölem hak· çalış. o ııaaıl isterse öyle hare . , miyen köylü, gıdai kuvveti faz. J / Tile k 'at üzd nd p • 
kınd:ı bir fikriniz yoktu. Onu ket et. Ara sırada bizi de U· la nivaııtallC& huba.bat y~ .· s· k d ·ı. . . k d. . ~ KT SAT tığı c~oz:fa'r, ~hoş!- yabsl' 
t:!;~~~~~i· gt.,:®bo~ı nu~:.:U. wea kızgındı. ~~ :~~~- aaıuiü gayret aarfet • lf a ın SeVQI IStnlO en ısını ' Beykoz fabrikası ayak- ~~tiğ~~~:,S;:, ro!~y: 
yarugmıı .. naıl_o~~ bulunuyor· leyhanın sö~'crine içerlemiııti . ....._...... yaratadıgw ını sakladıgu ında kabılara za'll yapıldı b~ha.ddi doldurunca eller.in~~ 
sunuz. Koleıru gonmcıe o kadar \ Bu sözlere , 11uhatap olunca cuzıhnları - 1·---a] 0 •- at...,.. 
hayran oldunw: ki tururu;; ve- büııbilt\ln . ~ 1 di. Kendini ' kulla tkwıat Vei<Bletiııin voıii,ği mcnedilmeli:== < ~ 
rine parına!tl~ kest~. Ca- .zaptedcmıy< • !..,,eh: San at 0 n tevkif edı.ldı' müsaade üzerine Sümer _Bank Başka yerlerde Qöyle yapı· 
nınızın acısııu hıssetmedinı:z. . - Hepın.i& ue g ""çs!~ gü. l be Bey.koz fabrıkaııı :m.amıı!itı 0 • yo.-la.r. · 

Kadınlar, turunç tutan en.en· zelsiıı.iz ve z.eıı.gi.ıı. insanlarm kıı· ta e Sİ lan ayakka.bdaruı fiatlıı.nııa ..mı: r Sonra tehir ininde bıı sür'at 
rini yukarı kaldirdılar. Bırer rısısımz! Fakat hiç birinizde ,_ " 
çığlık kopararak .. ellerinden tıı· ahlaktan eser yok. Namus de· :mvvellti gün Sulta.nalımet iddia et m i ş, esasen Hay· de 10.15 niabetinde zam yaptl-ı nedir? }daı1 
~çlan attılar. Züleyha. devam nile:n şeye asla kıymet vermıyCYr· · p t Sallı Ceza mahkemesinde garip riyeııin de y ar al a r ı iyile· ll'll!ltır. Zira, Beylt:>ı: .kundura İstanbul ~yesi, soka 
ettı: sunıı:z. HaklnmzcJa.ki 111.tıbamı. revan Or)'11 ve bir dava göriflmüş, asıl suçlu- şıbe·P_2:~ı·stee mizı·~~. ad.ığmdaııı 1 f&hrikası.nın bilhassıı s.6 liralık .:;~::ı?~lle=f~a(~=fy~:.aıı-

- Benim .-·er~mde olsanız Yu· budur. Beni açıktan çığa fub· sanatory larda nun gayri mev.knf mYhakeııJ&. L'"-"'LilU a~bılan biiyülr bir rağbet. Onleri.nde böyle yumurta. Y1J.' 
sufa ha.n~z aıpk ~u.sımz'! şa davet ediyorsunuz. Zıavıallı tal b "b" iline karar verilerek uağdur Bundan sonra Aliyi çok le karşılanmaktadır. Bu ayak- varlanacak dilin düz yollan ger 
Onu yııt&ğınw. hıuıl\'lnIZ .. da"'* kocalarınız da 8İzden sadakat d.ig" er e e gt 1 tevkif olunmuştur. Vak':ı. şöy- sevdiğini söyliyerek davasın· b f' " ,,r 
etmezs=? Hakkımda so •ledi· bekliyorlar. Blitün Mısır ka • ledir . dan vaz geçtiğini söyleyen kabalar bir tiir!ü tatbilı: mev· ren er Ş> cir a.ilevi bir me 
gın•.· iz çlrki.ıı. ,;;izlerin .hepsini işi· ı duılan böyle iııe •'llZlk bu "'~e. teda Vİ edilecekler Aksaray tarafında oturan mağdure Hayriye, ııahit olarak kiiDe kOD.u!.am:ıyan ha.llc tipi a· leden dob.yı ıpdece3i yere siiJ;' 
tıyor, duyınamaı.lıga gelyor- nin haline. Kadml:ın ahlikı;ıztık Ali adında birisi, bir müddetten çağırtlmış, demiştir ki: y:ı.kkabılarımn devlet müesse-

1 
yor. Diinyall!II hi~ bir şehrind~ 

dt•Ll. _Ben! d~llere diiş~<l:iinü.ı:. 1 içinde yüzen memleketler çabuk Akşam san'at okullarına de- beri metres yaşadığı Hayriye - Ben davamdan ~·azgeç- selen tarafın~ imalindaıı değil :ıa.ttA şerir hııricindeil 
WJl.' 1 atle eırışmek,, ihtıyacını hl sedi-

Şımdı Je bem :ı.şkının esın ya - çökerler. All:ı.h beni Mısır ka- vam eden ve ya.şiarı aza.mi t.ah· ı adında.ki genç kadlin gözünden tim. Esasen orta.da dava eda. I:ıa.;ka bir şey değildir. yollacda bile buna müsaad~ edil' 
_l~!l ddııyanın en göze! erkeği_ni dınlanrun şerrinden muhafaza sil çağı olan 20 yaştan fazla ol· kıskanmaktadır. oek herhangi bir şey de yok(!. ınez. Sür'at >"llPmak ııeıeca..ıı.ıı:l 
, aıı... etsin. Zmdanda çüriiıneğe ra- mıyan War ve yardıma muhtaç !fayriye ise Alinin bu de~.e. Yanımdaki delikıı:ıı.lı teyumin 'Fırınları teftiQ. . tatmıık • istiycı:ı.ler (otod.--oJn) 
r 'lo zıyım. Bu andan itibaren Züley· WebedCn prevantoryum veya Ustune dU~mesıne ve_ kendisını oğlu idi. Sokakta rastla;>tık -s t.ı.ra gi..:crlcr. 
ıyen; Saba ... ı ha denilen bir kadın t&rumı)'O- çok kıskanmasına r~~· o ve konuşmağa başladık. Bu Son yirmi dört saat zarfında, _,_, 
~- - -- -~~~-·-------~-·- -.-· ·-~ ru.ın. Kendimi sadece efendim sanatoryumda tedavilerine he- nu kıskandıracak her turlu h8: sırada Ali çıloe. geldi, ker4\.- İstanbul semtindeki !ırınta.rda A~pa trcnleo-in.de iki maıv· 
·-- - -· ~~------··· -- ---- Potifarm kölesi addedi•'oırum. yeti sıhhiye raporlarile lüzum reketi yapmaktaıı çek. ınmeım. ş sine;.,; anıa~~·ı?a fın;ıa.t lnra.Jı:. nist ·vardır. E'iri~i'nin ansızın de--

ABONE BEDELi J '---et ..,,. ........., yapılan kont:ollar neticesinde li · h t f.. t ··1u·· • 
Beni isten;e zındanıı. attırır, İS· gösterilenlerin de diğer talebe- ve son glinlerde Alıye _ıilA.U_ mııdan kavgaya başladı. Elin- j rmesı w va :ı uce en o . 

Tarkıye Ee<ıebl terse öldürür, isterse yaııatır!. · nin tabi olduğu şartlar dahilin· ederek bi:r gençle sevışmege de bir jilet vardı. Her halde 2860 adet eksik tartılı ve; bozuk, vermesi ili.imali diişiJnülcr<:' 
Züleyha da misafirleri de fe. de bu müesseselerde tedavi es , ~lanı.ıştır. · .. . beni korkutmak .istiyordu. Fa· elı:mek bulunmuş, ı:nusııdere edil böyle bir tedbir alınmıştır. 13ıı 

~E~l~~ı': 1;~~ ı:r;. ~:~ :'f. na halde bozulmuşl.ardı . Yus!lf, dilıneieri u görülm.. ve Fakat bu h~ çok surm~lllll! kat ben bu sırad:a. başımı salla· mişlir. şoförlerin yanına bir de r.1u • 
onlan adam ııkıllı tahlı:ir etmiş· Maa ~ kale . . ut ve Ali muttali olarak kendilen yınca kendi kendime çarptım. Aynca Silivrikııpıda Fırıncı a\fa konmasını istemiyoruz. f.ıı.-

3 A'YLIK 

1 AYLIK 
~C'l • to~ • t i. Fazla söylemeg· e lüzum yok· karar n e tınm tas- J ne takibe gı'rişmiştir. Nıya· Ylizüm kesildi. Bo • l •t soförun·· avy•Q ·~ hut """'"· ı;o • oCO > d.l · t • · · " yonun ekmekleri acı kuyu ~ · ..., J~ ~ tu. § '1dctle geri döndü. J(apl- vibine arze ı mış ır. yet geçenlerde, metresını so· Halbuki, Hayriye, vak'a Si· Jı olMamasmın sağlam bir sıı· 

yı hızla açıp dıvarı çılı:b. - k~k~ mahut. ~en~le bera~r rasında poliste ve müddeiumu· suyu ile imal ettiği görülmü.ş, retle teıniniıri istiyornı:. Bu ted• 
Z .. ley:ıa, sapsarı kesılmi ü. çılayordu. ZUleyba, dedikodu - gorıınc.e, ke~~=. kaybetmiş :ınilikte alınan ifadesinde bam hakkında ceza kesilerek, aynca birler ııiınnx>zs• ve burulan ;;oJI• 

Hırsından ağlayacak halde idi; cu misafirlerinden . intikamını '1e cebındelti Jıleti çıkararak başka söylemiş, şöyle demiş- sı!ıhiye kanununa muh&Jif ha- ra roförler, '1'Yet sıkı surelı:: 
TAKVİM 

Hll.IR 77 GÜN ~02 AY i 

1360 21 1357 

c:m zie~·ır EM ,1u z remmıız 
ah:r 2ö ı 1941 . B 

- Bu küstah artık zındaıu almış; fakat son dakikada Yu. uzerlcrıne ablınıştır. ti; reketinden de adliyeye veril • zabıta konJ,.:'1ür.e tabi tutıw 
l:J'.<etmiştir ! . sufu kızdırarak onların yanın- Delikanlı kadında!). daha kor - Ali birdenbire üzerime,a· mi tir. matlarsa bu gibi kazaların oıı· 

Di e baf;1rdı_ ı.r.irahorun ka· da !ıacil o!mııştıı. Bir kölenin kak çıkmış ve tabana kuvvet bldı. Elinde bir jilet vardı. Beni Bundan ba$ra 42 esnaf da !erine geı;.ilemez. 
rısı tasdik etti: kibar misafirler huzurun<ia ha· f~~ Basür'a~e ~dmla~~- yere yatırarak yüzü.mil kesti, muhtelif suçlardan ceı:alara Biz yalınz kazalara kurban"' 

- Haklısın Züleyha! Onu nımına bu şekilde muamele etme ın . ynye ,... 0 ı ta.m boğazımı uçuracağı sıra- arpılmış !anlara değil, şoförlere de acı<b; 
zındıuıa atunııalısuı!. si affedilemiyecek kadar büyük dolayısıyle koşup kaçamamış da o.,oo-l '-·-"--dı. ç tır. gun· iZ için bu satırları ~-'1ı!ı· ve Ali k dis. . tır.ı.- y~er .............. ·•, .,..,,... 

Zındancı başının kansı daha bir kabahatti. Lakin onlara ne en ını yere ya Hikim kendisine bu ifadesi· Havuza düştü 
Pazartesi zalim davrandı: olu·...,..,.u? Yusuf hakkında hü- rak_ jiletle yüzünü bir kaç ULUNAY 

.,~~ yerınd lam b Kadının ni oı...·~-ı.. do"'"u söylemesin· Vef- .. - Molla Şe--'-'"' ~- , • • • • • • • • • • 4 

Güneı - O küstah sadece seni değil, küm vermek hak ve salahiye - 1 en yara ış r . ~...,~= ,,.. ....,.. ,......,..,_.,n u-· 
b-Jti de tahkir etti. Ona. z--"--"a tini kendilerinde nıaml buluyor· feryadına koşuııazılar, Aliyi ka- de ısrar etti. Hayriye ise 0 sı· hallesinde Cami sokağında 9 

Oiilo 

4.4-1. 
lklo~ı 

8.42 
16.!8 

ll.tO Eza.el = I çar1re yakalamışlardır rada şaşkııı bir halde olduğu 

1 

4.46 -: 2,2ıı \•&ti her gün on tane de kamçı. attır· !ardı? ....... L _,_,. l&rak bu Tevhl olunarak Suİta.ııah iı;j.n bu sözlerinin doğru olma· numarada oturan Hasanın tıeı; 
Yatoı 1,,. .. k ma!ı, ki bir daha namuslu .kııdm Züleyha, ,..... ua;.ıuı o . - dığı:nı, şimdi doğru «iyled.iğini ya.şrnd8.ki oğlu İbrahim, Şeb-

Ak,.m !ara dil uı:atması.n.. saygısızlığa da içerledi. "Yeter met sulh .c~za ma1ı:1<cı:?esıne iddia etti. zade camiinin avlunsundaki ha· 
12.M 1.SS •.00 Ezan; Çaşniıirizı karısı ise: artık, fazla ileri gidiyorsunnı:,,, verilen ~evvelki gun mu .... _ "--'-e __ ,._...__ 
ı 9.~6 21.!l 2.36 v.-ı _ Evet, dedi. Onu zınd""" at. der """' hemen lıahsi d ..... .,...~ _ hakemesuae bqlaıımıatır. DUllllll """'"" ............. = VUQUl duvanu ~ıkıp oynarken 

------------' tırmalı, fakat kaJn9l•tz.ı~.. di i,;;:ıınlar Züleyham:
6

i~ Ali Hayriyeye yabancı bir ~~h~tev~ı;~, ~~ birdmhire muvazene~ ı::ıs . 
-- D i K K /.. T ~ Sa.ara güzelliği bozulur. Bir ıııoo ruğm; amay~ Y~ balı· e1:1rek yıı.nııı.da o~duğu halde h~dalri ~ bildinn.....,ek becierek "uya ·· ur. 

•Yen: Sabah• a gllnd•rllen yuuar det zwdanda. yatıa.ı:sa. alı:lını ha· setııaez oldular; yenJ bahis mev- 1 rutlayınca _kendisiyle kavga.- tlzerede kendiııiıli serbest bıra Ç"oeu.k boğulmak üzere iken 
ve evrak netee<lll•in •d•lmeaı.ı laoa ııma toplar; yaptıltları.na ı>itıman zuu etrafında koauşmağa baıı· ~ ~~dı~ bu sırada el;& Jı:an.k ın:ulıakmıen.iıı ı....ı.. bir kurt&nlmış, baygın bir halde 
Olu-. m·· ve bur.l•rı• k.aybolmaaı·· olur ve artık Züleyhıuı.ııı e~""'-- !adılar ve biraz SOlll"& da müsa • elindeki Jiletin kazara HıP.yrı• ~ ......... 

'" "" - den ..... ~ •·'---.'. -~ ade aıar-'· -""'p gı"ttiler. yenin vi;~-..,.. saplaı:bğuıı. güne talikine karar verdi. Haseki hpsteQl!fiDe kaldırıl dan dol.ayı hlç bir mnuilytt kabul ~.. ._.LA.IU.l,1..I; "-A ~uu ~ --

Böylece her kafadan bir ses ( Ar!lııısı var) -.ıtır. - -· ' ednar. ez. 

Ticaret Vekili 
gitti 

Bir m:\ddcttcnberi ~ehrimir. · 
de l."-'!uı: ı Ticaret "<t ~l':'ili .!ıltıl' 
lat UkL'<m cii:::l :ı.k 31.ı.l:.! 'r~.: 
Au.ka.raya :ı•.:d.c · \..:t..~!9tir. T es.· 
ret v~kili garjıı ti~ar<:l ,·d<° I<:' 
tine bn~J devair miid..ürlcri ' 0 

dostları tarafınduı u;;ur::uı • 
m.ıştıc. 
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LA / .SSill2llllml .. Cl!Jlııı:ıı~:;;ızıStı:ı;ı~~ l ~~•••••••••e•ııe~t 

SON ... ~EYAHAT = 
1 iiıcmııııH_e r_S a_b:ı:ı:ııııa_h _,. --=: S r ~: '7t r a 19S1 g-., ~ :=-

1 
!Jfontre11hs' 11iiı1 -~~--••HfoGllfHH: .. ~eMrtU •u~•ıı••••••MMIN&lllllllMH•• I 

1 1 Faydalı bir hit~o 
re,~ trırnfı 1 i11d wyfrıda) 1 

~ı karşıladı. Kapıcı ve 
~ OIRn temiz pak bir <:ingc
lr;kanlısı da bagajlarımı al
~ :e yanca bir Macar - Yut bayanı odamı gösterdı. 
. lalvan - Yugoelav bayan 

Iİııı bırakıp ölt:kİnl' yardıma 
1tı \'e bana gizlice sırıttı. 

lıatta ya hudiee konu~u -
'. Kapının dı~ında Arna
~ hir ~eJ;i~ıı;c oluyor. Bir 
<cu Turkce: "sigaralıklar! 
1 ~llbuklar ! .. satıyor. lfar
'Ylıanenın granıafunu .Ma
Yıı Bulgnrlannın eskı ve 
r- EC\' _la türküsünü zır· 

~ ~t:y ! çok ey! dedim i~im-
Alı.Jülhamidın Üskübıinde 

'Ilı, _· Yok~a Yugoslavyanın 
ı/Jl'Bindc mi? ,_l'encercdcn 
:ın... Hayır. Tarihin mi
' buradan Abdiilhamidi bü
•kını taklavatı ile söküp at
l.ehne bir modren Avrupa 
ı?i oturtmuş. 

1 

lrıhin mimarına soz yok!. 
ı <le o lak ım taklavatı dıim , 
"derek yerın!' "Yeni Türki- ı 
ı·; oturtm3<lık mı? 
:ın ıla "en üstün Tüı kiye .. 
!'.ını:ı kapı kordelasını yeni I 
e kE'>itireceiiiz. 

"si!; Matıır.bay.ını bir kart 1 
·Uzattı: Nike>la Yo,anoYiç ... 
faıl ~eık nıL>.ık ve sosyal bir 
•r. O ÜRkün PreBbürosuna 

' 0~ edilmi~. Büıod;ı çalışan 
)lıkoıa YoYanovH; arkada~- ! 

. ko~mu~ .• 
X Yoya~o\'iç, Balııalinin 
u divanı hümayun müme
"""'-"i kaı!Jr Tiirkı:c bilir. 
karayı! ıı miilkiyei ~a

len ve huk~k fakiılttsinden I 
nılıır 

~ki h~rkiHnın tercüme ka-
. hiilefasırillRnclır. Zatıfılılcı i 

' "'111l'rimt• k:tr~ı <;_ok sen1p~ -
e ~anıimi ı·Liründüler. Hur
'. Ve itil~fçıl~rln bılmenı ne- ' 
h llumf'lii~ahan<>yi . o.n bır 
~ eın bil' saat, h .. m ıkı tlakı: 
<ııı üc: sAııiyf'tlc kf'ııdıkn 

, Yok ettik ten sunı a bay • 
i"°viç de a,Jma dönmtğe 
1 
Ur k~lmıe. 1-!ir çok keınso
kıarda buhın,Iuktan soma 
~ekedc ıyi diıriisl ~ır İf 

1 kon~olosluğu etnıı~ . 
'lııd;, yeni Türk~e<le müle
..._ ne diyorlnrna i~te ondan .. 
'"llbiiroda iı«rf'tle çalısıyeır 
~•nuk Türklere böyle sami
'~:ıdaşlık ~ögteriyoı. 
llay Niknl:ı • ıı.,·a sıcnk 

~'"· ne de1'm, •öyle bir do
trı rnı ? . 

. l\bdial'iz emıfoiitlin!ıe mü- 1 
'"Yını. Nasıl arzu buyuru
" bendeniz it;in alelres ve el-

1
1 

~ . 
Ut~''azdJDl. F~)- . )-o·vanovır, j 

1d(·nn bir samımıyctle ~s-
11!ğın kalatagııu sandı~m- 1 lazıın olur diye vaktıyle I 
'a da gitmi~tır. Heı:n. Mı
nesine ve neresine bılır mı-

'' C · ·· · ' F' ~t 1 
· amıyıılc·zlıcıınc. ,v,. • 
· küllivcsinde iki ·ne dız 

;k <'üi·ütınÜ!-"tür. O kadar 
~.fya· baş mül_tü<ümlen ç?k 

1 
.. ıyı arap~a bılır \'C (!~k~p 

r~~linden u>k llalıa durust 
u,,.l ezan okur. Bana hır es
l Çt:kti. ağzımla bl'raber ku-

İçine Rum Earraflar kan~ -
' - . t'k · aı;ır ağır faizlerle ıı; ı ·raz-
ı'aıııldı. 'Bu ugı.ı~nwlar sc -
~le <;ürdıi. Nih;ty<'I ahtt'aklı
~ _tazyikı ık '-"'"' malıkıı~e 
.ı,'ı:n ~ılrnrıhli F;ıkııt Lıkdır 

1\ kıymlli \'H(·cek '"rvet .sa 
, n~ru!p ? Bıı (Karım lgdın· 

kadar yalı h ıı JP oluyor, 
.!"·e lir.ı 5arı...1ıı .. ıı koru . bal 
~ 1 tınenıiı; l'l nıl1nn. d •1'lİ)'Ot -

• 
1~l'l'ı..;~yi de, y. h)'I li.1, koı:u: 
ı~. kurtaraeak hayır ~alıı~ı 
karııı koca~ı uldtı. Mahl<a-

~f·ı{erint.len <:ok a...,ağı biı_· f~
._ •atıldı. Pa">uıın ilk fıkı'ı, 

'1~~. yalıyı tamamen yı~ınak 
''tınc dalın kııllıını~lı bır bı-
~aptırmal<lı · fakat yalıyı l»1. 1 • 

:~ aldıktan f.{)nra içinılckı 
•nııtı nıal sahıbi göııle gö
{ bütün bu ı;üzdlildeı ı yı
~arın kazmalarına bırakrnıt· 
•1Yamaclı. Hamp olan ye!'le
~0rıtkün mertebe tııınir etıir
, lf3tedi. Afı~ırlı zerıgıne bu 
,~.tamir hiç 'il.İphcsıı yepyc

~'lıı Yalı yaptırmakl<tn tlaha 
~fhya '!.1al oldu. ~falikanenın 
~~e guwlle~mesı ona zc·vk

&•ta sarfctti~iyordu. 
<\•~anın vefatından "'mra Dil 

r lıüyük yalıyı kapattı, bah 
,1;~ bir tarafına yeni. bir bina 
~ •1 ı·uı. Ra.'jkaları ıçın koca
,;. bir yalı olan bu bina bü-

~ıı yanında ufacık bır hah
~~ kulübesi gibi kalıyordu. 
bil.>.ıı Prensesi ziyaret i~iıı iş
~\~ baiıc;ıYan kulübesinP gire-

laklarımın da sııl a rı nktı. \ 
Yan yana yürüy»rıız. ı 
hte Tuı·atinin ı;aziııosu .. Kırk 

yıl önce bur Ası Üskiib[in ( J'ark I 
oteii) ve (Yat kliib) ii idi. ls- \ 
yan misyan, pala\'ra malana 
diye saraydan ye Babıali<' ,., < 
sızdırılan paracıklarımız - erba
bı tarafından - burada öğüdülii
yordu. Babalarımız zabit idiler. 

Ye biz çocukları buraya, ba- , 
b3lanmızın ardın<·a bir lokum 
yiyebilmek i~;n gelirdik. Baba
larımız, dayılaı·ımız, an1cala- 1 

ı ımız alt katla bir<:r iki<;er ka
deh içip biraz kunı fasulye yer
lerken, iist katlaıxla meşhur 
t3~~raktar1ar, ıi"e!-thur sll:lh~ör .. 
!er. me>;hur e~ı ·•flar kafeşantan 
kızları ile yamar yamaca ,,am- ı 
panya i~erler, ııtuz birle bakara 
çevirirlerdi. \'(' masallarım da · 
- Ro~ilıi'n, Rokfellerin masalları 
<'ibi - halk şaşa ~aşa dinlerdi. 

!)imdi e•ki Çiçekçi sokağının 
<'ski mar.ıa li ıdınından dalı:ı rok 
ilıtıyarlamıs olan Tiiratıııin 'sa-

yıldöniiınii s H ı• ı 
B ~~nl~~~~;i:~UXY(!,:,;;~ o V ' ye E9 an ar 

deruhte ettiğimiz günün dör- ı «I · 1 
düncil vılım idrak et.ıni~ oluyo- -- -

~\1ii ~~-~iy:~ı;~ak:,~;~·a!ug~~: 1ı Bı"r ay dan berı" de va m e Jen kanlı 
riizlü bir iş olan "Boğazların si- U 1 
liıhsızlığı ve Beığazlardan ka-

yıtsız şartsız gl'çiş •erbestisi,. ; muharebenı'n ·bı'laAncosu ilga edilmiş ve kahraman llleh-
met~ik Boğazlan bilfiil i~gal e- 1 
derek bu kadim ge~it yollarının 1 

9 

. tarihi bekc:iliğine yeniden başla- 22 Haz'ran 9'!1 Pazar i'abahı ------ Tebilğlere göre taınruz uç -
mı~tı. 1 şafakla beraber dünyanın h•y - Yazan: !arı bugün suralardadır. 1 

Montreux müzakereleri sıra- retleri i~inde başlıyan Alman ve Emekli Kul'maw Şinıaldel•i kol: Bir haftada, 
FmıJ. bazı dünya gazeteleri. Rumen L~arruzu bugün tam bir ~ Stalin hattını yarmak ic:in yap-
Türklerin ö~ e\'İnin kapısını cm- ayını idrak etmiş bulunuyor. Bin başı tığı ağır muharebeler de dahil 
niyet altımı. a.lmaktan ba&ka bir Bu müna.:ebetle bugün dün - olmak üzere 220 kilometre ka-
şe· olmıyan bu pek tabii hakla· yanın en biiyük, en modern ıki Zeki G OD ER tet ;iş ve Leningıad'c- !J() kilo-
rına yeniden sahip olmalarını orduRunun <;ok kanlı ve ağ1r za- ------ meıe yaklaşmıştır. Bu vaziyet 
memnuniyetle kar$ılamamışlar y'atlaıa mal olan bir aylık mıı- , te Fiu cephesindeki Rus ordu-

d .. b ··h ' ·a· · · tam manasile elde edunt'mi~. ler .. ı \'e unvanın u mu ım gc,:ı ını lıar~belerini .u.mumı surette ~et- sunun gerileri tehdit altına gır-
ellerimizde tnlundurın"mızı kil' etmek 1aıdeden h~Jı dcgıl- dir. nıekte olduğundan Latloga gölü 
dünva sulhu baliım•ndan bir elit E..as~n böyle Jıiı tt:tl•ik az ! lkiıı<i wfha: mıntakaeıııdaki Ruı; oıdubu • 
tehlike saymıs.·Jardı. ı " · t 'kb l ı'ı·n de l' ı' e k d - .. tJ k 'l g· lonlarında ne ı-:t.•rdar. ııe bay- C'."-'" 1 ~· 1 . a 41 ·11 1 ~ .ti \·_ - , Yani hcırbjn üçüncü J,aftası: şar a ogıu sura e c:e 1 me c 

kt b .1 k - Halbuki bugün artık anln~ıl- rebilir. ~imdi geçen bu bir a y- Uıııumı'yotlh. lıer ı'k ı ta,··.ı1 ,·µı·n başlamıştır. j 
ra ar. ne ı m«nı ne arın aı;· Jık (leweyi üçe takı;im tdlJ'1i'(·I<: ' r ~ 118Şim~i~,~~~s~~~~~J0~;hhiye :;\a~i~lu~:'ırd~i ki Tiiı~~,f ~i;'.ro Riı ;,., i Mfha: ~:aı~i~e;;':~~~~'e ~:~;::'.;;;:~. ik- • · ::;;;,~~:d~'.~; ~~:~b~k'trn cep-
dcpc,su .. İçim "aııdı ıl"'·'m Yic- ' Tiirkiye ki. müt~yakkız, fakr.t Harbin m· iki haftaı;ı : h.ırn- B d el Al 1 St r j h - 1 1 St l' h l 1 

1 
, ' ' du" rı·ı~· e,·,-.ıs.·blini bıitün cihana • . db Baltık deıl 'ız'.l·ııe \i' ran u evre e man ar ' a ııı eyı yaran :o a ın at ınııı 

dansız ık etn1ı'ş r.lııı·urr . H'yır, 1 - , ' ' "''nlL <n · '1 · J t .. kt k 200 k'J • k d b l 0 t.osdik ettirme!!.:- mu,aff:ık ol- ı . 
1 

b 1 . . k 1 1 ıa ınııı uçn no asına arsı ı ome.re sar ın a u ıınan 
içimyanmadı, Jeıahlatlı , Milyon- t S '.B. zl 1 k 1 sıma uz ıenızıne aıar oan y:;rma haı;ırlıklarındr l ·ıı. ım - ı '160.000 nüfuslu büyük doku· 
ca öztürKün ba~ını ·yiyen bu mu~ ur. ~ayc·t oga ar c.ı~ı ~ a 2400 kilon1etrelik (·epht· iiz<·rin- ınu ... ıar Ye fakat ası 1 1nlı h;.ıp ,_.t. ma sanayii merkezi Ye- tren 
topraklarda artık Türke mı!- ı saydı'~ Mchn::ücik Boğ.da- ne Alman. I~in, R1Jmrn "'' Ma- tii<l<ri yarma mınta,.,. : ~rnı <liiş hatlan kav~ağı olan Samole\"sk 
~allat olan wba drğil; Türke daliı nöbetine y~niden ba~lama- car ileri haı·eketi ba~faıııış ~. u- mana belli etmemek '"'" buna şehrini zaptederek bunu şarka 
hürmet eden, Tüı·kü bilen ve saydı, B?lkanlar yıınmada~ı- ııut iherfaıd~ki Ru• hııdııt ],ı - «ıH•r ol"ıı diğ'er m•pt:,l<:, Jarda doğru gectii!'r. 

Muharrir arkadnşlarımızciall 
lskE'ndrr Fahreddin Ser-

tdlı ııiıı "Çocuklaıınııza Mııa-

.şeret der~Jeri,, isimli bir kita .. 
bını gördüm. Memleketimizde 
rlk dt'fa olarak bu mevzu üze
rinde ya c.ılmı~ ul"n bu kitab! 
merakla tetkik ettim. Eser aşa
ğı yukarı bir mektep kitab. şeli
linde yazılmış , evde, mektepti! 
\'<' hayatta c;ocuklara öğretilme
~i l~ZJm mua~~ret kaideleri mu .. 
""ll~kiyelli ve giizel bir şekilde 
ta 'n if ve t....&tı ıı.iilnıi'1Jr. 

E · rin bir hu"n 'iyeli de ay
ncı garpten Y.op)1l erlilmemu~i. 
yn7ılırken milli to bıye sisttmı 
mizin gfüıöniind C' bulundurul 
rr:ı;, "i' ohna!:udıı . 

Eserin faydalan 

B öyle bir <:ePrın, çocuk 1arı

mız i~;ıı .. rı.ettıği faide 
t·ok büyüktür İtiraf etmek la
:ıımclır ki, mekt ~plerirnizde ço
uıklarımıza ial:.bı muaBe:ret na· 
mırıa hic;bir ~e~ öeı ctrniyoruz. 
AiJc;crimiz Cl t..:<•Cukln11n1n bu 
J. yat bilgisini mektepte alacak 
1a1 ını dii~üne-r(·k bu hnsusıa 

ayrı b;r itin göf'.tf'rn1iyorlar. 
Btmı_tn netu.·~ olar~l.;, ('.Ot'Ukla-

• 

Tii.rke hak veren bir iıova \'at'. I nın sulh iriııch• ya~<'l.yan kıtala- taatı gcıi altılarak Slalin hat- ı:oslcri~ taarruzlaıı y .. pmış - Bu kol halen Moskonı istika· 
Tüm tinin pnın<laki tahta pcr- I rını d,ı çc.kt.an harp ate~I sarmı~ tı ile hudut arasındııVi "' azidc brrlır. , metinde ilerlemPktedir. fl. z ger ııhitlmndl', ,,. 

deh bo•. arsanın önt.indc dur _ bulunurdu. bulunaıı Rus sahra. uı dularile 1 1 • 

1 · ı B • ı rıtihap edilen ,.""'"· 1>1mta-dunı. Yıkılnııe biı var•ın>n, q. Dünya \e ınsan ık ognz arı meydan ınuharebelerir,e ıziri~il-

1 
, 1 Cuıup kolıı: 

" ' ' k. 'I" k ·11 t' · ı· kalan ~uolardı: kılmı~ teml'lkd g' izlerimin ö- namus ar ur mı " ınıo e ıne mi~tır. IUyefi ı·evirdiği söylenroeHe· 
niinde.. Bu , ökiik temelin üs- bırakmakla ne biiyiik bir- isacet Bu muharebelenk ./llnc;<nlar 1 - Şimalde Letı;nfı ıul ve diı ·. Bu mm taka, Stalin hattının 
tünde surı boyalı. ~ık yapılı bir göslermi~ olıhı~u - bu@n bilfiil sıklet rneı kezlerini ct:~'l,tnin \lf- ' Fin cqıhe~iml~ki Rıı< oıttu"unıı ceıl< kuvvetli bir mıntakası ol -

k · t't 1 <' ı ı•tıhdaf eden Piskov "~ (ostroY as el'l rüşlüyE ·i 'ardJ. Ve ben 1 8 " 1 0 mu~.o r . ta kı8m>ntla kullanmıR)aT· v(· ~ok malda beraber Ukranyanın meı 
oı ·ada sınıfın11ıı bh·incisi idjm. Boğ·azlaı1 n ezeli Yt tr.bii bt~k- ~~ri ~~(rayı::darja (Mitı,..kJ '" JllJntnkı:ıc:,l. kezi ve ayni zamanda suJh 1.a -
Sol koluma üc tane e~ki sekiz çbi Türktür ve bunun b••ylc 01 - Pinfk mıntakasınw .. ki Hıı< or- 2' - ;.foskoYayı i<tıLu.ü <'den ınamnda bile mühim bir skerö 
rnkamı gibi bir ~e~il ~avuş ni- i ma.•ı da beo;t.riyet iıcı; l'iı nimet dulcıını zırhlı ve moti.trliı ],ıt'a- Mohılov. \'itebEk n.ıoı;,h.u.ı. merkez olmasından daha ziya<I<' 
:;anı takıldı'.. SınıJımın biıincisi ı · olmu:~tur ... Dunya Ileı~a~aı'. bek- ];lJ'ile (~\'irerek kı<meıı irnha 3 - Ukrnnyanın rnf'rfitzt o- t-.i.viye edilmiş olması muhte 
ve kolunda uc ~:erilli nışanı olan çı~ının yukS('k duru,tısnıe ve '"' mÜtlb3kiEini de e"i r almı' _

1 

laıı Kiyef mıııtaka~ı i h.ıradan mtınır. Bu bölgede Dinycf~r 
<:~vuşu ıdim amnıa. ~ıçıma on 

1 
gıJh gış~ıı. bitarafit:ine inanını~- Jaı·dır. )r.pılacak yarmanın ı.l-d(•fi; n1..·! ·rinin çok geniş tabii bir ma· 

bır sopa \'e a:..zınıa ıkı el tersı t•J' n inanm~kta ne kadar isa- Diğer cephe krnımlarından; Kıyefin ' işgalinden '\<,~,,Hl E' Uk- ni olduğu nazan dikkate ah . 
yedim. bet etti"ini d~ \'Elrnyı tı-yit el- 'imalde ıMurmansk l i~lıliame- 1 ı anyadaki Rus oıduHur11ır Din- nn su muharebel<"'rin ne kad~ı 

. Ne_ ten~c~diın. ne ha) l~,z .. _De- 1 mi~tir. " .. .. . . . ı' tinde hafif bir ilE-rleıoe, Lcnin- J yepeı_:' i ~ark~ geç~!"ı~d<-r . cenu- '.>gır cartlar oltında cereyan tt 1 ılım ya ç.nu~tıını, <:avu"." Ö~lc Bzearımızlrı eınıneb•lırız. gıad cenubun<la Phkcw'd;ııı Ki- t.1 haıadenı>e do;;rc ~H<ıRtırı- mektc olduğu anlaşılır. 
ıdi de n<ye kötek vedim? . , " y .. fe kadar olan sahana Stalin l J;ı_ ıak ım.hası olabılır. Eumm ı- f . Bazı yazılarda yıldııım har-ı 

Beni dö,·en hocamın hter sag- A. C. SAR.4ÇOı.,LU b J ı 
-----""",,...,.... _ _ ..__,_ hattile tem.as edilmiı+ .. •f d. ah" cı.nrl_ıı· kı Ba~.ara YP hııt '''un - 1 hin __ .in suya düs .. tiigu·.·.· il~.ri siirül· , 

geJ ekse nlt ~ H pır·, . .,. •okaktı.rda 
na~ıl hareket ı-dtcekkı ini iyi 
bi'ıııiyorlar. Biiyüklerile ko-

~:(ınşürken c.)ş1_ın dikk~t etme
lc.rı lcap ederı !;C·~\-It~ri öğrenemı ... 
yor lar. Adaloı miı«secet lia icle
lcrını ancak ha~ n tta k!'ntli t•c· 
riibt•lerile, Ötl .. kinin btrikinin i· 

k":;.ilP, parc:a pm ~a öğreniyor

Ja "· 
l•tc bu e>-< ,Mıık teıbiyes:ıı 

d<·l<J bu biiyiıl, ııe.;Jıığa ce,·ap 
nn·rek mnhıydtedır. 

Bir fikir 
sa dili, ıster "lduyse ruhu af- , 1 ı k Al R ı l 
fetmesı·n. ""-n bı t b b k' • S>i kaldı. Elinin tasi ilr vurmuş- cenuba dogru Baı;aıabva ışg:ıl ''' ı man 'e umen on '1 a - ınuşse de harıta uzermde per-

,,.. ı ız ıra ı, u ı- ' · • .1 . k n· t h · · k b l hed f k ı ı Kitabı kft.J'l~tırırken mektep ııi kırk yıl oz benliı{imde "akla-1 tu. Eli de ne ağırmı~! O ina< et- edı eı.c. ınyl's er il{ rıııın <;ar r-.nın 3 Pı ıca e 1 aı"1 ar n- . reri alan bir askerin bu fikirde 
dını og·ı d .. . tti O l I ti ben inat ettim Hiç olmaz~a ı;ahılındekı Rus mudı,fa<ıl< lrnr <lHkı Rus ordusunu te~uıt dıııekj olamıyacağl gün gibi a ·ikfır · ı programlarım1zda böy:le . uma :ı. ogre m. c ·a · · · · 1 1 J kt · 
ben ölünce benim hesabıma sak- İ (jö ~ili Otoman) dedirtmek iste- şı ası mıştır. o '<l g~re · ır. dır. Bir hafta içinde >asatj 50 bır dersin nt'd~n okutulmadı-
lıyacak: di. İnadım inat kuJülaı;m iki ka 1 Bu ilk iki haftalık muharc· - ü~,iııdi t>·lflıa: . j kilometre derinliği _ olduğu söy-

1 
ğını dü.şündürr. Hayat bilgisi, 

Arnp Mahmut ef<.ndl Fran-1 naL _demedim işte! H.enı nic:in bdcrin umumi vasıfl:ı11 .:unlaı· r Muharebenin dört:iüntt haf _ !enen modern tahliımat esasları H ıd.ıresi deffleri kadar nııia-
sızca mua!liminıizdi. Bir giin .bi- ı d<-dıg1m1 bılerek J.,...,e<:hm-_ dır.: t Alma.nlllTda) ta"2 Bir hafta zarfınd" Alman \'C tecrübelere istinaden yapıl - qrı \'l kaideleri de tırlebeye ne 
ze Fransızca bir ka~ şey sordu j -.- '?t.ekılcn . d°.''.;1edınız ele 1 ~ Rus müdıSaasının bel - eııausu yatma mmtak:.1"rı kar- mııı Stalin hattını yarmak \'e ' i >11 programlı ter şckılde öğ-
ve cevapl.ırını Fransızc<. istedi: . benı nıçın dovdunuz kemıgı olan Stalın lıattı onun- ı,ı•ıncla taanuz hazırJı ~Jarmı ı.a 1 bunu . müdafaa eden zırhlı bir-
H~~~sinkini okumaga ba'jladı· ı .Elinin tersi bir dahıı. ?i~lcri- deki araziyi temizleme1'. i nı~mladı ve l3 hurizarı <lımar- ı Jıklerı yenerek 200 kılometı.., t r 'y01'?-Bilhasstı ilk nıel.-tep 
Jo suı arnavut!. mı. k_~rayaz.dı: Dcfterım~ atıp 2 ~ Asıl Rus ordusu Vf' mtl- tc-~ı günü Stalin hattıı,a karşı derinliğe nüfuz etmek , harbm krın son sıruflarile lisenin orta 

.. :- Yanlış olmuş evlaılım .. Jö mudure şıkayete gıt!"ege y~I- dafaasile karsı kar~ıya g~lnıl·k. 1ı tJmumi taarruza gc-<:t' Jık ikil ön_ ünıiı_'zdeki_ günl_e_ri. için kayd_e- kı•ımlarınd· bO •le bir dersin o-
~uı Albane olacah. tendım. faısemden kıJ'lı fellah ·.. · d ı d h fJ k w 1* k ı ı 

_ Jü süi Çerkes! maşlahı gibi tutunca yeıe serdi 3 ~Rus ;n~ılafaa hı:tlannın gün içinde şimalde Pi"ıruv'dan ~ me~e . ege~· mu ı.m n:uva a- uf mıı.sı rK~pe üzum u 
_ Yıı.vrum, dr.ğurusu ~udur: Hademe göğsüme ~öklii. iki zayıf yerlerıoı anı.ı,lırnıa:k ve 

1 
hHtı yar arak Leniııp·hrt 'a doğ kıyet amıllerındendır. w pek faidd. <>lur. Maarif ve-

Jö biii Sirka"ycn. ~ocuk ayaklarımı tutup havRya ıı:.erıden .gelı!1ekte olan P.ıvadu 1 rı · zırhlı birliklerilt: i.JnıernE'ğell Hattın diğer aksamında mu- kiıktimizin bı. nokta üzerinde 
- Jo" s" · A. ı kaldırdı ve Mahmut efendi de tumenlerı. ag:ır toıı<·u ve ılunal başladı. harebelerin ı;eri inki~:ıf edeme· ,;ııracag"ını ''e müfredat prou-

uı ıap. k il h k"tı "r1 k ' e · · b l · "' - Aferin, doğru yazmışsın . arapra sopa atmnğa başladı. . o. arının a re a n,ı eı me >e MPrkezde daha kani ınr.hare m sının "e ep erı: rnmına böyk bir bilgiyi de id, 

Ask~~k~~yl~ız~~~~ıı::~ tane ~~;Fe~tıi~f" 0n::ı ~~pay~tıı~:,: 1 tlu:~n~i~~:.~:~~~a üstiirıllıi!ü ·~le~a~~~~~a!~~~lo\ ~~~;ıd(~~ıı; niı~ her 
2::n~!~~~~1~;~~ ~~eek h:,ı etmeyi fni<leli göreceğini Ü· 

ce,·ap '!"erilir. SöylPdim: tan yumruğuna tükürecl'1<, son 1 elde etmek ve cepheye ~elrnekt~ ı>tilıanıetinde süratle Hnl~me - her yerde zayıf kalmak ve do· ı mit ederim. 
- Jö .. süi ... Türk!. ra dah edeceksin. Tuh! yallah! olan Rug takvıye kuvwtl~rım ğe koyuldu. layı sile murnffak olamamakta- MURAD SERTOGL U 
Koca bıyıklarını oynattı. Sür- Çatt ! ! tuh! yallah! pat! tuh! l aksatmak için haya muharebe Cenupta Kiyef bölgl'"1mle bil drr. Bu sebeple Almanlar kuv· ı _____________ _ 

meli gözlerini artı: yallah küt!!! 1 -;e taaruzlarına şıddelle dt vam t.aRsa her iki tarafııı z.ı r, Jı ve ntlerini üç noktada tekeif ede- he taarruzlank an<oık geriye 
- O da nesi? dedi. O da ne Tamam on bir tane mi ne. su elmek. molörlü birlikleri günl~ı~e kan- ıek taaıTuıa kalkmışlardır. itilir. Böyl<' bir muharebenin de 

demek? da ıslatılmış ap·a değneği... Alman ordusu yukaroaki macl Jı muharebelerle az ~oiı muva- 2 - Her yerden taarruz ey- "'- \k ve idare bakımından bir 
. - Tiiı'k , Ht;,vir Türk! de- Yıımruk kadar ç?Cuktan _hayır delerden ilk üçünde muvaffa~ / zeııeyi temin edebild. ı~e de bu leyip muvaffakiyet hasıl olf;a kıymeti olmo ;;. Ancak, bir iki 

dım. mı kalır? Aksaya ınleyt, aglaya, olmuşlarsa da dördüncu mad - rada da ~talin hattı cokerek bunun Almanlar . içın zararı, I yHden yarıp diişman kuvvet -
Dudaklarım ön di~lerinıe yapı- (Sm;ıı sayfa ô &üfu,ı 3 de) dede ya1..ılı hava ti~lıinlüğıinil ı Kiyef çevrildi. i Rus ordusu çevrilemez cep- (Sonu: Sahife 6 Sütun 1 de) 

Evveldenberı kibarlaı la te -
m% <:den Nadıre hanım malika
nenin. ~ahler pa'1<'\ zamanında 
mcdhım işitmisti. Bilhas•,a Saf
der paşaııın büyük oğlunu ev
lendirdiği ıam.ın yaptığı düğün 
btanbulda binbir ge<:e hikaye
lerını hatıı !atacak bir meyzu ol
muştu: 

. Nadire hanım, anne::;inden 
dmlediği düğün tafsiliıtını keyfi 
yenııde oldui'iu zaman söyle an-
latırdı: 0 

· 

- Safllc·ı· Pasanın dü''iinü sa
ıay diiğiinJcrini bile g~ride bı
rakacak bir debdebe ik yapıl -
mış. htanbulun biitün 1~·ngin 
\"C kıbar aileleri davet cdılmiş. 
Rahmetli annem anlatırdı: Öm
rümde bu kadar pırlanta ve el
ması bıı arada gÖi·medil)l, der
dı. O kocaman ~:alonda yapılan 
kolluk merasimınde Safder Pa
sa gelinini. pasanın oğlu da ka
m 'aldesını 'koluna a lmı~ ipek 
yol halıları serilnı salondan ge
çerlerken lam biiyük av ızenin 
altına geldikleri zancan en önde 
yürüyen ~Herine ipek futalar. 
ku~anınış ıkı haH•mağaı;ı mini
miui kor.:.·liıh.rla bağlanmış ~il 
lira çeyreklerini etrafa sa~ma
ğa ba~lamı~lar. Bu kiiçücük li
ralar avizenin billiırlarına ear
parak san bir yağmur gibi da
vetlilerin üstüne yağmış. Her -
kes kapış kapış paraların üstü
ne atılmı~lar, hnttiı bu giir ültü
d.: annemin entarisi bile yırtıl
mış ... 

;Nadire hanım düğünü anla -
lırken g,özleriııi kapar ve ken-

~ K 6_L_E ___ ,_._ 
'9 Yazan: Ulunay Tefrika No. 2 7 J 

dini o deb<~ebc \'e ihtib~m için -
d~ farzerdi. 

Fazılın prenses Dilfikarla iz
divacı ona bu ihti•amdan bir 
hiEse ayırmıı;; gibi idi. 

Arb k eYde bundan ba&ka bir 
~eyden bahsedilmiyordu. 'l'ek -
ıar istikbale ait projeler mey
dan almıştı. Ahmet Bey Mısır
daki dail'enin vekilli~ni kurdu
ğunu saklamıyordu. Sırası düş
sün, diiSrnesin: 

- Valdedğim! diyordu. Ge
linimiz hanımefendiye benim zi-. 
raatteki ihtısasımı. idaredeki 
meharetimi anlatmalı ... 

Nadire: 
- Anlatayım oğlum. Fakat 

daha dur bakalım. Biraz iş ta
!ıakkuk et~iıı. Sonra sen arap
ça bilmiyorsun. Nasıl olur? 

Ahmet Bey: 
-- Arapça da li•an mı? diyor, 

bizde arapça. biliyor musun? 
Uydur, 1Jydur söyle, derler. Berı 
de öyle yaparım. 

Ondan sonra bu lbandaki is
tidadını gôslermek i~in Şada
ua: 

- Ya Şadan! f:e1ir bir bar. 
öak El'ma'! diyerek herkesi 
güldürüyordu. 

Fitnat hanım, herke-sten da
ha ateşli idi: 

- Ablacığım Prm~es beni 

~ tnden istese göndeıir mjfiin 7 

Yanındaki gıi.\·ur karısını sav
~1n, benı alsın. Alim~llah tll'a 
ııe \'akit geçirecek la~ ıı dılar bu 
lurum. Hem öyle fin f,,,, d«ğil. 

Fazıl: 
- Yenge, dedi. EğCT ~n bır 

kere Dilfikiir hanıma yamanır
!;an bir iki haftada evelallalı ya
lı karmakarısık olur. 

Nadire hanım Fitnatı muha
faza ederek: 

- Aman Fazıl, diyordu. Ne 
istiyorsun yine •u Z3\ allı Fit
nattan. Kadın ağzilc liu~ ttıtba 
makbule geçmiyor. 

Ahmet Bey: 
- Yenge hanım ağzile kuş 

falan tutamaz. Lüfa dayanama
dığı için ağzını açar kufiu da 
kçırır. 

Prensesin yalıeı Y"I po.yı bıra
kılmıyarak doğrudan doğruya 
rıhtım üzerine kondurulduğu i
Gin büyük kapı arka turafta i
di. Üzeri bir sakafla öı tülen 
bu geniş kapmın önünde oturan 
ıısaklaıdan biri Fazılı uzaktan 
görünce kapıcı kulübesinin ya
nındRki zile dokundu. Btivük ka 
pı ile binanın arasınde bıılunan 
geniş bahr.enin mııntnzam yolla
rından Mebrük ağa kosarak 
geldi. 

- Buyursunlar efen<lim. 

F'a1..ıl, haremağasını takip e
.krken lnaiJiz parkları ı:ibi tan
zim edilen geniş b;th~f'Y< bak
t; Yemyeı;il ( pluz) !arın orta -
lnrında güzel bir kadın eh ka
dar zarif çiçeklerile J.o«aman 
maııulya ağaçlan Yarclı. Çimen 
Jikle, bahçıvanın bıraktıi;'I uzun 
bir- lastik boru, eni boyuna uy . 
mıyan nisbetsiz bir yılan ölü8ii 
gibi uzanıyordu. Bu stın'i J!,öbek 
!erin orta•ında gayet wurıta -
wm budanmış giil fidanl«ı-ı var· 
dı , Bahcede ne kuru b. <h•I, ne 
Ul' kuru· bir yaprağa tt->.:.tlüf e
diliyordu. 

Takip ettikleri yıl f,< ni~ ıncr 
mer merdivenlerle okı~ aı came 
J.ı anıı bir kapırıın Gntir·<it.n k1\•
r1lıyordu. Merdiven! çıktılar, 
Mebrük ağa camekanı a, tı , hole 
gircliler. Burası da b;r kı> bah
ı;esi şeklinde tanzim t-dilmi.'jti. 
Köşt:lerde geniş sak8ılaı i"inde 
fil kulaklarım andırnn biiyük 
~apı·aklı ııebatiP.r, palmiyeler 
vardı. Holden salona gh;il"rıor
du. Daha ziyade !ngilı2 iiHliıbu
na yal;ın bir tarzda düşl'nen bu 
ı;cniş odanın denize kaı "' pen
ruelcri açıktı. 

Mcbrük ağa mjjstüb"l efen
diflini memnun etrr.t·k Jı..tiycn 
bir eda ile: 

- Terli iseniz penteı dt:ri ka 

pa.talım efendim, dedi. 
Fazıl açık pencereye doğru 

giderek : 
- Hayır, teşekkür ederim. 

Böyle kalsın. 
Geniş koltuklardan birine o

turdu. Salon zevkle döşenmişti. 
Pencerelerin yanına İngiliz tar
zı bir kö~e minderi konmuştu. 
Şekli itibarile bir divanı hatır
latan mavun mobilenin arkasın 
da içi b iblolarla dolu yine ayni 
ağaçtan yapılmış ı atlı dar bir 
camekan vardı. Kapının sol ta
rafına biiyük bir kuyruklu piya 
no konmuş, üzerine atılan hare
li bir Hind kumaşı yere kadar 
u?.anmıştı. Salondaki koltuklar 
ufak toplantıları bekliycn grup 
!ara ayrılmış gibi idi Piyano -
nuu iizerinde güınüş enli bir <:er 
çeve ~inde ba~ı pırlanta taçlı. 
göğsü inci gerdanlıklı kırk beş 
lik bir kadın fotoğrafı \'ardı. 
Duvarlarda biri büvük, diğeri 
biraz daha ufak iki yağlıboya 
tablo vardı. 

Büyüği;nıin altında duran cı
\'a yaldızları biraz silimni~ ge
ni~ kanapenin yanında yine nıa
vundan oymasız, düz bir came
kan bölme bulunuyordu. 
Duvarın bir kısmını dolduran 

ve büyük sinerliği sivri b;r danı 
gibi inen lııgiliz tarzı ora!:ın 
karşısında yel'den yapma ka
bartma dalı kadife kumaslı bir 
kaııapc verdı. · 

Fazılın oturduğu kolluktan 
rıhtıma çarpan ufak dalgaların 
~ıpırtısı işôtiliyor ve genç adam 
kendisini lüks bir posta vapu-

nınun salonunda. zannediyordu. 
· Antikalaı·ôan anlamazdı fa -
kat tabloları Beverdi, yavaşça 
kalktı büyük tablonun önüne 
gitti. İmza ~ ffintle ufak bir sü
pürge ile ya:ulmış gibi olan her 
harfi ayrı ayn okudu: (Gorot). 

Demek bu tablo "Luvr., müze 
•inde eserlerin bir daire tahsis 
edilen paleti, fırçalan, istinat 
~ubuğu mukaddes bir yadigar 
gibi ziyaret edilen büyük san'at 
karın eseri idi. O zaman tablo
) ıı daha ba~ka türlü tetkik etti. 

Ressam, tabiatı bir tiıl arka
sından görüyormus gibi resmet· 
nı~ti. Asırlık ağa~ların koyu 
nefti yapraklarında dağınık zan 
nedilen bir kernfet vardı . Birin
ci plandan büyük ağaçlara ka -
dıır uzanan rnyeşil c;ayırlığm 
ötH!inde beri9ıde göriinen mi
nimini lllmıw gelincik nokta • 
!arı ince bır sak üstündeki sarı 
çiçeklerle o kadar güzel bir renk 
imtizacı yapıyordu ki Fazıla et
rafı yaldız «erçeveli bir pence • 
n·den tabiati seyrediyormuş gi
bi geldi. 

BJktıkça büyük diı.hinin san· 
attaki hususiyetleri anlamağa, 
ırörmeğe bMlamıştı. 

Bonjur Fazıl Bey. Safa 
geldiniz! 

Birdenbire döndü. Dilfikiir 
hanımefendi karşısında duru -
yordu. Gülerek: 

- Bir iki dakikadır, sizi seı -
rediyordum. O kadar dalmış". 
sınız ki ay;;ğımın sesini bile i
!}it mediniz. 

- Dc\.°3DH \'31' -
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• Kaındınh, bi.r t:lhiti kiiçilk ve sıp yenecekti. Kandıralı başınaj· Tosunun hasmı bitik bir hale 
aflıcuı 1ıe-ınm eöııdm yaka- geleceği anlayınca derhal paça- gelmişti. Ya, pes edecekti, ve .124 Yüzücünün iştiraki le 
- ku.rtaramıyordu. Künteden daki ayağını hızla çekerek altına yahut leş e-ibi serilerek yenile . 1 yapılan yarışlar ıntizamla 
ı ı eıı lıU aldı, Maksadı paçada bulunan cekti. 

Ka.ııdıı•, ~ bdi dağılma- Hergelecinin elini ezerek kur - Ezerçeliler, Torlaklılar birer başarıldı 
Çan ale - n ·· nde çeliö~ 

a Joaemmın. elinden. künteyi tulmktı. keyifti. Arada sırada bagır-ıyor- Is •M-"' d ,,, tanbul su sporlan aJ"anlığı 
ııllktü. ve tek paça k...-- 05- Hergeleci, elinin ezilmemesi !ardı: 
-•d ı·ç · p b ıttı L' k' · H T ı tarafından tertip edilen fede-""' u. ın açayı oşa . a ın, ıç - a osun ... 

arşı ima za eri 
bazı kara maynlannın iııl 
na ve gemilerden ba;;ılal'11)1 

Hergeleci, derhal paçasını bu kazığı sökmedi. - Ha, Hergeleci!.. rasyon yüzme t ~vik m;J~abakJ.-
aldı 1 

B•rı:ok !mrbs..-ılara ve ztl)~at.a 
dıı.yaralı: hasmının elinden ç kazıkla hasmını önüne ve Cazgırın gözü Here:elecide i- !arı dün Moda ~·uan" ht.\'U?.un-1 , b • .. , ' 1 mu.ta il dde edilen !<ar bundan 
İki pehlivan tekrar ayağa kalk- yanına çekerek dağıtmağa çalı di. Çok ustaca güreşiyordu. Us- da kalabalık bir s..ıyircı kütlesi ibaret değildir.Türkler yarımada 
mıştı. şıyor ve bu suretle tekrar pa- ta ve büyük ortanın en değerli önünde yapılmL<·tır. 1 nıu cenu'>unda yedi fırka tahşit 

Hergeleci, ayağa kalkar kalk çayı ele geçinneğe u.n..•.ıyordu. pehlivanı olarak Kandıralı ile • ., • ....,. Galatasara Bey' Beşik etmişlerdi. Ru ''OOi fırkadan an-
maz ~ırpınarak narasını attı. ı .~fücadele müthiş oldu. Kan- çocuk gibi oynuyordu. Yı .... n, - ' ta cak birini muharebeııin en buh-

- Hayda Kıı.ndıralı be!. · dıralı , paçayı kaptırmamağa ça
1 

Hatta, bir ara.ık güreşi uzak- ş ve J...>c.....ıspor ınuu:•.:ı.~uue 
Artık Kaı:ıdızal.ın.ı yüreği da !ışıyordu. Hergeleci de kazığı tan ve yakından fırsat buldukra me::ısup 124 yüzücünün iştirak ranlı noktasına çekebilınişlerdir. 

ra.lmıftı. O da çırpınarak has- sökmüyordu. I Hergeleciyi kontrol eden Kızıl- ettiği müsabakalar intizam.la Kanii muha,rebe safhaları 
mına karşı bir nara sallamak 1 Niha~t Hergeleci, haSIDlnı calı, Kandıralının halini görü- başarılnu~ bi!JJası;a Galatasaray 1 -----
istiyordu. Fakat, niir!l.lık bir bozarak kıç üstüne oturttu. yordu. · - ul d H"llezdeki taarnızla muvazi 
şey yapmamıştı ki, nesine nara Kandıralı ellerile baldırlarına Kendi kendine şöyle düşünü- ''e lı"Yh.uz yıuu~. erı raı;ın a· olarak 6 Ağustos akş.amı Avust 

1

1 tı t 
·1 l ktı d d t ki · d d ki çc! işmelcr çetin olmuştur. ralya.Jılar "" cenahlarından hu"-a p a rezı o aca . ayanmış, es e enmış uru- yor u: -..,, 

lki hasım, tekrar ayakta bir yordu. - Bu küçük bela şev! .. Asıl Neticede: Büyü!Jer arasında cuma geçmislerdi. .au hücum 
birine girdi. Kandıralı, yumu- Hergeleci, hasmının bu vazi- güreşi bununla yapacag1Z ga _ Gaıawı.~w-ay 1<:.> puvanla birin· 1 Anzakların başlıca harelci.tına 1 
şak gördüğü hasmının icabında 1 yetınden istifade ederek derha'- 1iba! . ci, Beykoz 74 puvanla ikinci, bir başlang1c mahiyetinde idi ve 
ne kadar kuvvetli ve sert oldu- ters kepçe aldı. Cazgır, Deli Hafıza dönerek: Beşiktaş 15 puvanla üçiıncü ol- büyük bir ehemmiyeti haiz de- ! 
ğunu gönnü.~tü. Hele o, kurt ka ! Kandıralı, ters kepçeden kur 1 - Usta, senin çıraklar bu- muştur. ğildi. Maksat düşmanı aldat& -
panı ne idi?. Hergelecinin ne tulmak ve sırnaşık , sülük gibi giin yaman!. Küçükler ara.sınd.ı. Beyko• rak sağcenaha yükletmekti. Hal 
acı ve zehır gibi kuvveti vardır hasmının elinden yakasını al- - Hcrgeleciyi görüyor mu- buki asıl gaye sc;Jccnaht& hare-

Kandıralı, hasmından hınç al- mak için çırpındı. sun?. l20 puvanal birinci, Galatasa · ket etrr.ekti. 
mak istiyordu. Muhakkak onu Hergeleci, hasmının çıpın • _ Yahu, ne yaptı Kandıralı- ray rL' puvanla ikinci, Demir- Buradaki tepe ve tahkimat 
eıınıek ve kırmak azminde idi. masına bakmıyordu. Onu biran yı be?. spor 13 puvıw.la i;çüncülüğü al- o gün güneş batarken biıinci A-

Hergelecinin güreşe hakim ol cyvel .l_'.enmeğe ve amansız dü - _Yallah bu kadar ummuyor :ııu~tır. v-..ıstralya alayı tarafından işgal i 
duğu belli olmuştu. Hoş, Her- şurmege çalışıyordu. dum.. Hatta korkuyordum Müsabakı#arda derece alan edildi. Türkler siperlerini mii-
geleci de hasmına hakim oldu- Hergeleci makine gibi işliyor- _ Bak aı'nına ne hale ge • .._.üzücülere aJanlı.lc tarafından kemmel müdafaa ed.ilen toprak 1 

ğuna emin idi. du. Hasmına hiç aman vermi - tirdi? ' , altı yollarla bağlaını!j]ardı. Fa-
Kandıralı, llumının kendisi- yordu. Kandıralı ecel teri dökü _ Halb k' K dı alı b" "k muhtelif mükafatlar verilmiş - kat bw·alarda icap eden obü.~ 

ne hakim olduğuna kani ol- yordu. Zorla ters kepçeden ken rta u ti anhl' r Jann' uyud tir. topları yoktu. Avustralyalılar 

"Yazan: 
1 V.Çörç·ı 

177 ---
dıler. 

G<>neral Birdvod. S'IT Hami 1 
ton "" -erkiinıharbiyeleri safak
)a berabe<- Avustralyalı kıtaa -
tın ileri kollarının Conkbayırı i· 
le Kocaçimcn tepcnirı başlıca 
noktalarını ele gc,:irmiş olacak . 
ların ümit ediyorlardı. Bu me
safe, gti.nJüz ve hiç bir nwka
vemetlc karşılaşmaksızın iki 
saattı> kat' lunabilirdi. Fakat 
bu Het'aft altında altı saat icap 
edec1>gi tahmin olıımnwıtu. 

Şafak olunca, karanlığın ve 
toprağın miişkülii.tıua T!lrk a.;. 
h!rleriniıı. mukavemeti de inzi
mam edince A vustralyalılanrı 
yolwı ancak yarısını yüıiiycbil 
ıı;ıı~ oldukları anlaşıldı. 

Feral<etin büyüğü 
malda beraber bir " .. cesa- H: dinı kurtarabildi. ~r nın sayı pe ıvan an Teknik neticeler: bu yollara dalarak müclııfileri öl 
retlni kırmamıştı. Her halde Ters kepçe oyunu çok biçim- " Büyüklerde: dürduler. Buna karşı Türkler, Aıü<eder bitap bir h.ı.te idi.-
hasmını bir biçimine getirerek siz ve aksi bir oyundur. Eğer - Elbette .. Kızılcalı da:. . ~ :!erece müthiş bir savletleı ler. Bazı beyht>de ga:yı:etlerdM 
yeneceğini zannediyordu. bir hasım çalımında bu oyuna .-:-- '?. daha berbat hır herütir. ~OO ııerbest: 1 ve büyük miktarda asker kul - llOnra, ekle edilen mevzilerin 

' Güreş, çetin bir surette de- dil!'Crae vay onun ~na gelen Gormuyor . musun hasınını ne 1 - Vedat (Beykoz) 2.44.3, 1 !anarak mukabil İ.aalT117a :l"OÇ - tahlamme, aslterlerin ietira te 
vam cdıyordu. Kandıralı, has- ler... hale g,etirdı. Zavallının boynu- 2 - Mustafa (Galatasaray), • tiler. J:ı.!uha.rebe görülmemiş bir çı?ktlme.sine ve onların yeniden 
mını ayaktan bozamadığı için Kandıra# ya Allah acımıştı. nu, belini iki büklüm .etti. 3 _ Sedat (Beıjiktaş), · 1 şiddeUe bütün gece devam etti. teşkiliitıandırılmatnna, taatnı -
alttaıı bir şey yapacağına kani Yoksa yüzde yüz gidiyord - Galıba, Hergelecı ile Kızlı- Ayın 7 inci, sonra 9 uncu günü .un <ie 7 g~esi tekrnrına ka-
olmustu. Kandı~Jı bin müşkülatla. topu: calı Karş~ karşıya kalacaklar... ıoo 8'rtüstü: · tekrarlandı.. Fakat bütün bu hü- t rııra verildi. 

B 
· be ı h altı ı la - Belli olmaz 1 - Murıı.d (Beykoz) 1.28, l tıt ..._,,......., -u se p e asmını na a - narak ayaklarını mllhafa0 aya E t belk:" Kı 1 1ı cumlar boşa. gittL Tepe birinei . e ~""'""'n büyiigü de bu 

mağa çıı.lı~yordu. Hergeleci ıse aldı - ve ' 1 zı ca nın 2 - Kemal (Galatasaray), 3-- Avustralya alayının elinde kal- oldu Eğer bu ycırgun askerleri 
haaınuun oyunlarına düşmemek H. ı · b hasmı ezildiği halde dayanır... Necati (Galatasaray). dı. l87.e kll'r'f\'tlerie yenilemek, de-

erge ecı, ırkmıyordu. Sil . - - E ! ne demek istiyorsun?. ,,....... 
için binbir türlü manevralar ya liik gibi yapışmış bir oyundan _Tosun da hasmını yenerse. !00 Kurbağal.ama: Avustralvalılar diğer müstah .,;....l.lml!Jt; kabi.I 0l~~!dı Sanba-
p1yordu bır' oyun g · h tahkem aokt:alara ••11• ehemmı' • yı.r tep8Sl o ~un <ı<!.eden ev"Vel · a eçıyor, asmına ne- - Hergelecı· ı·ıe Tosun mu 1 Yusuf (Gal tasaray) .... ~ , Gür"• bu sefer ayakta epeyce r- aldı d - a yette dig"e h" ınlar a ...... ı. · elı1n12e · !!ttekti 

""' ~Q nnıyor u. karşı "·-·ya kalır öyle ise?. 2 r ucu Y ..,~r. · , ·. · . .. uzamıştı. Ve güreş başlıyalı b1r De ~.,.. 3.08, = Hikmet (Galata.sa • Pek büyült zayiata maruz kal • . "~razırun ve na.k!ıyatın ~ -
saati geçmiııti. Bu zaman zar- da h li Hafız, ~eyiflib!d.id'.' Tosun - Belki... ray), 3 - Mu.sa (Beykoz). maluına ragm· en hiçbir arazi fuğünd.e1r_ dolayı bu hattk. ~. i ye-. 
fında Hergeleci., hasmını bır- asınına l!;llreşı ın ırmişti. - Ben zannetmem .. Hem To • nıde 1 ._._._ etın ... bi 

Ö 1 ti " · d ki h h 400 &r'-··t: kazancı elde edemediler Hatta 1 ""'"'uu eıt mu-ıı:m r 
kaG kereler altına almıştı. Ye ~~d.? gu~e_şıyor 11 as- sun, em de Kızılcalı hasımla - """' baııı noktalarda tamam.ile malı- mesele idi. Zaten düşman da ta-
Kandırahnın bütün emeli has mını o urece ti, yerdep. yere rını mağlüp edecekler... 1 - İbrahim (Beykoz) voldular aIT!HUJ? is.til<ıımetiıri ve vüs'a-

mını altına almaktı. Nihayet vuruyordu. - - • • · '· • 1 f Arlmsl var 5.58,2, 2 - Sadullah (Galata- A. I t ' tmi öğrenmiş bulunuyardıı. 
Kandıralı Hergeleciyi tek pw;a 1 saray). 3 - Ziya(Galatasaray) Si aar r uz Sov'- k 
ile altına aldı. ı .. ••Ml•M•M•M•H•H• .............................. ,..,.,,.,Ml,Ml•M•M•M• ................................. ,..Ml,MllMllMllMIMIHIHI... Türk bayrak 'IJA,.._cı-t: lCL oyunda 

K dı al 1 
'-··- l "w• ..,. Bu iki nokl>adaki taarnı%Un ' 

an r ı nası sa ıl<ıotiU<ınt a - ı _ G·'·tasaray takım (Ke "'--'-' ~ da 
t l b

·1m·.,. ı Altı ı ı 1 ~ iloUL toplan bütün ya.rııııa.da çınlar - .,...,._ -ru Sovla 11.oywı-
ına aa ı lqw. na a 1r a · •••••••••••••• c l F T E 11111111111111 Y··-·• •-•- 3 daki h k'tta maz kemanede iken birdenbire a mal - ...,... - Mus ........ ) 5.58. , ken Avustralyahlann büyük bil are a n balııwle!mı: 

Yakıarını takarak hafü h••mı. ı Cağalogw lu B ah ç e 5 1• ı - Beykoz takımı (Fuat. ııu- cumu, ası1 taarn•..ıu başıamıııtJ. Lord l!'isclrer rnıt vılmm son-
~- i 

1 Tam bir hafta., bütün ..,.celer !anada au altı aüz, İiııtiiı. lıir ~ . 
na H kurt ka.p~ffrird~trlnanııdan IH 1'111111111 s A R A y LA H ""llllll H•• ııa. - İbrakim)' 3 - Galatasaray Anzaklara gitli. gizli t~kviye !ik tabılka ile örtiilll lı:i.i.çü. oto-

~- t (Sonu: 8ahlle e 8tilun 1 de) kı tı .. de ·ı · -oh 1 --''- •-·- ~ kurt kapanına çabuk gelmL•. - ta gon n di. Bu kuvvetler ~ 1 
,,........,, ...._.vur ..,.,,.mı· 

91.·perlere, hendeklere "·..,tııdı. ti. Bıınlarla düııman. salti!leriae 
ti. T\aıı.dıralı hlı; :sıkıntı ç.elı:me-: B u A K ş A ~' ............ miııti. , . M · ~ Vefat 6 Ağustosta General Binh'ord asker ihracının kolay elac~ 
Kandırıılmm büt\ln d~ııce:;i un emine de. 37.000 nefer ve 72j hesap ediliyordu. BUnlar inşa e-

ha.sınını kolaylıkla ezebileceğın Zürradan Nuri Ye l.\. .._ .+i top vardı. Mehtapsız bir gecenin i dildi. ve büyük miktıı.rda Ç:ı-
de idi. Kapanı geçirir geçirmez R A Ş İ D R 1 z A Saydoğ ile Müteahhit Hüsamet- karanlığında bunlıardan 16.000 1 nakkaleye gönderildi. Bunların 
Hergeleciyi gırtlakladı ve ezıne 1 tin Saydoğ'un pederi; Şel kum- ki!!i Avustralyalılan sol ccna • öuünde askerlerin ÇJkmruu için 
ğe başladı. - İ - pani of Turkey Ltd. müfettişi ı hında iki koldan ve li8hili ta- köprüler vardl ve 500 askeri sa-

Hergeleci, kurt kapanından 4 - T Y A T R O S U - Şerafettin Serteııenin kainpede- itip ederek bir kilometre kadarı a'tte beıı mil yol ile taşıy:ıbili . 
nasıl kurtulacağını biliyordu. ri, Büyükçekınece Çakınakh ve kaydılar. yorlardı. t';lte bunlardan on U" 
Ona usta lazım değildi. O, ne 

1 
ff [ • J p • k • Ahmediye çiftlikleri sahibi ~ Suların hueule getiriliği üç tanesi. karanlık bir gecede yan-

vnkit kurt kapanına girerse ne Q l e l Ş l n beı•aber Mehmet Sait Saydoğ kısa bir hendekten hücuma geçtiler. Bu1 lannda torpito muhripleri, mav 
yapacağını ve nasıl kurtulabile I hastalık neticesi tedavi edilmek hendekler onları uğıı.~z .~- 1 nalaz:. ve diğer n~liliye gem.ıleri 
ceğini evvelceden hazırlamll) K O M E O 1 { 3 ) P E R O E te bulunduğn $i ll Şifa yurdun., bayıra çıkaracaktı. Büt,qıı 11111Jt.. • oldugı.ı halde 11 mci fırit:ıyı, 0 • 
bir pehlivandı. . da 20.7.941 günü vefat etmiş- !er bu üç hendeğin sağ ve ııo&m- nun arkasından 10 uncu fırkayı 

Herr,eleci, hafif olduğundan ı; ,,,.,,,.,,.,,,.,,,._,..,.,,._,..,,.,,..,.,,,...,.,,,...,.,,,...,.,,,........,...""""" ,.,,,._,..,,.,,..,.,,..,,._,..,,.,,,...,.,,,...""" .......... .....,........,,.....,...~~ ı tir. Cenazesi 21.7.941 Puartesi daki mü.!ıtahkem. mevkileri elel SoYI& körfezine doğru götür . 
ağır hasımlarına karşı bu gibi

1 
1 - B ahçem izd e herke sin istirahati tflmin günü öğle nam&Zl Beya.zıt ca- ga;irınekte idi. Bu vuife km - dü. 

oyunlarda ne gibi manevralar d · ı · f miinde kılındıktan sonra Mer- dilerine tahmil edilen kuvvetler. Gece yarlimdım iki saat ev-
yapacai!ı icatlarile hazırlardı. \ e 1 mış ır. keTefendi aile makberesine def- işi.erini adım adnn gördüler. Baş ve! 11 inci fırkanın üç alayı sa-

Hergeleci, kapana girince bü· 2 - B ahçemizde [ J ç k f j yoktur. 

1 

ne.:lilecektir. Allah rahmet ey- 1ıca kollar gecenin karanlığına, hile varclı. 
zülmt'ğe başladı. Hem büzülü -

1 
letıın. j kaY:alara, hendekle,;e, dü;ımanın j Sahili muhafaza eden Türk 

yoı- hem de ayaklarile gövdesini 

1 

ıııııııııııııııı11111111111111111111ıııııııııeıııı (Belediye) keşıf kollarına ragmeıı ilerle - ileri kuvvetlerinin tüfek ateşine 
iç~ri çekiyordu. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.!!!! 

ikide birde de oyruyarak has • 
nıını boşa sallıyor ve dağıtıyor _ 1 _ , - H J KAY E - =========================•• 
duv~i~~:d~~~~etoe:~,~~\avalaııl ntRtNct KISIM fı K Q R K u E V ı• ~, , 
dırnrak üstündeki hasmını ~ıd-
cietl~ kıl~ıkladı. Kandıralı neye Güzel ziyaretçi 1 
'Uğradığını bilmı:ınişti. Hasmı- '--====~========================-..,;·;.. ________ , 
nın iireriııden kayarak Herge- !n~ilterenin en genç, ayni za- -
lecinııı ônıirıt• bır hamam bohça mand:ı, en meşhur polis hafiye
sı gilıi dertop olup dü~üvermiş-\ ıeriııdPn biri olan Riçar Skota 
li. arkadaşları daha kısa olarak Dik 

Eandıralı. Hcrgelecinin önü- derlerdi. Londranın işlek sokak
DP hazırlop yumurta .gibi gelm;~- lanndan bıri olan Kengston Ro-
ti. ad'da oturuyordu. 

Kandır~ 'ı, Hergclecinin ônii- Bugün de. havanın sisli oldu-
nc dertop olup kayıp düşünce ğu bir gündü, köşeyi henüz dö
l! rgcl('(·i derhal hasmının kıs- nen otobüse atladı. 
pel kasna?;mdan yapışmıştı ve Tek iJoş yere verleştikten son-
kaı;masına ıııanı _oldu. ra, meslek itiyadiyle olacak oto-

J.{nndırali, Dclı dıvane olmu~ bıi.sıin icinde bir göz gezdirdi. 
tu,' Hv nı ~ ~yim der Çok geçmeden karşısında o
k dalıa ilünc:ı el~~ _ı.rşey _Ya turan on sekiz, yirmi yaşların -
pamadıktaıı b&:':ka .u~~ de has- daki fevkalade gfu,.l bir genç 
nunın altın.a du~muştu. kız dıkk:ıtini çekti. Güneş ren
- H1erge1L-cı, hamnın!!:'. ka"'1a · gi s<11;ları, duru cazip teni, mü
ı:ıncan yapışıp çe]<Ugı mnıan tenasın vücudu ve sevgi dolu 
IK!'ndı; ı kaçmaga ~ı:-lıı;mış~ı. goz:Jeri ile genç kız her halde 
Agırlıgındrı ve k~vve~dcn ıs- herkesin nazarı dikkatini kendi
tıfade oocrclc dort el nızlan - ne cekmekteydi. 
mıştı. ü. t · J k' t .. k d idi Fakat Hergelecinin demir pen- s un ~ ı ayor ço ~a e 
çcsindeıı kurtulmak kolay d~ _ Ve nıınımıru parmaklarıyle pa
ğildi. Hafif olmakla hf'raber halı bır çantayı tutuyordu. 
Hergeleci safi sinir ve adaleli Bir lahzada cazip genç kızla 
bir pehlivandı. Pençeleri çelik Dikin bakışları çarpıştı. Ve o 
gibi sertti. anda detı:ktif ge.n.ç kız~n .~a.kış-

Hcrgeleci , Kandı.ralıyı kasna larında bır dertlilık gordu. Mu· 
ğından çekerek önüne birçocuk hakkak bu genç kızın hayatım 
gibi oturttu. Hemen bir ıç ka- sıkan bir mesele olacaktı. Yoksa 
zık rnrarak paçaya el attı. bir aşk mı? diye düşündü.; Fa-

Hergclednin maksadı ma • kat böyle bir düşünceye dalmalr 
liıı:ıdu. Hasmını paça kasnak a- genç polis hafiyeeiıı.in kalbine 

bir iğne gibi batmL~tı. Fakat 
hemen kendine geldi. 

tık defa olarak bir tesa
düfün karşısına çıkardığı ve 
belki de bir daha hiç göremi
yeceği bu çok güzel mahlüka 
bir saniyede ıişık olmak gaı-ip 
geldi. 

Otobüs yavaş gitmiyordu, 
Kengston Roda yaklaşıyordu • 
Dik uslu durmak isteğine ra~
men, otobüsten inmek lı;temiyor, 
ve P'ÖZ uciyle güzel ve meçhul 
otobüs arkadaşını tedkık edi
yordu. 

Genç kız şimdi çantasını aç
nuş, çıkardığı biıyücek bir zar
fın üzerine bakıyordu. Gayri ih
tiyari Dik de zarfın üzerine bak
tı ve birdenbire hayretten dona 
kaldı. 

Tersine okuduğu ve zarfin ü
zerinde yazılı isim, kendi ismi 
idi: Riçar Skot.. Ve ismin altın
da da gene kendi adresi .. 

Hayret ve heyecan genç hafi
yeyi o kadar fazla sarmıştı ki, 
oracıkta genç kızı aorgııaya 
çekmek istedi. Fa.kat mahalle-
shıe gelmişti. İkisi de"~ za
manda verlerindeııı. kalktılar, 
birbiri arkasından indiler. Dik 
onun biraz ilerlemesi için arlı:a-

da kaldı, daima genç kızın arka
sında yürüyerek evine geldi. 
Apartımanın altında genç kız 

kapıcıya "Mister Riçar nerede 
oturur?., diye sorarken o mer
divenleri sıçravarak çıktı ve 
hemen dairesine g Bir :lraç 
saniye sonra kapısı ç mııyordu. 

Dik kamyı açınca kendini 
genç kızın karP•sında buldu. 

Genç kız da hayretten hafif
çe irkilmişti, fakat hemen ken -
disine gelerek sormağa başladı: 

- Mister Riçar Skot · buradaı 
mı? 

- Bendcııizim matmazel.. ve 
zannedersem çantanızda namı -
ma bir mektup da olacak.. Ku
sura bakmayın, demin otobüs
te istemiyerek okumuştum, mes
lek aııkı .. Fakat ben gevezelik 
ediyorum, siz de ayakta bekli -
yorsunuz, nezaketsizlik ediyo -
rum: Buyursanıza ... 

Genç kız bir lahza kararsız 
bir vaziyette olduğu yerde dur
du, Sonra Dikin gösterdiği sa
lona girdi. Burası Di,!tin çalış
ma odası idi. Çok rahat ve gü
zel döşeli odanın bir tarafını 
büyük bir kütüphane bekliyor -
du. 

Genç ve giizel ziyaretçisini 

koltnğa ycrJeııtirdikten sonra 
hafiye ı?i' ı-ek: 

- Zannederbem şimdi mek
tubumu okumallllll sırası değil 
mi? 

Dik mektubu açtı. Bu kendi
sine çok iyiliği Jokunan zengin 
bir Londralıdan, Mister Par
ker'den geliyordu: 

"Amim Riı;ar .. 
- Slı.e hu mektubu ,·erecek<>

lan ma :ızel Diyana I>ergü
son'u takdim etmeme lütfen mü 
saade ediniz. Ba çok i)i 
dostlarundnn hiridir. Miıı Diya,
na. çok nazik bir vuiyette bu
lunuyor lıinıayt:ı·e ihtiyacı var
dır. Sizin bu \'ll.Zİfe~i haldı:iyle 
ifa ed~ eminim. Se-
13.nılarla ... 

Dostun: Parker.;, 

Dik mektubu yazı masasının 
üzerine kovdu. 

- Siii dinliyorum matmazel.. 
- J:ı.1isteı· Riçar, babam bir-

denbire ortadan kayboldu. Bu 
hadisenin na.sıl olduğunu bakın 
size anlatayım .. 

- Bunu polis müdüriyetine 
haber verdiniz mi ? 

Mis Diyananın yüzü lapJcıı-. 
mızı kesildi. 

- Fakat Mister Riçar, P!ll' 

• 

ker'in de size yazdığı gibi bu 
iş çok naziktir .. 

Diyana i.deta kekeliyordu 
1 

~en kararlı 'bır taVlrla anlat- ı 
maga başladı: 

- Babamın ismi Arnold Fer- ı 
güson'dur. 

- Meşhur banker mi? 
- Evet. Babam meı;hur ban-

ker idi, büyük bir scnnayeve 
malik ve kendi bmini taşıyan 
bankayı idare ccliyordu. Fakat... 

Sesi titredi. Gözleri yaşla dol
dnştu. Ri<;ar .. 

- Devam ediı:ıiz matmazel, 
dedi. Emin olun ~izi en samimi 
bir arkadaş gibi dinliyorum 
Bana itimat edebili -iniz. 

. -:- Teşekkür ederim.. Çok iyi 1 
hır ınsansuuz .. Size her 'Yİ bü
tün doğruluğu ile anlatacağım .. 
Yirmi senedir babam o kadar 1 
fazla çalışmıştı ki, nihayet deli: 
dıyeceğinı amma, müth!ıı ~inirli j 
ve asabi bir hele geldi. Gene u
yuyabiliyor, ne de bir yenle ra
hat oturabiliyordu. Bir gün na
sıl oldu bilmiyorum, aklına uyu
m?' için morfin almak gclrli. Ve 
yavuş "avaş babam bu menhus 
zehrin esiri oldu, tam bir mor
finman oldu. Ah onun bu halini 
bir görseydiniz ! .. 

- Bilivorum, bir çok büyük 
ve meşhur adamlar, bu vaziyete 
düşmüşlerdir. Bu ezici itiyattan 
kurtulmAk için çok fazla cesa.. 
ret mzmı .. 

(Dooomı yann) 

ii mış olmasına rağınen 
sahi1e ~kınaya muvııJf~ 
Bu s.~YıtJıat iki, ılı; ı;aat .:...ı 
ve büyuk zayınta nttol oJP'i 
-.ı. Bu kuvvetlerin gaY ~ 
•al 10 llt'CU tepe i1e " ti 
ba., yı işgal etmekti. l3U 
kuru olan tıızlu güHiı:ı i1ıf 
fında idiler. Sonra !;'İll'a.I~ 
te1'<' sırtına doğru hüc\l 
mekti. 

·İş. berakis o!d~ 

Bundan sonra 10 uııı; 
ve Lalababadaki koll.'.ıt 1 ta tepesin.e doğru i!cr.lil" 
ve eğer muvaffak oıurJİ.l'I 
arruzlarma cle\·am ed>:l.eı; 
iloğlutepeye doğru yilr" 
Jenli. ııı 

Erk.inılıarbi.ye, eğer ,d 
miktarda diişm= r.ll""'"' 
teııadilf edilmezse ~ h~ 
k9la~ w şafııJ<la. tıet:"' 
alarımızııs. eline ge<:~ 
ediyaııılu. Hatlnılti iş 1ıtr' 
da ı 

LaJabahı.:rı i.v,al edeP.• 
taburluk bir Türk aııJ<C~ 
daı:ıı çıkarıldı. O sıra.Iıı 1 
a.lılyuı k.ımıa:ııdnnı sahile 
ca önünde kiiııü.Jı; bir ~ 
dü. B'uraım 1.0 unctı - 
netti. Şa.faka kad• '4 
zaptedebileceğine kal2Jlllt 
rerek Dll!N.ı:mndu. n 

Fakat giirı doğuııa 1v 
tepenin ıniidafileri ağır ~ 
riye çahJııltJ:ar arasına çe·ıı\ 

7 Ağiıstos. sa.J:ııı.hı ıı 1 !J1 
kanın · vazif....mden 1• 0 
kısın) tamrunlamnu,tı... , 
aydınlandıkça te;:ıeler~ ı 
sına gizlenıni~ olan '1' ~ 
su, fal!llalı bir sı;ırettt> - •Y 
lngılia krt..al=ı.ın ya!ıl"".'; 

- I'< ladı.Geeeımı kara.ıolıgJ .11 
cı araği en tailnıli ef_r~~~ 
ket eden erkimılıar~ 
ıoaplarıru bile yıınlıl\ <;I 
o gece ya.pılaJ:ıilen iJI ~ 
vazı tahminlerin bile t 1 
di. Br'ta:ıı.yıı. istih~....ıı ~ 
sahilin bu kl6iDUI1dıt w;ııı 
~ Türk tabunıntın fJI 
ğunu haber venn~ ııı 
bizim 11 inci fırka~ ı~.1' 
ıııı. ikisi jamlıu-ırııa ~) 
ü~ ta.pur (yani 1800 -
top çıknuşb. 

H e p si sahi~"' 
_,,,.il! ~' 

Şimdi General nu.o oıı 
dasında 10 uncu fırkıl 
le yaklaşıyordu. O dl ,d 
va.lcti, fasılalı bir bo!T11:JS'tı 
altında karaya ço~Y" f 
Saat 8 de 11 inci fırkır;: t' 
buru iki sahra batarY e.l'l 
lan . ateşlerile nımııye .w~ 
miler faaliyete g.e<;!Tld" /, 

1() uncu fırka gerı 8 ~ı 
tahas;şüt etti. O gün jı(I C 
!er 20.000 askeri bu;d~ol 
nn vazifesi yalnız tıeıı ~ 
kadar· ilerlemek, W)() .ıı 
geri kalanları temi z.IC:'°' tfJ 
~ecek suyun bol oldııf.'\ f 
menileri ele g~ı ~,,;;r-t 
böyel hareket edecek ,;ıP 
ra<; edilen bütün kıt'a! ,1~ 
zıları "Lalababa.. cil''~ 
reketsiz, !>irçok sa.ıı~ g 'eli 
diğerleri -tuzlu göJtı!l J!.~ 
çeviren kumlu sahi~ıl~~ 
tında 8 kilometre yııı w 

kolata tepesine ııncu"';~,., 
!er. Bu genç askerlcl' l"fll 
tan bitm~ ve yanınıŞ ~r 
peye hücum ettL'dcrı 
tesle ölmüstu. ~ 

Gece ba~tı, ası.er lef ,ı·• 
rece yoı·gundu. Bı.r!il:~O: 
makarışıktı, suları ~ ;l~ 
mi~ti. Bununla tıera ~ 
def!ere varılmıstı. "ft ı:" 
kaybolan üç vc- a di> 1°.r 
zayiat 1000 askcrıı <-~(!P 

So»la koyunda illt S 
saat şöyle g,eçti. 

irk 24 s<ı.3_! 
--- _ .. hdl 

6 Ağnsto~ atco.Jı-, ı;ı:;i~ 
fonları Gelıboluda.J:ı •" 
rargahına, bu lır.rı:ı;r. 0~ •,, 
nı veriyordu. Zatc:ı t ~;" 
işitilme-ye b~a~· ~~ı 
ve Avustralya oU:;til< t"f! 
Hellezde ve 0 ç,un .. klt(, 
başlamıştı. Sa ros . :~ı J 
Britanyalıların Y..5.l.'~~ ~ 
cı taarruzlar dıı 'Iuı bı t ~ 
ıh.-ııç hareketleri gı ~of' I 
luııınuııtu. Müteıız:ı1Z oP~ 
rin hakiki grryelerıı:d-,oı:ıflI! 
den evvel «ecPıt dnk 
yük bir kıY'meti va.ı_;d:,~ (, .. . 
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e 
1 

' 
t~ s"z. ilyonluk define 

1 ·"az nn TüT ba-
1
' da ·~ .•• ,.:.·.!~~-Çl~'!IJ~~ 

~ kapıyı bundan evvel de birkaç kir olduğu ha:lde bu defiıı.eyı~ 

b. kimiyetioe i " - ~re çalmış fakat bana kapıyı ııelerce meydana vurmaktan 96'" r za e r t eet• ~ • " t (aaı boratı 1 lncJ .. ,,,.da) aı;aıtJar, eyveJce kendilerine V&- k~. 0, definenin, haber 

O tnt oun menin ilk bıarfi olması içlıı Al- rilen Wimat dairesinde lıaştım d$ takdirde başkasının eliıııl· 
•~· 1 ıncı •>"...a. aza k , 1 H 

1 

nıan1ar hemen hemen meçhul savma cevaplar vermişler ve be- ~clı!ıı. .karkuyormu,. 1 ='::;::~~;-ıt.ırır:ııııll.'l!llarle, top,.,. :ile tanklar.lal· es ~ t 1 ı ı~ı -'ardır · ••-•~··• dı. Fak b --•- - • 
• ,,.. "' ~rıı • "" ~- bir kelime ortaya atmı,,. . nı a ..... ........,,.ar at u """"" "'-- ,...._ -- ı\ ""ılıf'&dcleıll' h ....... edllıniF:iz:. ._. ...... -- 1 •• -•r / ,.,., - f ı...,, ~o,118) nan (Boğıı.zlımn 1ıukuki vazi- 1 :Kelime şudnr: "Victoria,, Al- kırt't bir azimle. gidiymıdı:mı. Senel.eroe aonra zııw*11ı v:aı.. 

ilııların bu mıntakada bü
bir siklet uerkezi yapma-

1 tnoehuri kl1an sebepler 
t· ' . 

' bCID1llımqıl .ınahvolııı.ak 
1'Urtaı-..lc 
J lıu YiiJ!d;n A.ımanl.aı:a e
bir mu YllSaie hattı tı:uWı 

21lıek 
11 teıtingrad ve .'Nnv(>Çat ·-

gin ve Oıı-ı; .bfilgeleri el
i llltarmamak, 

1 
Ordunun yan 

.ıtııak, 
1 l!:üsaid bit' vaziyet ııılfuu
k. merkez ltl!dUBlııı& yardım 

~l"lll.i mıııl.akaaını müdafaa 
ll.us ordrıaıı. kuvvetli tab.· 
,14ıa ve çok büyük taeyik· 
·~dıı kalma.ı:ııaswa 
. eıı, cenuı.a d<>tru Qel<.ilmeyl 

'Ilı elııııekt.edir. Bu çekilaıe, 
oVa.yı tiınıtl ve şarktan 

Çeon\ıeı:i daralt:ı:ıW< ma.k
.da i.eilhıiaf edebilir. 
ınıırtııknnın sevkulceyşi 

~. ı;ok .btiyük kuvvetlede 
~ebelere girişmiye 

lir eeektir . .Witek-im, Rus-
~ tevcih edilen taar
Ga?belerini mukabil tıı.arruz 1 
lıarşııama:ırta berdevam-

~r; zorJ1"&11 kUNVetlerde 
~ lntlksvemetıere marıu: kal 

t Ve Kief varoşlannda veri 
-~arebelerle vakit vakit 
~e at~ardır. 
fll,<lrab,yada cereyl\Il eden mu 
·~1eı., şimalll.ekllere nisbet· 
~iik ehemmiyeti haiz de
·l'ler, Harekat, Dniester et

temevvüç etmektedir. 
itibariyle, şinı.aldeki ba

ilerled.iih halde buradaki 
,Orııuııunwı: Dniester dirse
~r!ne çekilmesi mecburi -
, """J ~österir. Bu ııııntaka -
· ıtıillıirn kuvvetler, Rımıen 

lı~ııa mensupturlar. Ve bu 
. euUz muharebeler vermek 
1.l'le terakkilcr kaydetmiş 

'aha ~~aldeki Macar ordu· 
'-ir ve gıuıiıruıt de almak 
ffakıyetini gösterroia ol-
~u bildirmektedir. 

Qrdusu, aeferberliğini §İm 
lıita.ıne erdimı.i§ olsa 1ıilel 

1ıı kuvvetlerini muharebe 
\:'lııriıW ka,ydırmaya vakit 
~ştır. 

taraftan da yeni sınıflar 
başına çağnlınaktadırlar. 

hava kuvvetleri, -~ 
erine göre, daha ilk ikı 

'<<la 6000 kadar tayyare 
tıni~tir. Cephelerdeki k":n 

~a.~ıar, hava kuvvetlernuı; 
1 müdahalelerini mecburı 
··_eu, son günlerdr- bu kuv. 
1'iıı zayiatı dikkati çekecek 
~eksilmiştir. Diğer t~raf

llslar, gerilerde de millrim 
ere saldırmaktan vaz gııQ 

~eğ;Uerdir. 
~uı; hava binbaşı.sı, Rw; 
tavJetlerinin iddetiııi ya· 
~le canlandırmak istiyor. 
hakkında kırt'i bir mü

l!erdedecek vaziyetle de-

~ak, Rus hava faaliyetinin 
laınalnra uğramadan ve 

1 
lııziyle devam ettiği anla

··tadır. 
lıu kuvvetlere gelince, Al
r her gün yüzlerı:e tank 
hlı otomobil tıı.hhrip ve 
~ttiklerini söylemekle be

.• lluslar hemen her mu
~ ıneydanınn ehcınmiyctı· 
lc!r s'tirmekte ve mukabil 

' lılar yapmaktadırlar. Bu 
<t, Rus ordusunun lıatın 
~bir motörlü, ı:ırhhlı ve 

1 ~.eli kuvvete salıip olduğu- ı 
~r olan teminatı kuvvet 
~ k_teaır. _ 1 
~ıdi~le çok kanlı olduguna 
edileıniyen çarpıfJlillllar 

" kat'i neticeler vcrmcltten 
1tlar!. 
~"~~ 

efJlet Lin.zan/111·1 
lJte rlan 

. t!;.<'1 ~<":'\fı ı ı!\CI ıı.1iada) 

'~atları, askeri hizmet iç; ,ı 
~t._ ,.Prilecek ücretler luı:;. 
ı . .\'e.nı biikümloı· ılıtiı · et 
'<lir. 

~ k:ı.r.ı.rnameuin lam ınr.
;ı,ıi gazele,, niıı 16 t T.

tih!ı UÜPhtlMD~. Jnt.i .'<1' 
ır, 

ıA'!mmı krt'aan mnarzıım ı;ay- allşam neşredilen lii: yetini) muahede hüküınlerine mım lügatleri bu kelimenin ya- Yıetmiıı be<ıı l!0lle evvel toprak dem ihti--'-__.., ve hutal~ 
- __J .......;: Of' ·'-' ıs· ti"ııaden izah etmeyi faydalı bancı bir kelime oldugun" u yaz- J'~"' =---· lllU"tcam;;>e ...,.. 19 Temmıı" ,.;;,..o; p· kof, Po- J altına gömülen bir :milyon altın mı'*·. ,, __ ve V--'--'-' 

0
1.0..-L,,..__ .. lr:ı1 "k' -- .. -- buluyoruz. ,_.._ı_ ·ırmk:tadu'lar . .A.bnanlııır tarefm- "u ~ a.nuıu """..-. mı§lar 'Vr hazan ii~ guıı · :ı ı l.ocka, Nevc1, Smolcnıılt, - ovo"'- -careı il j Be ı· 20 ( J or· liı:anın varisi bulunan bu iliti- bü"y;;...,.;;_"''" Val-'-'- .... _ _._,ı-. . ~-·-'- ·· • "' Ti gem eri . r ın. a.a. - ı: ..........,..~ ,,,,....... ,,,..D,... 

bir istirahat gUmı"""""'"'' mu- rad ve Volinsk istikametlerinde __ Montrcux mull.!ıedenamesıne 1 Alman. radyosunun bildirdi - ya.r kaı:lının heyecanını göı:roek ğı g:iitikçe ~!aşıyordu. Son.. 
tmnadiyen çıı.rpı şiardır. Sov çok şiddetli '.lnuhııre"OO\er 8hmı!i gore:

1
h da t b" ğiue gore, bfüı.mf müıµıhitler, ve ınua.u.a.m ...-vetil.e (:huluna- dakikalarını yaşadığı bir anda 

yet kıt'ıılnrı topl' p adım adım 
1 

tm·. Su zamanın am ır ser- imdiy" k d So et d bi!Uiği takdirde) ne yapmak beni yanına ~ain•dı ve bu Rll"l'lı 
· 1-''- s· d" h t bestl h•linde Bog" a.zlarda.n geçe § e . a_ ar . V"Y or usu - w b- I 

müdnJa ei.mUJ ""'·" · ~ ım 1 
a , Crphf!'Ititı diğer >loınnılarında bileceklerdir. nıın verdiğı myıatın 1.5000.000 ietediğini öğrenmek istiyunhıı:n. bana faş etli. Bunu öğrendiğim 

Leniııg.radın pek yakınında bu- eiıemmiyetli hi9bir ı.lcğiııiklik Harp zamanında Türkiye mu- kişiye baliğ olduğunu tahmin 3ile ba.s.tık.tan hiraz soı:ı.ra .k.aJıı zmaıı hıeyret ve dehşet içinde; 
lwımıı.kta lııe de Ahn31! h • i olma~·ştır. aı:aJımdı. V.e b.i:r seıı: k-·'"·- ,,.,u ""'-"'" __ .... ha"'--' _,,.,__ ~ harip değilse ticaret gemileri etm~ler. .....,_ ~ -,.~ ~ ,,,, ...,.. 
ger.isinde milhim Rus . ..,.;;...,.,..,.. Pfaıaı.I.ar müsait uhnı.u.hgı hal gene tam bir serbesti ile Boğaz dan zaferin mukabili olarak "'- Kimi ist:İYorsımıız? dedi. beni şaşırtmıştı. 
ler.i vardır ve bunları btnır bi· w, tayyarelerinti.l uili;mannı lardan geçebileceklerdir. ı kullarulan kelime "Sleg., dir. O em.ada bugün fevkalidet&- He,yeaı..o. iı;inde idim. Daba 
I'f!I' temizlemek ltı:zımdl!". m.atörlü ve mrhJı kı.wvetlerile TürJöye muharip lııe; bitaraf (V) işaretinin geniş bir mik- lihli olduğuma inandım. Yavaş gari~i bu SUTı b.ı1mek:ten kor "! 

Bütün B~bk nnut:ai<Bsmda tayyımelmri:ni tahribe dııv et- mMrileket gemileri düşmanll hiç yaııta yayıldığuıı Alman rad -

1 

yaıv&f açıl&n kapıdan .ı:nad.a.m kııycırdum. Bu .kadar büyük bit\ 
mıtlzeıne tahr;batı ni.mdir. Yoı 1 . ,_,.., bir <1uretle ~iizaheret etmemek 1 yDl!u bu~ itiraf etmi~, flı:kat Haycano,un çel!reııiA.i "'11111li"-

11
,,..,.,., bip -'--'·.ihtimali be& 

büyük. ,,, •--'-'- ·ı b"" mıt;ı..,ruır. §aırtiyle Bnğazlanian ancak g;ün bunun (Vıktona) kelimesınm T • ._,_ .,..,,_ 

!ar . .-us ""''~."'.'.'' .. ı e u-ı Keşif tıyyıt'l'el.erimic '&lt:ık düzleri gegebilecekleı:dir. ilk h-.rlini ifade ettiğini bildi - tim. ni endi;relendiriyordu. Annem. 
um _:nasile iirt.~u:ır.: ~~k denizinde kuvvetli bir bınıaye Burada .ııu istisnai lıiiküm rerek dem.iştir ki: - Sizi madam, dedim. bana bu sırrı söyledilıteıı lıtt- •. 
90~ .. "l')'et avcl81 ~uru - ult.md& 11eyredcn pcl: c;llk .oa.k- kabul ol~aktadır: (V1 işareti PragQ.a iııema - Beni mi, beı:ıi ruı yapacak- 1:5~ dakika sona liOn nefesini 
~· Şıuıd.l \*"1 Jf.us tayya.· !iye gmnieind$11 milt6f&kl<il bu Türk.iye .keadini pek yakın 

1 

dnv.arlannda, tra:nmı.ylarda ue auııız.. verdi ve lılEs D anda teeııııiir, il&< 

relen çok yükaııklerü<!!I uçmak· Junan bii-"'· bir kafi:lettin l=ini bir harp :tehlikesine :maruz 1:&- otobüe1erde görüldüğü gibi ıı_on B~ altmıo beş ya~ında bu- vinç heyecanı ve korku hislen 

· • . l<eş!etmislel'di.r. "l'ayyım!lerim~ çi~ serbest .ise de bunun gündüz- ınekted.ir. _ ltman ihtiyar madamın delWll- i~de ~lun ve bü:ç taldım.. i 
tadır ~-~ 18.kki ettiği takdirı:le gene ge- günlerd_e gazetelerıde de görill-ı 

Riga halkı 890 hadısclerden le Sl'lt'İ hÜcumbotları:ınızın ve tor leııi olması §arttır. ı ı· •ı• H lı bir ht>yecan içinde bulunda.- Ben de, ımnemin d~· 
altiillt olmuııtur. 1stikhal ~ak . pitola.rumz111 yaptığı hücumlar; Harp gemileri ngı iZ ava ğu anlaşılıyordu. o, her an de.. nin tesiri altında senelerce zıı.-• 
kında kıtrarS13lık :n~out ıııe 6e J netiııeainde 11 .ıuı.kli . pınisile .Sulh mı:nımıııda .hafif ru üs-j' ı üneııı.io bulwnm.asuıa i.ııJ.iz.ar e- ruret icinde çı.rpı.ııdı.ğıııı lla.lde l 
be.lk, Uu ta_hakküıniinden ~r- 1 ı:ıdrol gemisi batırılmış <re 1 tii 1,ıeınileri geçe8iliııier. Y.a.lııız akmlan · dipoldu.. Belli .ki bulu~ bu &f.ineyi iht:.r 1!1tmıEten ge-
tulmuş o1augunllan &layı_ bah ,. -'·tt-an -· ta~ .. ;.,..ı, ... m. ev.velılen haber v.erilmeli ve bu 1 iiziiliiyor ve biraz da en";-ıa_ ,_, _ _.,_ n-- bu ,.,.__._ ".ımJ,_ tlca t u. ,..... Q•~ ,,---· u..,.~~ geçi§ gündüz olm&lıdır. B.ilyiik (Baı taraf• 1 inclıı.tO ~ .uuw.uı. ..._.... ..,...,...,... 
tiyardır. &, 'blllmasa ı-e -m'liştllr. Biziın zıryia:tımız bir tnnajthı:kiler birer birer Vi! re- haaııra uirıyan iiç mmtıı.kad.ıı niyordtL Gfilerek: ve itimat edilebilir bir a4am. .,_ 
INlhfillerinde gözükiiyor. .. U\Y.)111.re .U.. mı: lıücu.ınbotundan fa.katleı::inde en çok iki torpido belediyeye ve lıükiıaıııte Bit ın- - Şu define için, dedim. zırodı. 
Stalin hıtttma P~ ae ~ .ibarettir. Hücumbotunun mü- ~_g~;a.:r~~e ~= ular, ticarethaneler, antl.'9p9-- Ve o anda zaır.alh kaı4na ver-

eenubunda 'Pskuv mıım varı.- :ıet:iebalb luıı!aıııhgıştır. - b·•-· Iar, mağazalar ve evler bulun . d.iğim c pla onıia uya.ndıı'dl-
me.ktadır. llu istihkamlar bizi ler. Kıır.ı.dıınizde sahili olıruyAU n..~ hewec-· _ ... ,~. B'-'- -

k de_vletlere ait harp gemilerinin maktadır. .,_ , - .,...,~ u"""' 
hayrette bmı.km:rşbr. Çi.inlrtl. 1 U S U • geçişinde .tpntj tahdidi kOJllnU§- Munster'de de .ayni del'eCe$. bire garip lıir ses çıkardı. Ve 
min etmi~ oldUb'UIIluzllan ço'lt tur. h:aa-r olın, ... tur, Bunu Alman heyecandan ııara.rmı.ıt bir ~: 
dıdta müb:im oldıığwıu görilük: t ı • Harp zamanında Türlciye mu- radyosunun...,. eoıı günlerde y tı- - Dııfinc için mi? Bııhındu 
E.'vvela toprak iı.nzıılanndan iıı- e e r 1 harip değ'ilııe, bitarııllar sulh za- ğı neşriyattan da atılQJ])&k mlim mu? Doğru ve çabuk söykı. İki 
tifade edilerok viicudc getiril - •ı d • manında alduğu gibi g;eçebili.r- kündür. Filhakik& Alman rad- elilc yakama Ellnlıruştı ve beni 
miş man.ie. silsilesi bunların ar- çev rı !er.Muharipler .geçemezler Anack yo.su mezkilr t;ıehri "bedb;üıt !'illdil!l:le aanııyordı.L 
kasında betondan yapılmuı zik- Milletler Cemiyeti ınieakl ~::rqe- . _ m"'- m•"·- ded.iın. Da-

.. k 1 k 1 (tlaf t ... ıı ı tnoı -1•~ Yeııi dahilinde ıW<Wıdilen binııü- belde" diye tavsif e~ -,.. ............., 
mklı ve mu emme mas e.en ·· tefttiii: tekabil nı~ muahedena- unııter'e yapılaı ı.on bee a- ha bulwımadı. Fa.kat her hıUde 
mi\! jstihkiımlar ile araiaı.'Uıda Basaııtb~dan ilerli;ııen A:l - nıeai mucibince tf'cıwiize uğra- km ef<nasında birçok mııhalleelr ve yakunia bulnnaca k. Bll!lda 
mit:ralyöz yuvalan, sonra zırhlı ma:n _ Rumen kıt'ıilım düşman yana ~pık.ak müzaheret müs- tamamile yaımuştır. hiç şüphe yok. Yalnız ben ou 
kaleler, döner kubbeli olan bu · kı ... tesnadU'. define hıı.kkında maluma-t ıs· tı· -
kaleler ainr toplar irt?bırt tii- bnukavemetinı rar..... onu Tüı:lı:iye .muharip .ise; hiç bir Türkiye kendini yalun bir 

~- ' Dnie.ster'in l"'rk ya.Itaaı.oda İa.· B 1 '-- ta?ıllkeo;" teıh "ti" JIO'flUIIl. 
nelleı:i, yeralb kay,ıım,atıarı ile kibe devam ehıııielardir. .ııarp ge.n:ıl81 geçemez, ıın arın ~mi ..a~' ·~; ~ır:.ar_: IJ!rdonbire, yüzü değişti. Bü-
mücehlı-1ir. Smoı--ı. 'Jllllı1nkıı.suı.da ha - geçmesi tamamen Türkiyenın m•,;,. ııalfıhiyet~. yük bir .sukutu hllyale uğradığı. 

Gayet ~..;ı.:... Olarak Rualanıı .....,.. reyine ba~r. ~- -
aosıo.n.-.. reki.t -pl1in mucibince dev.m ~ ----- ilşikardı. Fakat hlç belli etme-

Maginot hattını taklit ettikleri diyor. 1· t L •. 1 d•• • bir SO ğe çalı~tı. Duyduğu heyeca· 
görülüyor. Fakat fennt malze.. Fin cephesinde yeni muvaffa- S 3DDUJ UTI zengJ mn :t.esirile nıi nedir biraz 11&-
meleri daha fakirdir, isibkAm - · eh ;ı; ' tı y k k ... ,_ b 
larm .a.dtııif daha azdır. Sonra kiyetler ~lde edi.lmiştir_. Müşte-1 • gun•• u•• vaşa 1 şırmış . o ·sa en.,,,,i ugün-

rek cephenm müteaddit nok " J • .lıırd.e heı-ketıt.en kaçıyordu. Bu· St.a.lin hatunda sistem birliği, - b 
talarında muhasara e6ilmi.ş (Bıı ıuaf• 1 ıneı sayfada) Cirit atma: na rıı.g:m.en ıma: 

yoktur . .Maamafih Alman asker Junan flovyet kıt'alarıııın yap - lllliıabakalarm bu sabah tas- 1 - Kemal (lstmıbul) 51 m. - Buyurun, dedi. Ne m lfı-
lerinfo müttefik şahadetleri ile · k ııhn İ t · ti J 

nkları umitııiz çıkış te\Jt!bbüs - fiye serile~ı . oş uş veya ~~- 50, 2 - Varok ( stanbul) 52 ına ıs yonıamz Borı.nı. 
de eabit olduiu üzere Ruslar !eri aklın kalmı•br. Düşman a- pılımş ve ıştıirak eden her bol- m. 65, 3 - Mustafa (Ankara) Mlldamın bu anından ietifad~j 
ktındi ietihk2mlıtnnt F1ranısırJar ' 

ğır ve kanlı zayiat vermiştir. g,ıınin en iyi etlııtleri öğtedwı 411 m. 10. etmek lil.zımgeldiğini dü~ündüm . 
dan daha iyi müdafa etmYıler - T-· k. n .• n SD.Il'l"a icra edilecek olan nihai 1 - Balcı (.Anlıan) 89 Dl. ve derhal sordum: 1 
dir. Ur ıye imtihanlıı;r için ırynlm~. 1'I Çıı1.."iç atma: - Bu define Sürp Agoba ıı:a-

Bir Alman hücum kıt'a.sı su- • • !ar arasında müsabakalar, ba- 24, 2 _ nyas (İçel) 27 m. eıl gömülmüş? 
bayı muharebe hakkında çok a· Zf 1 Zllacı mii.stesna olarak, olduk- 64, 3 - Tevfik (İçel) 26 m. Madam lhyganoş anlat.yor 
!akalı tafsilat venniftir. Bn taf (Baş tamf• 1 in~i 89.yfada) ça çetin Jıir surette cereyan et- 92.5. • f. : Madam hoşa giden ermeni 
sili.ta nazaran, Alman motVrlü Tür"klerin İngiltereye müsaid mi.ş ve Bıcağa rağmen her aUet Yükack cıtlama: §i'1esile: 
kıt'aları Peipus göliiniln ceııu- haberlerin neşrine Alman taz - galıöiyeti ka.zanınak için bütün 1 _ .Jerfi (Ankara)" 1 m. - Efendim, dedi. Bu define 
bunda Stalin hattına geldikten yiki altında belki de müsa:a:de E'.t- mevcudiy..tiyle uğ:nı#roıştır. 2 _ Muammer (1ııtıı.nbul) 1 m. benim babam tarafından 1293 
soııra, piyadenin cephane ihti - ıniyeceklerine dair geçen ay ız- Müsahıılmlımn teknik netioe- 70, 3 _ Süreyya (İzmir) 1 muharebesi gilnlerindc Sürp 

har ulumın endişelerin yersiz 
yaçlıı.rını temin etmeııi için bir olduğunu hidiseler gösterıniıı- !eri de ı.runl.ardır: m, 70. Agoba gömülmüştür. Benim öğ-
kaç gün beklemişlerdir. Ruıııt:op ti 100 Metre: U t'-ma · ı:endigım"" e göre definenin abö. r. 

1 
::un a "' . 

çusu bu fasılıufau istifade ede- Times gazetesi, Türkiyeyi Al- 1 - Cezmi (İstaobul 1 s. 1 _ Vakur (İçel) 6 m. 56, mülmesinde iki sebep vardır. 
rek ağır toplan ile Almlll1 hat- manya ile bir anlaşma ar:t,j;tır- 2/lO, 2 - Vakıır (İçel) 11 s. 2 _ Muammer (İı;tanbul) 6 m. Birisi Ruslann Ayastafanosa 
!arını mütemadiyen dövmüştiir. makta haklı kılan sebepleri sa:y 3 110 3 - Özkan, (İstanbul) 11 40, 3 _ İbrahim (!çel) 6 m. kadar gelmeleri diğeri de baba. 
Fakat tarnız zamanı gelince Al dıktan sonra şöyle diyor: , 4/lO ı d ı · · 

Rusyanın Türhlyeye karşı wı- s. · ~ 25. mın rar ~ ennın parayı ara . 
mruı. topÇUAu da atef açnıı~ ve ziyeti ha.kkmcl.aki vüpheler Rus 200 Metre: tJç ad.nı dtlama: larında taksim etmelerinden 
üç gün müddetle fasıiasIT. bir niyetlerinin ı;üpheli görülebile- 1 - Cezmi (İstanbul 25 s. ı _ Yavru, (İstanbul) 13 korkmasıdır. O zaman ben se· 
topı;u <lüeliosu olmuştur. Stu- ceği devre için \m"id idi. Fa.Jıat 2 - Özkan (1stanhul) 23 B. m. 80, 2 _ Vakur (İçel) 13 m. kiz y~dn jdim. Ve :umeın 
kalar ve Yiinker - 88 lcr topçu- bunların ehı:ı_nmiy~!Biz .. ol~şu ve 3 ·10, 3 - Şerif (İçel) 23 s.5 ı 10 74, 3 _ Scl:>it (İçel) 12 m. 68. kardeşim Vartulıiye g,ebe bulu-.. ~arın deg:ııırnesı, Turkiycnın 
ya mll7..aherct ederek Rua top- k h "~' '-aks Türk_ Rus 

1 

400 Metre: 2 _ Jeha (İstanbul) 11 m. 6~, nuyordu. Tabi! ben bımlardan 
tahrip . l d" Al a auuu ou... ızın (A k ) 23 s !arını etmııı er ır. man münasebetlerinde aon zo.manlar8.a 1 - Raşit n arıı. · 3 - 'llevilk (:l:çel) 11 m. 55. hiçbirini bilmiyo"dll!ll. 

keşif kolları iki taraf hatları a· zail olan itimadı yenidc.ıı tetıis c- 2 - Raif, (!zroir) 23 s. 1/ 10 Disk atma: Bnbıım bu sebeplerle büyük 
:r-asinda ilerliyerek taarruz için debilir. 3 - Remzi (dstanbul) 23 s. 1 _ ~avru (İstanbul) 56 m servetini Sürp .Agoba gömdük· 
en müsait noktaları araştınnııı- İngiltereye gelince, Tlirkiye· 2/ 10. 26, 2 _ Atıf (İzınir) 35 m. ten kısıı. bir müddet sonra öl-
lardır. Harp çet:n, ağır ve şid- nin son hareketlerini tenkit et- 800 Metre: 3G, 3 _ Balcı (Ankara) 31 'müş. Aıınem, bu büyük serve 

detli olmaktadır. Biiyiik istih - ınck ona düıpnTüezk .. 1ngilizhhalk~ t _ Rıza, (İstanbul) 2 d. 0:53, I ===========================-/ 
kii.m ve pryade kıtaları Sovyct umumiyetle. ·r ıyenın ususı 2 _ Ahmet (İstanbul), 2 d. 

blokhavs'lannı <:evirmekte, bom şartlan hakkınrla bazı miilılha- 04 s., 3 - Osman (Ankara) 2 Nafia Vekaletinden 
baları .savurmakta ve alev ma- zalarda bulunmağa mütemayil- d. 05 s. 

Eksiltmeye konulan: kineleriyle blokhavs'ların met· <lir. 1500 11ıetrc: 
ballerini _yakmaktadır. Yaklru;- Fakat Türkler kendi ~eciyele· 1 _ Rıza (.İJ!tanbul) 4 d. 19 l - lfot.•/ su Meri on dördüncü şube ınliılürlüo,a mıırt~ı dahilinde 

· l · l tim t 1 bulunan Anıik gölü ve bataklıklarının kurtulma&ı ve Alii nehrinin .ıı.IAhı işle-mak ··ınkün olunca da istib· nne yer eşmıı; 0 an ı a ı c! s. 6/10, 2 - İsmail (Ankar ) 4 
mu _ . . . bu mülahaZD.ların çok kuvvetlı rinden bir kısm1 muhammen ke~iC lıcdt'li v bidi !iyat eSll61 üıcrindcu 

kiı.ınlar dıııanuUerle bırer bırer ve vicdansız bir düşmanıı. karşı d. Zl s. 6 ·10, 3 - Edip (Anka- 241,154 lırn 97 kuruştur. 
havaya uçur:ulmaktadır. Sovyet girişilmiş hayat ve memat I_!IÜ- ra) 4 d. 24 s. 2 - . Eksiltme 31/7/941 tarihınc rastlr•on perşembe g iln ü s.1a t 15 de 
gamizoularmm ekserisi ölü o- cade!C$i iı;.iııde ortaya atıldıgını 500 Metre: · Ankarada su ı fleri reislil:i binası içindr toplanan su eksiltme komisyonu 
!arak bulunmuştur. Bir istihk5,. her halde anlıyorlar. l _Mustafa, (Ankara) 16 d. odasında kopalı zart usUlile yapılnrJl<tır. 

ti t · 3 5 10 2 Eş f (~-tan 3 - İstekliler, ek!'liltme fa1·lnamesi. nıuka\lelc proj ·, b.."'tyınclırlık i Ie-mın garnizonu vasa o uz as- ÖnÜİ!dc s, iddetıi bir muharebe 1 s. i , - ' re "" · 
O 3 S ri J(C'll<'l şartnamesi, umumi su i' ler i fenni artnnmesiJe hus.u:;,i \'e .fenni kerle b 'r subaydan ibarettir.İs- ol.maktadır. bul) 16 d. 16 s. 4/ 1 , - a- ,_ ~h 

~ !J:lrlnamt"lorı ve p rojlerf 12 lıril 21 kuru~ mukabilinde su "i'Jcri rel li6 lden 
tihkamlnrdan birinde üniforma Ga:rba dönüyoruz. Yollarda liıhaddin, Ankara 17 d. 21 s alııbilirler. 
ıı bir kadın CP~edi de bulunmuş- fena giyinmiş, beoizleri soluk, 11/J Met~e: 
tur. Nilıayet sıra zırhlı kalele- zayıf, yorgunluktan bitmiş bin 1 - Suha, (İzmir) 16 s. 9. '10 
re gelmiştir. Bunlara ağır tank lerce harp esiri görüyoruz. Bun 2 - Kimi!, (Ankara) 17 s. 7/10 
!-:•la tarruz edilmiştir. 85 saat Ia.z:ın arasında birçok subay da 3 - Merih, (İstanbul) 18 s. 
F\lı....., bir sa~tan aonra bunlar vardır. Fakat bunlar subaylık Balkan baymk: 
d '""Ya uçurulmuştur. ~erini b1dn:mışlardır. Toz 1 - İııtımbııl 3 d. 35 s. 5 10, 

:;; r.ıdi Alman tankları geceli Ju _yollarda. hfıı> ayni vaziyet: 2 - İstanbul 3 d. 41 s. 5/ 10. 
gündüzlü şimali~aııl<i istikame- H.a.rab olmuş cıtomobilleı:, tank 3 - Ankara 3 d. 42. 
tinde ilerlemektedir. talin hırt- lar ve· çlirümÜ§. cesetlerin boğu- G1ilel atma: 
~ı ~.e laılmıştJr l•ningrad ou kek.!!jMI... 1 - .Atıf (İmıir) l2 m. l 

4 - Ek.'Siltme-ye girebilmek için isleklilcrin 13.457 lira 75 kuru~lu1.: 

mu\liakkat teminat vermesi ve ek · ıtmenin yJpılaca~ı günden en az üç gün 
f'V\<el ellerinde bulunan \'esıkalarhı birl ikte bir d.i.lekçe ile N'ufin ,.ekftle
tine mllracaat ederek bu işe ınalı~us olnıak üzere vesika almaları ve bu 
vesikayı ibraz etmeleri Ştırttır. 

Bu ınüddet içinde ve.sika talebinde bulunmayanlar ek$iltmeye iştirak 
edemezler. 

5 - tsteklilerin tek1iC mek.tuplJr1n1 .ikinci madd1!de yaz.ılı sattlen bir 
n.at evveline kadar su ~ri re.isliı:ıae makbuz mukab.:J.inde ,·ermeleri 
lizımdır. 

Postada olım ıecikuıeler lııabul ed.iU..OZ: -> '.(4136 - 56t6) -
~· -

NiM&_yet bir Kia 
Nihayet bir gün Bay Osıııanı 

be.na taillttı.lar. KeD.d.iııiıµa ilu 
i erle ujraftığıw JIÖJl~, 
C'..öciiy1iik Anıautık Kendisine 
dafine bulunduğu takdir.de ser
vetin yarısını venneği taab.b.ü:t 
ettim. Bu şekilde bir ıuıter mu. 
kavele9İ de yaptık. 1f(:e define
nin hikayesi kısaca. budur. 

- Peki ınadaın, dedim. Bu 
define muhakkak orada mıdır! 
Acaba başka birisi bunu evvel-< 
ce almamı,ş mıdır? 
Madamın da böyle bir endişe 

iç.inde kıvı:aııdığı anlaşılıyordu. , 
Hafif bir sesle: 

- Zannetmem, dedi. 
' Define mii.rebassısı . 
Öğrendiğime göre define hl- , 

kayesinin enteresan bir cepbe- , 
si de, Bay Osmamn temsil fit·~ 
liği cephedir. 

Bay Osman definenm bııhın· 1 
duğu yen öğrendikten ve ma -• 
damın hissesine d~ecek kısım-J 
dan yansını almayı noter sene-; 
dile lemin ettikten sonra, bü • İ 
yük lıir heyecana düşmüş. Bu 
büyük serveti derhal çıkarmak\ 
çarelerine tevessül etnı;ş. Fakat . ' kendisinin bu hususta lazımgel-
diği kadar parası olmadığından, 

birkaç ortak tedarikine girişmiş 
tir. İşi eski arkad~lanndan tür 
bedar Rı~a ve Hilmiye açını~ ve 
aralannda adeta bir şirket kur 
m~lar. Bu vaziyete göre 'bir ' 
milyon liralık servet bulunduğu · 
takdirde hüki'ımetin alacağı ka
nuni hisseden sonra madam 
Haygaııoş ve Vartuhiye kalan 
kısının yansını B. Osman ala
caktır. B. Osmanın alacağı pa
ranın yarısını B. Hilmi ve Hil-
rniye dil§en parnnın yarısını tiir 
bedar Rıza alacaktır. Simdi de-
fineden nasıhedar olacak bu beş 
adam derin bir heyecan içinde 
lıulunuyorlal' VI" her dakikalan-
nı zengin olrnak ihtimalinin ver
diği saadet icindc geçiriyorlar. 

Hafriyat uf\"alll ediyor 
Dün akşam geç vakitte Sürp 

Ar;oba ~adım. Çukurllll de -
riniiği üç metreyi geçmişti. B. 
Hilmi ve Osman orada idi. B. 
Hilmi kazma darbelerinin top
raklıı çıkardığı sesleri dinlemek 
iGin yere yat.mıı; kulağım t.opra 
ğa dayamıştı. Bu esnada cukur 
başında lakayt dolaşmakta olan 
Lafriyat memuruna yaklaştım 

ve sordıım: 
- Hak ika ten siz de definenin 

çıkacağına inanıyor musunuz? 
Define memuru sualime uzun 

bir kahkaha ile cevap verdi. 
Ayrılırken, derinleşen çuku· 

ru heyecanla seyreden Osmana 
seslendim. ı 

- Allaha ısmarladık Osm1111 
bey, define bu akşam inşallah çı 
kar. O, çukura bakmakta devaa. 
ederek: 

- İıışailah, dedi.. 



Sayfa : • 

Dünkü At Yarışları 
Müşterek bahis 1 liraya muka

bil 120ı0 lira kazandırdı 
At yarışlarının ikinci hafta .ıııahsustu. İkral ıiyesi 255 llnı. 
ko~ dün Veliefendi koşu Mesafesi 1600 metı-e idi. Günün 
maha11inde çok kalabalık bir ikinci sürprizli koşusu da bu ol· 
seyirci kütlesi önünde yapıldı . dn. , 

Dünkü yarışlar diyebiliriz ki Bu ;:;arışta birinci Bora, ikin-
senelerden beri 1stanbulda ya- ci Boikurt, üçüncü Mihrican 
pılan koşulann en sürprizli ne- 1 geldi. Müşterek bahiste Boz • 
ticelerini verdi ve şimdiye kadar kurt üzerine bağlanmış olanlar 
ı;ıehriınizdc oynan.an müşterek kaybettiler. Fakat ikinci ve 
b.ıhislerde en büyük meblağ ya- üçüncü koşular arasında Mi· 
ni ı liraya muk;ı.bil 1200 lira 

1 

moza • Bora çiftini bulan talih· 
kazandırdı. li 1 liraya mukabil 1200 lira 

Birinci koşu: sin ikinci ve Hama Hatun üçün· 
D5rt yaşında ve daha yukarı se 120 kuruş verdi. Bu koşunun 

y ştaki saf kan arap at ve kıs- müddeti (1.45) dir. 
rakl:ı.rına mahsustu. Me•afesi Dördimcü koşu (Yalova koşusu) 
2000 metre, ikramiyesi 155 li· ı lki yaşımla hiç koşu kazan-
ra ı<ii. manuş safkan İngiliz erkek ve 1 

Bu ko~uya, Terzan, Yovan, dişi taylara mahsustu. Mesafe
Basra iştınik ettiler. Neticede si 1000 metre, ikramiyesi 500 
Y'ovan birinci, Basra ikinci, Ter- lira idi. 1 
zan üçüncü oldular. Müşterek Bu yanşa 5 tay iştirak etti. 
bahiste ganyan 150 kuruş ver- Neticede Gungadin birinci, Bu-
di. ket ikinci, Saron üçüncü oldu. 1

1 İkinci koşu: , Bu koşuda Gungadin, Buket 
Yerli sıı.fkan İngiliz at ve kıs- ' arasında ikili bahis oynaya!llar 

ı tklarına mahsustu. Mesafesi 1 liraya mukabil 350 kuruş al-
1.lOO metre ikramiyesi 280 lira dılar. Ganyan 300, plase, 130, 
idi. 1 plase 110 kuruş kazandılar. 1 

Bu koşuya Rua, Mimoza, ~ koşu: 
Yımsin, Hüma Hatun girdi. Üç yaşında yerli yarım kan 
Neticede Mimoza birinci. Yen- İngilizlere mahsustu. Mesafesi 
siıü ikinci ve Hüma Hatun üçün 1400, ikramiyesi 300 lira idi. 
cü oldu. Bu yanşta 3 - 2 Mister Bu yanştıa Elhan birinci, He
Mımoza ile Yetiş arasında ikili ves ikinci, Delikanlı üçüncü ol- ı 
bahis oynayanlar bir liraya mu· dular . 
lu bil 9225 kuruş kazandılar . Üç, dört ve beşinci koşular 
G ınyan 325, plase 750, plase arasında üçlü bahis 1 liraya 
1(.Q kuruş verdi. Bu koşunun mukabil 34 lira verdi. Gene 
müddeti (1 • 56) dakikadır. dördüncü, bfflinci koşular ara-

ÜçÜncli koşu: smdalti çifte bahis 660 kuruş 
Dört ve daha yukarı yaştaki ganyan 150, plase, 125, 130 ku

ı ı.fkan arap at ve kısraklara ruş verdi. 
~~~~~~~~e~~~~~~~-

Dü n k ü yüzme teşvik 
· müsabakalan 

( Baı tarafı 4 üncü Ayfada) 

takımı (Necati . Hikmet • Ke
mal). 

Tramplen atlama: 
1 - Kemal (Gala.tasa.ray) 

28.28, 2 - Şemsi (Beykoz), 
8 - Harityun (Galatasaray), 

Küçükler arasuıdıa: 
100 &rbest: 
1 - Nejat (Beykoz), 1.14.1, 

2 - Kemal (Galatasaray), 3 -
Refet (Beykoz), 

100 StrW .. ,tü: 
. 1 - Zeki (Beykoz) 1.M.S, 
_2 - Bahaeddin Akdağ(Beykzo) 
S - Adnan (Galatasaray). 

100 Kwrbağalam.a: 
1 - Tevfik (Beykoz) 1.26, 

2 - Ahmet (Beykoz) 3 - Sub 
hi (Galatasaray). 

ııoo Serbest: 
1 - Bedri (Beykoz) 2.48.2, 

2 - Necdet (Beykoz) 3 - Go. 
go (Beykoz). 

Türk bayrak yanşı: 
1 - Beykoz takımı (Zeki • 

Dünkü Boks 
müsabakaları 
Kadıköy balkevinin tertip et

tiği boks müsabakaları dün F& 
ner stadında büyük bir kalaba· 
lık önünde intizamla yapılmış· 
tır. 

Müsabakalar neticesinde. 
Zeyyat • Hüsntiye, Haldun - Hü 
ııeyne, Osman - ihsana, Hay· 
rettin • Panayota, sayı ile galip 
gelnoiıılerdir. 

Sabrı ile Yaşar, Kemal ile 
Vahdet. İrfan ile Şevket bera
bere ka.lmı~lardır. 

Kıdemli boksörler aramnda 
yapılan kıı.reılaşmalarda: İbra
him - Mehmet Aliye, Hüsnü -
Mehmet Aliye, Hakkı • Mebme
de, Abdi . Halile sayı ile galip 
gelmişlerdir. 

Müsabakalardan sonra kaza
nanlara Halkevi tarafından ma

Hahriye ise Alinin bu derece -
ITevfik - Nejat) 4.17.2, 2 -
Galatasaray takımı, (Adnan · 
Tank • Mehmet), 3 - Beykoz 
takımı (Bahaeddin • Ahmet . 
Bedri). 

Askerlik Bahisleri 

Sovy t -Alman Harbi 
(Baı tarafı 3 üncU eayfada) 

!erini çevirmekle kat'i netice
elde edilebilir. 

Ruslara geliw:e: ., 
Stalin battı önünd('ki ordu • 

!ar ı>;rupunun vazifesı: zaman 
kazanmak, düşmana ağır xayi- 1 
at verdirmek ve bu fırsattan is
tifade ederek seferberlikleri ta- ! 
mamilc ikmal idi. 1 

Rus ordusu harbin ilk saflıa· 
sı olan iki hafta zarfında bu va
zifesini başarabildi denilebilirse 
de daha iyi bir surette yapmak 
mümkündü. 

Rus ordusu iki hafta zarfın· 
da bazı yerlerde yevmiye 33 ki· 
lometreden 500 kilometre geri 
çekildi. 

ikinci safhada: 
Yani harbin üçüncü haftasın

da seferberliğini tamamlamağa 
Stalin hattını takviyeye ve ana 
mlidafaasını 3 grupa ayırarak • 
birer mes'ul kumanda altında 
tertiplemeğe çalıştı. Bu arada 
Almanlara mukabil taarruzlar
da ve kuvvetli hava baskınların 
da bulundu. 

Vçiincü 1tafha: 
Harbin dördüncü haftası: 

Yarma mıntakalarında dü.şman 
taarruzalrını durdurmk için 
cak kanlı mukabil taarruzlar 
yapmaktadır. 

Umumi seferberliğini bitirdi· 
ili ~öylenmektedir. Harbin gidi· 
...tına ırörA kat'f neticeli muha· 

da kabul etmişe benzemekte • 
dir. 

Ruslar bu vaziyet kanıısında 
içeri girmiş olan Alman taarruz 
kollarının yanlanna kii.fi kuvvet 
!erle taarruz ederek bunlan dur 
durur veya imha edebilirse Rus 
lar için Stalin hattında tutun -
mak mümkün olabilir ve bu du
rum Alınanları çok müşkül 
safhaya sokabilir. 

Buna mukabil; içeri girmiş 
olan Alman yarma kolları geri
den daha fazla takviye edilir ve 
bunlar Stalin hattındaki asıl 
R u s ordularının gerilerini 
çok çabuk çevirebilirlerse o za. 
man akıbet Ruslar için kıritik 
bir safhaya ıntikal c<ler. 

Bugiin cephede 9-10 milyon
luk kuvvetler boğuşmaktadır. 

Bu çetin muharebelerin sonu 
şüphesiz 4-5 giin içinde kesti • 
rilemer.. Yalnız harbin umumi 
gidişatı ve muhtemel neticele
ri hakkında bir ışık, bir fikir 
verebilir. 

Bugünkü durum yavaş yavaş 
Ruslan sıkıştırmaktadır. Blilün 
merak acaba Ruslar Almanların 
yarmalan karşısında Stalin hat 
tında kat'i neticeli muharebeyi 
kabul edecekler mi? Yoksa içe
ri girmez okların kendi gerileri· 
ne doğru sarktığım görünce 
şimaldeki (Fin cephesindeki) 
ordu gibi diğerleri de imhadan 
kurtulmak için çekilecekler mi? 

E111R.lcli Kum!'."' Binl><ı.,<ıı 

YENi SABAH 

KASE 

ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SİNtR ve BEL ağrılan ile soğuk 
algınbğ:ındao ileri gelen vücud KIRIKLIGI, NEZLE ve GRİP 
hustaJıkla.n D E R M A N kaşelerlle derhal g6!,lel', icabında 
günde 1 • S kll§e alınır, her eczahanede bulunur. 

~ 1 • • ~ " 1 , ..... • ;· - ' 1 

B A L K A N LA R DA ııı_A_sh_erl_ih_işl_er_i 1 
Son Seyahat 

(Baş tarafı 1 in~.; .'IJ.ı,1/ Tad.a) ı 
puflaya eve gittim ve gidiş o gi
diş. Bir hafta sonra 313 muha
rebesine giden zabitlerin vagon 
peykeleınnin altına <;aklanarak 
Se!Aniğe, oradan İstanbula kaç
tım. 

viçle konuştuklarımızı açıkça ya 
zabi!irim, çünkü etliye sütlüye 
dokunur hiç bir şey konuşmadık. 
Fakat arabacı ile konuştuğumu 
söylemem. Yahut yazacağım 
kitaba sakladım. Burada yazar
sam, sesi ve kokusu orada çı

Biz orada; ilim ve irfan sof- kar. Bana göre hava hoş anı· 
ra.sından kaşık kaşık feyiz ve ma, zavallı Türk arabacının 
maliımat yiyeceğimi.z.e (Tür· ı şeriatçılar elinde çekeceği çok 
küm) dediğimiz için dayak yi- olur. Çünkü fes givilmesi için 
yorduk.! B~~ lstanbulda ne yobazlar fetva çıka.nn.ışlr. Sa· 
nane yıyecegız · · ğa bastın fetva, sola bastın fet-

- Deryayı istiğraka daldınız. va, güneşe baktın fetva, aya 
Bay Yovanoviç dalgınlığımı bakmadın fetva. .. Bura.da fetva, 

giderdi. Mahmutpaşa çarşısının işporta-
- Hiç, dedim, geçmiş yıllan larındaki tapon mallardan da· 

andım da biraz daldım. ha bol ve daha bedawıdan ucu• 
- Şimdi niyeti aJ.iniz ne ta- N rafa? za... asıl anlatayım? Tıpkı 

Osmanlı saltanatının Kosova 
- Gel, dedim. Seninle çocuk- vilayeti celilesi zamanındaki 

luğumda yattığım eve gidelim • fetvalar gibi.. Gece ı;ündilz. 
Bakalım yerinde mi? işleri güçleri ikidir: Biri hiç bir 

Yattığım ev diyorum. Bunu ilgileri kalmamış olan Ankara· 
Türkçe bilmemezliğe yormayı - yıı. küfretmek, öteki de o illerde 
ruz. Türkçenin daniskasını bil-• kalan bir avuç temiz türkü ez. 
eliğim içindir ki böyle beliğini\ mek için fetvalar çıkarmak!. 
kullandım. Oturduğum ev baş- _ İşte geldik. 
kadır, yattığnn ev başka.. Ben İndik, dört yanıma bakıyo • 
o eve akşam girer, sabah erken 

Çtink ı 
rum .. 

den çıkardım. · ü ev, oturu- p k k d · ize • ar ... amma par erım s • 
labilecek bir yer değildi. Viren Alt Y""'"' sız· --'-yın.. Bm· bı"r 
bir ahırın üstünde her rüzgfi.ra r - w..u·o. çeşit gül kokularını daha kapı-
karşı, her vanı açık iki viran <>- dan duyuyonım. Yemek hazır la-
da idi. Ora.da ancak yaWırdı, 1 nıncıya kadar içinde bir de kü
!!'ıt~~de i~~ötü b..tır~ı ol!u- çük jeolojik bahçesi olan par
~ ~~ınd.. b' amyıl "·=- a.ınah.k"~ kın onda birini ancak dola.şa.bil-
yuzun en ır .....- m wn d" 1 · h tı 1 B 
olarak kışla.da kapalı bulun- ~m. yıce a r ayor~ ura.sı 
masaydı ve Osmanlı devleti ay- / bir ba~. Kurbağalar sal: 
lığını iki ayda, üç a:t"da bir olsun tanat sürer ve Bitm~ anofellerı 
verseydi biz de bir oturulacak ordugah kurardı. Bız mektep 
ev kiralayabilirdik faka.t işto çocuklan da buralıa.ra gelir hava 
ancak yatılacak 00: yer tutmuş- 1 almağa çalışırdık. O zamanlar 
tuk. Kaldı ki bu çatının altın· burasını belki bir vali, belki 
da bir de capcahil, şep.şeytan, 1 

- ummam ya neyse ? bir beledi-
kırk tilki ile aşık atar bir üvey ye re;si park yapmak istemiştir. 
ana vardı. Fakat mutlaka karşılarına bir 

Eve bakıyorum. kaç bid'at fetvası, bir kaç is- 1 

Üsküdar askerlik 
şubesinden 

Üsküdar Askerlik şubesinde 
kayıtlı ve derece ii2erinden harp 
malıilü subay ve erat ile şehit 
yetimlerine 941 mali yılı bey'i
ye ikramiyesinin tevziatına 22 
temmuz 941 Sah gününden iti
baren aşağıda yazılı tarih ve 
günlerde askerlik şubesinde baş 
lanacaktır. İzdiham ve karışık -
lığı mucip olmamak üzere istih
kak sahiplerinin güniinde mü • 
racaat etmeleri ve iyice kağıt 
üzerine çıkanlmış dört adet ve
sika fotoğrafı ikramiye tevzi 
ciiWanı resm! senet ve raporla
rını ve nüfus hüviyet cüzdanla· j 
nnı da birlikte getirmeleri ilin 
olunur, 

Şehit yetimlerine: 22 Tem -
m= 941 Salı ve 24 Temmuz 
9il Perşeın be giinleri. 

Subaylara: 29 Te1lımuz 941 
Salı. 

Erata: 31 Temmuz 941 Per
leınbe. 

~l~m~u!~ il 
7.30 Program ı8.30 Konuşma 

7.3S Müzik ıs.40 MU7Jk 
7.45 Haberler 19.00 Konuşma 

a.oo Milzik 19.15 Mü:Uk 
8.30 Evin saati 19.30 Haberler 

* 18.45 Muxlk 
12.30 Procram 20.15 Radyo 
12.33 Müzik ıazeteoi 
12.45 Haberler ~.45 Müzik 
11.00 Müzik lll.00 Ziraat 
ıs.15 J'aoıJ takvlrni 

ij,Prkılar 20.15 Solo 
lUO Konupna ı;arkılar 

21,25 Knouşma 

• 21.411 llfilzlk 
1~00 Program 22.30 Haberler 
18.03 Müzik 22.45 Müzik 

22.55 Kapenış Nasıl bıraktıııısa öyle.. yanla ~raber. çıkanhnı~tır. ı 
Yahu! Tanrı aşkına! lki çl- SkoplJa demıyorum, Uskttp-

v! ! Bir teneke kireç Aah ! Bir ten konuşuyorum. Evet.. kırk =:;=::=:::::::==:=:=::=:==;;;;: 
şey yok. Kırk yıl öncekl ev .. yıl önceki Üsküp, kırk yıl önce 
Yenilik bid'attir. Bid'at çok de- kaldığı yerde kalmanuştır. Ha
fa harama varır. yır. Kırk yıl önce nerede kal. 

Evin iki yüzünden biri cadde- mışsa, ondan seksen yıl geriye 
ye, öbürü yan sokağa karşıdır. gitmiştir; önline ve ardım. bak- 1 2 3 4 5 6 7 8 ~ 

Amma bu iki ·." .,_,, e de tek madan ... 
pencere yoktur. tçiı;'de nlmah- Rahmetli, bağn yanık (Day- I 1 t--iı_l;--+-1-+:--:i=+-l-t ,· •__,-1 
rem oturabilsin için böyle ya- kol ile san (Mehmetçe) nin ku- 2 • I ! 1 1 l • i 1 : 
pılmıştır. Ya öteki iki yüz? On- !aklan çınlasın: Vardann bu 3 l 1 1 l• I t ! ~ 
lar da bahçeye gerilmiş birer kenarında.., yemyeşil bir parkın 1-...ı.,--',-.-'!'--'-=-ı •-'-ı--'ı-.-'1-1 yüksekçe kerpiç duvardır. Te- ~ermer havuzu ~da çuçka 1 4 1.,.,~•--;-l -;'--;-I -;=;-+--;--ı 
zekli ve lağımı açık avlusunda biberli kebabçe yıyorum. Ve 5 • l \ 1 I '• I 1 \ 

nii.ınahreıın dolaşabilsin diye Vardann öte kenarında da bir 1 6 ı 1 · · ' 1 • •. 1 B 
Ö 1 1 1 1 1 :,. ' ı, 
Ye yapmış ar. k~• dürüm dürüm yobaz bir 

.... 7 ', B 1, 1 ', ,ı 1 1 ı ll Canım.. canımı, manunı yok! kaç yüz bin temiz, saf ve cev-
Bu böyledir işte .. Nasıl! Pence- herden türkü ezmek için uhirli 8 1 1 : l• I l• I 1 
re açsınlar da içerdeki şeri'at 1 

fetvalar çıkarıyorlar! 1 1--;--\-;l ..... -;l i~~,'"°! --;--t-+'--:\-ı 
pencereden hemencecik kaçsın 1 Yalnız bir şeyden teselli bu- 9 ___ .,. _ _..._..__...__. 
ve nii.ınahreınler gavur mu ol- Juvormn: Buraıfaki Türkler ya 
sunlar! Tövbe, tövbe de! Yugoslavya devletinin tebaası 

Evin çevresine bakıyoruın. 1 olmasa idiler de başka bir dev- ı 
Mahalleyi kırk yıl sonra gözden Jet bozmasının pençesine diişse
geçirivorum Yattığım evin yüz !erdi ne olurdu? Bu ihtimalin 
!erce eşi durup duruyor. Hii.la düştincesi bile tüyleri ürpertme-
mı hali.. ğe bol bol yeter. 

- Bunaldım. Kaçalım bura- (Bitmedi) 
dan arkadaş!. 

Sıska beygirli bir araba geçi- Aks GVND-Oz 
yor. Yolun bir karış tozunu 
puflatarak arabanın yanına gel
dik. 

- Durdurduk emma nereye 
J!ideceğiz? Kasketli arabacı yay. 
van. fakat düz bir Türkçe ile 
ı.öyledi: 

- Nereye istersen beyim. 
- Benim bey olduğumu ne-

reden bildin ? 
- Bu efendi ile 1stanbulluca 

konuşurdun da ondan.. Kuşluk 
öğle yemeği) yiyeceksen sizi 
belediye parkına götüreyim. 

ttç arkadaş yolda konuştuk. 
Neler konuştuk. Bay Yovano -

"Yeni Sabahın,, 
ilAn fiyatları 

Kr. ----
Başhk maktu olarak 750 
Birinci sayfada santimi 500 

İkinci " ,, 350 
Uçüncü ,, ,, 800 
Dördüncü n ,, 100 
IJeBincl .. .. 75 
Altıncı ,, ., 50 

Başvekalet beden terbiyesi umum 
müdürlüğü lstanbul biilgesi müdür
lüğünden: 
1 - BllfVekllet Beden Terblyeol Umınn MQdürlillfl tııtanbul Bölııeoi mükel

lefleri için 600 kuruş muhammen bedel ile 400 kat nilmunesi veçhjle 
elbisenin 25/7/1941 Cuma günü sanı 15 de açık eQiltmeel yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 172 lira elli kuruştur. 
3 - Şart.name iki buçuk lira mukabilinde Bölge Mükelletlyet ~besinden 

alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunt veslkalarlyle birlikte mezki'ır gün ve saatte Tak
simde Sıraserviler caddesinde 57 numaralı Bölge bhıasmda Mübayaa 

ll!>OA"ı\ 

Soldan sağa: 
1 - Evliyalar gösterir. 
2 - Mühlet, faideli bir ii.let. 
3 - Bir meyve, komşu bir 

memleket. 
4 - Bir nota, başka bir nota. 
5 - Keder, sonuna R gelse 

rüzgar yapar. 
6 - İstikbali keşif, bir nota. 
7 - Büyükler. 
8 - Bir içki, bir nota. 
9 - Bir emir, ilA.n. 

Y ıdmndan aşağıya: 
1 - Fransızca bir harfin oku 

nuşu, tehlikeli bir mahltık. 
2 - Keramet gösteren, çok 

değil. 
3 - lnlcıyat, eleme aleti. 
4 - Adeleye ait, açık yer. 
5 - Bir harfin okunuşu, bir 

meyve. 
6 - Horozda bulunur. 
7 - Evliyalar yatar. 
8 - Bir işaret edatı, sarı bir 

süs. 
9 - Pehlivanlar atar, öz 

Türke işaret. 

(Evvelki bulm•canın halll) 

1 234 56789 
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Küçilk tasarruf 
ASI 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 f..irahlt = 2000.· -

hesapları 1941 3 • 1000 • = 3000.- ' 

iKRAMiYE PL.ANt 
2 > 750 > = 1500.- ' = 2000.- , 4 > 500 > , 
8 > 250 • :;&;:: 2000.- , 

KEŞi DELER: 4 Şubat, 2 Mıyııı, 3S > 100 > == 3500.-
1 Aı}u.t:oa, 3 lklncltetrln 80 > 50 ' > =•ooo.- , 
ta~lhlet-İnde y•pıfır. 300 • 20 > = eooo.-

Devlet Demiryolları İlanla!!,1 
15 Ağustos 1941 tıı.rihindeıı itibaren : 

1 - Banliyö yolcu tarifelerile .tahire tari.fesi hariç olmak üzere• Jıf 
yolları esas tarifelerinin «6• olan emsali, nakil ücretler.ne münhasır 
ve tarile vahiUeri ile hasılı zarbından çıkacak santim kesirleri saJltJ,ılıt 
1ll edilmek şartile «6,3> e çıkarılacaktır. 

2 - Ana hat tarifelerinden: O D. 9, 10, 11, ı•, 15, 16, 17, ıs: 
ıoı, 102, ıoe, ı12 

201, 202, 203, 204, 205, 2~. 2os, 211, 212, 213, 21s, 217, :no, ,,ı 
124, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 232, 233, 234. ııl> 

«Maktu ücretlere ait ~il. cü kısma> 23&, 287, 238, 239, 240, j,ı, 
243, 244, 246, 246, 247' 250, 251, 252, 254, 255, 258, 257, 258, 259. 

Mudanya - Bursa tarifelerinden: M. B. 1, 3, 4, 5. 
Samsun - Çarşamba tar1telerinden: S. S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ~i~ 
Erzurum hudut tari1elerinden: 19, 20, 21 numaralı hususi ve ıerıı15 

ri1elere göre her mesale için tahak.k:Wc edecek nakil ücretlerine 'Ilı 
yupılacaktır. 511ıl 

Fazla ~sili! için iataayonlara müracaat edihnesi. ( 4280 -

• • • 
Muhammen bedeli 33.000 (otuz üç bin) lira olan 20 ton I<~, ~ 

tnllliz bezlri 30n/941 Çarşamba güntı saat ı~ de kapalı zarf usu~ 
karada 'idare binasında -aabn al.ınacakbr. 11~ 

Bu işe girmek ıstiyenlerin 2475 (iki bin dört yüz yetmiş bt"i) ,! 
movakkat temlnat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerif\

1 

gi.ln saat 14 e kadar Komisyon R<"isliğine vermeleri JAzımdır. ,t 
Şartnaıneler 100 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezneleri11dt 6) 

maktadır. (57ı 

• • • 
Muhammen bedeli (12000) on ik:i bin lira olan (20 ton) galvıaniıt~' 

Ju saç 29/7/941 Sah günü ••at (15) de kapalı zarf usulile Ankar•d• 
binasında satın alınacaktır. Jtl 

Bu i~e ginnek istiyenlerin (90-0) liralUı: muvakkat teminat il• 
nun tayin ettiif vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat (14) dt ,.. I~ 
komisyon reisliğine vermeleri IAzımdır. ~A 

~·· Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden. sjl 
pnşada Tesellüm ve Sevk şe.fiiğinden dağılacagktır. (6'1 

• • • J= 

Muhammen bedeli 192.500 (yüz doksan iki bin beş yüz) lirP 0!~~' 
ton silindir yağı 31/7/941 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zari tl· 

Aukarada idare binasında satın alınacaktır. ) ıı 

Bu işe girmek istiyenlerin 10.875 (on bin sekiz yüz yetmiş ~ Jtıı 
lık muvakkat temınat ile kanunun tayin etti&i vesikaları ve tekli(ltf 
ni gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri. l~zımdır. ul 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sB 
tadır. (5728) 

~ ........................... __ .,. 
TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
" Kıınıluı tlllilıl! 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası. şııl>' 

Ajans adedi: 265 

Zlrat ve Tlo•rl her nevı b•nka muımelelerl. 
Par• blrlkt~enlere 28'30C llra ikramiye veriyor. 

. , 
Ziraat Baokaamda kumbaralı ve ihbarsız ıasarrw b .. ab~~. 

az 50 lirası bulunanJara sene<le 4 defa çekilecek kur'a ne .,.... 
plAna göre ikramiye dağı~cacaittır ı,.ıt' 

4 aded 1.000 Llr•hk 4.000 Lira , 100 aded 50 Llrallk &JJO" ' 
4 • aoo • 2.000 • 120 • 40 • +.soO • 
4 • 250 • 1.000 • 1 160 • 20 • µoO 

40 • 100 • 4.000 • ,,,, 

Dl KKAT: Hesaplarındaki J)lltalar bir oene içinde 50 ıırod:,:.,.ıır 
dllşmlyenlere ikramiye çıktıtı takdirde 'll. 20 fazlasiyle veril 

Kul"alar senede dört defa 11 Mart, il Haziran, 11 f;f' 

lül ve il Birinciki.ııun tarihlerinde çekilecektir· 

Sahjbi: A. C•maleddln SaraçoAlu 


