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Times'in 
makalesi 
Türkiye taarruza uğrama

dıkça harbe iştirak etme
mek azminde bu lfÜne ka
dar sebat göstermiştir. Bun
dan sonra da gerek itti/ak
larına, gerek dostluklarına 

sadık kalarak Avrupa ile 
A sganın birleşme noktasın
da sağlam bir kale gibi 
durmak azmindedir. 

L. __ 
Hüseyin Cahid YALÇIN 

ft ondrada çıkan "The Ti-
16 mes,. gazetesinde intişar 

r , 
IALMAN -RUS 1 

HARBİ 
'Mosllova bildiriyor 

Alman 
hücumu 
yavaşladı 

Alman orduları 
gittikçe kuvvetle
nen bir müdafaa 

karşısında 

• 
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Her yerde 5 Kuruş 

Japon 
kabinesi

nin ilk 
içtimaı 

Hükumetle yük
sek kumanda hey
eti arasındaki işbir 
liği kuvvetleniyor 

JapoJyanın Londra 
Elçisi Tokyoda 

Tokyo, 21 (a.a.) - D.N.B. 
Yeni Konoye kabinesi bugün ilk 
defa olarak yüksek askeri ve 

eden bir makaleye dair 
Anadolu Ajansının verdiği ma
lıimat çok dikkate şayandır. 
Çünkü Almanya ile ahiren ak
dettiğimiz dostluk muahede~a
mesini İngiliz dost ve müttefik
lerimiz nezdinde her halde u
mumi şekilde değilse de bazı 
mahfillerde b i r t a k ı m 
yanlış telakkiler tevlid etmiş ol
duğunu zımnen anlıyoruz .. Ma - ı 
kale bir suitefehhüm neticesın
de bize dair haksız bazı fikir 
ve mütaleaları ihtiva etmiyor. 
Bilakis Türk dostluğunun kıy
ıneti ve Türk siyasetinin dürüst- ı 
lüğü hakkında bizi müteşekkir 
bırakacak dostane hislerden ı 
mülhem bulunuyor. Fakat bu 
miitalealann İngiltere dahilin
de bazı mahafilde yüz göster - ı 
miş bir takım ııa.n ve telfil<kileri ı 
cerh için serdedilmiş olmasıdır 
lti dikkatimizi celbediyor. Bu 
hususta Londralı arkadaşımıza 1 
bizi de tenvir etmiş olduğundan 
dolayı ayrıca teşekkür ederiz. 
ve hiç bir suitefehhümün vü
cut bulmaması hususunda gös- ı 
terdiği itina~ biz de iştirak e
derek mesele üzerinde biraz dur- ı 
lllak isteriz. 

Balfıkta bir Alman 
destroyeri batırıldı 4_lm11nlan11 yaklaşJıklari Leningr11d şehrinden bir manzara bahri kumandanlarla müşterek 

Moskova, 21 (a.a.) - Sov- bir toplantı yapmıştır. Bu hu-

Japon Başuekili Prens Konoge 

yapılacaktır. 

yet istihbarat bürosu tarafın _ """~l"""'·-.- _,.,.. ...... _,... .... ,__~-----=--------..ıJ!ı.... E 1 susta neşredilen tebliğ, yüksek 
dan dün akşam neşredilen teb· 1 - M AN - R US kumanda heyeti ile hükumet a· ı 
liğ: H A R p VA z ·1• y ET i rasında sıkı bir işbirliği zaru-

20 Te d p k Pi tsk / HARBİ 1 retinden bahsetmektedir. İdare-mmuz a, s ov, 0 --~1....,'..,,,..,,, ________ ..., __ ,......,. __ ..., __ ..,,,-ilb-- I nin ve askeri kuvvetlerin faali- 1 

İmparator birbiri arkasından 
harbiye ve bahriye nazırlarını, 
başvekili, dahiliye nazırını ve 
devlet nazırlarından Suzuki ile, 
Hiranumayı kabul etmiştir. 

: Nevel, Smolensk ve Nevograd j 1 

ıstikametlerinde şiddetli muha- Bertin bildiriyor: yet ve gayretleri arasında ahen 
1 

rebeler devam etmektedir. y •• th • h b • J gi dahna muhafaza etmek için 

Bu mülakatlar hakkında he -
nüz hiçbir şey bilinmemekte • 
dir. 

dei:şf~1~e o~~~~~r.ltiç bir arının mu iŞ ar 1 Sovyet , -b_u_ka_b_i_J_k_o __ nf_e_r_ans_l_ar __ sı_k_sı_k_ı ____ cs_._"_"_ .. _Y_,_._s_._u_tu_n_5_d•_> 

Çetelerimiz, Alman kıtaları-

nın gerilerinde muvaffakıyetli • o rd u 1 a r 
hareketter yapmakta ve düşma- Dehşetı tasavvura sığmayan bu harbin 1 
~~.ağır zayiat verdirmektedir - henüz başlamış olduğunu söyleyen- i m h a 

.. Hava kuvvetlerimiz, _gayri {ere hak vermemek mümkün değildir 
musaıt hava şartlarına ragmen, d • ı • 
hare~atına devam etmiş veba· YAZAN . e 1 ıyo r 
zı duşman motörlü cüzütamla - 1 · 1 
ri~ıe. hava kuvvetlerini imha et- Emekli General Kemal Ko,..er 
mıştır. )" Rus orduları her 

25 düşman tayyaresi tahrip cephede geri 
edilmiştir. Büyük Harbi Prinçipin bir lemşümuldü: Cihan nimetleri -

Hava kuvvelterimiz Baltık kurşunu doğurmuştu. Bu harbi nin paylaşılmasını, bir milletin çekiliyor 
denizinde bir düşman torpidosu de bir sınır düzeltmesi ve bir ko- yaşamak azmi ile sürüyordu. Berlin, 21 (a.a.) _Alman or-
batırmışlardır. ridor ihtilafı körükledi. Fakat, O sebeple, ne Südet bölgesi·! lid?.ları başkumandanlığının teb-

<&onu NYf• 5 •ütun 4 de) J ba.k:ikatte dava çok -.k.İ Ve i,.. ($oftU ••Yf& 5 •ilbl.A 1 ti~ gı: (Sonu -Yf• & sWtu.n S de) 

Anlaşılıyor ki Almanya ile 
ü.dettiğimiz dostlıık muahede
namesi, tngiliz halkında bizim 
bitaraflıktan ayrılmamızın bı
baenaleyh !ngiii:t ittifakından 
Uuldaşmamızın bir başlangı
cı gibi telakki ed!lmiştir. .tn~. -
liıı resmi mahafili meselenın bu
tiin hakikatine vakıf olduğu 
için böyle ynnlııı bir düşünceye 
l:ahip olamazdı. Mes'ul devlet a
dam!an parllmento huzu_:unda 
tekrar ettikleri izahııtta kiifı te
tııinat vennişlerclir. Fakat res
ını teminatlara raılınen halk a
raııında. türlü türlü tefsir ve 
ll'.riitalealann ve dl'<livod~lar•n 
Yol alabilmesi her meml<-kett~ 
kabildir. Bahusus bır hayat ve 
nıem&t harbi yapnıakta bulu -

Esrarengiz bir Muamma Suriye'de İngiliz 
işgalinden sonra 

Hacı Cafer Sağ mı, Olü mü? Türkiyenin 
En büyüğü 13 yaşında sekiz yetim bir gün 

ormana gidip dönmeyen babalarının ölü mü 
yoksa diri mi olduğunu isbat edemediklerinden 
müşkül bir durumda bulunmakdadırlar. 

vaziyeti 
düzelmiş 

lngiliz mahafili bu kana- t 
' ati kuvvetle müdafaa 

ıwuı ve iki senedenberi harbin Acaabadın Koryena köyün -
ı den Hacı Cafer oğlu Kadem 

9ek ııiddetli cerey~n 3'.rı arasın- Tosun imz0 niyle bir mektup al-
da mühim sinir ımtıhanlanna -
ıııarıız kalan bir milletin en e- dık. Mektup; babaları kayıp ve 
hemmiyet verdıği mev~ard~ yahut da katolunan, en büyüğü 
Çok he.ııııasiyet kePbetmesı tabn 13 yaşında sekiz yavruluk bir 
görülmek iORp eder: ~uhtelif ailenin içinde bulunduğu feei va
Propaganda.ların faalıyeti de he- ziyeti acık\ı bir lisanla anlat
saba katılırsa İngiliz efk~ U· maktadır. Bu mektubu RJ}ağıda 
ınumiyesinin '!ürk doatlugu ve veriyoruz. Alakadar makamlar 
-adakati hakkında beslediği de- da hadiseyle yakından alakadar 
rin kanaatin karşısında birden- olduğu tabiidir. Fakat bu yav
bire bir hayal sukutu göl;:esinin ruları sefaletten kurtarmak için 
belirmesi pek gayri tabu adde- tahkikatın daha sür'atle yapıl
dıicmez. Eğer böyle olmasaydı ması 18.zm gelmektedir. 
leken deruna iltica eden Fransız Mektup şudur: 
harp g.-<nilt"rinin silahl.ao t.ecrid "Bundan tam iki sene evvel 
'le mürettebatının enterne edil- köyümüze yarım saat mesafede 

flı • bulunan ormana giden babam 
lnt-tıi, 'l'ürkiycnin bitara gı!'ı Hacı Cafer ormandan bir da
ınuha!ılzaya azmetmiş oldugu h 

il 

• 

ediyor 
Londra, 21 (a.a.) - Suriyede 

muhasamatın kesilmesi ve mü
tarekenin bir samimiyet havası 
içinde imzalanması üzerine müt 
tefiklerin yakın şarktaki vazi
yeti düzeltilmiştir. Suriyenin 
stratejik vaziyeti çok mühim
dir. Mesela bugüne kadar bü
yük bir tehlike teşkil eden Kıb
rıs şimdi İngilterenin ileri mev 
zilerinden biri olmuşttır. Alman 
lar için Irak ve İran yolu kapa.
tılnu!jtır. Almanlar ancak Kara
deniz ve Kafkasyanın kontrolü
nü elde etmek suretiyle Iraka 
ve trana kadar ilerliyebilirler. 

Balgar Başvekili Filo/ 

Bulgar 
Nazırları 
Roma da 

• 

hııeusunda kal:mııı olabıla:ek her :ı. dönmedi. O gece ve ertesi 
tUrfü ciipheyı' izaleye kafi bir gün kendisini aradık. Bu araş-

~ lıuıı tırmalarımız haftalarca devam 
delil diye mevzuu bahso az: etti. Fakat zavallı babama aı·t O -'~- d'' • B "'-dı. Bu münasebetle "The Ti-

1 
nna.nUAll omnıyen acı .....,. 

Nazırlar Kral ve 1 

Mussolini tarafın- 1 

dan kabul edildiler Ayni zamanda Türkiyenin 
vaziyeti de düzeltilmiştir. Ve bu 
memleketi tehdid eden ihata Roma, 21 (a.a.) - Ofi: 

ı:noes Türkiye yoliyle general ---·( s ••• "." .... Y.'.•.2-'".·t.u "-
6
•d••""'l!"!!"!!"!!"!!"!ferle'"°"_8_ya._vrusun ___ da.o __ biri_. =-

(De~tz) c transit suretiyle --· 
tehlikesi ortadan kalkını•tır. Bulgar Başvekili ile Hariciye 

Y nazın buraya muvasalatlannı 
takviyeler gönderilmetıine Tiir- sullriinün muhafaza gayesile akt 
kiyeoin kat'iyen milııaft.de etme- edilmiş olan Üçüzlü Ankara 
illi& olduğunu da okuyuculanna Muahedenamesinin ruhu Türki
hatırlatmayı milıuısip görmüş- yeyi harp harici bir vaziyette 
tür. 1 kalmıya sevketmiştir. Türkiye 

Suriyodeki Fransızlara ait taafTU7.a uğramadıkça harbe iş- 1 
lıarp gemileriılln ııılfılıian ta:rit tirak etmemek azminde bugüne 
,.e mlirettebatının enterne edil- kadar sebat göstermiştir. Bun- ı 
m()t!i bizim ic;in en tabii bir v:ı.- dıı.n sonra da gerek ittifaklarına, 
zife idi. BunLm İngiltere hl!.k- gerek dostluklarına sadık kala
kında: bir doııtluk nişa.ne..i adde- rak Avrupa ile Aayanın birleş
dilıneııi bizi bittabi memnun e- me noktasında sağlam bir kale 
der. Fa.kat Türk milleti mülte- gibi durmak azmindedir. Fakat 
fiklerine kıı.rşı doetluğunu icap bu bitaraflık müttefiklerimize 
ederse çok daha kıymetli !.eza- karşı bir hodgamlık veya la -
hUrlerle her zamıı.ıı göetereeek- · kaytlık değildir. Türkiyenin git
tir. tikçe kuvvetlenerek ayakta kal-

Geoeral (D<ıntz) kuvvetlerinin ması ve bütün ihtimalleri göz&
'rü1·kiyeden transit suretile t3k- terek daima müteyakkız ve ha 
\>iye edilmesine bizim müsaade- zır bulunması iyi düşünülürse 
l1liz akla bile gctirileıniyecek bir mütterıklerimiz için fi'll bir ı 
hareket ıdi. Topraklarımızdan yardımdan belki daha müessir 
geçecek silıih\ann müttefikleri- bir hizmettir. Ayni zamanda 
tııiz aleyhinde kıillarula.cağını Ttirkiyenin Ankara İttifak Mu- · 
<lü.'fiinmek bu gibi U-klifleri !'cd ahedenamesi mucibince yardı
ettncmiz i~in (•n birinci sebeptir. mına koşulmağa. ihtiyaç bırak-

ru haline gelmesi müttefikleri- İngiliz hava kuvvetleri Suri- müteakip Kont Ciano ile gö
mizin muhtemel yüklerini hafif- yedelti üslerinden hareket ede- rüşmüşlerdir. Bulgar nazırları, 
!etmek gibi bir menfaat temin rek Yunan sahilleri boyunca 1- müteakiben Quirinal sarayına 
ettiği de hesaba katılmak iktı- İtalyan limanlarına kadar Ro _ gitmişler ve orada Kral - İmpa
za eder. rator tarafından kabul edilerek 

"The Times,, in makalesindeki men petrolünü nakletmeğe te- müşırüııileyh ile dostane bir mü 
bir fıkra Türk matbuatına ta- şebbüs eden petrol gemilerine IS.kat yapmışlardır. 
alluk ediyor. Almanya ile Dost- hücum edebileeekferdir. Bundan sonra Bulgar nazır
luk Muahedenamesinden son- Bundan maada İngiliz hava lan, DuÇe ile görüşmek üzere 
ra Alman tazyiki altında artık kuvvetleri ve donanmasının Af- Venedik sarayına gitmişlerdir. 
İngiltereye miliıaid haberlerin Burada.ki görüşme saat 11 de 
neşrine Türk gazetelerinde im- rika sahilleri boyunca göster - başlamıştır. 
kan olmıyacağı zannı bile İn- (Sonu sayfa 5 .aUtun. 7 do) Seyahat.in sebebi <lostruıe m• 
gilterede bazı kimselerin zihin- nasebetierin reyidi imiş 
!erinde yer bulmuş. Yukarıda Bel d 21 ( ) D N 
dediğimiz gibi bu derece alın- Kavgalı Futbol Belgr~~a~ g~~~ke;;- B~lg! 
ganlık yaşadığımız anormal ha- f Başvekili Filof, (Donaozeitung) 
yatın verdiği şiddetli bir hassa- Maçının ç Yüzü gazetesinin bRJ} muharririne ver 
siyet neticesidir. Fakat günler diği bir mül8.katta Roma se-
geçtikçe ve bir taraftan lngiliz yahatini Bulgar hükumetinin 
matbuatının doğru ve dostane Beşiktaşlılar hadiseyi teşebbüsü ile yaptığını ve bu 
irşatları, diğer taraftan Türk ah tin • el 1 h 
hattı hareketinin dürüstlüğünü gazetemize gönderdik- sey a umumı mes e er ak 
mus .. bı't fi'll delı'llerı· devam ettik- J • kt J kında görüşmek ve Bulgaris -

erı me up a tan ile İtalya arasındaki dosta-
çe bütün ehemmiyetsiz tered- bildiriyorlar ne münasebetleri teyit etmek 

BALKANLARDA 
SON-SEYAH)lT 

Yazan: Aka GÜNDÜZ Tefrika No.10 

SKOPLJE - VARDAR - OSKOP 
-11-

Geçtiğim sokak - Kokladığım 
dere - Korktuğum mezarlık -

Sırtladığım tarih ... 
Bir limonun yarısını değil, 

bir çiiıiik muşmulanın yarısını 
alınız, içini yavaşça boşaltınız, 
sapından tutunuz, ve.. şakağın- 1 da birkaç bit piyasa eden bir 
çocuğun başına geçiriniz; Ço
cuk fesidir bu. 

Bu çöp boyunlu, çıplak ayak· 
lı, partal mintanlı ve uçkuru 
düğüm tıımanlı çocuğun rengi 
nedir? Bilmem. Hem nasıl bili- 1 

l FIKRA 1 

Yalnız sporcunun mu? 
Seyircinin de bildik-

leri vardır 
Yazan: Aka Gündüz 

* Beşiktaş tenis golünde, sol 
açık haftaymı olmuş. Gözünün 
elifine bir şüt kavanço edince, 
emniyet müdürü ile süvari can
darmalara mühim vazifeler düş
müş. 

Bu, sporu alikalandırınaz. 
Çünkü spor değildir. Ve memle
ketin sporcu gençliğine bu yüz
den hiç bir leke gelmez. Bunu 
bilelim ve dikkat edelim. * Sübekts.ş orta hakem ant
renör beki, boş böğrüne yaııl.ı.
masına bir dirsek golü yedi. Can 
acısiyle, pabucunun koncuna 
sakladığı sustalı çakıyı çekince 
hasmı sanarak, en yakın se
yircinin karnına saplayıverdi. 
Dediklerine göre, bu yüzden sıh
hi inıdad arabasiyle hastahane -
deki nöbetçi hemşireye epeyce 
iş çıkmış. 

Burada spor, seyirci kalır. 11-
gisi yoktur. Masumdur. Çünkü 
dirsek golü ile sustalı, spor a
letlerinden sayılmaz. Ve mem
leketin her sınıf gençliği ile zer
re kadar tanışıklığı yoktur. 
Gençlik bundan müteessir olma
malı. Onu bu kara damgadan 
uzak tutmasını bilelim. İnsaflı 
olalım. * Zıbınts.ş'ın kalecisi ile Pa
tiktaş'ın kazamat dış iç dışarısı, 
korner düdüğünün çatlak ses 
çıkarması yüzünden ofsavd o
larak birbirinin birer gözünü çı. 

rim ki ilksiz ve sonsuz akan Var
dar nehrine inat, bu çocuk yı'.da 
bir olsun yıkanmaml§tır. Kcra
metim yok iti size betinin benzi
nin ne renkte olduğunu söyleye
yim. Amma şu güneş gcrçq;~ 
inanının: Bu çocuğu soyunuz, 
on gram sabunla şıpır gıcır yı. 
kayınız, sırtına ucuzundan hir 
ruba ve ayaklarına meşindea 

(Sonu sayfa 3 ıWlun 1 .'c 

karmışlar ve birbirinin gırth l:
larını kebapçı köftesi sanarak 
ısırmışlar. 

Bay sorgu hakimi sa~Ja n , 
müddeiumumi soldan, stljiycr 
zabıt katibi ortadan, bir çift ke
lepçe tepeden yetişmiş. 

Tabii vetişecek. Dur:ı.caklar 
mı? Bu onların ve tevkifhane 
miidürilnün asli vazifelerinden· 
dır. Memleket sporculuğu ile, 
memleket gençliği ile bir müna
sebeti yoktur. Dikkat edelfrn. 
Memleket evlatlarına söz atr.ıı
yalım da ceza kanununun mad
delerini karıştıralım. 

Ben bu futbol maç topunu 
çok iyi bilirim. Yan hakem yar
dakçısı oldum. Ben bilmem de 
kim bilir? * İşte futbol muharebe to
punun meşin cinsi şu benim bil
gilerim gibi :;cıklı bir hale dön
müştür. '!'akla atan, kabak du
ran, göz çıkaran, diz yaran, el 
kır.ın, baş kesen... Üç gün scı: 
ra her şey süt limanlık.. Ve 
yumruğu · usturpalı koltuklarn 
karpuzlar sığmıyor!. 

Kabahat onlar da mı? Hayır! 
Sende mi? Asla! Bende mi? N e 
münasebet! Ya kimde? 

Kimde olacak? Memleket ev
latlarında ( ! ) deyip geçıne:~ o 
öyle alıştık ki kendimden ı>t;! 
nıyorum. Çocuklarımızı, ceza
sız, amatör tulumbacılardr n 
ne vakit ayırd etmek insafır.ı 
göstermeğe alışacağız? 

Türk gençliği ister sporcu ol
sun, ister olmasın; böyle tcvki :'
hane ve adliye işçileriyle muka
yese edilmemelidir. 

Bu iş, görüyorum ki Okyn.nus 
k::.drolu spor teşkilatımızın b ~
şaracağı iş değil. Hila mı ha
lli .. Bence böyle.. B:ı,,'lkal:ı.r:.ıa 
karışmam. Bu işi jandnrr.: 'l 
müfrezeleriyle ceııa h8.kin!lcrine 
hava.le edelim de vatan ge'1~!i
ğini kendi temiz pl8.tosunda ra
hat bırakalım. E3:13<0n tedaf\il bir maksatla mıyacak surette dostluklar te

l'c Yakın:ıarkın ve Bııllı.anların ınin ederek bir müvazeoe unsu-

düt gurupların tamamen uçupı gayesine matuf olduğunu bil-
gideeeği şüphesizdir. Yazısı 5 inci salıifemi:ıde j dirmi"'""· 

Hüseyin Cahid YAJ.fJIN ,..... !-:====================== ~------------=~ (Soru.ı Nyfa 6 aUtun 7 de) l' 



Sayfa r: ! _ f'ENI SAlfAH 

ET YUSUF 
ILE----- ) 

Muhabbetli bir 

GÜZELLER CÜZELİ ZÜLEYHA aile 
Vazan: ULUNAY 

1 --ıı:· OKUYUCU 1- . 

V 
. . 1 ı 1 DiYOR Ki: 1 ) p.,;. _.... ... -Yazan Muharrem Zeki KORGUNAL 

n 1 1 ğı mahkeme röportajlariyle .!'11::: 
::- 38 - Kariimiz vazıh yük bir ı;01ıret Dzenll! -.-. 

Lond-On'mı tatlı kalemiyle siiıJ·' 
.;'"Bu hadisenin Uzerıııdeıı. lıir 

gün geçmişti. Weyha.daoir 
l.'dWgUnıuk habıl olmnştuö Po
tila:r, bil' sabah merak edip bu
nıoı:ı sebebini sordu, Kan, koca 
,konuşmağa b:ı~ladılar: 

- Seni şu bir kaç b~ içinde 
fazla düşünceli görilyorum, Zü
leyha ! .. 

- Biraz sıkılıyorum da on-
.dan.. • ..... ~ 

- Niçin sıklhyorsun? '"' 
- Havalar pek sıcak ela .. 
- Havalar bir kaç gün evve-

line geUnciye kadar da çok sı-· 
caktı. O zaman hiç sıkılınıyor
elun .. 

- Beni rahat bırak Potifar! 
Yalnız kalnıağa ihtiyacım var. 
• - Senin bir derdin var. Bu
nu bana söylemelisin!. 

- Beni yalnız bıı:a.k diyorum. 
- Derdini öğrenmedikçe b<r 

yere gitmem. , •• , 
~ Ben:iın derdim seni alika

dar etmez kL.. 
- Niçin alakadar etmesin? .. 

:Kocan değil miyim?. 
- Benim derdim senli aliıka

aar etmez, çünkü derdime der
man olamazsın! .. 

- .Amma yaptın ha! Ne bili
<yoı:sun, belki derman olabilirim.1 
' Züleyha, müthiş bir karar 
vermişti: Yusufu zındana .at
tıracaktı. Çünkil Yusuf, ken-ı 
disini hem ıllilıl:ı.firlerin huzu. 
runda tahkir etmiş, hem de er
tesi gün vuku bulan son \'isal 
talebini şiddetle karııılayar.ak 
işi tehdide dökmüştü. "Bundan 
sonra bana takılırsan seni efen
dim Potifara. ~h:iyet edeceğiriı,, ı 
demişti. Şilı:&yet edilmek• Zü- ~ 
leyhanın hiç i~ine ~elmiyordu. 
Daha evvel davranıp Yusııfu. 
•araydan uzaklaştırmak I~ -
dl. O sarayda kaldıkça Zilleyha 
rahat edemiyecekti. Yusuf ile 
mutlaka yatmağa ç~aktı. 

1 Potifar, son sözüne cevap a
lamamıştı : ' · 

- Nicin susuyorsun, nedi. 
Derdini mutlaka öğrenmek iste
rim .. 

Zilleyha, Potifarın ellerine 
sarıldı: 

- Beni affet kocacığnn, ele
di. Söylemeğe bi rtürlil dilim var 
mıyor. Bir kaç gündür kulağı
ma çok çirkin haberler geliyor . 
Halkın diline düşmüşilm!. 

- Halkın diline mi düşmilş
slin ?, 

- Ev<'t koeacığım! Herkes 
benden bah.sediyol'Illuş. "Züje;ı;, f 
ba kölesini yataı";'lna davet et-

1 miş,, diyorlarmış. 
- Bunu kimden duymuşlar! 
- Yusuftan! .. 
- İnanmam Züleyha!. 
- !nan.malısın! Hakikate 

inanmak lazundır ! Kendisini 1 
namuslu tanıtmak için hemen 
her yerde: "Efendimin karısı 
beni yatağına çağırdı, kabul et
medim. diyormuş .. Dinleyenler 
de bunu ba.ııkalaruın n~klediyor· 
larnıııı. Böylece dedikodu her 
J?İln biraz dııha büyilyilp gcniş
liyormıı.ş. Ona haddini bildirme
üdir. 

Potifar, yerinde duramaz ol
muş, odanın içinde sert ve asa. 

r------'!llı.. 
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DiKKAT...,... 
«Y•nl a...Nhı. :a ~eril.a ycıC.. 

vıı: evrak "*"ed.llMn •d11ta.aJn ta•j 
olunmaz ve ltuaüııruı "->'bebaa:ıa. 

dan Gol•yı hl' ll\r .,_..u!iy•; 5ı&bt.ıı 

cdUıtıeL 

bi eilımMr~ dolaşrneğa başla· adresini Veriyor Jed.iğimevzularda bile lnı kedal'( 
mıştı: canlısını olrumamıştun. 

- F..akat, dedi, Yusıif yalan v? 
1
• o ~ !T'ftn,,, 1ı ij Gazetenizin ?.0/7 /1941 ta- .ZekiBal;>a katillid 't!- ile ith-ğ~ 

söylemiyor, onu sen fenalığa ;.. u U ~ riWi nil•haru::da ve "Oku- · .ısının e hır adam a 
davet etmedin 1n..i? o zaman . d ""lekt 'k .ın.alıkerruısinde .kendisiyle b01'8" 
bu rezaletin bir giln meydana! f"yatlar ii"p '1 41 ~. . yucu sut unu ı "" n - bı:r gayrimevkufolarakmuııa• 

k _ 'il..I it.il.., Tramvay ve Tünel işletmesi keme edilen karde .. ı· Sıddık'•. bO-
çı •~""""' dilşilrune--:'n mi? ~ 

--.,- • r Uınum Müdürlü<'i; 14/7/911 "Un bag"ısına sııkladıg"ı sustail .. -- lı.'vet bir cahillik yapmış.. il ı'" P";'l !!la~ e"i ... , o- J 

tun. Sen ac beni affetın;•tin , lf :. ~UU G.iD tarihli nüsha..'lın ayni siitu- bir çakı ile zaman ve mekan ııu· 
~ ~ünnıek~'ry'~ .. ldürmeg·e •~l>-Hidiaenin kapanması ve unu· nunda n~rcdilen aikayet sa- .,, ~ ~.-

tulması lizımdı. Fi:at •· ürakabe komisyonu, odunun bu yıl 2.5 kunışa satı - ı fatur-.... lar 50 lira üzerinden tan- hibinin adresini istem.iştir. biis ediyor. Jandarmalar, ııne-
- r:.ı çirkin hadiseyi r~~ğru- dün, mutad toplantılarından bi- lac-,g• ı anlaşı.l:ınaktadır. Ancak, zim edil-tıiştir . .ı:;u suretle 11 bi- m;.ırlar yetişip güç beli bu cİ.tl8• 

Adre:Ji takdim eJcr Umum yete mani oluyorlar. 
=?'.1°ğruyıt Yusuf mu ifşa et- rir ' daha yapı::;:ıştır. bu fiyatlar, bir m~sim i~in ka· I siklet r:ı.tıld.ığı ve 550 lira yeri- Müdürlüğün yakın ali.kala- Ağır ceza reisi bu cinayet t&' 

Komisyon, dilnkil toplantı- bul edilen yeı:ıi narh L•.eMnde,ı- ne 792,5 lira alındığı tcsnit <ı- rına en har teşekkürlerimi ı;elıbilsü hakkında Zekiyi sor-
- Hayır! Biz koridorda da- dir, Bi!ind 'gı"' giti 8tlllede iki de- 1 dilm. jştfr. 1 guya çektig" i zaman katil şöyle 

vayı ba!letmeğe çalışırken u- sında octı:.cı narhı etrafında bazı l arzeylerim. 
şaklar işitmişler. İçlerinden bl- .;,. zeteler-~e yar•!an neşriy.tı fa odun naı·ln t:ıslıit cdilmek- 1 cevap veriyor: ., 
risi ağzından kaçınruş. Bu bed- t~·iir. Geçen ~mbe günü ka- f t•ht k• Ddres: Fatih, JJ.;: .,'}"1-fah:ı - Ben kardeşim Radiyi ol'. 
hah göz önünde tu~arak odun fiyat a ~ e } tl'am- oad</e,>i Bn"1n,. trezzi-.ı 8okak 1 di.:rdüm. Fa.kat babam Şevlfetl 

tın kim oldug"unu bilmry· o - 1 'd k bul edilen odun narhııun "·-n · " ı. 0··ldnr·· en,__ d...nıo~. Onu 0··ıdu··r-arını yenı en tctki etmiş ve ..,... N 7 ka 1 v A '°" ..,.., ...,,~~ 
rum. Sonra kulaktan kulağa tekrar "<'özden ""'ç'.rilerek lüzum k 0 • t · ...,,, .mek-'~-"ı·g·mı· , __ .,..._,_ Sıddık 

k dedik d b.. .. iiş y geçen perşembe g:lnü verdiği "' .,. vay azası ..... ...,., =·~-.. 
g:-çere 0 u uyum · u- görüldüğü takdirde değ~tiril- - . öldiirdü. Buna r~en hall8 
suf, ilk zamanlarda böyle bir karan ipka etmiştir. 1 E • b• :.h •-· l _,_ h ,__,,, __ ,.,.,.,. 
şey olmadığını söylemiş. Niha- Komisyonu bu kararı ipl:aya ınr..~~ _mllV:ırrerdir.. • .. l Bir kadınla l ç aylık sraı-engız iJT . .k:tl~~:n. ~';' ~~~ Rıfd\Yi 
yet herkesin kabahati kendisin- sevkedcn hesaplar a•u•dadır: Dıger t2raftan fıya muraka- ÇOCl•ğu yar"'l.andı öl.diirdü.ğümü söylüyorlar. ~ 
de görece~e kıanaat goetirerek .......,... "" konıi&yonu. dün, bazı ınuh - muamma bo''yle i.kı' oma' ·-+le ı'•'--- -·"it-'--'-'•--· Ge Dilıı s.ı.bah ""Jt 10 sıraların - :r- ...._., """ .......... u<a.ı.i söylemeğe b:ışlamış; çen sene odwun çekisi ba- teıı-ukri adli""ye vermiiıt. ·r. yo-'-- --·' ba'---· '""ıı"~.Jla• 
'-'l' da · 1 J' d F tihtc b' l:aınyo l tram (B•t tarafı 1 inci sayfada) '"="""- """"' ""' ·~·· "" a soy üyorm.uş.. şına Yerilen nakliye ücreti 90 lirniard:ın biri. Galatada Voy- a a ~ ır na - til kı:rde§im Sıddık .gayri J»llV• 

Potifar, göz bebeklerini yu- ila 100 kuruş idi. nu sene ise "''da caddesinde Nur elı.ktrl!r ı vay çarp~ası oimuş, tram · .. en ııfaC. bir iz bile eld~ edeme· knf olarak 1 ıwıhakeme edili)IOl'· 
valarından dı.:ıarı fırlatarak hay- vı<y yoklan çıkarak bir kadınla .dik. Bu va.zı·yeı .kıJ.raısıııda •biz, öld;;-•nedi'""" kar"-"""aı .-e kırdı bu fiyat 180 kıır~a ı:.ıbnıştır. mağa1.ası sahibidir. Bu müesse- • " • -~ ..,...... '-""'• 

: Geçen sene topdan ile peraken- -~" tik _, 1 6 j ü~ ayiık bir çocuğu ağır suret - babamın e-.'Velce malum düşman me müdhiş i41<enceler yapo»Ş 
- Şimdi ne yapayım Züley- """'~ otoma · menıivcn er, L v'.lralamıştır. !arı tarafından öldürüldüğil ne- ~e.zavallt Jrwhncağız, bu işkaJJ." 

ha? Halka karııı kendisini mü - de odunun çeki fiy-.ı.tları arasın !ıraya sa.tılaeakkmı 25 lira.ya ı · tic.esiııe vardık. Biltün köyde bu celerin tesiriyle ölmüştür. B\J.• 
dafa:; etmek mecburiyetinde k:ı.l da 150 kuruş fark varken bu satmıştır. Tııhı<lkattan anlaşıldığına r,ö .kıınaatintizi .ruuaerı itibara a.la- tün bunları dilşiinünce taJuı.nl.< • 
<lığından dolayı Yusufu öldü- yıl bu fark 130 kuruştur. Mu - Diğeri de Takzimde Feridiye re kaza şöyle ol.mı.ııştur: rak tahkikata haşladı. Tah.kikat j nılll edemedim. Kstıdeşim Sııi• 
reyim mi? kayese edilirse arada 25 kuruş- sokağında 17 r . .,.me.ı:a:la ;~Ieko Şoför Buli.ısinin .idaresindeki . hiç bir- netice vermeden aylarca .dık'ı öld~k iist:edim. 

Zül{5ıha bir çığlık kopardı: b.ız yüJı;;J.ü kamyon 40 nmnamlı 1 devam etti ve nihayet zavallı ba Cina1 roman .JlluharrirleriJriıl luk bir fark oldugu· görülür. dnr. Bu müessesede de 50 lira- ö-" - !dürmek mi? Sen cani Fatih _ Harbiye tramvayının ar ~ öldürüldüğüne-~ hiçbir (~u ~~a) .ları..'Y.ian olan ı-: 
misin P-0tifar? Bunlara nazaran geç~n sene pe ya sau1m:ısı Iiwm gelen beher kasından giderken, sol taraftan : .de,eıl ald? OOi.leınedJgındeu ka- · S~ bile _. Parıs ~ .. nda taıl 

- Cani olsaydım şimdiye ka- rakende kilosu. Z kuruşa satı.lan bisiklet 75 liraya satmış fakat .. .. !ı kist . faka b panları gıttı. Bız, babaan.ın bı - YJr eti.igı on muthış auıilaJ' 
dar senin kemiklerin bile toprak 1 :::========================== onune çı JruL emış, . _ t .u ralrtı.ğı sekiz yetim ;iJti seneden - de .böylesini .iıı.tiha.p ooemenııt: 
olurdu, Zilleyha! ~at yfuıde sırada ka.I'fldan gelen.diger bir beri devam eden bu tahkikat.es- tir. Ze.lrinin iddiasma gön~ 
yüz he.klı olan Yusufu ba,şka Bir yz/an 'l!SEt;,Et:ilYEDE. tramvayı göriince sürati arttı- nasında baba='lın ~.ınkadamev- ı..lıımic.ş.,büt.ünfamily~,,tenııı-
türlü nasıl susturaBiliriz? rarak .ik.isiniu ara.ıımdan geç • cut bulunan bir miktar para;;ını leınek husulJUDd.a. kuııtır ~. 

- Onu'halkla temas ettirme- hihagesi Tramvay ı .. da' ... n. . meğe çalışmıştir Şoför buna. tııbii achun:ıdık. Ayni za.ıranda J mişler. Baba, anne, birndlll'• 
meli!. t:• ~ !i k 1 · bütün menkul malelarından da istifade 

1 
ı lnıınn, akraba lam vana el~ 

_ ö za.man büsbütün şüphe mrrw 8 0 amamış_ v~ . edemedik. Çünkü bunlardan is:ti- • değmişken ortadan .kaldın~·: 
ederler. "Yusufu saraydan çı- sinin ya nacagı" lıwle tramvaya bindirmiştir. fe.de edebilmemiz için baba.mm mişter .Kurtlar .bile birbirlerilli, 
karm.ıyorlar, Züleyha yeni bir Kunduracılar ce- :r . Tramvay milsadcmcnin Şldde- resmen öldilğilnü isbat etmemiz yemezlcrken . bir etten. bı:r kıll''. 
davette bulundu da Yusuf ta- l-Jt )J tinden yoldan çıkmış ve bere - lAzım gelmektedir. Halbuki biz dan ~len iki kardeş birbıriıll • 
rafından ifşa edileceg:inden kor- miyeti bir rapO! asra YO ar !ret versin ·biraz ötede durmuş- bugün bunu i.sbat edeeek Vtl88. ik nasıl öldürür? Bir ev.lit baba· 
k le ten mahrum bulunuyoruz. sına nasıl kıyar? 

uyarlar,, diyecek r. hazırlıyor Tran:ıvaY idaresi biltçcsin.de. tur. . lki ııenedenberi bu yaroeu e- Bazı soysuz :keıiilerin cn~.cr 
- Onu zındıina e.ttınnalısın, şebekooin ~rvsii için iki milyon Kamyon ile tramvay· ·birhı.ıy- rin bir sefalet içinde huluııoyo . olaıık yavrularını :yediğini gol'" , 

Potifar:. Kuıı.durn satan mü~ler, j lıralık tah.sisat vardır. Fakat lihe.san uğnmışsa da l}oföre ~uz. Babam ötdüriilmüş ise bu- ' ilk amma, y:.ı''runuıı ane.sıııı, 
- Zındana suçlu insanlara- fiyat miirakııbe bilrosıına milıa- idarenin elinde mal2.eme mevcut 

1 

bir şey olmamıştır. l nuu tesbiti, yok diri ise bunu babasını yediğini göımııdık; _ _, 
tılır! caat ederek ayakkabıla.np. ka- olm dı" da . . tahkik ve yerini tayin bizim için En nı.üfterie hayv~,,.ş 

- İşte bizi bu kurtaracaktır. dın, erkek ve çocuk ayakkabıla- a gın n şimdilik şebeke- -~yın ıçı~e bulun~n kat'i bir zarurettir. Bu hususta 1 rast gelinmi,·e!! · u<Vahşeti, -eıl 
Yusuf zındana .atılırsa herkes nin tevsii imkansız görülmekte Gülneşıde aelındakı kadının rlış- j -imdiye kadar idari ve adli tekıimül etmiş , . ., "e.~refi ınaP· 
kab:.Jıırtin onda olduğuna hilkme rı olarak Uç tipe aynlmasını 0 - dir. Tramvay idaresi bütçede !eri kırılmış, annesi Kamerin makamlara yaptığımız müracaat ' blka.t,, diye tanılan inMn .ııaS11 

dec:<ktir. na göre kadın ayakkabıları için mevcut tahsisatla şimdilik tram lrucatından yere dilşmüş iıç ay- l'.'-r n.eti~iz ~aldı. ~ece~ine i_n-
1 

'Ya.par? . . ... 
11 
•• 

- Fakat nasıl olur Ziileyba! yüzde 50, erkek ayakkabıları vay hatlarınm geçtiği bazı ana !ık bir çocuk da muhtelif yerle- tizar ettigınuz hakikatin hır_ ":n · . Bır .Iasım fılo~flar ınaao ·• 
Yusufa zulmetıneğe haklomız için yüzde 25, ço .. c.uk ayakkabıla i dd . evvel meydana çıkarılma.>ı ıçın eudunu uçata.ksım ederler: :6lı 
var mı? · t ca eleri aSfalta tahvil edecek- rınden yaral~nnııştır. Yaralıl~r 1 alakadar makamların nazarı dik üst kata ;.arekatm ni.zımı <>~ 

-'-Namusumuzu kurtarmak 1 rı için de yüzde 35 kar haddi tir. İdare bu i• için bir proje hastahaneye la:ldmhmş, şofQr katini celbetmenizi rica ediyo- aklı oturturlar, en alt katın.~~: 
için bu çareye baş vurmağa 1 kom.ılmıı.sını i&tedikleri malUnı - ' hazırlııanaktadır. ı yakalmnıştır. ruz. li lıizinhtlere . tahi;is eclild.iP1'ı 
mecburuz,,. Yusuf, akıllı de)ikan· dur. söylerler, orta 1 katı da. kabUI':" 
Iıdır, zındandakilere kendisini Kundurıı.ctlıır· cemiye~ı. bu - , Toprak yoliar parkeye ga Jmmilderiyle ·demir bir ka.fe-
scvdirlr,' fu'ııııit eder, Biz . de el yüzde kir nisbetlerini yilksek Haz 1 r p a r a Va r k e n . . tahvil olunacak 8e bciıietcrek ihtirasların ınaJı'" 
altından ona lazım gelen yardı- bularak tekliflere itiraz etmiş- ,._ · 

1 1 
,, Bc:.~diye heyeti fenniye mü- . pus olduğu bir di.İre gibi t,asa\'· 

mı yapanz. Dedikoduların önü , d" 1.. ... b h . b- vnr ederler . · 
alındıktan sonra da onu zından- tir. Komisyon, cemiyetten iddi- .... ___________________ ' ur ugu u sene şe rın ır çok Bazan bu ihtiraslar, ne aeh· 
dan çıkartırız. j aları tevsik edecek bir rapor B 1 - -s<>:ntlcrınde mev~ut btıluruın etli ve ne kuvvııtl.i fırtınaıarl• 

Potifar cevap vermedi, Zü- vermesini istediğinden cemiyet e ed iye Tahsildarı Cem il def azla txıprak yolları inşa edecektir. köpürilyor ki demir kafes tıiJe 
leyhn, biraz nefes aldıktan son- ı raporu hazırlanıağa ba~amış- Bu iş için bütçeden 22 bin lira- ıdayanınıytır ve bu zavallı katild.e 
ra deHvam etdti: y f b" b"til tır. . 1 d u" şu" n m·emr"ş ve ta he ı' I ettı' g" •• Irk tahsisat ayrıhıuştır. llk A>la- ~ lduğu gıb'.bi babayı, ~bird~~: 

- em e usu us u n rak ;nqo !una k lla "' t'" "e ona ır canayar gı .ö'-"'~ 
kabahatsiz değildir. "Züleym ile Raporun dün verilmesi mu- --r: o ca yo r .,a..,., yor. . 
aramı?.da böyle bir hiıdise olma- karrerdL Fakat gerek cemiyet- ' pata 1 ara el atm iŞ , ve LQlclıde mevcut olan ve tram Her Iıalde bu acayip rıuııil· 
dı,, diye i.n.k3.rd:ı devam edebi - ten gerekse Sümerbanktan bek- · ' ' •, ·vay caddesine amud olan yol - yayı ooyle birbirlerinin kanın! 1~ 
lirdi. Bunu yapmadı. Yalnız tenen raporlar geldiği için ko-

1 
!ardır, meğe sevkeden pek mühlın a 

kondi namusunu kurtarmayı dil- be miller vardır. Bu amilleri ya.lıııı 
. misyon, önümüzdeki perşem Hani Nasrelldin Hocanın bir ya indirdiler, Bu sırada evlen- . Sıhhı·ye Ve'-'~l..;;-1.ı• 'hti .k·-'· iti •W şündü. Bızim namusumuza e- · Kili ıı;: ıı. menfaat, 1 ras, ....,,anç < ~ 

hemmiyet vermedi. Halbuki bir günkü i~maında ayakkabı fi- 1 ı;!i~,__, kd~;~:_-~o .. kmnun" ışde;ag"r~: miş ve bir de çocuğum olmuş- bi ruhi tesiratta. değil, köle!Y 
köle, her şeyden evvel, efendi- yatlarını tetkik edecektir. I ...,,, WLA.i!Uu ~· tu. Bir gün karım hastalandı, teşkilatında yeni ıını~ (tare) !erde aramalı. 

ken, bak'--la sormua: ukasından da çocugu:ın· k"l • • sinin namusunu korumağa mec- ...... " · t l Bu derece tasmim ve tM<ı.V 
burdur. Asker aile_ler!ne yardım 1 - Yağın var tnl? '. Avans istedim vermediler . na 1 ve ·ayın er vuru göriince Zekinin ci.OOret 

Potifar, hiç de böyle düşün _ 1 Ş 1 - Var... Her ay maaşimdan 7.5 lira ke- Hıfzıssıhha i~leri dairesi u- ılıususundaki soğukkanlılığu:ııı 
· d H k.k ti b··t·· lak -Ya =ker, un ve saır· e?. silerek b:ı.nkava yatırılan ke- mumı" "e mahaDı' sıhhat · ı · • •·-'-') d ··ı 1f d~'..-mıyor u, a ı a u un çıp • 1 · Asker ailelerine daha g~niş ' ,,.. ' • ış erı şıı.şmamax ...,, egı . a ..,.... 

lığı ve acılığı ile bildiği icin - Onlar da var.. falet akçesini istedim, onu da şubesi miltehas~ısı Dr. Cudı E- d~ cinayetini itiraf etmiyor, Sa~-
akl b 1 d F • ,__ şekilde yardım temin etmek p k · - be d h · vermediler. · · · F' · - k ,.,. Yusufu h ı u uyar u. ......t - e ıyı a am, epsı rentiirk Konya sılıhat ve i»tı- ıki Haınıdın ınten inı o ur -

Z'"· h usu gı·b· hareket maksadile Dal\iliye Vekaletinin var da ne niye helva yapıp ,,.,,_ Halbuki evvelii. karımı ve ço-, ' b. 
=Y anın arz ı ' - • "!" d k •-- mai muavenet m>idürtu" ::"ııc, 1

: ctm~e de kendisini mecbur tu- bir proje hazirladığını yazmış- pıp yemezsin? cugumu 0 um en ur....,,,.am su ı ö l"d ta · ilı' 
lazımdı. Fakat hiç bir yerden Kırklareli mildürii Dr. Derviş yle bi.r ı; u <'t - i "nıım 

tuyorı;lu. Mademki Züleyha, tık. Vekllet proje üzerindeki,. İşte belediye tahsildarların- para bulamıyordum. Elimde ise çıkdmı ki ycla 
Y ufun zındana atılmasında son tetkiklerini tamamlamıştır. dan Cemil de NasredJin Hoca l.ahsil ettiğim yüzlereehra var- . Kutınan Çanakkale mildütlüğii- Çılu.a ger k:ır:;.ıına. id:ını ı..ar.ıt' 
Lqrar ecllyordu; ne · -apıp yapıp p . B'· "k 1. . . gibi düşünmüş \'e geçenlerde k . ne, İ,ı;timai Muaven~t işleri da- 1 dönmE'ııı ! 
buna muvaffak olacaktı. İm•i mi roJ.e uyu M_i,llet Mec ısınm , b' k t d'' en en sevdiklerimin göz göre . . ah 11. . tim' • 1ı-
·1 .d ti ka · ı k'-oıan 4 Agu· &tosda yapacagı' toplantı- ' ır aralık para sı ın ısına u- ölümüne meydan veremezdnn. ıresı m a ı ve ıç aı ızmet- diyor. 
ı erı e mu a ven ece şünce tahsil etmi~ olduğu pa- ç · b 1 !er şub~,1• m-' tclı""sı~ı Dr. Bı·1a·ı Akraba. ekser:ya birbirini •;ev· 
kararı şimdi vermeli idi: ya r,evkedilecektir, ralara baş vurarak işini gör- aresı.z un ara el atlım ve · ·~ ~ - - ns 

- · Pel<ı· zül· cyha, d<>.di. Haksız .. a·· .. tab'" rf emin olunuz Jd, sadece tedavi Kamil İdil Hıfzıssıhha i~leri re- · ıncz. Faka_t o_nıa.rı ayıran n~ır .'. 
muş. ar.muş; amma 11 sa - ücreti ol•~ k 438 lira harcet- · -- haset gıbı bır .akım m:ıddı E• 

"ere de olsa, Yusufu zındana • • tt'" · 438 li · k ~~ -.. muavinlıgiııe. Aydın sıhhat . · ıı 
J G zete sa'' f 1 e ıgı r.a.yı yerme. oya- tim. Hesabı kapıı.yanıadığım İ· . bcplcrdir . na sebepler b;ııı!l 
attı.racağııA; ylılruz bir •artla: a .o..ı.J e erı madığı için de yakalonarak ad- Çin yakalandım. Hakim bura:- ve ıçtimai muavenet müdürii mtilıiın h!ldh;elere de meydııft 
für \!aha bana Yusuftan bah- ·~ • di •ı• 1 !iyeye verilmiş ve tevkif edil- d Dr Hamza Kökte B'lecik ·· · B · · setmiyecek&in!. . yenıuen ın rı ıyor a suçluya şu noktayı sor- · n ı mu- venr. unun ıçm: 

1 
miştir. du: dürlilğüne, Konya müdürü Dr. ™'' euıldı:ı.ı a.kı:ıLi.a.lık alcrnb 

- Niçin Po~r? • ''Ulus,, refikimizin verdiği ha Cemilin muhakemesine dün ö - .hı:san yap rı haksızlıgı ve bere göre büyük gazetelerin öğleden sonra asliye ikinci ce- . :;-:-- Pek iyi zinmıetine ge<;ir- , Mahir nbilgin Ay.dın müdür• oidu.k alhlı bifıl'b. 
zulmı< ~= vıcda azabı diğın bu parıılan senden kesi- lüğüne naklen tayin edilmiıılcr· Akrabanın a.kra.OOr.ıı. .re 
duyar. Yusufu zıııdan:ı. ~ttıra - dört sayfaya, daha küç~erini~ za mahkemesinde başlanrııı')- len kefalet akçası.na mukabil dir. 1 ~. <-ttJ::;"1'• 
!un ve ebediyen ı.;:ıutalım. de ııltı sayfaya ındirilmelen tır3. . olarak mı aldın? Birinci sınıf n; i fcttişlcrden clı]'C b!r cöz vardır. '• 

- Fakat biz onu zındana mu- hakkındaki koordinasyon kara- , uç.ı1u.h~kütevekkik.l!dnc _ bıı:-dtadi- Suçlu belki de yiyeceği re!.ı F':ı.lml; ıµ.. ta.hlll .. ttiğtmiz ııı~' 
k.kat b. . . "...___ . . . 'b' vır ı e a ıının o u ugu ı • zada faydası dokunıı.eak ve Dr. Faik Yargıcı 90 lira mn::~la zu 0 1':ıjar dcl'6....ctı ı:ı ya.zdıı;" 

~a . ır zaman ıı;ın ~""""a- rı Vekiller Heyetirun tıı.svı me anameyı· ve ehli vukuf raporla- tahfif baş müf' etti•1:.;n, Yenı·şchı'r h·u·· ınız llt-ı ~-----~-kı' -'--bın' '--'Y' gız; dedikodulftr ke&ildik.ten son edilmi t' ı . . · sebebi sayılace..k olan bu .,........ .. ~...... .....,. ,..~ 
ı-a ı-eııe saraya dönecektir. arzKar ş ır. . kı d .,_ rıru dinl~ktkealnksot nrab Y1k~vdaş ciheti de kabul etmedi: küınct tabibi Dr, A8a.f Aydonat rıık :tarb::si bcnun y.uımda J<ll-: 

- Böyle şey olmaz Zilleyha! arnamenm ya n a '"'s - "y_a~ ayaga . 1 ve e 1 e - Hayır böyle d~ünerek ' dördüncü smıf olarak Kırklareli rııkulak S'.lyu gibı hafif ı..--all 
O zama.ıi derler ki: Potifar, ka- mi gazetede neşredileceği anla-' şı_m~ye imci.ar hıç _!:ıır suçluda almadım! <ledi. . 
nsı hakkında fona niyet beslı>-1 şılımştır. · gorulmem.ış hır sogukkanlılık- Her·suçlunun canla bsşla ve dilrliiğiine, terfian tayin edil - yor. ULUNAY""'!' 
y.ı Yusufu zındanılan çıkart• ı; illa her rıeyı açıkça anlattı: bin dereden su getirerek bir ' mişlerdir. --
tı. tekı•r sarayına aldı. j - Evet, dedi,_söyleı:Ulen şey tevil yolu aramasına Alışan ha KastamQD,. -·hat ve içi.imal ilçiincü · sı;,_ı' --~tişler 

Züllyha, kocıısının bu derece Davet !er, tamamen dogt'1;1dtrr. Ne ya- kim ve müddeiumumi muavini- • muavenet : ıii.aıii Doktor den Dr. lıı.ır~xı Teom.anın S]J11fı 
ince eleyip sık dokuyıcağını C. M.i!ıideiumwmiliğ»idetı: payım, 938 senesınde ~e~~P nin, suçlunun bu cevabından İsmail Haimı Ar.lrunun lil· ikinciy.ı ve ma~şı '/O ilr!\Y~• 
hiç hesaba &a.tma:ımşfı. Çıldıra- 1stanbulda bulunduğu anlaşı· ~ olmadıgı ıçın hayrete düştükleri. anlaşılıyor- nıfı ~iiy;ı ve. ma!U)l '70 lira· Tunceli ;ııht.:ıt ve i~timıı.i !JIU!t • 
aıya. scvd.i"i Yıısufun ebediyen H C beru ücretli memur olarak a.- du. ·n • 
zmda.ıı da" Jıa\ın•ııına ne.aıl ra- lan aua · lılüdd.eiıımumiai yırdılar. TuhsiJAtta.n aldığım Muhakanıesi kar.ar verilmek, ya, Diyarbakır :ıııüdürü doktcr vcrwt ıoü<Jli,-ü. Dı·. Jl'ecit Derı 
• olabilirdi? Recep Erkilitin memnriyetimi- yilzde 8 - 10 uda yüzde 5 - 6 üzere ba§ka bir güne.bıra.kıJ.dı. Necmcdciin Üıstüntürkü.ıı sını.(ı gözün aınıfı i:çilnoUye •ıe -l.'l'i.11~ 

( Aı·7'.ııa wr) be müra~t etmesi j Uçlinaüye ve cıı:aaıır 70 Ji.cayı., !O _;traya Qıka.nlııı.ıui"' -·· • 

' 

,. 
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-= K NLA DA .[Her Sabah ...... = .. H~;:~·i'"'"""";t;ı;i;·;i""::: .. 
- SON SEYAHAT -- I AıllerillaAvrupaya)~.ar;ıeu..._. .. ._•t••HHQ•••,••••t•~•"••••••n•••ee•uu~"'"''''''''~'" '" 

~ (B•· ı. rorı : ,;:ı anyhd•l 1 Bu güneş parçası çocuk ıK~ h- i111re11di Jliİ a e . ·ı .n de 
h t ııat•ııq g< -çiııniz. Kar~ınızda,- ve ~edatçısmdan), rncztele d . . ' 'C p 
1~nıcu d~n:-·anın en sevimli, en j nıüder·risinuen, ve çeyrek mü- erSllllZ. ••• 
~aPasıtdi ve rn atc;ı gözlü bir nevverdeıı böyledir. Onun ana-
U~k y,wnı,unu görürsünüz. sı, babası, akrabası kafalarını Amerikanın harbe karışa-

t Şu geçtii_;.-jm pis ve çarpık onlara vermi~lerdir. cağıııa inanmıyanlarııı 
~ı-~uk sokaktan o da ge<:iror, Üçü de bu k·afalaı-la 99 lu tes- kulakları çıııla.•ın! 
-nım gibi •e.;siz \'e düşünceli. bih gibi oynarlar. Onların ka- Üzüm üzüme baka baka ka-

,1 ~n bu sokağa ""iki yanında faları düı;ünrnwz, amma onlar rardığı gibi yeni dünya da eski
t Uton kabak kafalı kavuklulara gönülleıiyle dü~ünürlcr. Neyle sine baka baka harbe doğru a
~e ı;.u ı r yabancı isem, bu ~ocuk sinler ki gönülleri de bırer fet - dım adım yakla~maktadır. Bir 

ı 1 k ırlı r ' 'abanc.L. Bcniııl bu- 1 va zincirine \' urulnt\,Jştur. 
«I ı j k · · gün, yeni dünyanın ergeç ken-

ı. ;: :im• c; l yok . r'akat bu pır Çocu . yerdeki sıgara ızma-~nt · d k disini gırtlağına kadar muhare-... .\ ~·n\' ıı nun l.: ur )da anru-ı ı ıillerın i to 1 1ıJ ı ve o~ô.rrtk u-
'<ı· '- kl be cehennemine 8aplanmw bu-
• •_ caba· ı Y: .ı -. kardesi rnr, e- w · a"tı. ., '• ı - / l b" b laca:?ını, Birleşik Amerika hü-ı.. t-ıı·, hı"' J!{İ \'C' Jıerşeyi \."ar.. J\a.t cH an ir ort:l eıyl ·r, 9 r•rta ...... 
•-ı kiımetinin Mihver DeYleUerine 
\ 

n n< ıi( ı t oyieyf ındir de. tıı ı Y ·"lı eli gümiiş ai:ızlık ! ı ;ttk.m ,,i'1k övkı' ' Den•ııı neden biiylc geliyor. Çlplak ayald•r.n <hı. ök- Jrnrııı t•kınmıs olduğu hasma
~ u~ıın:10 ~orn1 ayın . F:Jkat bu , c; e~ i bc:'l~;ık yt:n·.! nih·r. Buı.:·;t1darJ ne tavrı h~~ r·el·etlen. istitlıaı et- 1 
·~:ı_; l'1 !~·1(·nıı1ek isters C"niz ... l _t~~~~-~,. ı de) CSonu s:..yfa 4 cüturı 3 de) 

! . -·
'1':; 

! 
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BDNOl ... ARIN DAN' ALiNi 2'. 

J<C..-. C' 'l.l J ll ln~ı: ; •.el· i n l.., lıı t: nf~(- .'.)., =:ıi . 
1f•O, 500 't C' 1000 lj;·;..l: ı. ı_ ; ••r ru t bf •n..,1. ; ·~ 

:1~.n ~lı:rıı..-. 

Bi ıa~arruf bo1~t.1SU. • h::ı"'k· ı yi b:r ı •. ı . ;\,., 
t:: f' l ll kendi Jnenf;.~.tini .ı. ı k ur~ ın• ı k, bcu~ L~ 

m illi müdı; f-.;ı ın ou t ~. Hr:·: ,,.,,ı..r1nı kvr 
ın • ı 1,1n Oc'\i l(•le 1>"ır--... r ... ._.z elıılck <.Ü:·ıu 
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OEVLl:TiN MENFAAT! SiZiN DE 

MENFAATiNiZ VE KARINIZOIR. 
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I!' l< n blınc.y\' JE"n • l •ir ı. rı r.o il'i Ol·~:-ı \ r \ "C 

z;,. . {" ;.;}rı fc. t.ı.:.i 1 :1 (i ~ı.ı cio.ll.1 re-.. n alo: hilır~ l>lr.:.. 

\'ADE DOI.i\tADA!\ PARA1A 
IHTiJ- ACINJZ OLl RSA: 

Hl. -t h.- -..: g : bi r l ını1 l ~~ Y'-- n11 : r .ıc ·rı .. t (>i:t.rt·k 
t><,..o ralız.inJ~r- J1fUf~ ..-~,. ı~ .. ı..Mrlıh ~-

) ;ı l: r, tn·ctile l.oıı oyu i ;·oı ·~ ~J ı ·' tir \ C dt: -
t. J ı:" r;ı.)a ~: ;.1iJcde:b;Hı• iıü.1 Oh;, ldt: 

'PARANJZ DAllltA PARADıll'. 

~ l"ono f;:j,:1t::ı·1 he-r türHı l <<!imclC'n. \"{· ı;' 
df:. ı munftır. S;.tın ı:ıt'ı 1 ·k en. b;;oı-;k ; . sı ri· d .. , _ 
J(fil rkcn, \ad~:ııdc bccleUni t:. ı h~i1 <'~t·· lct•n 

tıı 1 , ı n1t.Jc }'e r0cr;;.s.im :r<ıtdu r. l:lonuJ;_ r h~ -
rı .1Hnt:t ın.rıbso.,.1ur. H:.ızine kt·r lcfır. 

1 

1 

.... 

Alman - Sovyet harbi ingiliz tayyare
lerine büyük bir fırsat yaratm ıştır 

Son haftalar i~inde İnplizle
rin g-arp cephesinde göst~rdik
leri hava faJliyetleıi naza11 dik
kati ~ekmektedir. Gec:Pı1 h~'ta 
atılan bomba miktarı~ır· da bir 
hcıyli yekiına baliğ olduf.'1u1u , 
mes'ul devJet adnn1Jar1nın ni; 
zından işittik. Ayni w r :ında 1 
bu taarruzların durmad'ln arta
cağı <;la ilave olunmaktadır. 

Gerçi İngilizler harp ba~l· ya
lıdanberi bav:t faaliyeti ):'üsl.ı:r
mekte idiler, Bilhassa geç~n ilk
baharda B e 1 ç i k a ordulaı ınııı 
tt.;l'm olduğu sıralarda h«~ıl o
L'ln gediği baya ku"' c·tlt:ri.vlı 
J..apatacak kader YC müttefik 
kıtiılann Dünkerki talılivdffi 
e;nasında da gösterll'i~lcnİi . Gt· 
ııc ge~en AğustMta 1ngilte:<' I 
üzerine gündüz t, ;.a rruıJat ı e:S"
r:.a~ında sert biı rnUdafu,. Yi!· 

parak hava harcketlfrinjn ·b~<·
ka bir mecraya dökülm!',ill< a
mil olmu~lardı. 

Fakat ne de olsa adet rrklu- ı 
ğundan t·~şka ,oı·dularıııın ilcr
ltyişiyle hasıl olan coğrr.fi 'e 
stı atejik durumdan istifade e
den Almanlar dıoha ziyade ~e
t:elerden ve 111ii.~ait ha\'a vazjvet
Io-inden faychlanarak tnf;iliz ı 
ad ,ılarının mühim mcvkikdn i rn 

1 bılhassa Londra:ın sıl; sık b&skı 
altına almakta idikr. . J 

Bu harbin ba~ıııda o dul 'c 
hatta bazı tayyarduin tv~afı 
itibariyle A lruanlarn üst ün 
olduğu anla~ı!d!. Jı_,1el n enaf 
itibariyle her ıki t:.r<ıt m\i~a
\•ı ~- abu! edildcği ta kdiı de bile 
yukarıda geçrn cogıafi duııır.1 ı 
;,ımanlaı-1 ~"<ıntaj tl'min tt-
1r.rkt.e olduğundan g-iindiiz i~· : 
y•atından da ka~ınarak ı:;E-c ~l<>ri 
onlara az mc-<Rfe kat'etmdı '?.r 
tıvle taarru:zJara deY?.m iınkR
fllvnı ,~erçli . \ re btiyl(c.:C f'!'E-le~ i 
gündüz kadar mü,btt net:ce a
İırıamadığı haldı: zayiat az ol
dugundan bu nEticderin gc-nı; 
iyi olduğu kttbuJ C'<.l•lırEkte idi . 

Gece taarnı2ları hir rotiılcit;t 
l:i;y!ece az 'a~~ıtla baz.~n y-.'k
sü netic_eler alınıp cln am eder
ken geçe aYcılığında ha~ıl o!En 
yenilikler ve tekümiil ı,f:C•e hr
ıehetıerinin de gündü• kadar 
değilse bile oldııkç~ tehllkeii 
olıluğunu gösterdi. Akıncıların i 
t;;yyare zay fatı biı-leı'(kn c•n~3 - ı 
ra ~ıktL 

İngiliz lut.\ acıh ,:; ıu1n 

a~ır ~ ülc ii 

Yazan: 
Eme kli Hv. Bnb. 
Bedri CELASIN 

B;ızı haberlere göre bu lıav:ı 
bombardımanlarından dolayı 
Alman harp sr.ııayiinin zarar 
gördiiğü aııla<ılıyor. lngilizlcr 
i~in t. - sıl dan mı müsaid duru
mun deYcuuı Ye gös terecekleri 

-----...__ inl;i<aflar ~ ıı rk C(phcsindeki ha-
1 \ ' fl harekl·t l eı iYJ ve Anıerika-

i..ıni istila limanlandn-. logal lıların yaı d:m°:yle yakından aliı.- ' 
a ltıııdaki limanlar <l<'ğıldir. I kada rdır. 

Bu tabir ve tebliğlerden şıı Alman Rus ı'r'1-b;nin ~eticesi 
miıı;a çıkarılabilir. lngilteıe a- 1 h<ı kkında Uı ~ül< fikirler ı;erd
chları için bir ist.iliı. teştbbüsii j Edilmektedir. Piz bul'ada \-alnız 
Yardır. Bu te:«<>bbüs de bu 1' ha\·a cılı J- baJ.ımından uu hubin 
rr.anlardan gelecektir. Fakat muhtcmd r.et!celerinin doğura
Lak:kattc Adaların deniz ablu- caf,ı \'aZiJ Hl<ri kısaca müna -
~i ..S:'U<l kar~ı korunma!a11 , .e kn~a. (;<lh"<.ğ iz. Çünkü bu neti .. 
y<ni }ı;miyle Atlantik mE-ydan ee gene rtıl'-\·zuumuzdaki garp 
mıı!.:ırcbesine iştirak cdc·n deniz eephbinc ek te$İ r ccleccktir. 
Lunüleı-ini beı,l,.yen l:u liman- İki yun:ur t a birbirine Yurıı-
1 • .r birinci del'ecede l<.,ırmz ,hc - luı · a . muoo kkak biri8i kıl'llır. 
udi olmalarıdır. J Bazı zeki rc·cul•iar bıı :ıruımırı,. 

Alman - Ru<; harbiıün )!.'3rp et-r- ~~~~f~~- ha~~~i;.~al~~~,.~~~'. 
hc·'-")ı..Jt"hl hova har~~etk·riu•:o- ikiF1nin de k1rıJd1f:ını bc-n GO~ 

tesiri cııkhı';'llr.Hi a. bir defa gördüm. 

Al - · 1' d Çok az olan yok demektir. manlar Afrika şıma . ııı e I 
cenubu garbi Avrupa '" Gfrid I 1914 Cıha" Harbindl"n. S!ln
ı-.creketleriııi yaparken de g<1rp I ı" hiımilff mul,miler ayrılnı:ıSa 
CtphKindcn hava birlikkri ge- ba<fayınca siyasi "<e müteiekkir
tıı clikleri mubakka~tır. Fakat, 1 ler bund"n soma iki de,-l<"t ara
hı kuvvet kaıdırnıa İndltereye sıııda lı<.r~ olmaz, olursa uınu-

y " mi olur. diyorlardı. Ondan ılon-
k~ı ~ı vaziyeti o kadar dtğişt.ir-
rr.emişti. Gar pceph i E-n son ı Ü i mürJ eı it harpler im' hat-

bin bir safhaqirl:r. 
\ c kat'i netice cephesi olduğun-
cl;ın belki buradan alınan birlik- ! Amenl-2 lngiltereye yardım 
ltrin yerlerine daha yeni tayya- cttikce Aln,anya da .Jal"'nya 

ya yardım elm<lr istemi -n. Rus-
1 e'.n le yeni ~ür_ettebat ik2.111_e lar harp malu-mesinin memlc _ 
• .<'.ıcı ek de degışt.irılmış olabı- • ketlerinden transit olarak geç-
1.,-, . \ mesine r·aı.: clmaclıklarından A1-

Nı hayet Alman - Rus harbı- man - Rus münasel:etlerinin ic . 
bı.~ladı . İngiliz aclalm ına gece yüzii görülmeğe başladı. Ara~ 1 
~arru<ları gene de\'flm etmekte 1 dan bu mimi kı.Jkar. japonyada 
;'< ek bunların azaldıgı \ <' Eey- da hm:a sana},i daha Cazla in- ı 
rtld<-stiği his~eddilmekte olmı- ldşaf edeıse \e dünyada bir uz
~ı Almanların buradan ~ark !asma olmazsa gene dünyada 
cc1.r,c·sinf' millıim kunt;tl<'r şimşekln ve Yıldırımlar eksik 
~('ınclcrdiklerinc delil ll-~)t;l et- ı ohr:ıyacaktır. -
mdııedir. 1 Ne:tice: ı;at'i netice gen garp 

B..ı hal !ııg-ilizlere mür.im b;ı- cE phesin~ nasip vlacak ise de y:.-1 
kın ve uzr,k f;a, rk eephelen· de 1 

fJT"".-at ,~ermi tir; ~<·ı. ı:ündt."n 
ı~•nc aıtan ve kuvvetlentn tn- buna mües~L oJac-aktır. 
r::ız tan~arec:iliği ltU\"\'t.tli av-

1 

• • • • • • ' 

c:l~r · himaye..inde liır.anlara ,.e Bir cinayet davası 
td\'ll üslerine ve sanayi mınk 
haJnrma gündüz taarı-~zları 
y::.pt.klan anlaşılıyor. Bundan 
ı,:ı neticeler istihraç edilebilir: 

Bir müdder tn·el Beşiktaş 
tı.k•i değnek~isi 'fevfilrı kls -
kan lık yüzünden öldiiren llh:ı.
mi ile arkada~-ı Cev_detin mu -
hakemelerine dün de ikinei ağır 
cc zada de;am edilmiş, şahit o
larak Tnfikin öldiirüldiiğü -
\ iı. ~ahil:x·~l Adalet dinlenilmiş-

imdilik Bukadar! 
Propaganda 

B u ha rpte propagandanı

hemen hemen silah k" 
dar .-hemmiycti olduğu meyda 
dadır. Son "V,, harfi mücadele 
de bunun yeni bir delilidir. 1n 
gilizce zafer manasına gelt
Victory kelimesinin ilk harfi r 

lan "V,, harfi bugün birdenbir. 
bu harbin ön plarunda yer alını 
tır. İngiliz radyosu, işgal albn 
daki bütiin Avrupada İngil 

zaferini iEtiyen halka bu har 
mümklin mertebe geni• bir • 
kilde taıniw Ptmelerini söyle 
mi~tir. Bu euretle yerlere, du 
"aı !ara teoc~iı-, yalı ut boya i 
' harflni yazılacak, V harfiı 

havi iıroşiirler, risaleleı· dağıt 

lacak, netice itibarile Al= 
makamları i51',•1 ettikleri araıı 
de kc:ncii aleyhlerinde ne kad;_ 
büyük bir cereyan olduğur 

öi;,'Tenecekti. Bu mücadele A 
nıan i~gali altında bulunan hal 
arasında geniş bir propaganru 
nın vücut bulmasına sebep oı, 
e.ıktı. 

Alman zekas. 

F al•at Alman zekası tııw 

' kar'ı mukabil biı· tedb r r , 
bulmalıla gcc;kmedi. 1ngil 
propagandasının bu ınahinu 

icadmAJ Ahıl:m J'lopagaıı<la na 
zırı Dr, Gubbe!s aynı siliı.h 1 

mukabele etmek kiyas~tinı gO' 
terdi. Göbbels, .. V,. harf 
nin bililkls Aln;an zaferini if; 
de eden bir remz olduğunu il:i 
ettl.. Binaenaleyh du\'arlar: 
y<:rlere )-:ızılan "V,, harfleri• 
silmek, bunları yazanları \'e t< 
mim ed?nlcri ta kip etmt'k yeı 
ne, b ilakis y;.z.ılan "V,, hadle 
rini ~oğaltmak yolunu tutt 
A iman tayy:ıl'eleri üzerJnrin' 
•·v., yazan milyonl:ırca kaj! 
{>arçalaı-ııiı l~gııl altındaki to 
r:.klara yağdırmağa ba"!adıla 
Bütiin gazeteler bu harfi bast 
Nakil va.~1t~ları, umun1i bin . 
!ar bu harfle !x>zendi. Bö)leli : 
le bu lııgihz propıı.ganda"ıı 
}.arşı kondu. 

Bu hadi.senin en mühim >ıo ı 

teu:a bi:a.o.1t Alın .. ~nların proıı~ 

gı.nda mes~lf ine ne h, dar 
h mmi !erini t"•Özter 
mesidir. 

1 mayıs bayram ı 

}'illi°;eli bono kıyınc-t;f'c1(;n tt·no: i} t<l i ' ııı ı ;t 
ı;rcLile Pt '.'Sin •ldenjr. \·::.ni ı... ; r ~c· l"ıc \.rıdtll 

100 Hr.ıJlık b.ir lasr ı--.. uf bonosu h:·n ~4 hr 1 
C"r<.-cC'k '-t" buna rra.ı. . ..,b:l lıi r ı;en<: .t>J a 

100 lira ••loL·;.ık~ ınız. Fo•iz re-:ııı oldotu ı "in 
r :ı: ı.z nı:;.b<:tj ?1i.th.i1-atte · ~ 6 dt>ı(l l>iraı: (: , ~a 
l .~-k ~(. 6.38 dir. 

1·\_• :.rru! boı:ıül . rını L..ıılin lıo nk;·lı,ıT;.ı. 

,_. be \ "C ajan~:ınr.d.ı•ı. 111 ~ 11 1 Pi:r~·nl)o itı;.. • C--. -

t csrni r;ı1 .ı; ~·şcler;ı . d1.;; \.t' l,;o 11k .» l •ln11-
"' , l yerlt.rdt. l'w!;, J~; ln<i 1 J.rl;-o • H. <h ll ;. }, lJ~ : ir• J-

Bir taraftLn mri'r.Jekcti mü· 
dafaa ederken di~er t~ı afkn 
Almanya ve Alınan iegali altın- 1 

daki limanlara te:·('ihaıı taar- 1 

ruzlar yapılıyordu. Bıı harcJ;ı;t-
1 !er yapılırkan Lıgiliz adalarına 

karsı bir istila tı.şebbiisiine esa<; 
olacak olan l>mar:lar birinci c'e-1 
recede hedeftir. Bu lim&ıılaı-ın 

1 - İngiliz adalannın bur
ı;,ın, kadar sokulmuş bulunan 
A;ıııao hava üslerini giintlüz tP.· 
anmladyle buralardan uzalı- 1 

la~t ıı-mak ,-e hiç olroaz~a bu 
Ü!->1c ri h1rpaJaınak1 ! 

2 - Deniz üslerirıc ta .. ı·ruz c
i:tı tk Atliı.ntik mey<lar, muha
rt·l:ebinin kazanılmasına yardını 

tıı. Adalet ~emiHtir ki: I 
"- G<cE yaıısı J..apı zorlanır 

gib; oldu '"" iıiraz sonra da. kı
. ' boylu b;,. a&_m ç ıkıp gilti. 
Ba~ka bir ~ey gbrn1~dim..,, 

Esasen bıı Alman bıılıı 
da yeni bir şey değ ldı 

N· "yonal sosyalizmin ilk kuı 
lu~ tarihiııctc komüniznı pthf 

µnda~u1a ıntirıi olmak i1c:1r 
böyle bir usule baş \'Uru 'm 
ve komünist ba;yTamı olan 1 ; ' 

yı tarihi ayni 1.amanda na' y· 
nal sosyalist bayramı olarr. 
ilan cdılmişti. Ye Alınaı;lar bu 
dan büyiik pı atik istif:ıd1?l<'1 i 
min etmi"ierdi. 

f il 

BONO Y.\DF.St 
ZA.L<\N 

F'nzıl, PırnH''İn elini öptü: 
- B!I kadar dalmakla haklı

f"ı. ?.anncclcı im. (Gorot) hak
~,lilda bazı yaı.ıl:ır ok u_ı;ııu~~~!"· 

GEl .GlGt' 

Paranızın en emin kasası 
Devlet kasas ıd ;r. 

fembet paraları bir 
bonosile seferber 

' 1 

tasarruf 
edinız 

L :.kat me< ırnıalaı ela gordub'°llfıl 
·-...·ı-ıer:nde·n e,ın'atkarı a~l9: -
'0ak kabil dı:gildi. Halbukı ~ı;.n 
uı ben istemcı,.·m de onun deha-

ziyPn simaya dil- kat ediloikçe 
onıl:t teressiim eılen bir mana 
•eziliyordu. Sanh san'atkiuın 
eli bu çehrede. bakanların clü
~üncelcrine göre bir cümle yaz
mış hü1ünle ne~'eyi ayni z:-man 
da beraber tesbit etmi~ti . 

'- Yazan: Ulunay ıııım_ıımıı ______ :am 

insaııın hiiviyetine giriyor. 
~l kuvvet! Ne kodret!. 
Dı!fihiu· lakavd bir tavırla: 
- Bll ta iıloyİı ben de çok se

VErim dedi. M<>rhum pa.'a bunu 
i·ariRc gittiği zaman bir mczad
•l:ı,, a1mıs! Öteki <le Troyondur. 

Fazıl 'Troyonu bilmiyordu. 
Yalnız "Meı-hum pn.'!3,, haıret-
1~hnin daha ilk oünü aralrında 
l·1ııunması tirde~bire ona vazi
~~ti hatıı-latıı. 

- Eski "tylere merakınız 
'ııı.r nlı? v 

Di!fi; arın bıı sııaline: 
- Hayır. dedi. Merakım yok

tı.r. Fakat >ewrim. 
- O halde şu Çinli kadın ba

'111a bakınız. 
Fazıl sedirin arkasındaki ca-

1)\~kanın Ü8l rafında bir abanoz 
~al'~asının Uzer ine tcsbit edil-
1niG bu me!'mcr kafayı görmüş 
f~kat ehemmiyet vermemişti. 
lıiJfikarla beraber, heykelin 
Yı;ııına gittiler. Geniş ve nzun 
~Ulaklarile Buda heykellerini 
:ıtırlatan bu mermer panası -

t.ııı yüzünde m ufak bir dzgi 
{'.•lıtu. Kaş. gö1. ağız burun düz 
,,,_ ~;:ılıh iİ"-"riııdc gayet ehcm

t-J iyc. tsiz eıkıntılnrJ;ı rer-;n1edil
"frıi ., ti. 1-"'al~at ilk na3<trda yu\'ar
•;,.tılmı~ biı- fil di.<i bilyaya ben-

Fnzıl: 
.- Hayret edilecek şey! dedi. 

Hı~lik kinde bu kadar manalı 
bir ~y iörülmemiştjr. 

l>ılfikar: 
. - _ ~ylı> değil mi? Bundaki 
ıncelıgı derhal a.nlayaca/;ınızı 
tahmin etmietim. Bu kafayı 
H~€·rhun1 paş3.,, Çinden {..t:lmi~ 
bır r misyoner) dm satın almış
tı. Mısırdaki meşhur lşpiryan 
bunun "Ming e kadar eıktığını 
EÖyledi. " 

"Merhum paı;a., yine muha
vereye kanşm1'tı. Fazıl, Dilfi
kar-ın ilk kocasİnın ölmü• bu
lunmaöına rağmen daima ' arala 
rında ya~adığını görüyordu. Za
ten onu tamamen hazfetmek 
için ya Dilfikarın bu del,ordan 
çıkma~ı . lstanbulun kenar ma
hallesinde kliı;üciik bir ne ta
şınması veyahut da Fazılın 
merhum paşanınki kadar muaz
wm bir servetle ortaya çıkması 
lazımdı. Böyle olmayınca bu iz
di\'aÇ "merhun1 P:.lşa,, nın karı
sı:ı1a temin eylediği ~ervet ve re
fah sermayesi üzerine kurul
muş bir sirketten ba~ka bir Rey 
olamıyacnktı. 

Annesinin ~ırpınışları, k• ndi
si nin oynadığı fedailik rolü. e
nİ'lt'•i Ahmd b yin tnndl\ik
leri hep ınPl'huın F ·'a ha1J etle-

r ine kar~ı yapılıyonhı. Fazıl, 
kendi efendisinin hakikatte Dil
fikardan ziyade pr€1ıs Mehmet 
pa53 olduğunu kabul t'(liyonlu. 

Bu sırada salon kapısı kU\'
vetli bir sarsıntı ile açıldı, i~el'i
ye ııfak bir merkep iı;iliğinde 
simsiyah bir t Danuva) köpek 
girdi. Dilfikara doğru koştu. 
Hamnunın yanında göı'(\üğii 
yabancıya kili'!;! h iç bir huşunet 
ır,öslermedi. Dilfikılr, biraz ir
ki len Fazıl'a: 

- Korkmayın, dedi. Bir şey 
yapmaz. "Dik 11 in cü~serine al
danmayınız. Gayet munis bir 
hayvandır. 

İri köpek bir fırın kapağını 
andıran kocaman ağzını a~a
rak esnedi. Dilfikfırın ayağının 
dibine ~öktü . 

Fazıl Dik hakkında bir şey 
sormuyord~. Alacağı tahsilatda 
yine merhum paşadan bahsedi
leceğinde ~üphe yoktu. 

- Bugün Mis Bartıiç Ange
likan kilisesinde bir ayinde bu
lunmak için gitti. O burada ol
mayınca Diki zaptetmek müm
kün değildir. 

Dilfikiı.r bunu söylerken yer
d<> oturmuş bııluncluğu halde bi
le hanımının dizinin Jıiz.~sına 
kadar glh~n i~-; lınv,·c1 nın bafiını 

ok~uyordu. 

Fazıl Dilfitiı.rın t ablo, yahnt 
köpekten gayri şeyleı-dc-n bah
sttrnek istediğini aıılıyN". ı;l\7 
a~mak için bir münasrbe: dü
şünüyordu. 

Dilfikar: 
- Size yalının diğer kısım

larım gezdireyim. Benim dai:·c
ınin önünde pek güzel bir una
ça vardır. 

Büyük salonun yanm<laki o
daya geçtiler. Fazıl bu odanın 
döşeniş tarzını göriince arkada~ı 
Nazmiyi hatırladı. Bura<ı Arap 
ve Türk mimarisi karıştırılarak 
tamamen şark usulü döııenmiş
ti. Koridora çıkan kapının ya
nı ı:ı da ufak bir papuçlnk oymalı 
parmaklıkla ayıılmış; odanın 
dört tarafı mihrablı s:ırı ijek 
Ye klaptan işlemeli minderltrle 
çeovrilmişti. Tam ortada geniş 
bir tepsi içinde. oymalı sarı pi
rinç bir mangal duruyordu. Du
vaı !ara ağır ~erçe\•eler içinde 
büyük yazılar asılmıştı. Tlkmil 
(aıabesk) oymalarla süslenen 
\'işne çürüğü rengindeki ta\'a -
nın kenarına yaldızla I\ur'ımcl:ı.n 
ayetler yazılmıştı. Minderlerin 
önlerindeki ~cdef !<akmalı $iga
ra iskemlelerinin üzerine]~ pi
rine: tablalar, geni~ ~ubuı· tt f · 
rileri vardı. Duvarhtrın hırin e 
yarım metre c-niııde. valdızlı bi r 

( ,._ltıt.lr. 

3 - Sınai hedeflere taaıTuz 
ct:<.rc k hem kendilerini bilrn,ı
>a müdafaa ve hem de tabii müt- 1 
teLl i<>ri Ruslara yHdım ,-~ oo
Ja ıı.. teşci etroet, 

l 
;efrika No. 28 J 
~n~c-ve içinde tabii b<iyüldükte 
~·~ğ'lı boya bir insRn rf·~mi at:ıl
P"l'-ltJ. Şark salonuna hic: yPkıf;
n1ayan bu resmin "merhum pa
~~ haZ!'etleri,, olduğunu >Öyle
m~ğe hacet yoktu. 

Fazıl Mıs ırın en büyiik zen
ginlerinden olan prens Moham
n>ed paşanın a blak ~ehresine, 
bıoyaz bıyıklarına uzun uzun 
baktı. 

Yiiksek fesi yana doğrıı eğil
miş, yanakları ein irleri ba.\'an -
mı" gibi gerdanına doğ'ru in
mi~ti. Prensin üstünde tek bir 
inci bulunan geniş plastron bo
yun bağsına doğlu yayıl•n gH
c!anını yuvarlakça karnını göz
den geçirince aklına lstanbulun 
zengin ııaşa zadelerinılen biri 
hakkında yazılan: 
:Xıı;,l ki ccblcri doh'"'{Mı ~alt 

nı.alf:i r-1,(l 
l~ iJr udii öyle gani. ro1ıca . c, 1:1</ı

<<~. "kaırco. 
b.-·yti geldi. 

Dilfikiirın kocacmın, lwmen 
hemen ortnya bir avuc altın ~a
cacakmış gibi eli, p:ıntalonunun · 
cebinde idi. 

FJ.Z;l, Dilfikara v:ü:i t t· rak
m< <h : 

- }.ferhum ra~a d C't!il rıı i? 
E \'et. bu P<-rh r<ıni (Je

rm o) a yaplırnmtı. 

Muhakeme, şahitlerin cel bi 
için başka l·ir b'Üne bırakılmış

tır. 

Artık sornıağa hacet yok tu 
etrafındaki her ~<·y, hatta Dil
fikiir bile merhı'm paşa demek
ti . Fazıl, o,en etin b\l derece 
maneı-iyata olan tahakkümüne 
hayı et ediıorcln. Duvarlardaki 
yazılarla rağlı boya tablonun 
hurnle g<tirdiği tezadı söyle -
mcğe lüwın yeıhu. Çünkü belki 
bıı Ealon bile Mehmet pa.'anın 
resmi için tanzim edilmişti. O
dadan ~ıJ.:aı larl:cn Dilfikiı.r: 

- Bu odac!a gördüğünüz tez
yinatın mühim kısmını büyük 
yalıdan ~ıknrttm . Tavanın ke
narındaki yaldızlı ayeti zedc
lctnıeden c:ıkartmak hayli müş
kiil oldu. 

Diyordu. 
Koridorun nihayetinde bir so

fa \'ardı. Bııradan geniş bir 
merdi\'enlc biıinci kata ı:ıkılı
yordıı. Pren~e~in dairesi bura
da idi. 
ParmuklıHmı billür bir mer

divenden ~ıktılar. Zemin katın
daki geniş salonun üstünde di
ğer lıır s~ ll. ıı<lan trac:ıya. çıkılı
yordu. Bura'ı tamamen on be
şinci Lui ta~~ında döşenmi•ti. 
lnce rnl'if oymalı, kanapeler, 
koltuklar a),1i üslübmı bir ufak 
yuzıhane, ii;crisi biblolaı-!a dolu 
ilci camekan salonun biit\\n cş
yanm te•-kil cdivorclu. Dilfik:ir: 

- Sizi b~n antika s~ylere me
rak sardırneag,m, dedi. Bakınız 
ır.ınyatür kc·l!cks iyonu ne ka
d.i r r-·Uzcld ir ! 

:F'aı~t c~ ... ıır-~.f .. rıın icine tlizi1f'n 
a lJa 1 io:; YC' f ih.Ji!". c ı:rcı: plc~·dcki 
J ~f !Y'.1r•!"C J· ,,_ } ~ ,lfl' ' u . . 

MURAD SERTO GLU 

Birbirkrmc o kadar yakla>' 
mışlard ı ki Faııl Dillik~nn ur 
gun g<iı'.;"l;ıinde J..albinln at\lğı 
hissediyoıdu . Kadın artık lı 
.ey söylerniyorılu. Fazıl ,,H;la ı 
nuı arasında sahibesinin ~lt .. 
nt;fesinin dolaştığını duyuyoı d 
Hemen bir an ı::onra bu atC'S t 
bi havanın onu tamaır.fn ;st': 
edeceğini zanm-diyor Ye be kl 
yordu. Minyatürlerden biri 
Mısır hidi\'i olan Mehmrt .\ 
pa.."311ln resmi idi. San'atkfı,. m 
ni mini fırça~ile bu resm; o k 
dar giizel ic:Jer.ıişti l{i koc:t~-1. 

sarığın altında cieha sa~an gc. 
Jer, azimii nazarlar tama.rnr 
lcceı':-;ıim ediyordu. Mehmet 1-
P"-":ı bir mindere oturmus. !" 
mızı merkuplu ayağını bir- k · 
dife yastığın w.tiinc. koyn uşt. 

Bu a}(lğın Jı astıi'ta g' 
müldüğii yerin kırı• -iık 
rında ressam akla hayret '" 
ı_ ecek bir meh:ıret gösterm13t 
Üzeri Eiyah kordonlarla süsleı 
mi5 kısa ealtasından km"ıct 
bazuları f•;örüliiyordu. 

Reı<me bakarken düşünrF: 
Cesareti ve büyük zekfüıilı 

l<o~koca Mı sır ülkesini eline gı 
çiren, altı asırlık bir devlet 
meydan okuyan bu büyiik (l;"tlı ı 
nin cariyelerini: 

- Cf'l' .. 1raıım- .. 
Diye .. :~ı'~ ır<lı~ıııı işitmi şti. 
Şimdi Dilfikfırı da öyle y.ı.pa 

cak, kan a pcye hınılup kerı.J; 

f ·ne : '"Cı." 1 ! .. l\lahın! .. ,, diye hı 
t ·p ede ~k saoıyordu. 

(Do?1.·~-n ı 11r ıı ,ı) 
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1 Sarıyer halkevi· 
nin yiizme yarışları 

Yazan: M. Sami Karayel ııııiıım=ı _____________ 51 ~ 
Montreux zaferi dola~yle 

- Hergeleci de yenerse Kan nıın. olmuştu. Er meydanı bası- To.;;un haklı idi. Güreşli bu... dün Beyazpark yü?.ıne liavu-
dıralıyı ortada üç galip kalır o- ka yerdi. Orada, ustalık çırak- Evet, görünüşte ve vaziyete na- vuzunda Sanyer Halkevi tara-
va.kit... !ık düşünülemezdi. zaran Tosun haksız gibi görüle- fından tertip edilen muv~ 

- Bu ~ naaıl olur o va- Cazgır Tosunun bu sözlerine bilirdi. kıyetli su sporları hareketleri 
kit 9• • 1 F k · yapılmıştır fena halde irerledi. Lafa kan- a at, nihayet o da pehlıvan- · 

- O vakit !turaya dôkiilür sarak~ ' ı clı. Ne olurııa olsun meydanı ı Kalabalık bir seyirci kiltlesi ta. 
'iş... · _ Tosun, deınek sen kurada bırakıp . çık~azdı. .Hergeleci rafından takip edilen yarışlar 

- Tosunu güreııten çekmek; 1 tek kalmıA 01 n meydanı Her.I ~e pehlivan ~~!u pe!livan oldu- intizamla başanlmıştır. 
Kızılc lı ile Hergeleciyi fö5ba- ., , ·.ye bı al<ıp çekilmezsin yo- gun~af! kat ıyen ıosuna hak Netlct"ler: 
Şa bııaKmak tıı. olur. ı le ıni , ı vere:nlm.ıı. Nıtck•m de Yerdı. 1 :Kü~·iikkr: 

O da Olur · ''~ .. · b d b ·d· 50 metr(' scr\ıi)st: 1 - Sey -- .. U ta 1 k'l . 9 V<~, gure5 ıca ı a u ı ı. İb 
- Tosun. yoruldum diye gü- - s , ne-. en çe ı eyım.. han, 2 - rahim. 

reşi bırakıp çekilebilır... 1 Ben pehlivan değil miyim? t * 50 metre srrtüstü: 1 - Süley-
- Ne olursa H<>rgeleciye o- - Pehlivansın amma, 1!1ey - Xızılcalı zaten hasmını bi- . man, 2 - Cevdvet. 

1ıır o vak1L. dan; İbrama bırakman lazım- tirınişti. İnatçı hasmı bittiği 50 metre kurbağlama: 1 -
- E başka çare yok Büyük dır.. halde pesetıniyordu. Cevdet, 2 - Ferruh. 

ortayı Hcrge! nın Jnlrtarma ı - Neden?. Lakin, çok sürmedi. Kızılcalı, 4X100 bayrak: 1 - Seyhan, 
daha ;DlU\-afıktır. - O, ne de olsa senin yan hasmını altına aldı ve bir paça İs~~~1:~im, Demir. 

Dedi. ustan demektır. kasnakla astı. Artık gidiyor - Çelik 
Ezerçeli ve Torlaklı ağalar _ Olsun.. du. Nihayet pes etıneğe mec· 8

1 ·u·,,,m,:ıer:' 2 
- Seyhan. 

da bu sözlere kulak misafiri ol- bur oldu. "~ 
~!ardı' Onlar da Ht>rgelecinin - Hakkı var, sende .. ayıp - Ortada galipler, mağluplar 100 metre serbest: 1 - Nee-
büyük orta finalına kalması ta tır. Meydanı ona bırak çekil!. belli olmuştu. Hergeleci, Tosun, den, 2 - Yusuf. 
raftan idiler. - Ben bırakmam!. Meyda- 1 Kızılcalı büyük ortayı ayırd 100 metre sntilstü: 1-Bur-
Ağalardan biri: nı bırakıp çekilmek karılıktır. 1 etmek için meydanda kahnıg _ han, 2 - Tank. 
- Usta, Tosun Kızı!calı ile Dedi. !ardı. 200 metre serbest: 1 - Nec-

.. · k det, 2 - Yusuf. 
gureııı çı aramaz.. Cazgır da susmuştu, şaşır - Güreş kıran kırana olduğu 

De Ul
. e Haf · · 200 metre kurbag"laama: 1-y c • ız nuştı, ne diyeco<7Jni bilmemi.,..;. ıçın o gün bitmesi lhundı. Kı-

y h d h t ıla f 1 k ..., ~·· Tank, 2 - Burhan. 
- a u, a a or a< o yo Deli Hafız hiç ses çıkarmıyor - zılcaeı güreşi bitirince yerine 

yumurta yok .. Kendı kendimi- du. geldi. o da yorulmuştu. 400 serbest: 1 - iNecdet , 
ze ~~ güvey oluyoruz. Tosun ustasının huyunu bili- ~~ ve Hergeleci epeyce ı 4X1~ıııfİıayrak: 1- Necdet, 

yordu. ış bulunuyorlardı. Kı- Yusuf, Tank, Seyhan. 
Ağa., mukabele etti: 0 da böyle ""Y istemezdi. zılcalının da yarım saate kadar Atlamalar: Kule: 1 _ ~ 
- Farzooiniz ki, üç kişi söy .,... dinlenmesi lii.zımdı. 

Iediğiniz gibi ortada galip k&I ve böyle bir teklifte bulunmaz- Cazgır, meydana çıktı. Davul han, 2 - Ziya.. 

sın Ve bunlar d& "--~ ile To .1 dı. Hatta, çok izzeti nefis sahi- al . edi Tramplen: ı - Mahir, 2 -w...... ı bi olan Hergeleci de böyle tek·ı' ve zurn arı ışaret ·p suatur· Necdet. 
sun ve K.ızılcah olsun. Kura a- duktan sonra: ============== tılır da KızılCalı Hergeleelye. lifte bulunmazdı. - Başaltına güreşecekler ka-
dü erse.. Ve Hergeleci ikinci' Ortalıkta bir sükfınet hasıl , zan dibine! ıı ı 
ı.- olan K.ızılcalıyı da ye • olm"'tu. Herkes Tosıma ha.~n Diye bağırdı. Ve, sözlerine uun- Askerlik işleri 
nerse sonra bir kere de son o- ~:ıın ~akıyordu ve onu nankor\ !arı da ilave etti: J '-------------'-1 
!arak Tosunla Dll güreşecek? j lukl: ıthaın ediyordu. ( Arkaat var) -

- Eh! Böyle olına.aı !izim- Nihayet, Tosun dayanama. • =======-~==-- UskOdar askerlik 
dır. [ clı. Ustasına dönerek: ı H E R şubesinden 

- Herge!eciye günah değil i - Usta, bak bunlar ne söylü 
· ? !st · · T d l • Osküdar A.skerilk ııubeainde 

mı... er mısın osun a yora.r.. 

1 

SABA R 
Hergeleciyi yorgunluğundan bil-, _ Evet! kayıtlı ve derece tir.erinden hup 
ı'stifade mag·ıu·p et.sı'n• malfılü subay ve erat ile ....._.tl 

• .. . - Sen, ne deraın· usta!. ~· 
Olur Ya. • Pehlıvanlık A k A yetimlerine 941 mali yılı "-'i-bu-;:- - .. - Oğlum buı::ası er meyda- meri B UrllpBgB ye ikramiyesinin tevziatın":1'22 

.:.:: Doğrusu ueta biz buhara-' nı .. Burada ustalık çıraklık yok 
1 imrendi mi temmuE 941 Salı gününden iti-

l 
tur.. meydan bırakılmaz.. baren • ..,.gı" da ya.-'ı tan'h ve 

zı o amayız.. U . be .. .. d • i ' .....-- LU _ N apaiım• • .. - sta. ışte n de oyle soy- eTSlR z • .,. günlerde askerlik şubesinde ba9 
_e Y .. · .. · • . . . luyordum.. lanacakbr. İzdiham ve karışık -

- Eger, böyle dedıgını~ glbı _ Doğru söylü 9 (Baı tarafı 3 Uncü uyfada) lığı mucip olmamak üzere istih.-
olursa .. O vakit Tosun meydan 1 . . yorsun" miyoruz. Hayır, başta devlet kak sahiplerinin günUnde mü • 
dan çekilsin.. - Karı gı~ı ı;ıeydanı bırakıp\ reisi Bay Roosevelt bulunduğu 1 racaat etmeleri ve iyice kiğıt 

- Bakalım çekilir mi?. nasıl çekıleyım · • halde salahiyetli ve mes'uliyetli I Uz.erine çıkarılmış dört adet ve-
- Siz ustasınız, emreder~i·j - Oln\az.. Arkadaşlık bqka. Amerikan hüküınet adamları - aika fotoğrafı ikramiye tevzi 

meydan başka.. 1 "zd ı niz çekilir.. nın ateş püskiil'melerine çoktan cu anı resm senet ve raporla-
- Ben, herifin hakkını yemiş 

1 

~-~. de öyle ııöylUyorum. alıştık. Ancak Birleşik Ameri- nm ve nüfus hüviyet cüzdanla-
'-"'W kanın ha'ı'be bilfül müdahalesi rını da birlikte getirmeleri ilan 

olurum. yapamam. b' b' · 'd' ı _ Siz söy!emezaeniz biz .ııöy- ı Bu sırada. ah&!i yerinden fır- ızce ır 2laınan ışı ır. Ve o za- o unur. 
!eriz.. lamıştı. Hergeleci, hasmını al- man gelince, tıpkı bir nıunaralı Şehit yetimlerine: 22 Tem -

mıs ap zd g"türü d Cihan Harbinde olduğu gibi, A- 1 mtız 941 Salı ve 24 Teınınul!' 
Cazgır da ayni fikirde idi. ·' ç ra an ° yor u. 1 merika cidale atılacaktır. 1 941 Pe,...embe gun" lerı·. 

Hcrge 'nin bu " i ta Hergeleci öyle sürüyordu ki, · Y d · ı · · km yti · kal! Bize yeni dünyanın, ateşler Subaylara: 29 Temmuz 941 
ŞU'lUIU. ·• Eğer ış ennı aı Lf, illi ta us içinde yanmakta olan eski dün •

1 
Salı 

kurada Tosım tek kııbp galibi etmiş, bir anda hasmını eeng.el- ""Ya imrendig" i hissini veren a- E~ta: 31 Temmuz 941 Per-
bekl :IC.a t yuz-" t leyip sırtı üstü yere vurmak ı·ıı- ,_ ı lamct!er minimini Amerika hü· şembe 
de doksan idi. tiyordu. 1 klı.metleri arasında son zaman- '"!!'~-·----------

-2- HiKAYE 

Hafıza hitaben: Hergelecinin tutuşu tehlikeli !arda baş gösteren harbculuk 1 

- Uata, ağaların ııöyledik- olduğu göriilüyordu. Çaprazı 1 temayülleridir. ı 
!eri doğrudur. sürdü, ve kazan dibine beıı adım Bir müddet evvel Peru ile 

- Hiç <ie doğru değil.. 1ıı- kala ve ustasının önünde bir Ekvatör arasında bilfiil 
t.-r ~ırağım olsun, ister olmaaın.1 çengel yeti\;tirip hasmını sırtı ı 
Hak mı bu•. üstü yl!re vurdu. I harp bva.,ıamıştı. Bu cahil 

·- İyi amma İbram ezilecek. Kandıralı yenilmişti. Hem de 'ı henilz tamamiyle bertaraf edil-
-· Ezilebilir .. Pehlivan•ktır çok fena mağ!Up olmuştu. Her- memiş ve ihtilit.f bir pamuk ipli- j 

1 
ı ğine bağlanmak suretiyle güç 

bu .... Onu_ da meydaı1dan ~ıkar _

1 

ge eci hasmını kucakladı ve ga- bel' h 11 ; _ ~ a a olunabilmişken Bolivya 
maga ugr:uısın.. lil) temcnnası çakarak meydan-, da bir isyan çıktığını ve bu mem 1 

-- Bo..n de ağalar tarafında- dan uzaklaştı. lekette örfi idarenin ilan edilmiş 
yııu.. .-er dediğimiz gibi olur- Herg~leci, ustaRının yanına bulunduğunu haber alıyoruz. ı 
sa beii .da TO'ltına 1;Ül'll'Jı bırak- geldi elini öptü, oturdu, Orta- Merkezi ve ccnulıi Amerika • 
mamnı aöyliyeoeğurı. lıkta dönen laflardan haberdar 

1 nın minimini hükfunet!erinde 
'Dedi. değildi. 1 için için kaynayan bir miicadcle 

1 
Bu 1.1.flar olurken. Tosunun Fakat köylüler arasında bir hevesini işrap eden bu te:ııahilr-

hasmı pes etmişti. Tosun has- durgunluk olduğunu aczmişti. 1 !er muhakkak ki dedelerimizin: 

mın ı kli n telem iRti A~ırı rken J '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!.!!! 
pes ctmi~ti. j 

- Akacak kan damard11 dur
maz! diye tavsif ettikleri bir j 
ruhi hA!etin mahsulüd\ir. 

Zaten bir iddiaya göre harp-! 
!er de, büyük hastalauklar ı;i
bi, sari imişler. Bu iddiada bu
lunanlar delil olarak da mukad
des ittifakı Napolyonun harp - ' 
!erini ve bir numaralı Ciha.n 1 
Harbini ileriye sürüyorlar. 1 

Amerika kıtasının geçirmekte 
olduğu ispazıııozlara bakılacak 1 
olur.sa harbin sari bir hastalık 
olduğuna hak vermek l:izım ge-j 
!iyor. 

Tenn encamım hayreylesin! ·j 
A. C. SARAÇOGLU 

•• 
YA HARBi 

i (YENİ SABAH)IN B0Y0K SiYASi TEFRIKA • I 

Çanakkale önünde çelifie 
k~rşı imanın zaferi 

Gece varısmdan evvel Türk y la koyundan takviye kıtııf! 
karargahı, büyük İngiliz kuvvd ,--- a Zan : J gclmW@onım milhlın w•'" . 
lcrinin .Anzaktruı ve sondan sa- kall 
hili takip ederek şimale doğru 1 v. ço•ID rç ı· ı kaydediliyordu. Geçen bu ııili 
ilerlediğini haber aldı. Biraz da lı boğuşmayı bira~ sükfına ~ 
ha sonra birçok kuvvetlerin de ed.iyordu. Bu sırada ~-- al-
Sovla körfezine çıkarıldığı bil • 178 mudafaa kuvvetleri geldigı b tJ' 
dirildi. Maydostak.i iki ihtiyat 1 de taarruz vaziyetinde otaıı rd·i 
Türk fırkası Sanbayırın müda-1 haydetini uyandıran bir haber raf, bilakis toprağın göste 
faasını takviye emrini aldılar. verdi: ği müşkiilattan ve susuzıuıctJll 
Bu kuvvetler muhakkak ertesi Emri altındaki iki fırka, 0 dolayı takviye alamıyordu. .. 

gün iki misli yol yürüyerek va ..;it 
gün harekete geçmiş bulunmalı - k 9 Ağustosda taarruz bir ı;-: 
idiler. Sovla koyu harekatı b:r racagı yere, Anafartanın şar ı- evvelki şiddetle tekerrür e!!; 

na varacaktı. k .,.. baskın baskını göstermekle be- Anzaklar sağ cenahta Coıı 
raber buna karşı evvelden pek Anafartada Mustafa yırında tutundular. Solda Q 
fazla hazırlıklı bulunmak da tepesine hücum ettiler.»e;~ 
makul değildi. Taarruzun ge- Kemalbey kezde bu iki cenah ar~..:i 
nişliğini kim takdir edebilirdi! ı ı ~· .. 

Kimse bir şey bilmiyordu. Fa Fakat İsmail oğlu tepede muvasa ayı temine ça 
1 

1'e!' 
kat~ m'iihacimin kuvveti ne o- Bursa jandarmasile 2 ve 31 in- bunları birbirinden ayıran !Jll 
!ursa olsun, orada Kireçtepe ns ci taburlardan 400 kişi, Kir~- kep sırtını işgal ettiler. 
tı, Anafartalar ve İsmailoğlu tepe sırbnda Gelibolu jandar- harekata ordunun ve don~ 
tepe arasında bir Gelibolu jan- ma tabunından 300 kişi kalmış nın bütün toplarının ateııı 
darına taburu, bir tabur Bursa tı. Bu iki nokta arasında başka kaddüm etmişti. 
jandannası, 31 inci <alay ve 20 asker yoktu. Kavak ve Teke~ Bir Mirala: ın yerinde 
top vardı. Cenuptan hiçbir yar- pelerinde asker kalmamıştı. 

dımcı kuvvet gelemezdi; çUnkü Bu mıntakalardakl bUtlin Tiirk yazdığı hatıra 
hepsi harp hattına sürülmüş - toplan, yalnız birisi mlistesna 
!erdi. geriye çekilmişti. 16 ıncı kolor- Sol taraftaki hücum IW 

Liman Fon Sanders yine 26 du bitkin bir halde sahte hare- zg.Slll' 
Nisandaki gibi hareket etti: Bo 9 A" ranlıktan ve arazinin it.rı ·~ 
1 

kil.ta gelmişti ve gustos sa- dan ıiolayı geç kalarak Q "' 
ayırdaki 7 inci ve 12 inci fırka- bahından evvel her hangi bir pesine karşı akim kaldı. BuJlııt' 

lan Sov!a koyuna yolladı ve taarruza geçmesi ınliınkUn ol· tıel' 
Asy• sahilindekı' bu" tün' kuvvet- la beraber merkezde ıner 

0 madığı anlaşılmıttı. t:eııt' 
!eri Geliboluda topladı. o at01Jle bütün Türk impara- sırtı ile Conk bayın ve Q t' 

Boş kalan hatlar torluğunun taihi, ismini o za- si anasındaki mev:tiler işgal 9 
mana kadar işitmiş olduğumuz dildi. Bu hücumu yapan ve 

8d• 
ve 0 zamandan bugüne kadar 1 ağustos gecesini harp hıı.ttıJI r· 
işitmekte bulunduğumuz bir za- geçiren miralay Al!anson, tıJ.S 
bite havale olundu. Leyman Fon ruzdan 4.8 saat sonra yazdığı b• 
Sanders hatıratının bu nokta- tıratta diyor ki: 

Bir kere daha hem A.sya sahili, 
hem hayati Bolayır hattı bom
boş kalmıştı. Her türlü yeni 
ihraç hareketlerine hazırdı. Al
man kumandanı hatıratında: 

"İkinci defa olarak Saros 
körfezi şimalinde ve Asya kı
yılarında kıtaattan eser kalma
mıştı. Bütün bu sahilleri üç ta
burla birkaç batarya müdafaa 
ediyordu.., 

Demektedir. 7 inci ve 12 inci 
fırkalara hareket emri 7 Ağus
tos sabahı saat 3.40 ve 8.30da 
verilmiştir. Her ikisi de Bola
yır civarında cenuba doğru, ya 
nmada uzunluğunda giden iki 
yolu takip etmişlerdir. Oradan 
Sovla koyuna kadar 48 kilomet 
relik bir mesafe vardı. 

Bu hesapla Leyman Fon San 
ders, ihraç edilen kıt'a!ara kar
şı 8 Ağustos gecesinden evvel 
ciddi bir kuvvet çıkaramıyaca
ğını ve 9 Ağustos sabahından 
evvel mukabil taarruz yapamı
yacağını tahmin ediyordu. 7 A
ğustos sabahı Britanya ihraç 
kuvvetlerinin ehemmiyeti anla
şılmıştı. İngiliz filosu koyu iş· 
ga.I ediyor, toplan tepeleri dö -
ğüyor, karınca gibi İngiliz kıt
alan sahile çıkarılarak biribiri 
ni müteakıp dalgalar halinde 
toplanıyordu. Şimalde 7 inci ve 
12 inci Türk fırkaları 16 ıncı 
kolorduyu teşkil ederek yürü -
meye başlamışlardı. 

Bu 16 ıncı kolordu Fevzi Be
yin kumandası altında idi. (Ma
reşal F vzi Çakmak) 

O gün öğleden sonra Fevzi 
Bey Leyman Fon Sandersin 

sında diyor ki: ''Türkler bizden yüz nıetr! 
"O akşam, Anafarta ve hava- ileride idiler ... Gece esnası,!1,!. 

!isi bütün kuvvetlerinin kuman kumandanlık vazifesini goı...
danlığını 19 uncu fırka kuman- erkanı harp zabitinden bir ~ 
danı Mustafa Kerııal Beye tevdi saj aldım. Saat 4.45 den 5. 
ettim... geceye kadar filonun 791 ra~ 
Şimdi tekrar İngilizler tara- lı tepeyi döğeceği bildiriliyorv;. 

fına, Anzak ve Sarıbayır hava- Saat 5.15 de etrafımdaki ltl ııt 
!isine gelelim: General Birdvord !arla bu tepeyi işgale ıneıtl..ti 
kıtaları 7 Ağustos günlinü, te- ediliyordum. 15 dakika g.,., •• 
cemmü, istirahat ve ertesi gün Topçunun homurtularla hazlı:: 
şafakla beraber baş!ıyacak ta- ğı müthişti. Bize omud oı11;ıı 1• 
arruza hazırlıkla geçirdiler. Te- pe üzerimize yıkılır gibı ~ 
pelere varmak için geçilmesi du. Bombardıman biter bitp1 IJll 
icap eden yolun üçte ikisi kaza- hücuma kalkacak olursak tıı 
mtrıııştı. Fakat bu tepeleri mü- tepeye kadar tırmanmamız ic:ı 
dafaa eden kuvvetler akşam üs- edeceğini anladım. Hemen 1, rafımdaki askerlerden ba1Jl3~ ... 
tU üç bisli artmı.ş bulunuyordu. nı çağırdım ve onlara, beni ~h": 

de kırmızı bir bayrakla ilcrı • 
Çetin muharebeler tılmış görünce bütün asııerlr 

rin harekete g;ecmcsi ıazıııı J:i 
leceğini söyledim. Saatim ..... 
yc:yerek geçiyordu. Ben öınrilw 

Anzakların ilerleyişi şa-
fs kla beraber bvaşladı. 

Sağ ve merkez kolları 

ba.~ladı. Sağ ve merkez kollan 
Con k bayıra doğru hücum etti
ler, sol cenahta hareket eden 
kol, daha şimaldeki hendeğe, 
Koca Çimen tepedetı ayrılan 

bir sırta saldırdı. Mücadele pek 
çetin oldu ve üç gün durmadan 
ayni şiddetle devam etti. Sağ· 
daki kol -ki Yeni Zelandalılar
dan mürekkepti- Conk bayırın 
garbi cenubisindeki esa!tlı mev· 
zii ele geçirerek tepeye yerleşti. 
Fakat merkez ve sol cenah Sov-

de böyle bir topı;u hazırlığı gö~ 
memiştim. DUşman siprrl~ 
tam isabetlerle alt üst edilfll~~ 
ti. Saat beşi on sekiz gc.çtı e
h~ld~ henüz top ~teşi ~t>.sıl~ş
mıştı. Acaba saatım nu Y~<;U
tı? Saat beşi yirmi geçiyor. • ıc 
kut. Daha ziyade emin oınııı. 
için üç dakika elana bckl~ıJll~ 
Çiinkü hareket e<lcı sem tclıılk 
pek büyüktü. So'lra el ele ve~ 
rek yürümeye başladık. Mül< 
mel manzara. . r 

"Tepede 'lürklcr bizi beJdı1,0 • 
!armış. Marşan kalbine bir siiJI 
gü yiyerek dü~lü; öldü. 

Tosıın . güreşi kazanıp yerine 
geldi. Ustasının elini öptü. Fa-1 
kat ort da bir durgunluk oldu
ğımu SP.Zdi. Ağaların köylülerin 
suratı asıktı. 1 

- Babamın bu kadar cesare
ti vardı. Bir kaç senedir, senede 
bir ayını Londro civarındaki 
doktor Jenkinsin ki!iniğinde "e
çiriyordu. Biliyorsunıız ki bu 
kliçük hastah3 nede bu kabil has 
talar tedavi olunur. Babsın bu 
fena zehri canı istediği ve daya· 
naınıyacağını anladığı zaman 
doktor Jenkinsin bastahanesine 
gder, ve morfini unutarak ira· 
desi tamam olarak dönerdi. İş
te bir k:ı.ç hafta evvel de, bir 
senedir gitmediği ha.ı;tahaneye 
gitmek ihtiyacını lıbsetti. Has
ta!ıan~ve kadar beraber gittik .' 
Gittiği günden itibaren babam -
dan muntazaman mektup ah -
yordum, mektuplarında her gün 
bir z daha iyileştiğin!, yakında 
çıkacağını yazıyordu. Son mek
tubu geçen ı.·ımartesi gelmişti. 
Pazartesi sabahı eve döneceğini 
yazıyordu. Ve trenle geleceği 
için otomobilimizi göndermemi 
de ilave ediyordu. 

KORKU EVİ ] 
nasıl herkese duyurabilirdim . 
Şunu da söyliyeyim, bu iein du
yulavağından o kadar korkuyor 
dum ki, size gelirken bile şofö
rüm görmesin diye. otobüsle 
geldim. 

Gelibolunun anahtarı 

içimizde .. 

Ağala?'l.lan biri çok geçmeden 
Tosuna sor:lu 1 

- Tosun .. Kmlcalı ve Her
geleci l" ga1ip g•lırse üçünüz 

1 

meydrı n<l:ı. kalac.~ksınız değil 
mi4.'. 

• E,·ct .• 
- · (J va.'<it n~ oliicalc?. 
- l'ııra atacaklar Kim tek 

kalırsa b.;k ;yecek e;111ibi.. 
- Yl, sen tek .kalı ıın •. 1 

- fyi ;.a. bc:ı d<\ g1lıbi bek-
liyeceğim ve r egnn.. 1 

-- Yıı Herze eci gıılip gelir-
~~ 9 .c. 

-· t~i ya. onunla kozumuzu 
pay (ri'..,ceğiz.. 

D~yin. L , alfa, fena halde ~i
nirlerıdı ve: 

- Hic ı .• i arka..:v; hiribiri-
d

.. . '? ne oşc:- lnı ... 
-- Pu er meyda:ııôı· .. !(Üre.~ -

tır .. arkıdoşlık .. b1b~.hk yok -
tur. 

- Öyle :ımma, lbnıın ayni 
zamanda :>enin ustan da demekl 
tir. 

-- Ne olura... c,!sun, ben gü- . 
reş tul!orım .. 

l..,li Hafız, biç Sl'S çıkarmı
yordu. Yu.h.ız dinlıyo.•dıı. O, 
Tosun!!'l b:ly!e u.-:,p vermesi
ne ıcı:<'teağ\ y!lfd., l.fü'Uiı~ mem-

Pazartesi günü saat ikiye 
kadar gelmedi. Doktor Jenkin
sin hastahanesine telefon et
tim. Babamın sabah saat 11 de 
Londraya hareket etliğini bil
dinliler. Şu halde öğle yeme
ğinde evde bulunması lazımdı. 
Ak~ama kadar bekledim... Hiç 
bir haber çıkmadı. O vakit has· 
tahaneye kendim gitıneğe karar 
verdim. Otomobile atııyarak kli 
nlz yuk mu idi? 

niğe gittim, doktor Jenkins altı 
ay evvel öldü., dedikleri zaman 
hayretten bir feryad koparmı-
şun. 

Dik sordu: 
- Öldüğünden sizin haberi-
- Hayır .. İlk defa duyuyor-

dum. 
- Babanız Mister Ferglison 

da o hastahanede idi. Mektup
larında size doktoru öldüğünU 
yazmadı mı? 

- Hayır söylemedi, zaten 
i!lin garibi de bu değil mi? Ba
bam hastahaneye gitmeden ev
vel bir oda hazırlanması için 
telefon etıni ti. o vakit kendisi
ne doktorun ölümünden bahset
memi!;;lcrdi. Bahsetmediklerine 
eminim, efor bahsetmiş olsalar
dı, muhakkak o da bana söyler
di. 

Dik küçük defterine bazı şey 
!er yazıyordu. Birı. z düşünmek 
için durdu. 

- Hayret, diye mırıldandı, 
Lfıtfen devam ediniz madmazel 
Diyana. 

- Nerede kalmıştım. Evet, 
doktor Jenkinsin ölümünü duy
duktan sonra, yerine geçen 
doktorla konuşmak istediğimi 
soyledim. Beni doktor Hendri-

kin yanına çıkardılar. 
- Bu doktor Hen.iri!< nasıl 

bir adam? .. 
- Size nasıl anlat.ayım bil

me mki. Garip, şüphe uyandı
ran bir insan .. Hfila koyu renk
li gözierile ·bana derin derin 
baktığını hatırlıyorum. Beni 
gayet nazig&ne bir surette kar
şıladığı halde, adeta korktum. 

- Peki.. babanız hakkında 
size neler söyledi? 

- Telefonda söylenenleri ay
nen tekrar etti. Babam öğleden 
evvel saat 11 de Londraya ha
reket etmişti. Odasına çağırdığı 
hasta bakıcılar da ayni şeyi söy 
lediler. Sonra doktor He!ldrik 
her hnstanın hastahaneden çı· 
kar~el'l imzaladıı{ı defteri gös· 
terdı. Bıırada babamın kendi 
eli!e attı<(ı imzayı ve üstiindeki 
(Pıtzartesi) kelimesini gördüm. 

- Buna emin misiniz? 
- Hem de fazlasile.. Baba-

mın vazısını tanırım. 
- O hastahanede iken de ge

bn mektuplar kendi yazısile 
mi yazılmıştı? 

- Evet, huna da eminim. 
- P€ki, doktor Hendrik daha 

neler dedi? 
- Kendi kanaatince babamın 

ha&talıaneyi terkederken tama
men iyi olmadığını söyledi. Ba
b:ım aF<.~biyettcn muztarip imiş. 
Doktor gitmemesi için çok ıs
ra.r etmiş, fakat babam mut!a
ha Londraya gitmeği istemiş. 
Jlrıstahaneye kendi arzusile 
J?eldiği için gitmesine de mani 
olamamışlar ... Doktor tekrar ba 
hamın normal vaziyette gitme -
diğini, belki de bir sinir buhra
ııı t.eSirile çılgınca bir hareket
te bulunduğunu söyledi. 

Dik basını salladı. 
- Bunlara ne dersiniz mat

mazel? 
- Yalan diyorum. Babam has 

tahaneye girdiği zaman da si
ııirli idi, fakat her zamankinden 
daha az sinirli idi. Nasıl olur da 
bü~bütUn fcnalasır, hem de te
da\'i ediliyordu. ·Düşünüyorum, 
düşündükçe de inanamıyorum. 

- Niçin polise müracaat et· 
mediniz? 

- Bunu mümkün olduğu ka
dar yapmamak istedim. Polise 
haber verirsem, kendi kendime 
bir rezalet çıkarmış olacaktım. 
Bütün gazeteler bu meseleyi 
dillerine dolıyacak!ardı. Bun -
dan cekindim. Zavallı babamın 
herkesten sakladığı bir işi ben 

- Anlıyorum .. Fakat baba
nız Mister Fergüşonun işine ge
lelim. Son defa hastahaneye 
giltiğinizc~n beri kendisinden 
hiç bir mektup almadınız mı? 

- Hiç!.. Hastahane<leıı dö
nüşlimden sonra, b:ı.na iki asır 
kador uzun ve acı µ-,elen iki gün 
bekledim. Nihayet diin akııam 
fazla bckliyemedim. Kendisine 
çok itimadım olan babamın rev 
gi!i dostu Misler Parkere gfrle- İ 
rek meseleyi olduitu gibi ı;n!at
tım. O il.a beni »ize gönderdi. 
Şimdi artık her şeyi biliyorsu -
nuz Mister Dik .• 

Dik bir müddet bir şey söyle
medi. Sonra gözlerini genç kı
zın gözlerine dikerek: 

- Mis Fergüşon, dedi. İyi ki 
bana geldiniz.. Bugünden tezi I 
yok mücadeleye bas!ıyorum. Ba. 
~~ adresinizi. veriniz, bir şevi f 
o~enırsem sıze de haber veri-! 
rım. 

Dıyana aya*a kalkmı~tı. Göz
leri ne.~e ile parlıyordu. 

- Çok teşekkür ederim mis
ter Rişar! Muvaffak olacaksı
nız, buna eminim .. 

- Ben de iimidsiz deı'tilim! .. 
- Fakat ne yapacağınızı ba-

na söylemek istemez misiniz? 
Arkası var 

"Ben de bacai;ımdan yara!~ 
dım. Muhal'eb~ bana on da.kık. 
kadar sürdü ~ibi geldi. B>lil ~ 
şa, göğüs göğiise, diş di~c. ytı • 
ruk yumruğa, tüfekleri, tabll~ 
caları vurarak lınrh cdiyordtı ~ 
Buradan Türldcri çıkıırclı~~:~ 
zam:ın keneli kcndımc bUY' , 
bir iftihar duydum. Biiti"1ı Y~0 
rım adanın anahtarı diııı 1ı< 
idi. Böyle bir neti~eye gi\r•: ı:: 
yiatımız da pek fazla değildi· ~ 
şağıda boğazı. Ahibab:ı. yolu.ııdı· 
otomobil ve kamyonlar gcır'l 
yordum. Etrafıma bir göz 8:'1'~~ 
ve bizim takviye olunmadı?'., 
zı gör<lüm. Yapılatak en iyı 'i";, 
Türkleri ricatlcrinde t:ıl< ip ·;, 
m•kti. Bunun üzerine llfaY'ltj· ~ 
doğru ileri atılJık. Fak•l da'' 
tepeden henüz otur. nıetrc ıı~n~~ 
ya inmemiştik ki İngiliz fıloSU 
monitörleri bir.c 12 pusluk ~\. 
oblia attılar \'•' arnmızcl<ı ııııı. 
hi~ infıHi.klar •ıldu. 1 Bu ıoN1~~ 
!erin kalibresi ·:e kimiıı tar•· l 
dan atıldığı aıılüml•.mıımışt.ı.! p. 
Bu feci bir y::ınlışiıkl:. Ific '''.. 
he yok ki bizi Türk :o:aıınotrnı:: 

• • .3 • -<·,·· !erdi. Bu yüzden r;crı u<•ll"· ·". 
mecbur oldıık. '.!. .17."~" .ı:ok tir 
cıklı idi. Obüclc:rdcıı bırı ' 
askerin yiiziiııü par~ainıııı"j'· 

(il rkilıl1 li(JI 
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· YENi SABAH Sayra t rf 

HARP 
VAZİYETİ 

• (Ba, taNıfı 1 incide) 

'ıt elde edilmesi, ne koridor işi
.._ bile tasfiyesine rıza göııter
:"'YQ!ı memleketin işgali, mak-

avgalı Futbol 
Maç n n İç Yüz·· t 

Alman hücu uıSovyct orduları 

• e z 
''V harfi 

ü~~delesi 

aberleri 
Türk~yenin 

vaziyeti 
düzelmiŞ 

ı tatmin edememi.,ti. Hatta 
~'lrııpanuı bütün kıyı ve kay
~laruun edinilmesi de harbe 
.r sonuç veremedi. Bilıl.kiı;, 
tUıı bu istilaların, yeni ""' 

ıBeşiktaşhlar hadiseyi gazetemize oön-
i ı rJ k upla bilrfiriy rlar 

yavaşladı imha ediliyor 
(Bq t 3rafı 1 ln~lde) {Baş tarafı 1 ı~ci sayfada) 

.t.nudıane '.Eııı.. muka.veınet i '.:tkunç bir harbe ııiirilldediği, 
lilıı geçtikçe anl•ŞJldı. 
Ilı; lla:-p, yaşamak .tçiıı, bealen-

lı idi. Meşgul vrupada, ha~ 
~ ınüftekirdir. e hu harbı 

Ank•ran.ın ltt Mayıs stadında Y•· ı 
y:ııılan Türkiye futbol birıncllikterlnde 

.wenrrmlzi te-1Tl81J eden Betıkiaşla 

minin Fuat oldu,u s ylenen bırJ pis-/ Zurich, 21 ( a..a l - Cephenin 
te cıka.rak lial.ili.n Uzerine lıu.cunı et.- mut. lif .k:ısım.lramdıa. Al ll!l . 
miştir. Bu anda oyuna. ıekrnr başlan flerleyi~ıni mütalea eden J ·eue 

Şark ccp'leı;inin cenup 'kıs

mın:ıa Alman, Rum~ ve Macar Şimdi muazzam bir 
kıtalaı:ı mağlUp edilen düşmanı ı nırcıtn 
takip etmektedirler. J A yaya-

(Bf).I} tarafı 1 '1ıci sayfada) 1 

dik1eri fa&l.iyet yiizünde.ıı mü• 
.mıblilınuı. .idameııi giiıldesı gİi· 
ne güçleşen Rcmmel'ın vazi~ 
ti fenalaşıyOT'. Tobruk faaliyet
siz dtıran Liby:ıdaki Alınan as
kerleri içjn eskisi gibi bir tehli· 
ke tl!\'kil etmektedir. Bu faali· 
yeUtizfik erzak ile cephane nok 
sıınlığına ve askerlerin sılıha~ 
bozukluğu.na atfedilebilir. 

ıe.ıeyebilir, nede iııtikhalin ü
~rini oksaya=dı. 

Gen9ie:-birliAi araı.rnd•ki final m•· 
.çında c n müessif hoıdiae hakkında 
B~.kta..; klübUnUn efkirı unıumiycye 
arze<ij:-ınek U.<..-.rre gazetemize Gönde· 

mıştrr. Bu vaı; yeti guı-en \.·e ı.e:vcssill .Zurcher Zeitung gazet Qsinin 

muhtemel hir h iRııin unun ~ Bcrlin mahabiri diyor ki : 
• e-k u.t".' l: 1 ~r !-..:ı.c oyunct .. ı..ı h -

Alınan ve Fin lmvvet!?rinden 

Cephenin di~r luıumlarında Y1 b11ıtıı:nuyor 

liayat kavnakları, denizlerin 
~!etindedir~ Denizlerde emni
ıı:._ye hakimiyet iee, . muk.abll 
.:"'111 kahir kuvvetı gozde 

denliıil. yaz•y• ·~.;" . dorce~lyoruz: 1 
TU.rkıye futbol lıırin<.'ilı1elcr1 fınal 

d i. e ıu ho.Uine gitıni · ı r \'C !H.ckı f -
1 

ı nız Husnu Savı "!"l ~n ya au.c:ıuıı 1ü a mütc:;-ckkil sol cenah hfıl;l çok 
sından tL~.ırr-k lI~ll.ilden ;;ı v; Mnl§ c geride olup hiçbir muvaflak1yet 
o s.n~da ' k 'n y .... rinc ı~oşan poı le- bıldirccek yaziyette değildir . 

harekat muvaffakıyetlı> ,ıevnm L:mdra. 21 (a.a.) - Bütün 
etmel:teCir. fol:a.;ar:ı altın<la A v-rupacla (\') miica.ıi::.I!Eine 
bulunan düı;mm r,rupl:ırının im tam bir mu• JffabyetJt' .devam 

e•Jilmektedir. hasına dev:ım ediliyor. 
Budapeı;te, 21 \;ı_a_) _ Stcfa- AlbaY Britton ge<ıı' yaruıı Av 

Uııdurulunca, harp devresin -
1 1lıkiiııııızdı. 

b
. 1 musabaka.sını icru etlen .tt.t:~ara ırın 

rin aı.n.iri bulunan B kcııru · Buy Alman harp muhabirlerinin 
Faik'e b~r seyircinin ttalı..1y.a .hücum raporları Ruı:tlann muknveımet 
etnıesinin dQ%fU olmarlığım !i .lyl!yc• - U k 
rck hakkında t.::ık:bnt y.ıpıtmasını ve taarruz ıısullerin Jcu anma .. I 
istemiştir. Haı;J'ın B<lhadcm ı·.k.n _, ta devam ett.ildeTini göstermek- , 

. . rup· ır.emleketleriııl' hitaben 
nı UJansınılaıı: -:radyodıı verdiği bir nutukta de-

~lrnan - Rus harbinin sebep
~lli orada aramak zaruridir. 
ltı~Vtupa topraklarında ve ,,,._ 

denizlerindeki savaşlarda 
'i neticeden uzaklaştığını 
en Büyük Britanya, istik
lıarbi uğrunda her .ııeyi fe

)a mecbur kaldı ve garp nısıf 
~ bütün kaynaklarını <>
'11 gayNmin husulüne tahı;is 

1 
'· 
.\art harp va.ıııtıısı, yüksek 
teti haiz bir ordunun, henüz 

"': bir tarafça benimsenmeyen 
· an sayesinde, zaferler te-

etnıişti. tık önce, silii.h, va
-.. Ve metodca üstünlük, gale
:oın esas ş a r t ı n ı teşkil 

otdu. Bugün, Büylik Brı: 
Ya imparatorluğunun ve yenı 
Y<rıun her darüssmaası ya
. harp he:;abına işletilmek

!he sayı üstünlüğü için de her 
ite ba.ş vurulmaktaruı;. Ge
lıaberlere inanılmak lazım j 

.Amerikanın ordu, do-
a, ve. ha:va kuvvetleri için 
- tah>ıİ!ID.t yekunu 52 

,tar dolardır!. 
·ıe Angioaaka'ın fileminin _iki 
:ilk Çalışması ne: bolse'Vık ale

'n hır rubu' a.-ırlık iş pldnı, 
le~ebbüsüniı tr.arruzla ve 
. fl\kıyetle ba~ııran Cer· 
kiitlesi h<>valarmda tam 

'yle bir telıdid havası ya- . 
A~Ya kıifi gelememi~tir. . 
,'illan askeri siya8etmın hlr 
· ı de, karşı'a~ğı ve karşı: 
·~ı muhtemel kuvvetler1 
~layaraı.: <eeımektir. Onun 

..iJman U, U.lmıiııler 
:':tına, gelecek yılı da beki~· 

.. , şarka tmıcecillı etmlftir 
biıtiin kuvvetiyle bu engeli 
~iye azimdir. 
;"ll\arebe Jltl6 toprakların
~ de~tiyle ve zayiata 
ha'kıtnıaksızın devam edip 
, .. lıted.ir. 1 
·.~YUk Harbi, bir abloka sis-
1 sona erdirmi~ti. B~ har-

1 <levanı müddeti malum ol
ıhna göre, şarkla ~urula-

\>.. dıişünülen çemberın kı
~~ da belki Orallara ve 
aslar~ tt"vceciibe sevkedi
: Rusya, kendi kendine ~e 

bır memlekettir. oranın ış-
~alinde, yarının en <:etın 
·•ni de onun kaynaklarına 

B'rak: ruerle tetviç etmek 
Y<lır, deniliyordu, 
~er taraftan. her orduya 

\>e vasıta yetiştiren bütün 
lla san'at müesı;eselerı de 

1tıea göre planlı bir çalış -
1 ~ tabi tutulunca, rekorun 
llıası imkanları elde edilebı

.ı. ~asen mevcut siliıb. va
Ve ham maddelerde muzaf-
~rdunun istihliıkatını karşı-

ı \'e karsılayabilirdi. 

llılıan kudretini yaratan ye
k bir pro~raındı. İs .me-

~ası hava tehditlerıne 
, İıimdi çok daha büyük 

le islemektedir. İki },lın 
ra,;ı, ·anlayış ve dlişünii.ş
Vkaliıdeliklcr yardımiyle, 

: sarfiyata yol açmaın!ş: 
Uhaı ip ordu ise, ha.kıkı 

~atlarda her güclüğü ye-
. surette yetişmişti. 1 

~'Yet bundan ibaret olunca 
Yan harbin biitün he
~ kat'i tasfiyeye eriştirnıe-

•stenebilirdi. 
1 taraf da müd<lcasında 
~dır. Bundan ötürü, kanlı 
ta devam eden harbin şu 
~a bir müsalcha ile hitamı 
1Yacağına dair olan be
•n samimiyetine de inan
~eı·ektir: Dehşeti ta.savvvu
~ıyan harbin henüz baş
~ olduğunu söyleyenlere 
~emek ne mümkün!. ' 

cisi Genç_Ier Bıı·l~ tak:ını ile İs -, 
tanbuı bırını..'isi olan ıkımımız o -
yuncularından iki futbolcu arasında 
Aııkaı·.Wu 19 Mayı.~ .ııtndında ceryan 
eden bir haduıenın hududunu cfkt\!'l 
umunü:yede ç0k yanlış nkisler yara 1 
tacak derecf'de genq;Jate_n ve k~lüb~· j 
m\.ızun manevi phs.yetu\e t~ır cdı-

1 ci neşriyat muvar:ehesi nd~ a~ag1da 

yazılı t.avzıh rnektuounıuzun sayın 

geze.ten.izde n ·ir ve ilıinını bilhas -

1 sa rica ederiz . 
11151 temmuz ak$amı Ankara rad

yosunun 11.C§rryatını t.akib.;.a 18 teın
muz s<.ıbabı Ankaradan. gönderilen 
ve bazı İstanbul '~ızetolerinde ·nti -ı 
şar eden telgrafi~1· 19 Muyıs !=it.adın

da klü.bümüz oyuncu~arın sebcbi~tı 
\·enlikleri bir ar9edeıun zı:ı.lıw· .cttı -
ğ.ini, döt mil~abıkta hast;ıhaneye kal 
dınld'IP.nı baloer '"·eriyor ve bu te.;?s
sür verici haberidc maçın neticelen
diği ve Gen~r I!irliğinin Türkiye 
birincisi oldugu haberi takip ediyor
du. Külhanbeylik, gençlik: mabedine 
teca"iiz -gıOi ç-irkın hal ve hare -
ketlerle \'8.llfiundırılan bu hadisenin 
hakikatini cjrcruıtt"k iste;:ren bir <:Ok 
Beşiktru;lılar Çarş;,ınba _giinü tstanbu
la gelen .'\ılkara trcnlııi karşılamata 

koştular. Bcş:ik.ta lı gen('lerden has
tahaneye kuldınlan kimse yoktu, biz 
de bir ıılötUş lıadisesi vak..i olmuş 

24.ınnedarek hast.haneye kaldırılan 

Geneler Birlii:i. oyuncusu olup oln1a
dıgını dostluk oywıcular arasında 

böyle bir arbede ve döğüşme olma
dığı ~bi haaahaneye kaldı.rılan Genç 
]Hbirliji oyur.cuau da mevcut olma

dı;!Jııı ötrendik. esasen böyle b!r •r
beııde- <Olsa _idi ma<;ın df"vamına im -
kan buluna.tJMOJı, ar.tıfunıı: aldı-

u eevapların QQğruıuğtı bizJ tıe 

ının ediyordu. lindise üzerindeki 
t:ıhk.i.katımal tevsi ettik Anknrada 
m:ırta bulunan bit.o.raf zevatı dinle
dik · darecim.izin raparunu tetkik et
tik. haki.katı olduğu gibi arzediyo -
ruı. 

1 - Iı..faça 15 Temmuz Salı günü 

saat 18 de Hokem Bay Yuw! Ayse
lin idaresi altında başlanmıştır. 

2 - Oyun altmcı dakik;161oda o!
snyitt.en \.'e 15 inci dJ.ki\-c.asındo. lü -
zumsuz verilen bir !irikiktcn ve bun 
lara inzimam eden kalecimizin ba -
riz hatası yüzünden Gençler Birligi 
ikı snyı kazanmı:,o:U.r. 

3 - Oyunun 23 üncü dakikasında 
yine ofsayt \'U.Ziyetinde bulunan bir I 
Gençler Birliği oyuncu...,u takımı le -
hine i.ıÇl.inciı golü. J:::aydetmi tir. Bu 
oyuncu daha §Üt çckrnedcn yan ha -
kemi snı .atlığı bayrakla ofsayt 'aıi
yetini bitdirınt!'t,r . .,akun kaplanı -
mız llakkı yeten vaziyeti yan hake~ 
hliı in de gördUğünu \'C işaret \'Crdi -
ğısöyliyerek yan hakenüni dinledik
ten sonr::ı nihai kara vermesini ha
kemden isr~rla rica etın1ş1.ır. Bunun 
üzerıne hakem, yan hakemini davet 
etmeine ve onun ofs;:ıyt dcıneı;ine 

r.ıgmen \·erdiı:;ı Karardan dönmiyece
ğinı tethı n etr::ıiştir. Bu karar oyun
cularımızın maneviyatını a:arsnn bir 

am!l ptrı- u~tur. Takımımız hakim j 
oynadıgı h:ılde snyı kayıt hatta pe -
naltıyı bilo gole tahvil edem 
tir Birine• lınftayı~ bu ttureUe ::.rı -
7.<l$JZ tılarak .,Sıfır _ üç Gençler Bir
liı;ıtıin !<hine bıtıni§tir. 

ken o dakikaya krı lar <.ırOLııınıi.a bir ! tedir. 
hrıdise ger;m!yen kaf'.Şı t:ıra! <.JJ'Un~u - Ruslar Almanların harekat 
suna sebebslz hucum etnı ı "" ko - harbine şay:ını h:ı.yrct dere 
valaması a\tıI ve Mnn:ıl-;.'ln kabul "'jntibak etmi!1lerdir. 

Büyıik biı- kısmı bilışeviımı.o mi8tir ki: 
Eempati ~österrn asleıı yahı:cli j Nazi Almanyeya karşı ee
bir takım eshas, -cıısusluk ve 

1 
ferh<>rlik tamaıniyle muvaf'fıık 

ı· . da' h•!ıg'· ·mahal bırakılma _ olmu6tur. Elde edilen neticeler 
-tı. , .c.,. a ümitlerin fevkinde olmuştur. 
m:ık üzere Macar %1lbıtası tara- ~- d' b' rd-

. L_· , ,:'ıll!l ı muazzam ır o u 
BL'dape11tede Galıçya.!ı ..,ın _ ~ş A\;nıpanın bir ucundan öbür 

Suriyedeki .. tareke mütte • 
fiklerin stratejik ,·aziyetleri,ni 
düzeltmekle beraber Suriye hal· 
kına da büyilk iktısadi faydalar 
tenün etmektedir. 

edec~i bir keyfı_vet doiridır. Yuka•- ı l a bal ~ı cep-
Alm9.n ~ır.1 ı ra a .. da ızah ettiğiiuiz üzere Gençlt!r Bir· 

yüz yahudl tevkif ve hwıusı bır um>ıa kadar yıtyılnuş bulunmak 
- Zira Suriye sterling mc.mle ~ kampa .., vk ve orada lıapE$dil- tadır. Almanls.r ıı. tarafa dön-

lı.fi muclıillı Ah.ned·ın i..ıLıli mUc!..-- heye girJikleri zaman Rus til
helesi ve h.ufı..ir etmesi bu oyuncu - ~nleri Alınan tan}(}arının mü 
muzu çirkin bir harekete sevketnıiş- nakalelerini kesmel'- için müca· ı 
tir . .Halil·.n harekelı ne kadar wb - deleye devanı etmekte Ye kendi 
rik neticesi olursa olsun yine ı.1azur tanklariyle Alman arabalarııım 
görülemez fakat karşı taraf oyun - : arkasından ~elen Alman piya.
cusunun müdahale ve tahriki d<! Ha- d' I 1 

l<etleri g-rupuıuı ithal edilmiş. m· len.Ur. Gıda maddelerinin fi- mek lii.zım RCldlğini kestireme-
di!·' · d n"~'" ·· :k tir. Suriye ve Lübnan normal yatlarını arttınruş oldu~u nn- .~er .. :ı en ~ır......,...r ve ıu: 

· d b' k hud'l d muşlerdir. :amanda Filistiı:ı.de bir milyon 
dan olayı ır co Y?._ • er e (V) harfi Oeııobi rikaıda ' 800 bin sterliııg kıymetınde mal 
mahke."Deye verılmşıtır. teahüra a ııebep ~ldu · 1 satmaktadır. Ve ayni zamanda. 

Berlin, 21 (a.a. - Alman nıd Capetovn, 21 (a.a.) - İn"lhz Filis.tinden ~ iyi alıcılarındaıı-
delerine hücum eı:mekte ır er. lil•jn hareketinden :.ız c:,:irkin ~;.ı -
Bu suretle. harbin bütlin ağırı d.ir. Idare heyetimiz tahriki nazara 

alarak Halil hakkında dört ay musa- lığı düşman piyadesine yüld<·n-

yosu 1800 kllometı-e uzunluğun (V) zafer hareketi dün -cenubi dır. Filhakika Suriye ve Llibna 
ea Rus cephesi .. ııerinde mücs.- Afrikada ani tezahüra. veııile nın Filiııtindeki saU.ları senede 
Jdmm gittikçe arhn enerji ile olmuıı ve bu zafer l'emzı mem - 300 bin iW. 6QQ bin sterling ıu:ııı.· 
d ett .•. . b'di elrtedi laketın her tarafuıda yayılmış-

evam ıgıru ı nn • r. tır. ! sındadır. 
baka boykotu verıniş ve bolgeye va-, 
ziyeti bir raporla arz etmıştir . 

Kısa bir :muddet devum eden bu 
fasıla arasında zabıta bu mütaJrrız 

Sfeyirci veya stad ...-ıemururıu dışarı ç1_ l

1 karmış ve bu haWRıeye ıı:ebebiyet. ve
ren Ahmede bir sual bile tevcih et - 1 

ınektedir. 1 
Rus nıubarebe ıısullcui <;o~ 

anudane ve ~ok ince olarak ta• 1 
vir edilme.i<tedır. Rus avcıiarı 

görülmiyen mewiltTirulen ateş\ 
ederek Alman ia.şe kollarını ve 
harp sahası gerisin:ieki ihtiyat- , 

Alman zırhh tümenlerinin Johannsburgdakl askerle lkı 1 

ilerleyiı;i ile bir çok s vyet bir- parmaklarm açmak suretile (V) B 1 azırları 
likleri çevrllmi~ bulunmakta ve selii.ınını kabul etmişlerdir. . U gar 
kurtulmak için ~ok gayret sar- Remz tebeşirle Caootovn it&-j a'da 
fttmektcd;r. Düşman çok kanlı 111Jlları duvarların.a, otobüslere,/ Rnn-. 

· t kt di tre.ıılere ve otomobillere yazılııvş 1 zayıa verme e r. I tır. 

mederi oyumla mevki almasına mu - !arı bozmaktadırlar. 
11.aade eden h~min idansi :.thnda ı 

Dniester cephesi de çetin bir Aımaıılıar.L r;önı 
mac:ıdeleye sahne olmaktadır. Londra, 21 fa.a.) - .Alınan~ ı Mitebsk etrafı.nda ve Kiyefin .oyuna t~rar ba~arm119tır. l 

garbı.l).daki Rus istihkamları Oyun bundan sonra bu hadiseden 

dognn asabi bir hava içındc cereyan birer şaheser denilebilecek de
etmış ve ilç gün ıııa jJe maçlarda va- recede iyi gizlenmiş olup her 
tile alan hakemın sıcak ve yorgu11. - taraftan gayet çetin bir suret
luğun tesirine bamledilecek dugun te müdafaa edilmektedir. j 

Şimalde Alımın krtalırrı..\Pııi - yada ve .Alman işgali altuı.daki; 
pu$ gölünü.-ı şarkında yeni mev- memleketlerde İngiliz radyoal -· 
ziler zapt.etmişlerdir. rmı dinliyenleri tehdit eden a .: 

ve ınerk:ezden oyunu idare eden hali 

Ve kararlanndaki is•~etai7.li i ikı ıa-, M08kov ve Leııingratta hayat 
ra! oy.uncularının bazı foviillü h.ır<>-1 . Londra, 21 (a.a} - Reutc- sinin 

Japon kah. e
ilk içtimaı ketıerme musaıt bir vazıyet ıhw et rm Moskova. hususı muhabın A- ı 

tigi ve bunlar baklnnda bır ceza ve- leksandre Verth şunları yazı -
rilrnedigi halde ı;ol a ık oywı.cumuı lexandre Verth şunları bildiri-
şükrunün seri bir ukırunı kesmek 11.S 

ğU" cezala.ra rağmen Alman mai 
kamları balkın Britanya (V) 
tarbini dinlemediklerini iddia 
etmekten vaz geçmiştir. Bilakis 
Almanlar (V) nin Alına.n zafe
rinin remzi olarak kabul edil -

(Ba• brafı 1 inci uyfada) mesini talep etmişlerdir. Pa.zar 
Tokyo, 2J. taoa,) - Domei 

ajansına göre Hariciye ııazırı 

Toyodanm lıariciye müdürleri 
ile görüııtükten sonra bugüıı ve 
ya yarın beyanatta bulunacağı 

zannedilmektedir. 

yor: 
leyeu Gen,ıer 13irliti oyuncusunun Rus devlet merkezine henüz 
kendi at.ılğanhğı yüzünden yere düş 
mesiıli Ştiknınün favunu bır hareke-, hiçbir ahava akını vapılmaırış
tinin neüceıi zan eden hakem sol a-, tır. Fakat ışıkları karartma 
çığımızı sahadan çıkarnı.ı.->lır. Bundan hakkındaki nizanınarne her za~ 
sonra Gençler Birli&i müdafaasının mandan daha büyük Lır ihti-, 

ti d l · Domei aJ·ansı, hariciye erka-hatalı bir hareke nden o ayı verı - mamla tatbik edilmektedir. 
len penaltıdan takunımız bir sayı k"y nı arasında büyük mikyasta de-
betmiş ve oyun da ni>.nmi son daki - Alflnn işareti ""'ri!diği zaman ğişiklikler yapılmasının önüne 
kasına kadar de,.,,m eylemiştir. şehir dahilinde bütün seyrüse- geçilemlyecek bir :r.a.ruret oldu-

A - Birincilik müsabakaları fut - fer tatil edilmekte ve herkes sı- - .. 
gunu bildmyor. bol için katiyycn eniz olmaynn .sıc:ık ğmaklara iltica etmektedir. / 

Pek yakın olan bu değişiklik-bir me\-simde icra edilmiş ve bu hal Moskova, normal manzara-
b b ler hakkında Japon ma tbustı iki tara! oyuncularının asa ıııın o - sıru ha.Ja muhafaza etmekte -

zulmasında müessir olmuslur. hır takım mütaleal:ır yürütmek 
B - üç gün sıra ile maçlarda vazi- dir. Gazetelerin verdiği haber- tedir. 

!e almak dolOYisile hal>eın maçımızı lere göre Leniııgrad ve ayni 
pek yorgun bir halde ,-c kısmen sa- vaziyette bulunmaktadır. Fil-
1hanın ortasından idare etmiş ve bi - 1 lıakika Leningradda mağaza -

Hokagşinıbun gazetesi, Ja
po.,ya.nın nazik vaziyetini ve a
miral Toyooanın oynıyacağı ro
lün ehemmiyetini tebariiz etti

rinci goldeki ofsayt vaziyetini \"c ü - !arın her gün muntazaman a. t 
çüneü go!rteki baı iz ofsayt \'Bziyetinı çıldığı ve amelenin fabrikalarda 

1 
görmemiş ve yan hakeminin ifudcsini istihsali arttt.rmakla omeşgul 
de dinledikten sonra tatbik etmemiş-' ]~ulunduğu haber verilmekte •

1 

"Bugüne kadar Japon dıplo -
tir. lltinci hottaYJmda hnl<cın tama - clir. nıasisi Ja.pon _ Sovyet bitaraflık 
ınen kararFız blr vaziyet almı~t.ır.1 kt ·ı tak ·ye edilmja olan 

1 Moskovadakı. bu .. yu .. k ma·a. - pa ı ı e vı ~ :rederasyonumuzun Türkiy_e bi.~inc-ilık B k' 

rerek diyor ki: 

f ı b 1 zaların ,_,m· bulundugu' meşhur tiçlü pakta müstenid idi. u i ı ınüs.abakasını bil arz :ımır o Qesı - ıuı 

ne mensup l>eynclmilel hakemımiz Kuznetski caddesinde Hitler pakt ecnebi memleketlet'de sar
olan Bay Mustalaya veya Ankara ve aleyhinde yapılmış bir çok re- !ettiğimiz siyasi gayretlerin in
!stanbu\ hnricindeki bii!gelerde bulu- simler, ilanlar teşbir edilmekte- kişafına hizmet etmiştir. Fakat 
nan bazı hakemlerimize tevcli etme- dir. Bunların içinde yağlı bo- Alman - Sm·yet harbinin baş -
si ve hakemlikleri üzerinde ıneınleket 1 ·1 dl l · · te 

1 
Ya ile yapılmış olan tablolar bile anması ı e p oması=m -!';J>Or ınuhitinin heuüz mü.tbet bir ka-
v--'ır. Resimlerin bazılarının melleri sarsılmıştır.,. naati olmayan Ankaranın iki üç ha - öJu 

kemi üzorinde klüpleri mecburi bir altında hiciv mahiyetinde mıs- Miyako Şimbun gucte i, Ja-
kabule sevke;rlememesi daha do"ru ol ralar da görülmektedir. pon diploır.asisinin diğer me -
!urdu. · Rus • wh anlaşması selelere uğramaksızın bütün 

c - Stadyumun idare ve inzib;tı- Moskova, 21 (a.a.) _ İstih- gayretlerini Çin meseleeinin hal 
nil ıncmur ve isıninin Fuat oldugu barat bürosu tarafından ne~- Jine tovsif etmesini istemekte-
.söylenen ~ahs.ın ao .. hadan .~·ıknrılan o-ı 

1
. k' 

redilen bültende deni ıyor ı: <lir. yuncu üzerine hucum cdıp onu tek -

akııamı Alınan spikeri Ftie
tcheı- Berlin radyosunda demiş
tir ki: 

Amsterdam, Roterdam ve La 
hide bu rıe:ınzi ta~ıyan üyiik 
bayraklar dalgalanmaktadtr. 
Tayyareler yine bu remzi taşı
ya.ıı. beyannameler atınışlarclı.r 

Almanlara göre 
bir ayl1kiıarp 
Berlin, 21 (a.a.) - D.N.B. A

jansı, askeri vaziyet hakkında 
bugün şu izahatı ver.melrte -
dir: 

Sovyetler Birliğine karşı açı -
lan harbin ilk ayı bugün bıt
mektedir. 

Alman ordusu, şiddetli mu
harebelerden bugün e:;ki Sov
yet - Alman nüfuz hududun -
dan 600 kilometreden <lalıa faz-

1 
la bir mesafede bulunmaktadu:. 
Yeniden bir imha muhareb<:>sı 
cereyan etmektedir. Fakat bu 
sefer bu imha muharebeei Stalın 
hattının şarkında olmaktadır . 
O hat ki, Rus kumandanlığı <ta
rafından zaptedilmez telak:kı e
diliyordu . 

Bir aylık bir muharebeden 
sonra bugünkü vaziyeti 1940 se- 1 

nesinin 7 Haziranında. Wey
gand hattının yarılmasından 

Bulpristanda yalıudilerin 
v~leci ...-ttmldı 

So!ya, 21 (a.a.) - Stefaııi a• 
jansından: 

Bir kararname. aslen yahudi 
3Tlttı eşhasın tediye mecburiyetin 
de bulundul\:]arı verginin yüzde
sini tesbit etmektedir. Baba ve 
ya anası yahudl ol.an has, ya
hudi addedi.loıektedlr. Yahudi-
Jer, malik olduklan emval ve em 
lakin kıymeti üç milyon levayı 
tecavüz ctıneQ\ği takdirde yüz
de yirmi ve bu miktarı müt.e-. 
ooviz olnııası .halinde de :rUzda 
yırmi beş nisbetinde vergi tedi· 
ye edeceklerdir. Kıymetleri iki 
vüz bin levadan aşağı cmlt\~ 
vergiden mua.ftır. _, 

Jngilizlerin Lill'e 
bir hav akını 
Loudra, 21 (a.a. - lngili.1! 

ha va nezaretinin teblıği: 
Bugün İngiliz bom bardı mili). 

tayyareleri, irnvvetıi avcı teşek 
küllerinin refakat.inde olarak 
Lilledc bir fabrilcaya ve .Franııa. 
:sahili açıklarında düşman g<E!~ 
milerine taanıırzlarda bulunmuş 
!ardır. 

Bir miktar düşman tayya~ 
aine tesadüf edilmiş -ve bunlar • 
dan yedisi tahrip olunmuştur. 

Bizim zayiatımız 3 av tayya• 
residir. 

Zayi 
Hayriye lisesinin beşinci Si• 

nıfından almış olduğum H XIt. 
194'0 gün ve 2021 ııayılı tasdik
ınamemi .zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hUkmü 
yoktur . 

melemesi ''e oyuncularımızın Halili Halen Polonyayı idare eden Tokyo, 21 (a.a. - Ofi: 
elinden zorla kurtarınaları nasıl nıü - siyasi gruplar bilhassa gene· Japonyanın Londra sefiri B. sonraki vaziyetle mukayese c- ============== 

decek olursak, görürüz kı, 7 

382 A. Haydar Erktısar 

ral Sikorski Almanyanın Polon 
da!aa edilebilir. Shigcntsu, Kamakuramaru av-

D - Oyun bittikten sonra bir kı - yanın düşmanı olduğuı;ıu her puru ile bu s.1bah Vokahomaya 
'1m Gençler Birliği t:ırnfüdarJ.U<..-ıj zaman müdrik bulunmaktadır- t 
•tadın sol O\'lusunda yanında ıol a - ]ar. Söylendiğine göre. Polonya gelmiş ve derhal o omobille Tok 
çık Şükrü oldugu halde yürüym ı - ancak Sovyetler Birliğiyle rlos- yoya hareket etmiştir. Gazete-

1 dareeimiz Bay Abdullah'a ve oyunı:u-ı tane münasebetler idame ederse cilere beyanatta bulunan sefir, 
mu'" hücum etmeleri ve bu iki arka- müstakil bir devlet olarak ınev- istikbaldeki harekat hakkında 
daşımızın ismini son adan öğrendiği- 'cudiyetini idaıne edcbilcckctir. 1 mütalea beyan edecek vaziyette 
miz jandarma Binbaşısı Bay Nazım - - · ı bulunmadığını .söylemiştir. 
ın emrile oraya koşan jandarma er1e- . l k.l 

1 
a 

haziranında Alman cephetıi 
Manche sahili ile Meuse nehri 
arasında ~iddetli bir meydan 
muharebesine tutıı~muş buJ-.:ı -
nuyordıı ve şimdi Stalin hııi.tı

run öteı;inde ona benzer bir 
meydan muharebesi cereyan et
mc·ktedir. 

1940 da olduğu gibi bugün de 
1 

1 LAN 

JJcşikttJ§ Sulh Birinci Hukıı.k 
il ükiınliğ1nıle11: 

lbn bim ofjl" illıırat: Beşik· 
taş, Köyiçi mahallesi Abbasağa 
Çıkmaz sokak eski: 33 Mü. ye
ni 5 sayılı yt>rde sakin iken hi. 
len ı1'.ametgiiliı meçhul. 

~ecide bir nıarsan 
~iz yoldan ~ıktı 

tkinc" haftayım yirın dakika arı

z:ı:.ıı: de-vam .ct.n1f.ş bu n1üddct ı.,ar -
~nda Gen!;.ler Birli i bir sayı daha 
kazanını ·iır Bu &ırada ma("ta akat
lanması dolliyısilc g ıç mevkine a
lınan san!: hafımız l' Ji·e Gençler 
Birliği a-;ol içi JJ.u.s.taf tekın~ ve 
yumruk vurmustc. llokcm HıtHin 

1 
Must.af:ıyı a ~lcfliren Cavullu hare 
kelini de teermnul edere evvel!\ l\,.us 
tafanın ve onu takibe Halil'i: der-

1 
hal s~hadan çıknulanna ka.rar ver. 
miştir. Her iki oyuncu sahadan çı -
karken Gençler Birliğinin :\filli kil -
me tenuul<JTJnri:ı Dezıurtpor - Genç -
ler B.irliği n\üsabakosında yaplıj:ı 

çirkin bir hareket netice~i leşkiJat -
ca cezalandırılan VP i>u mactan evvel 
cezası tenzil edilerek ovuna iştirak et 
tiriJen müdafii Ahmet Hallle yakla
şarak ve burada aynen yazılmasına 
imkan olmıyan kufürler SQ\'\lrduk -
tan sonra i&te bOyle sahadan çıka -
rırlar demiştir. Halil bunun üzerine 
Ahmedi kovalamıjtlr. Her lki oyuncu 
koşar ve kovalar \'aziyete ~tadın 

kum havtttuna wrdıkkaı •ırada sta
.... _ idare ve 4n&ib b.na m-emur ve is--

ınensuplarının manevı vnr 1 
• ar n Tokyoda vazifesini bitirdik -ı 

rimlzin müt;;arız1.ır-dan müak.ülatln t:ı.arnız eder mahiyette, umumı ve kı te d h l L dr d .. 
kurtarmaları nasıl bir hareket olarak lı~e halinde yazılarla izam ve haki - \ .~ ~~ra. er ~. on aya o -, 
tavsıf edilebilir. kati tahrife kalkan yazılara karıı \'er 1 nU~ donmıyeceg~ hakkında ken-

Görü1ü.yorki ortada oyunculaı·a a - diğiıniz man~ . tamam:n. kastidir. disıne sorulan hır suale cevap 
il ne bir arbede ne döğüşme nede ha- Hi~si ve asabı bır halet ıçınde !evren ,.eren sefir, imporator kendi.si
ktrme teca,·üz hadisesi vardır. Ortada yazılmış ve verilmiş yaz.ı ve kararlar ne ne emrederse onu yapacağını 

kat'i unsur. düşmanın sür'a.Ue 
muhtaç olduğu istirahate .mey -
dan vermemek ve onu en soo ih
tiyatlarını da bu meydan muha
rebesi için toplanıağa. mecbur et 
mektir. 

Usııl~n tarafınıza yapıla• 

tE'bligata rağmen mahkeme: e 
gelmediğioizden gıyabında du -
rıışmaya bı19landı. Muhaken e
nin bu kere talik kılındığı :.2/, 
8/1941 günü saat 10 duruşm:,da 
bulunmadığınız takdirde H. u .. 
M. K. nun 401 inci maddesi mu
cibince gıyabınızda duruşmaya 
devam olunacağı tebliğ maka· 
mına kaim olmak üzere (20~ 

güıı. müddetle iliı.n olı.uıur. _,, 

1:ara, 21 (Hususi) -:-- Me
. hır marşandlzın dört va.
Yoldan çıkmış bugün An
a gelen ekapree dokuz, 
~~en on saat geç gelmiş -
, "'il.aça. ııayiat olmamış-

iki oyuncu arasında ve ikisinin de hn d d g tezahür ede · 
bugün c yarın a er eç - söyl~iştir. 

' reketi çirkin olan bir küfl,U' ve kovulıı cek hakikatin karşısında daima bo -
ma vakası ve pist üzerinde Hallie hü- ywı. $leye mahkum kalacaklardır. Tokyo, 21 (a.a. - Domei a-
cum eden ynbaııcı odamın teco\'üzil jansına göre, yuz.. kadar Japon 
vardır. 

Binlerce Wsanın gözü önünde cer- ~ 
1 yan eden bir vakayı klübümüzUn ve 

BeşH<taf J. KlübU 

idare Heyeti 
f\eia A bduJ.kadlr ·Karamurs.1 

pek yakında cennubi Afrikadan 
jaPQDyaya dönecektir. Dıırl>an-

daki Japon ticarethaneleri mil
meıııliUeri de dö11iiıı SjlyJl.batıeri

Q.i hıP,=le.ma.ktadırlar, 

1 



l!!layrır. : • 
12-- .. ç: 

BALKANLARDA 
Son Seyahat 

- Yazılt o!Ju.uş, kahvelerin 
7.30 
7.33 
7.45 
8.00 
~,!O 

Program r 19.llO Konuşma 

Müzik 
Haberler 

Fasıl 

Racfyo - , 
aazetesi 
Müzik 

(~aı t~~•!t ) fncl uyfıdı) ı 
dar ve aba zivra içinde mımndi
rek, belinde ince kara çizgili, 
kırmızı yün kueaJt. Belki yedi 
kulaç. . 

Dallı mintanının sol yanın -
dan kocaman gümüşlU saat 
kösteği ıµkırdıyor. Kara ceketi 
ııol omuzuna a.tıhnış. Bıyıklar 
gaytan ve alayavuz. Kenarları 
saçlı ve tepesi ~lı kafasırun 
tistünde uzun, ııivrvi, siyah ve 
bir kenarı y&ndım aman baskılı, 
yan püsküllü bir fes. 

Gözleri o kadar donuktu ki 
gözlerinden giremedim. 

ça.rşının şenliği idi! . 
Sözümü anlamadan içini bir. 

daha çekti: 
- Bereket bazı Ulema.ya, on

lar olmasa mezarliklan da kal
dıracaklar. 

Bu tipin gözüne toprak dün
yayı şöyle gösterip tanıtmış -
!ardır: 

Sağ elinin baş parmaYı ke
miksiz, ak ve torba sa.kallı Ceb
rail.. Eli kancalı ve zambur ka
natlı Azra.il .. Mezarlık .. Evkaf ... 
Namahrem .. ve bakır gusül ibri-
ği ... 

12.30 
12.33 

12.45 
18.00 

13.15 

18.00 
18.03 
18.30 
18.40 

Müzik. 19; 15 
Haberler 19.30 

Müzik 1 19.45 
Evin saati 20.15 

* Program 
Türkçe 
pi.Aklar 
Haberler 
Türkçe 
plAklar 
Müzik 

* Program 
MtiZik 
Konuşma 

Müzik 

20.45 
21.00 Ziraat ı 

takvimi 
:ıı.ao Konuşma ' 
21.45 Kilme 

konseri 
21.45 MtiZik 
22.30 
22.45 

22.45 
22.55 

Haberler 
Dans 
müziği 

~Iüzik 

Kapanış 
Bunlar öyle ustaca kanlnuş 

ve beyne tıkılmış bir hamurdur 
ki betondan kaleler yıkılır, on-=============! 
dan bir parça kopmaz. Ve yüz~-------------. 
binlerce altın kalbli Türk bu Yeni neşriyat 
kafaların yüz bin bir çeııit hü- '--------'-....::----' 
kümleri altında ezilir. Yeni ta- Büyüyen Ay 
rihe soranın: Reva mı bu? 

VEJlfl l!IABAB 

_ Batı. Diş. Nezle, ~p .• B.omatinıai -. 
~evralji, K:ınklı~ •e Bütön Ağrılannızı Derhal Keeer 
Jcabıiıdıı' (ö..Je'i k~e. ab~iİir .• TAKLITLERIND€.N , SAKINUİllZ~ 
"tiER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA !ISTI:YINIZ.{1 

ARLO 
Saatleri kat'iyen şaşmaz ve sahip
lerini şaşırtmaz. Israrla ARLON 

saatleri arayınız. 
Deposu! 

z. SAATMAN 
Sultanbamam Camcıbaşı han 

Burun delikleri biraz genişçe 
idi. Burnunun bir deliğinden 
girdim, gözlerini aşağıda bıra
karak beyni bııı.lasına çiktım .. 
Bu kafanın içini dola.ıııyorum. 
O kadar karanlıktı ki bir kibrit 
çaktım. San ışığı altında her 
yanını seyrediyorum. Peykeli 
bir kahve, konçina kağıtları. Bir 
çift barbut zarı. Bir çok tütün 
ve beş on dirhem esrar. Tava ... 
Pirinçli kuzu tavası, süt cibi ta
va .. Ramazan pidesi. Aşure kl
beffi. Devrik bir rakı şişes.i. Üç 

Mezarlık, mezarlık, mezarlık! Büyük Hind şairi Tagor'u as
Bıktım usandun bu mezarlık Jındaki sadelik, derinlik ve. gii

lafından.. Dinledikçe mezara 

l!ı.ı:: .............................. t.sınmnmbmuıİııll ..... JI 

köşeli muska. 
Kibrit söndü. Karnnlık. Bir 

kibrit daha çaktım.. Sol kulağı
nın iç oyluğıında bir kaç yobaz; 
habire bir şevler okuyorlar. Sağ 
kulağının iç bucağında bir kaç 
derviş; habire hüy kürüyorlar. 
Beyninin tepea.ine dört köşes.in
den hatıl §ivis.i ile çivilenmiş bir 
fetva. Fetvanın yazısı açik bo
no. Yalnız altında: (Elcevap: 
olmaz ! ) yazılı. Üstüne her şey 
yazıla.bilir. Cevabı birdir: Elce
vap: Olmaz!. 

Bir kibrit. Bir daha .. bir da · 
ha! Kutu boşaldı. Karanlığı 
sökemedim. Türk, dedim. Ne
dir o? dedl. Ankara, dedim. 
Kimdir o? dedi. hıkılap, dedim. 
Na.sıl o? dedi. Omuzlarından 
tutup sarstım.. Donuk gözleri 
kıpırdamadı. Gönlüne hücum 

• ettim. Üç kere Ç,.,,kaya! Çan
kaya! Ç&nlm~a! dedim. Birden-

• bire; ah o, a.li, o! dedi, pus
hı gözleri parladı. Ren· 
gi pembeleşti Dudakları gülüm

•sedi ve bütün gövdesi saçlarının 
dibine kadar kıpırdadı. Beyni
nin karanlığındaA içinin aydın
lığına geçtim. Orası bir başka 
dünya idi. Orada ta kendisi, öz 
kendisi vardı. Orada Baykal 
gölünün pınltılan, altın dağ 
çiçeklerinin renlı'leri, Çankaya • 
nın rüzgarlan vvdı. 

Kendi kendini- gömen bu cev
hel'. Türkün meoıaruu, bir kos
tilmlil yobaz kazmış ve toprağı
nı bir cilbbeli yollu örtmüştü. 

Onu bağrmıa bastırmak i_çin 
uzattığım kollarnn birdenllire 
iki yana düştü. Çünkü karşı 
kahvenin önünde nargile içen 1 
sünnet sakallılar yan yana bak
Dlftğa ve baka. baka hırlamağa. 
haşladılar. Bana göre hava 
hoş. Fakat bir dakika sonrıa o 
baııı karanlık, içi giineşliye ne
ler, neler olurdu? 

Bu sefer ben uzaklaştun. 
Yüzü kapalı, feraceli genç ka

dın, kerpiç duvara sürüne sürtü
ne yanımdan geçti. Bir hasır 
şapkalı Türkten uzak bulun • 
mak, cennete daha çok yaklaş
mak demektir. Kara vicdan ve 
kara kitap bu fetvayı vermış

tir. 
Ankaraya sadık olan Make

donya Türkünün kafası , kalbı, 
Vicdanı, varlığı bir takım soy
suzlar tarafından tlncirlere vu
nıbnuştur. Tam bir hürriyPtler 
memleketi olan güzel Yugoslav
yadan bu zincirlerin kınlı1.ası, 
hakkiyle beklenebilir. Beni mil
li vicdanım, bunun böyle söylen-

1 mesini emretti. Onun için söy
lüyorum. 

1 
Cennetlik Üsktibün ortasın

dan ve çarşı ile kah veler &l'asln
dan bir dere geçerdi. Mundar, · 
Hi.ğımlı, kokmuş bir dere.. O 
nerde? 

Tamam, bUI'llSlydı if;te. Öyle 
yıı., yanlış aelmedim. y ah ya pa
~ayı •e<;lim, bir sağa, bir sola 
sapıp doğruladım. Çarşı, o pas 
kepenkli, ilkç~ çarşısı.. Yol, 
meydancık, kahveler, peştemıaıl
lı daltaban o:arsonla.r, müşteri
kır. Hep o, hepsi bıraktığım yer
de ve yerli yerinde durup du
ruyor. Anıma dere vok. Hani 
vaktivle kokusu genizlerimizi 
tıkayan, rengi gözlerimizi ba
yeğılıı'a alu;tıran, köprüsü es-ı 
ki kalastan dere yolı. muydu de
re... O yok işte! Bu dere öyle 
kuruyan soyundan da değildir. 
Suyu bol alımaBa bile, "1lSül 
abdestlerinin ve açık memişa
nelerin Huyu şırıl mınl akması
na yeter. 

Fesi kalıplı, pantolu setresi 
ütillüve benzer, yakası kravatsız 
çe,.rck münevvere benzemeğe 
çalıııan biri~i dere hakkında. içi
ni çekti: 

- Onu da kapatWar! ! ! 
- Na<ııl kapatWar? 
- Üsttlnl\ beton geçirdiler , 

Şimdi alttan a.kıvor 

giresim aelmiyor. zelliğile aksettirmeğe muvaffak 
Mezarlik; bakımı ve içinde- olan İbrahim Hoyi, çocuk ağ

kileri ile savın ve ui7uz bir yer- zından kainat felsefesini teren
dir. Yoksa bu halleri ve durum- nüm eden "Büyük Ay,,ı dili
lariyle mezarlık.. içindekileri mize çevirmiştir. 
şehir mezarlığına kaldmp -
dümbedüz edilecek bir arsa de- Remzi kitabevinin hususi bir 
ğerinden öteye geçemez. Sevgi- itina ile hazırladığı 'l'agor seri
li ve Bayın ölülerinin etlerinden sinin üçüncü kitabını teşkil e
biten · lan eseklere yedirenle- den "Büyüyen Ay,, ı bütün oku
rin ve öküzlere riihıetenlerin yuculanmıza tavsiye ederiz. 
dinsel, ulusal mezarlıklardan 
lif açmaları şarlatanlıktır. Gün-
delik politika ve demagojidir.,------------•! 

İşte şu küçük mezarlik. Bir ya- B o R s A 
m şuraya buııa va dayanmış vi-
rane.. Biz çocukken buralardan 
-ündüz bile ~eçmeğe korkar
dık. Şimdi gene çocuk olaydım, 
kilometrece uzaktan bile bak
mağa ürkecektim, o halde .... 

Kara.denizden Adriyatiğe, 
Tımadan Mata.bana kadar, ne-, 
reyi dolaşırsa.ııız dolaııınız, kar
şınıza. bu mezarlıkların politi
kası ile bol ı:elirli evkaf kavga
sı çıkar .. 

Hangi din, hangi mezhep olur
sa olsun; - yıı.hudiler müstesna -
Din Balkanlarda. bir parti ve 
politika aletidir. Sosyal ve si-

21 Temmuz 941 
Açıl•t v• k..lpanıt 

l Sterlin 5.24 
100 Dolar lll2.10 
100. lsviçre Frc 29.6875 
100 Pez.eta 12.9375 
100 Yen 31.1375 
100 tsveç kronu 31.0050 

.,. ~ '· 
Esham ve Tahvil&t 

Esham ve Tahvilli üzerine 
amele olmamıştır. 

mu-

yasal durumda ipliğini bükemi- •-------------
yen, din perdesi arkasında ma- 1 L A N 

İstanbul deniz komutanlığından 
Deniz lisesi ve gedikli erbaş mekte 

bine talebe alınacak 
Aşağıdaki şartları balz olanlar Deruz U.esi ile gedlkli erbaş mektebine 

talebe olarak alınacaktır. 
D&niz Ll•e•ine girecek t•llplerln: 

1 - Yaşları birinci smıf için 15 - 18 olacakbr. 
2 - Yaşları ikinci sınıf için 16 - 19 olacaktır. 

3 - Bu yaşlardan alb ay büyiik veya küçük olanlar da kabul edile-
cektir. 

4. - Lise birinci sını.ta orta mektep mezunları alınacatı gibi lisenhı 

birinci sınıfında ikmale kalmış olanlar da alınacaktır. 
Deniz Gedikti Erb•ı Hazırlama okuluna glrmeie tallpluln: 

1 - Yaşları 11 - 17 olacaktır. 

, 
iMA•· 
""'"tol 
2 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞi DELER: 4 Şubat, 2 Mayı .. 

1 Aı1usto .. 3 lkincltetrln 
tarlhlerl"de yapılır. 

A51 
1941 iKRAMiYELERi 

1 adet ?.000 Liralık = 200o··' ı 
3 > 1000 > = 3()00.- , 
2 > 750 > = ısoo . ...- , 
4 > 500 > = 2000-- , 
8 > 250 > = 2000 ....... , 

35 > lO(I > = şsot·...-, 
80 > 50 > =4000.- , 

300 > 20 > = ıwoO·...-

2 - Bu mektebe ilk mektep mezunu alınacaiı ııibi orta ol<ulun l!-•••••••••••••RmlmPı•••••·-~ 
muhtelit slntflarında ikmale kalmış olanlar da alınacaktır. 

3 - Tahsilini yalnız bir sene zayi etmiş olanlaır da ahııac:akt.lr. REKOR SIHHAT 00,.AN 1 
Bu şartları haiz. olup Deniz lisesi ile Dentt Gedikli Erbaş hazırlama,........ - - U 

okuluna girmek istlyen taliplerin l5Ağustoo 941 t.arihirıe kadaı' lot.anbulda Jd f k bulunanların K-mpapda Deniz Komutanlığın•, hariçte bulunanların da ro il Pamuk Şir etleri =. . 1 
mahalli askerlik şubelerine müracaatları. (5708) Bahçekapı Yeni Valde han altında 20 nun:aralı yazıhaneyi sı.pari,Ş 

Karagümrük stadyomu 1 inci kısım 
toprak inşaatı eksiltme ilanı 

Beden terbiyesi istanbuJ 
bölgesi müdürlüğünden 

olarak açmışlardır. ~ 
Bundan böyle asgari 100 kiloya kadar olan siparişlerin ifbU • Jı' 
verilmesini, b\ınun haricinde tabrikalarca s.ipariş kabul ediledl~(""· ı 
oi muhterem mU~erilerimize bildirir, saygılarımızı aunarıı.. 1' 
22926, Telgraf: Yeru Volde Han ldrolil 

İstanbul Belediyesi İlinlat1 

~ 

kinesini döndürmeğe çalışır. 
Çünkü Balkıınlarda demokra.- Beşiktc.ş Sulh birinm Hukıol< : 

si acınacak derecede eskimiş ve H~: 

.Beden terbi,yeQ umum Müdürhiğü lstanbul bö~i tarafından yaptınJa-. 1 
cu KaragilmrUk Çukurbostan ıtadyomunun toprak tesvly<Si, bazı üıata ve Toh. Bed. ilk temi. ~ 

68.63 Z-Ot İşler; Müdürhiğü ile Masraf şubesi ;çiP ~ 1 anlamını yitirmiştir. Öyledir, Ahmet: Nişan taşında Teşvi_j 
boynuz kulağı geçermiş. kiye mahallesinin ltılyük Çiftlik 

Bu işlerde tarihin suçu, insan- sokağında 13 numarada sakin 
!arın suçundan çoktur. Tarih iken hıi.len ikametglhı meçhul 
Balkanlarda ortaçağ metodu - Tarafınıza yapılan tebligata 
nu, ve ortao;ağ stratejisini he- rağmen ma.hkemeye gelmediği -
nüz kafalardan eilmemiştir. nizden gıyabınızda duruşmaya 

Dünya dönüyor, dönerek yü- devam olundu. Muhakemenin 
rUyor, yürüyerek ilerliyor, iler- bu kere bırakıldığı 12/8/1941 
liyerek yükseliyor, yükselerek günü saat 10 da mahkemeye 
yenileşerek değişiyor. gelmediğiniz takdirde usulün 

Fakat bu kooaman ve değerli 401 inci maddesi mucibince gı
yanın adanın siyasal ve sosyal ı yahınızda duruşmanın intaç o
işlerdeki gidişi bir türlü yeni lunacağı tebliğ makamına kaim 
gidişe uyamıyor. Laik olmak (20) gilıı .. dd t 
bir müslüman mürtecii ıçın· • ne olmak ürere ıpu e -

le illn olunur. 
kadar aykırı ise, bir parti de- =====:-c:======= 
magogu için de o kadar zordur, 
imkılnsızdır, yaklaşılması işe ve 1 
kazanca dokunur. 

üstünkörü bakılınca sanılır 
ki Balkanlarda milliyetçilik çok 1 
ilerlemi!;ttir. Hayır. DikkatlP 
bakılırsa görülür ki gerçi ıler-1 
!emişe benziyor; hadi ilerlemiş 
diyelim., fakat nasıl ilerlemiş? 
Medreseyi ve manastırı omuz
larında taşıyıp sürüyerek .. 

Medrese ve manastır, bir yı- / 
ğının sırtına yüklenmiye gör
sün, o yığın ne kadar milliyetçi 
ve hürriyetçi olursa olsun hiç I 
bir vakit siyasal ve sosyal 1üz .

1 gtinlliğü kavuşamaz. Halbukı 
medrese ve manastır çift rözü 
de dolu bir heybe ağırlığıyle 
Balkanların boynuna geçmi:;tir. 
Ali Canibin ünlü bir mısramı, 1 

ilk sözünü değiştirerek lıa~ırlı
yorum: Balkan! Uyan! yeter, 
uyan. artık, yeter, uyan!. 

Kös dinlemiş ve tarihıer at
latmış Balkan uyanacak mı? 
Bilmem, kendi bilir .. 

V artların taş köprüsü üstün
deyim, şom ayaklı padişah 
M:ehmed Reşadin köprü mih
rabındaki kitabesine bakıyorum. 

Vanlar kör, pas renkli bir 
balta gibi inmiş, sağında bir ~ 
rih, solunda, bir tarih, sırtında 

tLAN 
Erdek Asllye Hukuk hiklm

Jğinden: 
Et-değin Marmara nahiyesin

de mukim Ahmet kızı ve Hü
seyin karısı Rahime Kaylıya: 

Erdeğin Marmara nahiyesin
den kocanız Hüseyin Kaylı ta
rafından aleyhinize açılan bo -
şanına davasının gıyabınızda 
yapılan muhakeme ve tahkikat 
sonunda: aile reisi bulunan da
vacıya yersiz ve çalışma ser
bestisini takyit edecek halde 
tahakküm eylemek istemeniz 
yüzünden aranızda geçimsizlik 
meydana geldiği ve bu geçimsiz
liğin müşterek hayatın çekil
mez bir hale gelmesini mucip o
lacak surette şiddetli bulundu
ğu subut bulmuştur. Medeni 
kanunun 131 üncü maddesi de
lfıletiyle 138 inci maddesi hük
münce· boşanmanıza, hldise
de kabahatli olduğıınuzdan bir 
sene müddetle evlenmekten 
memnuiyetinize 2.7.941 tarihin
de temyizi kabil olmak üzere 
hüküm verilmiştir. İkametgahı
nız meçhul bulundfığıından teb
liğ yerine geçmek üzere ilan o-

_1_unur~· ~===::....::========= 

bir tarih .. Bir görünüşe göre r ''Yenı· Sa"'ahın üçe ayırmış... Bir bakışa göre U 
('..ordyom henüz keskin kılıcını 11 

:~~lının:~~tuüs~!~1e:ıa:~ ilan fiyatları 
lar çok kalöri harcarlar. Benim Kr. 
de karnım acıktı. Üskübün tah- Başlık maktu olarak 750 
ta peykeli, hamur tahtalı aşçısı- Birinci sayfada santimi 500 
na girip teneke sahanda beş 
parmağımla çevrişli yahni mi nc1nc1 ., .. S50 

tl'çiincil yesem, yoksa Bristol otelinin ,, SOO .. 
sakız gibi masalarından birinin ,, 100 
başında sineksiz bir çorba mı? 1~ ı 

Dördüncü .. 
Beşinci ,, 

"
.. 50" ~ Sabahtanberi sırtladığım ta-

rih ensemi dürttü: h--------..ı::-.-;.,, 
Altıncı .. 

- Hey! dedi. Hiç düşünme .. 
Balkanlarda.sın, çorba iç çorba! 

(Bitmedi) 
üa GtlNDüz 

Sa.hib._ A. Camaleddln SaraçoQlu 
Neşr.yat Mlıdurtl: Mıclt Çetin 

Basıldığı yer: (H. Bekh' GUrsoylar ve 
A. Cemaleddfn 8arıçoğlu matbaaıı) 

istinat duvarları ve futbol sahaaı He koşu pistinin in.şası işi kapalı ı.arl usu- 915.00 
5.000 adet sicil dOsyası, 2,000 adet sicil zarb . J lü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1hale 2 Ajustos 941 tarihine müsadit Cumartesi &ünü sa.at 11 M Tak- ı 

simde Sıraoelvıler caddesinde kiin 57 numaralı beden terbiyesi 1.taoı.bul 1 
2756.00 

b&aesi bin.asında yapılacaktır. Bu i.ie ait evrak şunlardıt.: 

adet astarlı zarf. • il'° • ~ 
206.70 Belediye daire ve ı;ubelerile yeniden teşkil ed ti' 

Jerbeyi ve Erenköy tahakkuk ve ınhsil tuD<I 
1 - Ekıillme ııartnamesi 

2 - Mukavele ömdi 
3 - Hususi fenni şartname 
4 - Bayındırlık işleri ıenel ı;utnamesi 

5 - Nafia VKiletl yapı ifleri umumi fenni şartnameol 
6 - ilk keşif hü!Asası 
7 - PIAn ve projeler, 
inşaat vAhldi fiyat esası üzerine olup bu kısmın ilk k"9if tutan 48.637 

lira 4ti k:uruetur. l~leye iştirak etmek istfyenlerin ihale gününden üç &ün 
evvel taınnbul vi16yeUnden bu işe benzer asgari 30.000 liralık bır iş yap
tıklarına dair birer ehliyet vesikası almaları ve yukarıda yar.ılı JÜn ve sa
atten bir saat evvel ilk teminat bedeli olan 3647 lira 80 ltUruSU bölge mu
hasebesine yatırarak teklif :ıarflanru imza mukabili teslim eylemeleri lhım.-
dır. (5850) 

f Devlet D emiryolları İlanları J 
Muhammen bed•li (2995) lira olan 1000 kilo FUltını verniili ile 700 ki

lo asfalt vernlii 25/7/1941 Cuma günü saat (il) on birde Haydarpqada l 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme wıu.We satın ; 
alın.acakbr. 

Bu iııe girmek lstiyenlerin (224) lira (63) ku~uk muvakkat teminat 1 
ve kanunun tayin etti!i vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar lr:omiı- j 
yona müracaatları llzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak datıtılınaktadır. ı 
(5580) . . . ' , 

1/8/1941 tarihinden itibaren her.nevi madeni kimyevi Jijbrelere D. D./' 
:ıoı, No. lu tarife ıntbik edilecektir. 

Fazla ıntsilM için istasyonlara mü.;acaat edilmesi. (6017) 
rr~ ...... mmm:ıı.•·~·~-................ 111111 .......... , ...... ~ 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI ~ 
.ZİRAAT BANKASI 

itmuı111 IAl"ib1: 1888. - Sermayal: 100.000.000 Ttırk ııruı. Şube n 
Ajans adedi: 265 

Zlra1 vı Tlcırt her nevi bankı muamılelerl. 
P•rı blrlktlrınıe ... 28800 llrı fkram iye v•rlyor. 

• 

Ziraat Baolı.asında kumbaralı ve ihbarsız t&ıaıTUt hesablannda en 
az 50 liram balu:rnnlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qajpdald 
plAnn göre ikramiye dağıl.Jocakbr 

4 aded 1.000 Llralık 4.000 Lira 1100 aded &O Llrahk 

4 " 600 " 2.000 " 120 " 40 " 

t.000 Lira 
4.800 • 

4 " 260 " 1.000 " 1160 " !O 
40 " 100 " 4.000 " 

" 1.200 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki patalar bir sene içinde 50 liradan aptı 
dilşmlyenleN! ikramiye çıkbğı takdirde <;r. 20 :lazl .. iyle verlle<>ektlr, 

Kur'alar eenede dört defa 11 Mart, ll Hulran, 11 Ey· 
lül ve 11 Birincikli.nıın tarihlerinde çeldlecel;;tlr. 

3000.00 225.00 

1678.00 118.35 

;yaptırılacak masa, dolap ve koltuk. ı;1 
ı•~ 

941 mall yılı zarfında itfaiye hortumlarında 
il 

cek tahminen 1 5 bin deligin kaynak suretile t\ 

Karaalaç mÜ .. ""8ab için yapbrılacak 83 1<•1""' 
matbua. r 

Tahmin bedelleri ile ilk temine! miktarları yukarıda yazılı tıl' ı · 
. !~~ 

ayr_~ açık e~sıltm~ye k:o_n~lmuştur. Şaı:tnomeleri Zabıt ve Muatne dt 
lbğü kalemınde gortilebılir.1hale 6/8/9Jl çarşamba günü saat 14 tı.1 
Enctimmde yap1lacakbr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya J11t

1\f ; 
941 yı.hna alt Ticaret Odas.ı vesikaları, masa, dolap ve koltuk iJ'!l•tı pıı 
atölye sahibi olduklarına daJr vesikalarile lbale günü muayyen şattt l 
Encümende bulurınıRlan. (8077) 6 

==============================~/ 
Toprak mahsulleri ofisinde~ 

Ofisimiz hesabına işletilmekte bulu 1120 muhtelil mıntakalarda)ti dt o 
le.rde istihSBl olunan un, mikset ve kaba kepekleri koymak üzere tıel' (J 

:,::~h~:~a:.~:·:;,;;:c:k~::a v;.:~r:i.C:~-::ii!.z!~ık- 2~00T~:1,,,~ 
günü saat 1:5 de Umum MüdUrlük ve İstanbul §Ubelerimizde bifde ııdvr 
zamanda yapılacaktır. Taliplerin mezk.Or günde Ankarada umUJ1l ~pr1 A. 

veya İstanbulda şube binasında alım komisyonlarına müracaatıorı 1
. (,_ 

_..;ıtl • .,, 
Al.Akadarlar nümunelerini daha evvel ibraz ederek tecrübel~--iil' ı~ 

,.malıdırlar. Evsaf ve şeraıti muvafık Jtt)rüldi.iğü takdirde daha ~o\. t' J d 
lerde de alınabilir. Daha ziyade malümat almak Uıtiyenler Ankııt'11c.l•\ır11 
lılüdürlük sabş müdürlüğüne lst.anbulda şube müdürltiiÜ-'1e ıP 
etmeleri lüzumu il~n olunur. (6051) ~ I· 

İstanbul Defterdarlıg" ındaıı , e 
"1' 11• Doıya No. Nev'i M uh:~·w ,,~ 

b•~ 'd 
~-;-l/7.3~5~1~1--Sa=-m-aty:--a-es...,..ki_tm,,_rh-,.-o-r~!~ly-a-s-b-e-y-y-en-i-H-a-.:.:.100 

cıevhat mah. eski Sungura çıkmazı yeni ~ 
Sllngurlu So. E: 25 Y: 22 No. lı 100 M2 arsa. 

S •5 y 
orıyer Yeni mahalle E: Bakkal Y: Ağır " ~a 

toı><;u eski ve Y: 6 No. h arsa. ı ~il 
Sarıyer Yeni mahalle eski Cedidiye yeni 2' ıtO liı 
Turik So. E: 18. Y: 6 No. 1ı arsa. laı 

Sarıyer Yeni mahalle E:: Cedldiye Y: Torik t5 I· de 
so. E: 8 Y: 5 No. li arsa. .\, 
Sarışer Yeni mahallede E: Mezarlık Y: To- 18 ıJ' \a 
rik so. E: 16. Y: 3 No. lı arsa. '1t 
Sarıyer Yeni mahallede E: Cedidiye Y. 80 l~ 
Torik so. E: 12. Y: 10. No. lı arsa. ı1 lııi 

tlsküdar Altunizade mah. Çamlıca cadde- !60 lııı 

128/5906 

126/3224 

126/3220 

126/32~ 

3/4466 

51281/ 11 

&inde Rauf~ so. E: 34/6. 204,3 Y: 2, 4, ~a, 

1/458 maa köşk tarla ve bahçe lie t.aJ; oca- ~I 
lınm 14/104 hlss .. i. fi "l! 
Samatyada Arabacı Beyazıt mah. Koca .j60 Jat 
Musıntapaşa caddesinde 252 No. lı Ev. j .\\ 

Beyoglunda Bulbü! mah. Mısırbuğday so. +' ~e( 
E: 27 Y: 31 No. lı 63 M2 arsa. ıl • 
Beyoğlunda Kamer hat~n mah. Kızılcık 135 Yeı 
ııo. E: 9. Y: 25 sayılı evin 6/20 hissesi' :ıJ 1eı 
Balatta Hacı ha mab. Veriye Y: Düriye 300 lıııı 
:;;~!,i~ Mü. Y: 6 No. lı klrgir evin 1/3 ıJ ~ 
Giilhane hasınhan .. i karşısında E: 2 Y: 31 ıSO l 
No. lı kahvehane (senelik icarı~ J5 ıt ~ 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 28/7/1941 pazartesi aaot 11.P ) 
Eml~k Müdürlüğ!inde mil~kkll kom lsyonda ayrı ayp ve açık ~<"'~ ~~ 
eattlacakbr. Fazla izahat için Milli EmlAk 4 ünci1 kalemine Dl ~İlı 

(5746) hıı. 
~l 

5ll50/ 107 

3/ 106 

Sıra/ 79 

1/5431 

Sl832/ 187 


