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K si Her yerde S Kuruş 

Yeni bir 
tehlike 
Fakat Uzakşarlctaki ba 

misal başka tartıflara sira
yet etmek tehlikesini gös. 
teriyor. Vichg Fransasının 

müşterek miiJafaa edilmeie 
mulıtaç bir rok toprakları 
daha uardır. Vichy buralar. 
da da /ngiliz: ue Amerika
lılara diişHıan kauvetler 
yerleştirebilir. 

~ n ichy ile Japonya, 1ngiltew re ve Amerikayı Uzak 1 

şarkta Hindiçini müda
faaııı şekli altında bir emrivaki 
ile karşılaştırdılar. Japonya 
harp ilan etmeden Amerika ile 
İngiltereye azami bir darbe vu
rabilmek için bütün meharet 
ve gayretini kullandı. Filhakika 

Resmi ve Hususi Mü-

essese Sahiplerinin 

Nazarı dikkatlerine 
Yoklama kaçağı veya saklı işci ve memur 
kullanan bir çok müessese sahip ve amir
leri Örfi idare mahkemesince altışar ay 
babse mahkum oldular. 

İşci ve Memurlarınızın askerlik 
vaziyetlerini tahkik ediniz 

"\ 
Re i s i c ü nı hu r' u n 
Universiteye iltifatı 

Lozan günü mttnıısebelile ts
tanbuJ tlniversiteoinin Milli Şefe 
iblağ ettiiıi taı.im telgrafına 

Milli Şef aşajiodaki ce\·opla mu
kabelede bulunmuşlard•': 
Cemil Silsel 

Onlverıite Rektbf'\İ 

leıtanbul 

İstanbul tlni.vcrsite::ıınin 'ır:•t"•.
sever duygularına çok t~--ckl. ır 

ederim. l\filletim zin tarihi ve 
mitıi e:er1erine t'niversltemizj1ı 

yakınd::ın ve cand<ln J!~lerdi'1 

alilka da millet yolunda ctıl•şan. 

lar için pek kıyıı-~·tli bir t~,·ıı.. 

tir. 
iSMET INÖNU 

Anglo • Saksonl8:r da, sarıla_r~ 1 
/ 

harp açmak içın ortada kô.fı t.ayyarecilerioden "bir grup 
bir sebep göremediler. Fakat r----------- 'Vfwa....,,..... , ............ 

Sovyiiet 

· rALMAN-RUSl 
HARBİ 

Berlin bildiriyor: 

Haber aldığımıza göre 1stan- ı 
bulda b.ı_ılunan re"'!1! ve .hususi 
bazı muessese sahıp ve amirle
rinin müesseselerinde istihdam 
ettikleri memur ve işçileri 1704 I 
sayılı k8Jlunun hükümlerine gö I[ 

re tutulması icap eden defter • 
lere askerlik vaziyetlerini tet • ı 
kik etmeksizin kaydettikleri ve 

bu yüzden bir kısım yoklamz 
kaçağı, bekaya ve saklıların as· 
kerlik kanununa aykırı olarak 
işe alındıkları istihbar edilmiş 
ve yapılan tahkikat neticesinde 
askerlikle ilgili olan bazı eşhas 
istimal ettikleri anla..ılan bazı 
resmi ve hususi müessese sa-

kendilerine O)''.'anan. oyunun IA L M AN - Rus r 
ciddiyetini pekala. mudr~k. ol-
duklan cihetle .hıddetlerını ba- HARBİ j 
zı iktısadi tedbırlerle meydana 
vurmaktan geri kalmadılar. 

Berlinin 
tekzibi 

Ö)le zamanlarda YSIJIYOrllZ Moslıova bildiriyor 
•1'i şekillerin ve zevahiıin artık 
ehemmiyeti kalmamıştır. Şimdi H a r p Boğazların işgali plan-
btr hayat ve memat mücadelesi ları hakkındakı" haber 
içinde boğuşan milyonlarca in-
sanlar seyrediyoruz. Böyle bir 1 eh,. m ,. ze uydurma imiş 
daki1<ada yalnız bir kanun hü-
ld!m sürer ki o da galip gelmek do•• n d u- Berlin, 28 (a.a.) .._ D.N.B. 
\c yaşaına.k hakkıdır. Bu ba- bildiriyor: 
Jumda.n düşünüldüğü takdirde Tass Ajansı, Alman kıta-
1ngiltere ile Amerika IDndiçiııi- lariyle yaptıkları muhare-
ye Japonların yerleıımesi üzerine R 1 S 1 k bede Bolşevik kıtalarının e
harbi perve.sıır:ca goze alabilir- us ar mo ens line, Almanyanın Türkiyeye 
!erdi. Böyle yapmadılarsa de • meydan muharebe karşı taarruza geçmek niye-
mek oluyor ki yapmamA.yı men- tinde olduğunu isbat eden 
faatıerine daha muvafık bul- sini kazanmışlar gizli vesikalar geçtiğini bil-
muşlardır. fümbilir, harbin u. ---o-- dirmiştir. 
zakşarka şimdilik sirayet et· Bı·r A iman Bertin salahiyettar mah \· 
memesı ve bugünkü · ·n fillerinde bu haberin baştan 
bu suretle geçiştirilmesi, yahut aşağı uydurma olduğu söy-
bir mtiddet tecil olunması ken- alayı imha lenmektedir. 
dilerıııi bil&kis menınun bile et· Çünkü böyle vesikalar 

Yeni 
zaferler 
kazandık 
iki Sovyet fırkası 
imha edildi. 23 bin 

esir alındı 

Odesaya 
hücum 
edildi 

-ı.... ·; 

(Sonu sayfa 3 sütun 4 de) 

HARP VAZiYETi 

Alman- Rus harbi 
Doğuda cereyan eden kanlı muhare
beler mevzii bir mahiyet alabilir mi ? 

1 
YAZAN: 

Emekli General Kemal Koçer \ 

Doğuda beş haftadanberi de
vam eden muharebeleri üç saf. 
haya ayırmak mümkündür : 

1 - Smırla Stalin manzu-

meleri arasındaki muharebeler, 
2 - Manruıııeler etrafındaki 

muharebeler, 
(Sonu sahife 2 Sütun2) _, 

1 

miştir. Japonların Hindiçiniye edı•ldı• I mevcut değildir ve bu mev· 
yerl.,şerek dııha başka taraflara zuda Sovyetlerin yaydıkları 
saldırmak nuıksadiyle hazırlık-, Moskova, 28 (a.a.) - Bu sa- idiclalar tamamiyle hayal Berlin, 28 (Radyo) - Harp 
lannı tamambınKlları oldukça bah erkenden neşredilen Sovyet mah-sulüdür. _:.J tebliği: 

Amerika nır- r 
ingilterey' • 
yardımı 

ıBir casus vatandaş
! lıktan ısk~t edildi bir zamana ihtiyaç gösterir. O Sonu aayfa 3 sütun 8 de)) vakte kadar da dünya işlerinin ____________ .:..;..._:::::=:::::::=:..=:...::::::::=:::=:~:=:=~~~--.:.<.:.50:.:n:.:u:_:sa:'.y:.:.':a _:3:_:s:ü•::u.:.:n_5:_:d::e~) 

1.ıaşko. bir şekil alınası kabildir. Felemenk Anglo. Saksonlann, Sanla
ra karşı böyle bir mülahaza ta-

~~=ış olmaları müsteb'at r· Hindi 5 tan 1 
Fakat Uzakşarktaki bu misal _ -e---

ba.şka taraflara sirayet etmek r "l ti A 

Afrika 
harbi 

canlanıyor 

Mal taya 
hücum Roosevelt'in mü· 

ltalyanlar irin tam messili radyoda 

Ankara, 28 (Hususi) - Yu
goslav muhaciri sıfatile meml.·
ketimize gelen Hasan Hasri is
mindeki şahsın Türkiye a.cy -
hinde çalışarak casusluk eltigi 
anlaşıldığından vatandaşlıkl3-,. 
ıskatı Jieyeti Vekilece kararlaş
tırıldı. tehlikesini gösteriyor. Vichy t1Bponya ı e carı )' mühim bir nutuk 

Franı,asının müşterek surette •• b t 
müdafaa edilmeğe muhtaç bir munase " ını iki taraf ta 

lerine 
keşif hareket
hız verdi 

bir hezimetle söyledi Haric memleketlerde çok toprakları daha vardır. lıesti 
Vichy buralar~. da İngıhz ve. 
Amerikalılara duşman kuvvet· 
ler yerleştirebilir. H a t t a 
Fransız isim taş.ıyan bir g&zete 
ve muharrir şimd'.den böyle bir 
hattı hareketi tav~iye etmeğe 1 
kallımıştır. Bu be1ki şahs~ bir, 
mütaleadan ibarettir. Belkı or
talığı yoklamak için ~ir göst~~ 
riııtir. Her halde. ~.eliilet ettııp 
:ınfına ve işaret ettigı tehlike ıti
bariylc ehemmiyetli bir tezahür

neticelendi Londra, 28 (a.a.) - • ...ti: 1 

dür. 
Bu gazetenin müdafaa ettiği 

nolıtai uaz:ıra göre Fransa hü
kümeti Dakarın, r'asın ve Şi· 
mali Afrıkanın da müdafaasını 
düP.ünmek mecburiyetindedir. 
Fakat Fransa kendi kU\'Yetleri 
ile l.ıu rniistemlekeleri müdafaa 
edemez. mnaen!!leyh Hindiçini
de olduğu gibi kuvvetli bi! dev
letle birleşerek Fransız lıak:imı· 
yeti altındaki toprakları m~
terek surette müdafaa çarclen
ni temin et.melidir. 

Bu gazetenin mütak-ası ister 
şahRI olsun, ister bir kaynak 
tan vuku bulmuş bir ilhama is· 
tinat etsin, her halde pek man· 
tıkidir ve pek ihtimal dalıilindc· 
dir. Maııtık1dir deyi~i:mizin mA· 
nası vekayiin giJi&ine uygun ol
duğunu ve Vichy lıükfimcti ta
rafından b(;ylc şeyler yapıl~:ı · 
sı imkan do.bilinde bulundugu • 
nu anlatmaktan ibarettir. 

Vichy Fransası, İngiltere a
leyhindeki ı..zun mücadele ve 
münaferet an'ane!eı~ni muha • 
faza ve ihya eden mliteassıp ye 
mürteci bir Fransa ruhunu taşı
yor. 1789 ihtilalinden ve tesis 
ettiği vicdan hüniyt't.i ve Riya
si hürriyet rejiminden ziyade 
kralhk tahakkümüne ve kato· 
likliğe bağlı görünüy~r. Kendi
sini ferdiyetçi ve hürriyctr.i An
glo - Sal<sonlardan ziyH<ie r:ıil
tehakkiro rejimlere nkr:ı.b:ı h:~
ııediyor. Son Flandrc mıılıau-

' 

Hindiçini işgali hakkında 
gazetelerde çıkan 

mütalealar 
Batavia, 28 (a.a.)-Afi: Res

nıidir: 
Felemenk Hindistanı ile Ja

ponya arasındaki ticari muame
leler tatil edilmiştir. Japonya, 
Mançuko, Çin ve IDndiçiniye 
yapılan her türlü ihracat ıçin 1

1 
hu8usi bir müsaade istihsali la
zım gelmektedir. 

Londra, 28 (a.a.) - Hindiçi
nideki japon hareketinin yarat
tığı vaziyet İngiliz gazetelerin
de uzun tefsirata mevzu olmak 
ta devam ediyor. 

Times gazetesi başmakalesin
de diyor ki: 

'"Ruhsatiye usulü her halde· 
(Sonu sayfa 3 sütun 5 de) • 

Londra, 28 (a.a.) - Yakın 
şarktaki harekata müteallik o
lan İngiliz tebliğinde dünkü teb 
liğde kendisinden bahsedilmiş 
olan Avustralyalı keşif kolu, 
mevzilerini muhafaza etmiş ve 
ancak cuma gecesi çekilmiştir. 
Maamafih düşmana yeni zayiat 
verdirmiştir. 

Geceleyin düşmanın üç kuv
vetli keşif kolu, hatlarımıza 
yP,klaşmış ise de tüfek ateşi ile 
tardedilmiştir. Kıtaatıroızın za-ı 
yıatı yoktur. 

Hudud mıntakasında düşma
nın kuvvetli iki keşif kolu, her 
türlü esliha ile mücehhez olduk 
lan halde, dün öğleden sonra 
cenubu garbiye doğru €eçmek 
istemişlerse de seyyar müfre -
zelerimiz tarafından ricate ic -
bar edilmişlerdir. 

Rooseveltin şahsi murahhası 
Birçok küçük ltalyan Hopkins, Londra radyosunda 

cüzütamları bir nutuk söyleyerek binlerce 
Amerikan tayyaresinin daha şim 

batırıldı diden İngiltereye vasıl ohn~ 
l.on<lra, 38 (a.a.) - Clım.ar- olduğunu ve büyük bombar - ' 

tesi s.:bahı Maltada Valetta Ji- dıman tayyareleri inşasına mü
nıanıııa karııı İ!a!yanlann yap· tea.llik geniş bir programın iler 
tığı taarruza dair şimdi yeni !emiş bulunduğunu söylemiş 
malfımat alınmıştır. tir. Aıuirallığın ve harbiye neza- Hopkins, gıda maddeleri, mü- Jktrry .11opkins 
ret.inin ıniı~terek tebliğinde de- bimmat ve benzin nakli için icap 

1 

lerin aç kalmalarına .kat'iyen 
niliyor ki: eden gemilerin bulunıu:ağını müsaade etmiyecektir. Diğer 

Sabah Eaat 5 den biraz evvel vadetmiştir. Amerika, İngiliz- (Sonu sayfa 3 SU\Un 6 da) 

biriken paralarımız 
Ankara, 28 (Hususi) - Her 

hangi bir memlekette hususi ta
kas hesabımızda teraküm et
miş mühim miktarda paralar 
bulunduğu ve o memleketten id -
halatın ehemnıiyetli surette güç 
ı~ştiği haılerde bu mcınleketle
re ihraç olunacak bloke mat
liıbat ve faizler için yapılıu:ak 
mu~-111eleye dair Ticaret Veka· 
Jetince iı.-:ı.ırlanan kararnmae 
H~yet1 Vekılece tasdik edildi. hücurobotlan limanın ağzı açık- 1----------=---=::....__: ______ :__..:_..:_..:_.:.:::_ 

larında gözükmüş ve askeri Hayırsız adada cere- ,'VVV~vv~ ~ garnizonun sabit müdafaası der '----ıı.. Her Sabah 
hal ateş açmıştır. Bir hücum - lstanbu 'dan 
botuna isabet olmuş ve bu in- ıı 

filii.k etmiştir. Diğer dördü de yan eden haA dı·se Gidenler topçu ateşiyle tahrip edilmiş -tir. Şimdiye kııdar aldığı bUtUn ted· 

o zaman hücumbotlarının da- birlerln :sabeti meydanda olan 
ha küçük torpil gemilerini setr hukOmetimizln bu kararları ara-

belerinin doğurduğu acılık ve' A.lnerika bir Dakar meselesi, ettikleri görülmüştür. Bu tor- Yıldırım motörü kaptanı lıazazede- •·nda, lstanbuldaki nüfu•u mÜm· 
hayal sukutları, sebep olduğu bir garbi ve şimali Ameıikadaki pil gemileri limana girmeğe te· kün mer-tebe hafifletmek için bir 
münakaşalar, Vichy Fransasın· Fransız müstemlekeleri mesele- şebbüs etmişlerdir. Sahil batar- /ere dÜrÜSf mamele efmiŞ kısım vatandaıların Anadoluya 
d'.1-1<1 uzaklık ruhuna şiddetli bir si ile karşılaşmağa ,kendilerini 

1 
yalan şiddetli bir ateş altına al- giderek orada yeri etmeleri de var-

kin. ~ehrini akıtmıştır. Vichy hazırlamalıdırlar. İngiltere veı mışlar ve sekizini havaya u- r nı güç kurtaran iki gencin ora· dı. HUkOmetln bunun için bedava 
pohtıkası. İngilt~reye bir fena·\ Amerika devlet adamlarının na· çurmuşlardır. 

1 
da (Yıldırım) Jll<'torü kaptanı kara ve deniz nakli vasıtaları da 

lık yapabılmek içın, Fransaya on ·zarından bu meselenin kaçmış İnkiliz tayyareleri geri kalan Şükrü tarafından motöre alın- tahsis etmı,u. Neticede lotanbulda 
fenalik yapmağa kıyacak kadar olabilmesine imkan yoktur. Fa- ve kaçrnağa çalışan hücumbot- madıklarını yazmış ve bu hadi- ikametleri mecburi olmayan bir 
dar .ve kındar görünüyor. Böy- kat belki meselenin henüz ol· !arını takip ederek dördünü ba- seyi denizcilik terbiyesi bakı· kısım vatandaşlar Anadoluya göç 
le bır ruhi hiilet içinde Daka· gun bir hale gelınemiş bulunma- tırınışlar ve diğerlerini hasara mından doğru bulmamıştık etmıııerdl. 
rııı, Fasın, .. şimali Afrikanın sı fi'liyat sahasına intikaline uğratmışlardır. Dün bir arkadaşımız (Yıldı- Şimdi öteden beriden kulağımı· 
müdafaası ıçın ecnebi kuvvetler- meydan vermiyordu. Hindiçini (Sonu sayfa 3 sütun 6 .da) nm) motörü kaptanını bularalt za çarpan haberlere gore evvele• 
le uzlaşması o kadar akıl almaz misalinden sonra Dakann ve i""o/V'VV'VVVVVVVVVVV...'Y'-r-AN."" hadise hakkında kendisiyle gö-' Anadoluya gitmlı bulunan vatan-
bir şey midir? Bahusus müda- sair mühim noktaların Aktüa- Tokyo Sefaret ha- rüşmüştür. B. Şükrü arkadaşı- daııarın bir kısmı tekrar şehri • 
faa!!ı imkansız gibi, nasıl olsa l lite haline gelmesi çok yaklaş • mıza demiştir ki: mlze donmüı bulunmaktadır. 
İngıltere .. veya ~erika işgali mıştır. Eğer İngiltere ile Ame· nemiz kısmen "- 23 Temmuz günü saat Halen h>rp bütün fiddetile de-
altına duşecek gıbı, heı; halde rika hazır iseler buraların mü- 2.40 a doğru Yassı ve Hayırsız 

1 

vam ettiğinden dünya ahvaıı nor· 
elden gidecek gibi gözüken bu 1 dafaası için yabancı ve düşman yandı adaya giderek havuza gidik. maı olmaktan Ç-Ok uzaktır. 
yerlerin dahili bir hiikiıniyet kuvvetlerin yerleşmelerine mey· Tokyo, 28 (a.a.) _ Ofi: Motörümüzde 20 kadar ecne- Binaenaleyh lotanbuldakı nüfu-
hüly:ı.sı altında feda edilmesine dan vermeden onlar müdafaa Türkiye sefarethanesi, bir bi vardı. Tam bu sırada Sivri su •ı.aıtmak için hükGmetin fal· 
mulıabil ana vatan için bazı vazifesini kendiliklerinden de- yangın neticesın· de kısmen ha- Hayırsızadadan bize doğru bır d•li gördugU bu tedbir h~~ ehem-

kayığın geldigını". . gördtlk. 
menfaatler istihhsal olunabil • ruhte edebilir. Ve devam eden rap olmuştur. Yangının sebebi Şükrü" K .__ miyetını vo lüzumunu kaybetme-
me>;i ümidi de işe karışırsa muazzam ve korkunç harpte henüz malf.ım değildir. Sefir ile, apwı.u Biraz sonra kayık motöre ya- .-a.tir. Bu itibari• bu gibi vatan· 
Vichy'nin hissedebileceği son zor ve aşağı bir vaziyete düş·ı sefarethane erkaru Pağ ve sa-1 Dün gazetemizde bir fırtına ~r~~~a iki kişi vardı. d•tl•rın tekrar evvelce gitmiı ol· 
tereddüdler de bir rol oynamaz. mek tehlikesinden kurtulurlar. Jim olarP~ ~ıırt:ılınuşloıUır. Ha· ı neticesinde delik bir sandalla ' ~~~ıarı yerlere avdetleri vatani 

Onun için bugün İngiltere ile Hüseyin CJahid YALÇIN sarat, mühimdir. Hayırsızadaya dn=rek canları- - Biz dün fırtınaya tutulduk, bir vazif dlr. 
~ (Sonu Nyfa 3 aUtun 6 da) A. Cemzıleddin SARAÇOGLU 
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--Ce:debi Sohbeti r J, '( SEHİR 
~,__;'=----------------------·-----------J 

HABER 

o adi Zade Şekip Mürakabe 
komisyonu 

roKUYUOU 

DiYOR 
"\ 

K I: 
Taksiler 
serbest 

B. Ahmetle Hayganoş 
Yazarı : ULll ı 

stadın şairliği 
perverliği -

ve vezue hakimliği - Şekip beyin vatan- Et narhının kaldırılmasını 

Şirketi Hayriyenin 
nazarı dikkatine 

hykoad• oturan ekuyue11ları· 

mızdan Settar Deveciden aJdıgı .. 

mı:ı mektubu aynen vertyor\U: 

Pıınar günii. Fi ryaya giden 
Karar dün sabah vilayete trende bir lı8d.iı.e elnıı.ış . 

amid'in kendisine hitaben yazdığı şiir kabul etmedi bl. • 1 d llayga.noş ismiwle bir kıadııı 
te ıg o un u ö•ünJe iki kit,ili.k ~e.1erden lıi-

·Onu taııuıııya.n yok. Keııdi
snne, her sınıftan herkes hür
ımetıe sellim vermedikçe geçe
mez. O mübıırek de Beyler so
:kaı:tı gibi işlek bir caddenin hii· 
tün yolcularına. hep a.yağa. kal-
karak. kandilli mukabeleler J 
gösterir . Sohbellerımizi fiskeli
yen bu teı;rifattan b;kar, usa
nırı.bm. Liıtfen (.Öylf' buyuru
nuz- diye <.nun ark!I' ını sokağa 
doğru çevirdikten sonra ancak. 
n:.h~ rahat konuşmak müm • 
kün olurdu. 

Ben (fuıtadım ! hocamı gibi 
' tafailı tabirlerle onun ruhu- 1 

nu asla tazyik ve taciz etmez - İ 
dim. Kendisine daima ve ,<>adece 
(Şekip bey:) diye hitap eder
ditn. 

Onun bana sl.muni olarak 
muhaJ;,bet gösterişini. benim ise, 
oua. karşı pek laubali da.vranışı.
rru ayıplayanlar olurdu. Fakat 
ciddi;·eLin kolayını böyle buldu· 
ğum için aldırış etmez, tavrımı 
de;{iştırmez idim. 

Ben İzmirdcn ayrıldıktan son
ra da münasebetimiz kııs;Jmedi. 
Hatta. b<ıyra.ınlarda, seyranlar
da telgrafla iltifatlarından beni 
hiç mahrum bırakmadı. Hele 
benim perva.sızca tarizlerde 
bulunuşuma, atlet.~ ehemmiyet 
verir, her yazdığı eseri nıuhak-

1 ~ak baıı.a gönderir, bwıden ten
kit isterdi. Ben d en küı;'ik ve
silelerle 1zın.ire gidip Şckip bey 
le doya doya konuşmıya can a
tardım. 

Gene lzmir seferlerimin bi
rinde, şair Hüseyin Avni ile 
öğlo yemeğmcli!n ~ıktık. Ke-1 
meraltında birer kahve içip 
ayrılacaktık. O, İnhisarlar am
barındaki işine gidecekti. Ben · 
ise Şekip beyi bulmak için Kar
şıyakaya geçecektim. Biz, hü· 1 
i<iimet caddesindeki Ragıppaşa 
kıraa.tlıa.nesinde otururken, me
mulün !Llafı olarak. bir gölge 

1 
gibi Şckip bey çıkıp gelmez mi? 

}.!eğer üstad Şekip, o sıra, 
en muhteı;em eseri olan. (Hu
zuru Hilkatte) namındaki baş -
tan ~ şiir olan kitabını taze
ce bitinı:ıiş. Hüseyin Avni; siz 
buluştunuz ya, ben dıı iıılme gi
deyillı artık, diye aynldıktan 
sonra Şekip bey eserini, ezbere 
okumıya, bayır söyleıniye lıa.ş· 
ladi. 

O koca ııairin hafızasına o 
gün, bir kere daha hayran. ol
dum. Bazı muıralıırı "Je. beyit
leri çift yazmış (Şu ı-.ıu müna
sip? Yoksa bu mu?) diye istim- , 
za.c; ediyor, lıenım de fikrimi al
mak istiyor. Fakat ikisi de 
güzel Hwıgi.sini tercih etmeli? 
Şaşınp kalıyordum. 

Bu, Huzuru Hilkatte, adında 
ki mı.ıhteı;ero şiir eııc!'İ; Süley
man Nazifane tabiri ikı. Hiıni
din ekme! isacı ve sebebi iııtiha
n olan (;Makber> e nazire ola
rak yazılmış ve her cihetten o 
ayan muv ffllloyetle tııtabilıniş 
bir şohkaro'. 1 

Şekib beyi dinlerken.. Güya 
ben de. onun gibi ruhumu şiLhika 

1 dan şiı.hikaya uçurup konduran 
ı;iir kanadları takınmıştım. O l 
pervaz alemınde. periler gibi, ne 
kadar gezip dola.ştık, bilmiyo
rum. Yanımıza kabus gibi bir 
kar heykel sokuldu ; Efendiler! 
Azı.cık \!Öyle buyurunuz! 

Meğer akşam olmuş. Kıraat
hane sahibi, başımız üstünde a
sılı olan lambayı yakaca.kmıı;. ' 
Yaktin bu kadar geciktiğini an- 1 
iıyan Şekip; Vay! dedi ; ben lz-ı 
mire doktor almaya ga;mi~tim. 
Bizim altı hastalıkla ıztırap kol ' 
Jcksiyonu olan Refika, bugün 
yine serilip uzandı. Zavallıyı 
bu s:ı.ate kadar beklettim ha! ... 
1.!uhakkak ki Şekib; ıırin hem 

iç, hem dış iı.beng.inde daima mu 
vaffak olan bir ııstaılılır. Bakı
nız ayni sitemi, hem hece rnz-

1 ııile , hem aruzla -fakat mana 
kuv,·etine halel getirmeden- ne 
güzel bir ifade edebilmiştir. 
Hece ile: 
J>'.ıujretin yok1mıydu. tyi Y<'P

,11 a; 
Ya ı:için btroJ.·t n? YQltlıı ı oop-

"ııya! .. 
Anda: 
Scıı tı18e idôn ıısUilıa 1t11il, 
Bctı olınaı: idinı fe'f(<da 1Jt0ıl! .. 

O Ustad, şiirde veznin en in
ce hünerlerine hakimdi. Şiir a- ı 
hc;ıgindc bir sıın'at bediaı;ı var
d:r ki ba:ıı heceleri dilşünnek 
ve değiştirmek suretile :rrpılır 
ve bunun adina da sekti melih 
[güzel duraklayış] denir. Bu; 
milzikteki (S Es) !erin rolü
nü yapar. Tempodan çıkmamak 
şartile ahengine başka bir tat
lılık katar. Şekip beyin eserle
rindP bu !illn'ıtt hünerine <1e te-

Yazan; 

Ruhi Naci Sağdıç 
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aadüf olunur. Şiiri okuyan \'eya 
dinliyen, eğer ahengi hakkile 
kavrıyamamışsa, vezin bozuldu 
sanır. Şekip bey ise .. şiirin ahen 
y,ın i hırpalıyanların zev ksiz~ği- ı 
ne kızar. Ben onun abndıgını 
bildiğim için, böyle b ır ahengin 
bediası gelince, latife olarak, 
burada da vakfı kabih 1 çirkin 
duraklayış] var galiba! derdim. 
Beni munis ve mütebeı;sim bir 
nazarla hemen deı:iguş ederek: 

-' O, ağzıoıza göre değişir. 
Ya tatil bir loknıa. yahut acı 
bir !atma [şP.m:ır] olur. 

Derdi. 
Şekibi. asrunı.zın bütiin bü

yük iilimleri, bü vük şairleri şah 
san tanırlar ve vnunla mektup
laşırlardı. Çünkü onun ruhunda. 1 

ne mizaçta olursa olsun, her 
aşioayı tatmin erlrn saf bir sa
mimiyet. cevval lıer kudret, sey- j 
yal bir şairiyet vardi. Fa.kat ben 
öyle sanıyorum ki her ilşiruısı, o
tıun yalnız bir vi~hesine bakıp 
hayran kalmıştır. 1 

o alemi külliyet ızdadı r zıd
larla tamamlanan cihanı] ilıata 1 
etmek, pek az dostuna nasip ol- ı 
sa gerektir. 

Pek yumuşak huylu, çok mü
tevazi t.abiıı.tli olan Şekib beyin 
Cenaba karşı, bu kadar dik ve 
sert hitap ediştnde başlıca iki 
sebep var: 

1 - Şekib, vatanperverliği 
nin sürgünlük ~asını bile çek
miş düri.ist, pürü1-~üz bir adam
dı. Milli duygularda -şakaya 1 
kaymıyan- perva ız bir ciddiyet 
sahibi idi. Hatta onun bu miza
cı, Yunanlılar lzmirde muhtarı t 
yet ilii.nı için teşrifat yaptıkları \ 
gün, yine (everan ctmi~ti. HU -
kiimetıe kışla arasındakı nutuk 
lan dinlemek üzere koyun sürü
sü gibi gidenlere. Beyler soka
ğının ağzına dikilerek: 

- Milli bir felaketi karşıdan 
seyretmek bil al klıktır. Ne • 
reye gidiyorstuıuz? Siz de, al
çaklığa ve alçaklara mı iştirak ' 
edeceksiniz• 

Diye avaz avaza bağırmıştı. 

Şekib aııabi bir buhran geçiri
yor. diye temkinli dostları onu 
zaptedemez olmuşlardı. 

2 - Cenab Şahabeddini çok 
severdi. Belli başlı bir (edebi 
devrenin) mümessili, müdafii, 
münekkidi olan Cenabın edebi 
kudretine, haklı bir saliı.hiyetle, 
hayrandi. Ona karşı, teşrifat 
nümayişinden daha içeri, bir sa-

1 
mimiyetle hürmeti vardı. Mü
tarekeden sonra (İm.kanı 'Kı
yam) makalelerini yazıp savu
şan Cenabın seciye zaafını haz
medemeyen ve ayni zamanda 
kalbinden de muhabbetini bir 1 
türlü sileıniyen Şekip Bey; 
başka türlü hareket edemezdi. 
Cenaba karşı muhabbet neticesi ı 
olan siyanet. hiddet t ecellisi sa
yılan sitem hislerinin altında e
zilip bırpalandiğı cihetle hem j 
seven. hem de gücenen gönlü
ni;n ifadesini ancak bu şekilde 
açıklıyabilı.:işti. 

Cenabın Şek.ip beye meftun
luğu da az değildi. Şekibin 
(Makber) mülıdiine hitap eden 
(Huzuru Hilkatte) aı:llı eseri 
çıktıktan sonra, Cenab. Orhan 
Seyfinin (Güne, J mecmuasında 
bir makale neşretmiş ve (bu 
muhteşem esere, şaıri azam Ha· 
m'c!in de bilitere<ldüt imza ko
yabileceğini) ilin eylemişti. 

O sıralarda bir hadise daha 1 

oldu. Gene bu Huzuru Hilkat
te münasebeLi ile Abdülhak 
Hii:ınid, Şekibe hitaben (ilmi de, 
felsefeyi de bulaıı.dıraıı.) oriji
nal b;r şiir neşretmişti. Hamid, 
bu şiirinin altına ve kendi imza
sının üstüne (Hekimbaşı zade) 
firmasını kondurmuştu. Aman 
Allııhım, Şek.ip bey, buna ne 
evhamlı mfuıalar vermiye kallc-ı 
nuştı. Giıya Hamid elemek isti
yorıı;ıuş ki: Oğlum Şekip, sen 
hastasın , ruban maliılsun ! Ben 
ise tabil>:ııa.deliğim. ile asil bir 
haza.kat ehliyim. l.şte şu telkina
tı edebiyemle seni tedavi etmek 
istiyorum. 

Şekip bey, bana bu tevehhü • 
münü anlattığı zııma.n gillın.ü.ş -
tüm. Besbelli bana da kızmış ol
malı ki: 

- Yoksa .. diye uarladı; sen 
de mi Hıim.idin dehayı edebisi
ni inkar edeceksin?!. 

Az kshıın bana da, Himide 
karşı Ralizili k isnat edecekti . 

(SQJ1u ıayfa 4 ıütu,, 3 de) 

HARP VAZiYETi 

ar 1 n-Rus • 
1 

(Bat tar&fı 1 inci sahifede) 

3 - Ma.nzumelerde ve gerile
rindeki muharebeler. 

Harekat, Stalin mıntakaları
na intikal edınceye kadar taar
ruz ordusu ilı<tün kuvvetlerle, 
ve artık alışılan sürat ve ma-1 
nevre kabiliyeti ile, Rus ordusu
nu ezmek. arazi kazanmak ve 
ordunun t.ı.banını basarak Sta· 
lin mıntakalann?a g~kler aç- , 
mak gayesi takıp etmıştı. 

Ruı; ordıısu , bilinen esaslar 
hilafına. ilen sürnıiiıı olduğu 
n isbetle mühım kuvvetlerile mu 
harebeler vermiş, ağır zayiata 
katlanmış. btuıunla beraber za
man kazanmak istemişti. 

Ruslar. müstahkem mıntaka 
önlerinde verilen muharebeler
de hasımlarını yıprattıklanııı 
iddia etmektedirler. Daha ikin· 
ci haftanın hitamında iki taraf 
zaviatının 1.5 milyona vardığı
nı· tahmin edenler vardı. 

1 
Çarpı5maların asıl kanlı saf

haları. ana kuvvellerin cepheye 
yetiştiği zamandan itibaren baş 
lamıştır. Alman ba.5 kumandan
lığı. 9 Tcmmu.ıda. 9 milyonluk 
mühib ordulnrm ka!1'ıiıı.ştıkları
nı itiraf etmişti. Filhakika, haf
talardan beri cihan tarihinin 
kaydetmeiliği lı<ığu malar. kat'i 
bir netice almadan. devam edıp 
gitmektedir. GeJ-<;i. hattın de
linınsei uğrunda gö•terilen kud
ret ve Ct'llllret, en büyük takdir 
ve havreti ciliptir. Fakat del n 
veya )•aran kuvvetler, debşe,tli 
mukavemPtlere maruz kalmıık
la, gördükleri imha maksadını 
elde edemem;..ıerdir. Rus sevk 
ve idaresi, tehlikeyi belirdiği 
yerde kırmak üzere, elindeki 
ihtiyatları tam vaktinde müda
hale ettirmekte muvaffak olma
sını bılmi Lir. 

Bir taraftan taaITUZ ordusu 
muhtelif cephelerden taze kuv
vetler cellıine mecbur olmuş, ö
tede seferberllğini ilerleten Rus 

ordusu da nnıharebeniıı beliren 
mihrakını mütemadiyen besle
miştir. 

Alman ordusu için çekilen ar· 
dulan muharebeye icbar etmek 
çok scvileo bir vaziyetti. Fakat, 
sürat ve manevra kabiliyetini 
motör kuvvetile ölçen Rus ordu
su da dinamik hareketlerile, pa
çasını kaptırmak şöyle dursun, 
tam manasile mukabele meha
reti göstermiştir. 

Günlerdıın beri ayni mıntaka· 
!arda en şiddetli savaşlar. hiç 
bir tarafı hedefine ulaı;ıtırmak 
sızın, korkunç vaziyetler ihdas 
etmek istidadlıırı gösterir gi
bidir. Bu!",iinkü Rus tebliği za
yiatın 3 milyona kadar kabar
diğını bildirirdi. 

.Marne Alman muvaffakiyet
sizliğile neticelenince, iki taraf 
da topraktan kuvvet almayı dü
şünmiiıı ve bir tarafın kahir bir 
kuvvet edinememesi harbi mev
ziileştirmişti. Bu musaraaların 
da ayni sonucu \'ereceğini şiın· 
diden kestirenler vardır. Fakat, 
Alman ordusunun bu vaziyeti 
terviç etmemesi ıçın mühim 
sebepler vardır: Bu ordu : 

Al Mühim kaynaklan ele ge
çirmek mecbııriyetindedir, 

B) Rusların büyük insan kay 
naklarından zamanla istifadesi 
mümkündür ve bu, Almanlar a
leyhine mrarlar doğurabilir. 

C) Bu yaz içinde şark mese
lesi hitama errlirilmelidir. 

Hesaplaşılacak hasımlar gün 
geçtikçe kuvvetlenı:nektedirler, 

D) Nihayet. iki ay sonra Rus 
tapraklarında takati tüketebile
cek iklim, en büyük bir dilşınan 
rolü oynıyabilir. 

Bu sebeple, Alman orduııu, 
neye mal olursa olsun. ~ark ıı&
ferini az zamanda muvaffaki
yete isiıl etmek azmindedir: Ö
nümüz.deki haftalarda mikyası· 
nı tasvir edemiyeceğimiz bü
yük meydan muharebelerine ııa
hit olaeağımm sanıyorum!. 

Fiyat mürakabe ikomisyoıııı, 
dün ö•"'.., n sonra. Mın.ta.ka Ti
caret •· "" :.ıdüriüğün.de toplan -1 
ınıştır. Bu toplantıda komja -
yon, et meselesini tedk:ilı: etmiş 
ve kasaplann, nıırhuı kaldınl -
ma.sı etrafındaki dileklerini vıı.- ' 
rid bulm8.lnl.'Ştır. Ancak toptan
cı kasaplann, kendilerine veri
len narlı üzerinden perakendeci
lere yüzde 10 pay ayırmalanru 
kararlaştırmıştır. 

Aynca komisyon, ayakkabı -
ların cin• lerine göre ayakkabı 
satışlanna, yüzde 15, 20, 25, 35 
nisbetinde karlar ayırın.ıştır. 

Adliyeye verilen nıubtekirler 
Diğer taraftan komısyon, 

dilnkü toplantısında, Galat.ada 
Mahmudiye caddesinde Btıhor 
İzak adında birisini çay ihtika
rından, Ta.ksimde Cümhuriyet 
pastahaneai sahibini de kakao 
ihtikii.rından adliyeye ve~-
tir • 

lki berberin mahareti 
Bakırköyünde. Yenimahalle

de Taı;ıhan caddesinde 76 nu -
maralı evde oturan Ahmed adın 
da birisi, pazar günü bir mese
leden dolayı arası açık bulunan, 1 
berber İbrahim ile arkadaşı 
Bedriye tesadüf etmiştir. l 

Eski meııele yeniden tazelen
miş ve iki berber arkadaş bir 
olarak Ahmedin üzerine atılmış 
İbrahim eline ~çirdiği kundu
racı ~ ,,kici ile Ahmedin başına 
şiddetle vurmuş, Bedri de ta
ban~aaını çekerek bir el aıe. 1 

etmiştir. ı 
K~un boşa gitmiş fakat çe

kiçle başından ağır yaralanan 
Ahmet tedavi altına alın~, 
suçlular yakalanarak tahkikata 
baŞ.anmıııtır. 

BELEDiYEDE 

Bir senelik yol 
in•aatı 

Bele ~iye bir sene zarfında yol in
şaa ~ına bir buçuk milyon lira sar
felıniştir. Bu paranın 300 bin 
lirast ile Eminönü kazası dahilinde 
slı.tçı.i bostanı. Yeni.cami civart ve 
laJ'Uld meydanının tesvlyei W.... 
biyesi, Sultanahmet, Nakilbend ve 
sıa•r sokakların kaldırun inşaatı ik
mal ~lmişbr. LAieli, Koca Raııp, 
Şaiı· Haşmet, Şolr Fıtnat sokakları- ı 

nın parkeleri, ikınal edilmj~, Eminö
nü Bankalar civar1 asfaltlandtnl
mıştır. 

F a tih kazası dahi1inde 60 bin lira 
sarfile Yectikulıe - Balıkh yolunun 
kat.r•nlı şoseoi, Şehitlik yolunun par 
kesi ve Rami - Cü.müşsu;ru yolları, 

Edirnekapı - San1atya yolu asfaltı 
ve diğer yolların adi kaldtrım ve 
parkeleri tamir olunm~r. 

Beyoglu k3.ZN.l dahjliruja Şişli -

Büyük.de~. Taksim - Taşkl.9la şase

leri, Sıraserviler, Tepeba~ı tretuvarı, 

T aksim meydanı ve Şl4hane yokuşu 
a s faltları ve Şişli _ Sarıyer, Taksim 
~lele caddelerinin katran kaplamala 
rı tamamlanmıştır. Taksim - Şişha
ne ve Azapkapıda tesviyei türa.biye 
ve tersane caddesinde karosiman. 
Kabataş, Emlak C:lddelerinde taş 

duvar inşaatı. yapılmıştır . 

Beı,iktaş, Nu;antaş, Vezir köş
kU, Bebek iskele yollarının kal -
dının lıırı, Barbaro~ türbesi ctr:ıfın

da karosi.man ikmal edilmiştir. 

1 ,. 

1, Kısa Hab~rler i' 
• L 

B 
. 1 * H•yva" sergileri - u senerun 

1 

ilk hayvan sergisi ı Ağustos cuma 
gi.ınü Şilede a(ılacakbr. 1 * Francala unu - lıtanbul bele
d~yesi francala ihtiyacını na~ f 
i tlba ta alarak şehrim ize verılen 

1 
francala ununun miktarını 35 çu- i 
valdan kırk ;:a iblA&ını istemİ=i ti. Ti
c::ıret Vekaleti belediyenin bu t.ale- 1

1 bini ka.buı etmiı.; tir. 

«Beyke:ır.da oturmaktayım. Yaz 
tam .. ır,ın oldukça zengin oı..a

.. B.0-ziçlnct. oturan Mı.1.kı fazla 
•il• memnun etmektedir. F•kat 
firketln bazı tedbirstz:liklerinin 
her hangi mühim bir kazaya ve

•İI• olma•ı l~tlmali bizleri dü.fÜ"
dürUyor. MUteaddid defalar tikl

yetlerimize rağmen bu nokta hiç 
nazarı itibara aJınmamı,t.ır· .. 

Ta:laıilerin l!et'best ~- rinde ot.unı.a Bay l\lm""\e yak· 
na ait koordinasyon he~ ka- !aşarak: 
rarı dlin l!&bah vi1*yete reıımen - Utanm&ı1 herif! ÇocWdo 
tebliğ olunmuştur. Vıliyet k&- 1 laıd,. ~ ftrilııııe& o? de
ran tebellüğ edtt etmez derhal nıiş. 

Vapurlardan halkın çıkmaatnı 

temin eden iskeleler çok eskidir 
ve bir çoklal"'ının kenarl•l"'tnda 
tutunmak için demli" yoktu,.. 

polis al?ncı şube müdür~~~ Bay Ahmet, sa.kin bir a.dam 
uildir.n.ış ve bu suretle dun og- o}a(.<Lk ki tooa~iize f;ttqTir.fe 
leden sonra bütiin taksilerin mıılabele etmemis, ist a..~v ... 
serbest olarak işlı:melerine mlı- geı:nce, karakola ~re!ı. Şı;..o.. 
saade edilmiştir. Bu kararın yet etmiş ve lııli'a hakaN1. ıh 
tatbiki, bır müddettenberi hıs- ,,..,, şeklinde :ı.dliyeye i•ıtil.;ıl 
sedilen taksi buhranını t8.ma • etmiş. 
miyle izale etmiştir. Tak•ilerin Bıı.,· Ahmet çocuklu bir l<a
işlemesıne mWı:ııı<le edil'l"esiyl" dına 'yer ,-,,....;ediği içhı lıal<!!ra
:şehrimizde bulunan 800 taksi dır. Bazı gemilerin i~eleleri '8.e. ço': 

dar ve kıea olduklal"'ından yana-

l ş,ılan her hangi h il"' iskeleye me

yilli olarak uzfttılamMnaktadır. 

Bu itibarla iskeleye tırmanmak 

yoJcular tarafından çok evç otu
yor. Hattı kadın ve çocukların 

vapurdan çıkabilrmeleri için hal-

faaliyete geçın.iı;tır. Di~er ta- Bı:ıyım Jlay~noş da ııluor!Jl 
r~tan kıu,-ar 25 temı;ıuz ta- ~vaz ettlği içln haksv.mr. 
rlhlı resmı gazete ile ılün edil - Tramvayda, trL'Ilde 1Gın..e bir 
miş olduğundan bu tarilıt"n son- kadına :ver vermeğe n>~bur <le
ra kendi günlerinden bıiskn gün- <"ildir. t"a.kat kuca.ı::ıwıa.. vııJı.ıt 
!erde çaluıtıkları ı~ 'n hakların- kanımda bir çueuğu ola.ıı.' hı>r 
da ceza zaptı tutulan ~cfi. ı• · 1;...ıma :ver v rilmek mecburi · 

kın ve çımacıların yanlım ettikle

ri görülme!<tedir. 

!erin cezalan affedilecektir. dl.r . · 
""" - E...t<idea her erkek, lwr im-

Bu vaıiyetin bir Sn evvel ıal.t

hını Şirkd:I Hayriye<Mın bekleriz. 
/ KT / S, 1, T dına yerini t.ni<etlerdi. Son :oa. 

m:ınlanla bu ıımaketten -ıi
ren iiııilfaıl,. edıemler l• ılilk gü
zeller, ya pek ihtiyarlardll'. l~i 
tarz lt.adınlanm"' boma o kadar 
alı'\"lk değillerdir ki bir gün ~ .ır· 
şatb ihti3 ar bir kadına y u 
nr ; o;· • biçareye d\Hıya
y1 bıt:i;u;laouşıra ı.adar ır.ın 
oldu: 

İkinci kağıt 
fabrikası 

,Yakında faaliyete 
geçecek 

!zmit 28 (Hususi) - Bugün 
şehrimize gelmiş olan Sümer
bank Umum Yüdiirilnün reisli
ğinde sınai sellüloz müessese -
!erinde fabrika müdür ve mü -
bendislerinin iştirakile toplantı 
yapılmış halen faaliyette bulu
nan birinci kfığıd fabrikasının 
istihsalini arttırmak ikinci ıra- 1 ğıd sellüloz fabrika.sının bir in 
evvel \şlemeye açılmasını temin 
için konuşmalar olmuştur. Fab
rikayı gezen, i'çi \'a::İyeti ile 
c~·ıkalanan umum müdürün tet-

1 ..... derine yarın da de,·anı ede
rek akşama İstanbula hareket 
etmesi muhtemeldir. 

MAARiFTE 

İpekli kadın çorap!arı 
fiyatları yüksePyor , 

Fiyat mürakabc bürosu. ipek 
li kadın çoraplarında görülen 
mütemadi fiyat yüksentıesini 
ve bazı cins çorapların piya· 
sa.dan büsbütün kaldırılmış ol
masını te•.kike başlamıştır. Ba
zı çorapçıların bu vaziyeti ha
zırlayıp fiyatları yükselttiklPri 
de büroya vaki şikayetlerden an 
la.5ılmaktadır. 

Filhakika, fiyat mürakalıe 
bürosunun tesbit ettiği fiyat -
lara göre martta düzünesi 11 
lira olan bir cins kadın çorab1-
run düzünesi şimdi 20 liraya 
çıkmıştır. Diğer cins çorapların 
da fiyatları ayni nisbetler dahi
linde yükse!miııtir. 

Büro, çorap ticareti ile meş
gul ola'l. bir çok müesseselerin 
heaaplarını tedkike başlaını!} 

tır. 

Şeker Bolluğu 
Şehrimi2ıde şeker müvareda· 

tı devam etmektedir. Dün de 
13 vagon şeker gelmiştir. Şe
kerler tevzi edilmektedir. Bu 

Mekteplerde ikmal im- cihetle, her tarafta istenilen 
mıka.tarda kesme ııeker bu-

tihanları ve yeni sene lunmaktadır. Bu tevzıata cu-
tedrisatı .!llllL günü başlanmıştır. Yalnız 

Ağustosun ilk haftasında Ma- cumartesi günü ise tacirlere sa.
arif VekD.letinde toplanacak o- I tılan şeker miktarı nn vagon • 

lk ta dur. i 
lan bir komisyon i ve or Diğer taraftan şehrinuzdeki 
mekteplerle liselerin ikm.al, me- alakadarlara gelen m:ılfunata 
zunivet ve olgunluk imtihanla- 1 göre evvelki gün Mersinden 70 -
nnın günlerini tesbit edecektir. 80 ı k bi şek tisi 
Bütun·· maarif müdürlükleri ta- vagonu r er par 

daha yola çıkarılmıştır. Bu şe
rafında.ıı bu komisyona veril- kerlerden bir kısmının bugün 
mek üzere raporlar hazırlan • şehrimize gelmesi beklenmekte
mıştır. dir. Zira 70 - 80 vagon şekerden 
Alınan malumata nazaran bu bir kısmı da diğer vilayetlere 

raporlarda umumi şartlar göz I sevkedilmektedir. 
önünde tutularak ilk ve orta ted- 1 

risat ikmal imtihanlanrun eylll- " Son Posta 12 yaşında ., 
lün ilk haftasında. tedrisatın da Son Posta refikuniz 12 ya. ına ba3-
eskisi gibi birincit.eşrin ipti • ı m1 ştır. Re!ikimizi tebrık eder ve 
da.sında.n itibaren başlaması kendisine uz.un Ye feyizli bir n~şir , 
mü.nasip görülmektedir. haya tı temenni ederiz, 

r- Zorlu Kadın 
Küçük Olküşü çamaşır ipile dö
ven kadın 25 lira para cezasın.a 

mahkum oldu 

Kıı• boylu, allı morlu giyin~ 

miı bir. kadındı. üçUncü sulh ceza 
mahkemesinin suçlu yerinde otur

mutr bir taraftan mütemadiyen 
vıyakltyan kucagınclaki çocuğu 
auaturmaöa, bir taraftan da kah 
davacıaının, klh da tahıtlerin ifa· 
delerine itiraz etmeue çalışıyordu. 

elindeki çama:fır ipile Ülkütün Ü· 

zerine atlıyarak kendlainl bir hay· 
il dö\ılmÜJf.ür. Öyle•ine ki, Ülküşün 
dayaktan vücudü 
kalmıştır. 

yaralar içinde 

Ülkütün annesi babası ve kom· 
ıular yetifmi1r OlkÜfü elinden zor-
la kurtararak tedavi etmişler ve 

yakaltyarak cürmü meşhud üçün· 

lhı.h l'Bl ohııuı ıııniıuı 
evladım! :sen lllısıl ya.5hl;Y"& 
hürmet MİVOt'!Bll '!lanıt da hür
met ~ııı..; çok ol-.un tosaamn! 

Di~·,. ehli ,.e vahııi bayvaıı 
i..muer;, >ıii~lf:.:ırııİJ? kooa bir 
teşekkür eüı:nlesi samttl. 

Tr:nnvaylıı.rda bazı göriiyo
nım: Bir ya BA:tJır açılmaz ka· 
dıa ve erkrk bu hrsattan ist.ifa
oo için ayni tehalükle "pertab,. 
cdivorl:ız; TNihlo bu mcmlli e· 
dlı9ı;yea lütf n birl>irleriae 
~ışlamıyorlaı·. 

Fakat b:ı;raıı H.aygaaoş böy· 
le dlyeceğiae · · 

- Göriiriim ki bir ıııat kişiye 
beıuersiaiz.. Bir (g&la.ııt) lık gös· 
terip yavm:-:i~·le ayakt:ı. duran 
şu duduya yeriıııizl ksmaınço e
de,.,......ız fevk111:MW. bir iş ~·a.pnuş 
olıırsuıruz !. 

n->ydi Bay Ahmet buna 
kır1'51 $prs bir ttl'lll,> ':r:-mezdi. 

Fılk:-t nazar ı:·· ·ı • • •a çok 
sıC3ktı. B rlı:es d.. h:: can attı· 
ğı i<;jn i'lorya treıü>ıi hayli J<;a... 
la.bal olacak ibya Hayg&· 
noş OJdldıı,..":l bı-hnış oiaea.k lj 
kaıt yapayım derken ~ \'ıkar
ınış; dunıp durur~ lıo. ıın 
derd almış_ 

Bazı kıüleler ~ r ki öğıoe· 
ti!mez. Bunu kının kelleli 
kendilerin:~ tatbik .-tmelidirlet'
Mt>ıııelll g~deu bilet aJııııak 
için A nııpalıl:uııı imimi etti!<' 
!eri bir (kuyruk U!o<llü) vardır: 
lıel'kes uzun bir kuyruk şeklinde 
l>irhiriniu IU"ka,,.uuJ.,. lıir lUt.i ) a · 
pu. Bu sayod•' i!.işııır, kak:ı.,ıua 
olmadaıı ı.ükw .... l.le bilet aJıııır. 
Hım:. lmnet.le riayet M.ruek 
iı.üy .. nl<-r oJ,Jııı;tı gibi olmı~·a.ıı · 
lar da men:uttur. 

Bir ıı;iın K:ulwiy bilet gi'!'" 
sinde sıı-.ınına bcl .. -ı.>rl."ıı, bir 
d<' lik:.uılı horl..eıliıı ôııüoo ı;t"<;-' • 
rel< ı:~ye .r..kbts.tı ciniiındı· du· 
ra.ıı bir a.ıl:ı.rıı y·:.ruJb< ı;;•t.i: 

- Sıraya J!.'"'-'iuV. i 
- Neye ~ı.m) a ı;eı;.-eı-kıni-

şiın•r t.iöztinu ıı.ç cbı. sen ıle ene 
geç .... 

Çchre-.ônJcoı OOlli itli t.i bunun 
liizuıuuıııı ıaıburuyur, fayd.-ıswı 
talulir etn..iyordu. 

K:n3Jwhı ı.•i.ditnp..ı(e lüzuın 

kalınadao (lmynık ''-'-'•fü) nt> 
riayet edcı.ı.,r g-.ıJd~· o;-.U.lıLı,.. 
~akil ,_,t.oıAanntlu yer ıııl',;.e· 

lem. ele şalııoi ~ kahu,.,ur. 
Bay ı\ lnn<>t lıunuu lümmı.nu 
takdir et-yoli, R>) •>h ifa~ ~'. 
noş da. (g:ıl.'Ul) lı~ l><ic\iııı 
kadar SÖ7 söyll'lll<'ııin ılc ı.:sdü · 
ne \'ak:ı.f ol<>aydı oc ,_,;~. n~ de 
kelıa.b ~ aruı.ı· Ye l;i.nı!;('nin :ıj;zı· 
Dlll tıdı hozulm:ıulı J 

* Peynir ve z.eytinyag fiyatları -

Belediye ~ynir ve zeytin yni:: fiyat
larında göri.ı len tezayiidun sebebini ı 
arn.ştınnıı ktadır . Bu husw.;da hazırln
nacıık rapor fiyat mürak••be bürosu
na verilecektir. 

- Kabul etmem, efendim, ka
bul e.tmem, diyordu. lf.lm yok da 

küçücük kııı mı dOvecegim? Ka· 

bul etmem. Ben kımae)"I dövme
dim. 

Okunan tahkikat evrakından 

anla~ldıQıı"a göre, Emine adın

daki bu maznun kadın, geçen gU
nU durmamaca~na aglıyan kiJ

çUk çocuOunun eline bil" sopa ver
mit ve l&tasyon zmelet1inden Ali· 

nln 1S yatındak i kızı Ülküf'ü göı
tererek: 

cü sulh ceza mahkemesine vermlf

lerdir. 
Bütün şahidlerin ifadeleri aley-

hinde olmasına. ve mulıakemeal so· 

nunda da 25 lira para cezasına 

- mahkOm edilmesine rağmen Eml· 

ne kadın hali auçunu inklr edi
yor ve: 

Bıı.k. hm lıfilillıı!~r bur:u ( "'9-
babı mahaf!efc) dea addt.~k 
ler mi? 

~Saatcı 

ULUNAY . . .__., 
dükkanını soyan 

hırsız * Bursa - Yalova ıoae&i - Be
lediye dün Bursa _ Yalova şosesi in
şaatını müt hlüde havale etmi.ft,ir. * Beyoğlu Halkevi konseri -
Beyo[tlu halkevi kor09u tarafından 

ilk meydan lemsi]i P"l'J"mbe runu 
soat 18.30 da Taksim Belediye hah· 
çeei.nde \"ıerilecektir. * Yünlü derileri" kan.trolü -
YUnlil derilerin ihracının kontrole 
t!bi tutulacağını 7azmıııtık. Bu koo
troıı.,. ' Agu ı.ıotaa illbor.., yaptla~ 
caktır 

- Vur, ablana, vur, demiıtir. 

sopa d•rbeıile canı ya,,an Olküı 

ele koımufı, kendi.,ni iter-ek yere 
di.i.9ilrmUftür. Böylec.ı:-, b'u gj1rip 

e-re ile aw.•u,.ulmak istenen ço .. 
cuk bu.bütün makaraNrı koyu· 

vermit ve kOfUıt t le-n ann•i da 

- Kabul etmem, hiıkim bey, ka 
bul etmem .. diye baöırıp duruyor· 

• du. 

Hikim tıe.r ne k.adar kendisine, 
ıuçunun aablt ol•r~lıı;: kararın ve-

T"ildlQini anlatmak istiyor•• daı 

dlnlet~miyordu. 

Nihayet mi.lbaflrirı müdaha.lesl· 
ne ihtiyaç haeıl oldu vo bu gürül
tü mi\kinui kadın zorla dıprı 

çıkaırılarak ortalık aükOnete ka~ 

vufturuldu. 

Safranlıolı!lu I!asan o~u Sü
leyman adında biı- hır::ız, ~zn: 
lerde lıir gece Galat::d:ı Satırı 
ad.ndaki saatçinin C:ülrkhma. 
kepenkleri kırmak suretile gir· 
miş ve dUkk:mclaki lfa gak l:ıy· 
metli saali çalarak Safranl>olU· 
ya kaçmıştı~. 

Süleyman Lurada s;;:;.tkri bı· 
rer birer satırken yaka:aııll)!Ş 
ve dün <le şehrimize get.irilılll!lo 
ve gece yansı dördüıı.cii sorg>l 
hikiınliğince tevkif olunm.Uil:aL'• 
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... Tefrika No. 35 Harp Lehimizelr-Ktsalt!lmış-
- Pr~ Döndü 1 AJ'ans Haberlerı· 

Yeni Zaferler 
Kazandık 

A erik ın ~oHt r 
ye yardımı - Bir orün ayni hal benim de 

~ıma gclmisti ! diyordu. Y ~ni 
iiJde Agop Pata vereı;e;ıne 
lal'l!ı açtığını kayıkhane ?ava
' gör..Uürkeın mahkemenın en 
"\ıı. alıp can ve zıımaıun-
1a birdenbire gözlerim karar -
~ın m• • Şaka değil, gidiyo
'lıırı . nuını tarafının vekılının 

'ledi.ği oözler kulağıma sivri 
~k vw!Uııı gibi geliyor! .. Bu 
'lıııduğum va?.iyeti ta.sa~ et 
~;•re-. Dava ~yet ınilhim ... 
•kiııer kuvYetli.. Şöyle otu• 
ilıın da size tafsiliı.lile anlala
ın .. 
Qllıika hanın fendınin elın -
n kurt~lamıyac:ıg!uı anlıyan 
ımıan h:ınım, gözii ·ıf'ık uy~ı· 
<': kuro:ı.ılığııu 1 tb k ~~bı!· 
. l< için etraf..a lıu ı~~ mus.-ııt 
~koltuk ar .. rkcu buyuk salon 
ıneınnunıyt>t <:t ıklaı ı kop -, 
H rkcs 0 tar.tfa döndü. 

Salonun ort~··ında iki acayip 
hlük ayakta . uruyorlardı. 
t"itP.S (ısrldıvordu 1 
- Prens~; .\f'~ınibc rrclmiş!. 
-U8eı< .\lilıııbe gelmiş!.. j 
ı;:trafıııd:ı bll t,., ~ülı rüzga
e::en Prenses MUnioo pek kü

.ltkeu lı:u;ına gei~n kazaJan 
layı k.ınbur olmustu. O da 
Yilk babalannd%1ı ıtıbuen 
.it~maJ.ycn miı as ..Y~mekle 
~! oldugn içıu buyuk brr I 

•et sahibi id J 
1\anhur Pren ·~ ı;araRır.a ta

n islerli"'i bir erkekle ev -
bilirdi. Fakat onun da Dil-

3.ı-ınlu gibi d iına yanında! 
ndunJuı!tı kupkuru btr İn

liz karısı bic:areyi kendisıle. 
ı~neeek erlı ıcrin onu ancak 
"aııı ic:ııı alacaklarına ~ ka - : 
" kuvvetli bir surette ınan. • 

:l'tıııştı ki m"lyoner kanbur ı · 
artık dilııY:< evuıe gırmek 

liınaı; lral.ınamı11tı. Mi• Agla
ltanb prc.'1-m bir an için 

ltun tel;kiııinıl"" kurtula lan 
karak onu Iıic kimAe ile yal

~: bır:ıkmıyordu. Biri yamrı 
ı"'1l'u eimeıme hır karpU7.u, di
;'ıi ele kirH b;ı~k rengl se.çile 

~ arunfan in taneler gı lıı 
u. ek tük dişle!'il se -

eiz ve uzun bir mı r. koı:a
anclı= t ikı nr.ıl· uk bı-

"lerm = bir ıı n bil ı -
riardı. 

lcaı, bur prooacmı bütün ır..:ı
ı. mii!~ünU (Daın donorl U
b al<tı'ını lıorkcs biliyordu. 

ijji.z k;;-sı bütı1ıı silsilcsin<> 
Yet odecPk bu. azim S('rwti 
~ k:ıı:ırnı;!ınak için prenses 
11\ibeyi ııuı::ınlıtr:ı k::ır_şı o kıı-

11' hMwn yapmıştı kı zavall~ 
~t. l·erkcsı hn: canavar_ g:ıbı 
"iyortlıı. Sun de:-cce _Jubirli 

l-\1, ( •113 3..,ka.i:ı ..;ıktıgı z.:
hr>rkc iıı <> •nla alay etti

. zanr.::..~'tirı\·o. hl 
l\ia A<>lave wmıe..,;;i yanın
':a.ırta .,iı:>i f.!t'7.dirirtli. Bir 1 

hi!Ylmb re ort.adsn kaybo.I 
'll;:_ o Z-T"IU! h '"•"'' 1 
'f·~~ ,.;. c ptırJ;:! ... 
~ ie:- Fc.kat kl.m.su iltisinın 1 
nr"·~.:.. gittik;,.rini bilmez -
i. Ba::nn lr.giliı karı~ının 

ilJıa lıii ı.m le • 7..a va.il ı ka!'
'ıı ( de\'t'i iı.!cm) g~yıı.hatınP. 

l'lı"dt. Her uğradıkl:ın mcm 
~le!'\] . .,.lıir!ertl~ nyla':t:'a 

verir!eı.• ve nihayet dun· 
görmctctcn bıi<>.rnk \'ll .\Tı· 

• va lstanbuln. ya J,ondra
di;nerlcrdi. Ek bir yı'hlc 

ti, yoktu. Bl.ltıın ha\·otla~~-
0teııcrde gcriıiynr!:mlı s .... 
<ate 0 ka<lıı.r :.!ıF.Dı1"lardı kı 
'.:!uk!arı koltuklarcla:-ı pen
ı·e balrtıklD.rl 1.:ıınaıı maıı· · 

'-l''-ltı dc"'L'111en1csiL'-1 hayret 
)o " 1 

Or gibi •dil~r. 
hiltUn-. ' ie Ap,ıaycnin t.:,lttin . 

·i b.ir vuli1.: dvlur.u tu:·~st 
4lıualarıntıı..cı .~.·1rt•tti. Dun· 
·tı her larclınd ln bii~ ek_ Q-ı 
·i, l<C·hirle..:le ziur.-t eJile-, 
ı·crİori voi tarıi·.,ıı:rini. va
ı~ tı e; -nı..sı·:ıflaırnı ikisı 

"tber bilırlet L ll 
kadar seyah.-te rağmen. 

•liıkıer; •chiı l~ı hakkında 
~ir ~ey sÖylrnıeı:le:-<lı. S nki! 
S vazifesi ) alnıı: l»!<mak ! 

ibaretti. ı 
:ansız Riveyc!·a~mın. mcv -
1 ne vakit lıaıdar ·: Jtalyan 
ileri ne zaman gilzcl!eşir • j 
~arnavalı hangi aylarJa
bovil ı,.;ı vakit kalabakla -
t :vit;reye hangi met·simdc 
li? İzp:ınyar.ın gfu.ıel za

·t ne ı·akittir• 
l~\in bu tafsilat onl:ınıı dai
'lıanz:ı.ra filmleri g-li~lercn 

1 llinemaya benzt)~cn lı:ıfıza -
da l!lcı:cut bc!unurdu. 
~le bazan hi:: ihnit cdilme
bir !:aı:o.anı!.a eski masa!la
Siipürgeye binip h&v.ı.da~ 
.IYtevhurıı ~ahıeları gibi bi 
ı11iyc~lardı. O zaman çığ
~ koparırdı. 

prenses Münibe gelmiş!. ( Baı tarafı 1 inci sahifede) 1 
Dilfikıi.r, manav dükkanında tebliği: , ı--....;;..----------ı 

karpuz muayene eder gibi iki Pazar günü de muharebeler inhisarlar Vekili 
kat eğilerek kanbur hısımını Nevel. SmDlcn.sk ve Zitomir isti- Trabzonda 
öptü. kaınetlerinde devam etmiştir. 

- Bana ne büyük bir sürpriz Diğer mıntakalarda mühim hiç 
yaptın jlE'keı-im dedı. Ve sonra bir muharebe bildirilmemiştir. 
Müniben.in k8'!1arının memnun Kara kuvvetleriyle işbirliği 
olmadığını işrab eder bir suret- yapan hava kuvvetlerimiz di.iJj
te havafa kalkışından Mis Ag- man birliklerine taarruz etmiş 
layeyi ilınuı.l ettiğini anlıya.rak: ve tayyare meydanlarına karşı. 

Billıasa M bu güzel fık- harekeUerde bulunmuştur. 
rmi.:ıctcıı size toşek~lire bor<:lu Cumartesı günü hava kuvvet 
oidu ' ıun aıılıvoruın ! !erimiz 101 Aiman tayyaresi 

Kanbu kiu;ı:.n tahıl haline tahrip etm~lcrclir. Bunların ek-
g ·. seri.oı t•yya.re meydanlarında 

lngiliz karısı cevap verdi: yakılmıştır. 
- Ao • ! ı\ltı::s siı: çok bana llız on iki tayyare kaybettik . 

kopilıruın yapıyor. P.ıın pren- Elde edilen tam nıalfımata gö-
8"" aöyıernı.. İHtaubııl gidecek re cumarle.cii gecco.i Moskova 
c!o!h-u Altes gidecei<. Prenses ya yapılan bir akında evvelce 
sizi çok seviyor, b n de sevi - bildirildiği g-ıbi altı değil sekiz 
yor. o fa sevi ·or. diit;ma.ıı !.syyaresi düşürülmüş -

Refika lı.anun f <.li lnı:-iliz tür. 
karısını Jıie sevmedi· icin k~n- Cumartesi günü hava kuv -
bura safa geldin el sırası- vı.:Uerimiz w c Bali.ık filosuna 
nı Mis Aglayellin biraz uzaklaş- !mensup gemilerimiz düşmanın 
ma na bırakmıştı. ikı destroyerini, bi.r denizaltlsını 

;\ladıre h nıma! ve mahru.k yüklü iki nakliye 

Tı1lbzon, 28 (a.a.) - G&nruk 
ve inhisarlar Vekili Rai( Karnde-
niz dün buraya gelmiştir. 

Fransa ve Fas 
Vichy, 28 (a.a.) - Atı: 

General Noguas Rabatda şu be
yanattıı bi:i:lunnluştur: 

- H.-.:tta büyük !edak!l.rlıklu-
pclı»Sma olsa, Fas'ın istikbalin.ı te 
min etmeğc hazırız. Fas, Frans~
y a ol:Jn itimndını muhafaza. etm..:k 
teu.ir. Fran.~ .da h5:mt millet vJ.-

zif~iot ifada kusur ebnıy~elttir 
lki n1emlet~et1n mukadderatı lıir-

birine baglıdır. 

İranla Hindistan 
arasında 

Simln1 28 (a.a.) - H:ndistan 
huınımetf, Irana bir ticaret ht:"yc-
ti r;tin<i(;rmcğe Karnr vermiştir. Bu 
heyet, ıran piy::ısala.rı hakkında 

tetkikatta bulunmak üzere orada 
ik. :ıy kül.3cakbr. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Moilılef'de muhasara edilmiş 
olan iki Rus fırkası tamamen 
imha edilııtlş, 23 bin esir a
lınm1Ştır. 161 top, 89 tank, dafi 
topu. 750 kamyon elimize geç
miştir. 

Cenup cephesinde düı,ıınaru 
takip hareketi devam odiyor. Şi
mendifer hattı boyunca ricat et
mek istiyen düşmanın teşebbü
sü akim bırakılmı", mühim düş
man kuvvetleri tahrip cdibniı; -
tir . 

25 ve 26 Temmuz günleri Al-
man hava kuvvetleri 3!2 Sov -
vet tayyaresi tahrip elmi.~tır. 
• Bunlardan 174 ü hava mu
lıarebesınde, 168 i yerd.~ tahrip 
celiLmi~tir. Alman hava kuvvet ı 
!eri Sovyet geri hatlarına ve 
Moskovaya da taarruz elmiş -

(Sa, tarafı 1 lncJ aatıifCHle) 

taraftan Amerika mümkün ol
duğu kadar ve derhal Çine de, 
Rusyaya da yardım etmeğe az
metmiş bulunmaktadır. 

Hopkins, beyanatına şu su
retle devam etmiştir: 

Önümüzdeki sene zarfında 
İngiltereye ne miktar tayyare, 
tank. top ve saire gelebileceğini 
s;zıerc doğru olaı·ak söylı>mek 

isterdim. Na;,iler, hicbir zaman 
memleketleıiınlzin müşterek ha 
va kuvvetine karşı kendilerini 
himaye edecek derecede hnrp 
fabrikalannın faali 'c•tini ileri 
götürc!l.liyeceklerdir. 

tir• (Baş tarafı 1 inci uhifede) 

Odesııya hüeum İngiliz avcıları ricat etmekte 

Mal!aya hücum 
Berlin, 28 (a.a.) - Dün gece olan Iıücumbotlanna yardım 

sa va~ tayyarelerimiz Odesa ii- icin gelen düşman ta yYarelerile 
manını mükerreren bombalamLj karşılaşmışlardır. üç diL•man 
!ardır. tayyaresi denize dfuıürülmüş -

Tahmil ve tahliye tesisatına ı 
isabetler kaydedilmiş ve ıı;ri tür. Bir İngiliz tay;yaresi kayb-- Şu cadaloz karıya öyle bir gembıni batırmışlar ve bir sa

tutuluyorum ki alima!Jalı bir bil muhafa.:a gemisini kulW.ıı.1-
gün o sıska gıı"tlağını ~ık1p ge- nııyacak bir hale getirnıi~lerdir. 
bP?"tece<.{im ı: ·y r. Biçare kan- ' Bir Alınan fırkası imha edil
buru öyle climn avcunun içine misti. Bu hareketin ta.fsiliitı şu-

ilk Frarısız tayyareci
leri Şamda 

Kudüs, 28 (a.a.) - Afi: 

büyük olmak üzere yangınlar d.il:ınişse de pilotu kurtanlmış • ı 
çıkarılmıstır. . tır · 

) Fransız gönUllüJeri Şimdiye kadar alman rapor -
1 Paris. 28 (a.a.) - (Havas) !ara göre imana karşı taarruzu 

a.lmı>; ki. dur: 
Şahika hanım prenses Müni- Cepheye gelen yeni bir Al-

be<lc:n kendi · steğile uzakta <lıı- man fırkası kıtalarımıza t2.8r
ruyordu. Bir gün ınnibenin ıle ruz etmiştir. Cephe kuman±ını 
hıı!ıınduğu zi. fette bır dava fırkayı tutmağa ve ihata ederek 

l:lür Fransız kuvvetlerinin ilk 
t....'lyya ı ·e.leri, payitabtu1 üıreinde 

LÇtuktan sonra Şam'a \'3.Stl ol-
mu~lardır. Ya .. larında \'e t;atı~1n-

I 
dfı Loren haç ı ac,;ıkça görünC"tl 

tay~nre, ı;:okaklarda ve d.a mların 
tistunde toplanmış olan luılk ta
rafından hararetle sn13mlanmıy

tır. Tayyare, Fit:stin tarik.le dQ&.
rudan doL--ruya Kahircden gelnı ı ş-

l 
Ofi bildiriyor: selftz torpil gemi.si yapmış ve/ 

Pari.s gazetesinin bildiıtliğine bunların sekizi de tahrip edil - · 
göre, milli halk birliğine men - miştir. Mütearrız lmwetlcrden 

j sup 600 subay boL~vikliğe kar- hiç birinin kurtulmadığı hak-
1 şı harp etmek üzere gönüllü kay kındaki kanaati cumartesi ak-

1 dedilmistir. Bı.mlar Parisin ve şamı ne.şredilen hususi İtalyan 
dan bahsederken: imhaya kD.rar vermiştir. 

Ağ::ınelan: Almanlar ınüdafa tabiyesi tat 
Kaı:ı.bur ka.ııbnr üstüne bikine ve. siperlerımeğe mecb<rr 

ta.birini kaçırmılj. Al ~uha kesi- k:ılmışlardır. Bu esna.da. Sov -
len Münilıeye karşı yaptığı fal· yet tankları ve motürlü piyaıiı> 
soyıı bir türlü tamir edemiye- kuvvetleri düşmanın ihata.eJıu tir. 

j c'varmı;,. her tarafından ve bat- !iğde, refakat kuvvetlerinin u
\ ta vilayetlerden gelmişlerdir. 1 tebliği teyit etmektedir. Bu teb-

Alman ordmmnun tabiyesi zaktan infilfıkları müşahede et-
Sofya, 28 (a.a.) - Alman miş olduğu zikredilmektedir. 

"Welt Press,, ajansı, Moskova 

şırm tı. Yine böyle bir falııo ı Sabahleyin erkenden SoyYet linin beyanatı 
r"k büsbütün sövlivccei!ini _ tamamlamışlardır. Avusturalya Baş.veki- ı ile Leningradın Alman kıtaları . ·vvvvvvv•vvvvvvvv'"'"""""""' 

yapmak korkusu ile sokulma -ı bombardım~n _f ıloları A~an 
mağı "" söze karı~maınağı ter- fırkasının uzenne uçarak y~- s;dney, 28 (n.a.) - Avusti·aly..:ı 
cih ediyor<lu. lerce bomba atmışlardı~". Duş- baş\ekili M . "d:enzi .. yaptığı be -

NaJire hanım, pervanenin :ruııı.~pçı.u;u. tank dafı topları yanatta demııtir ki: 

tarafından i~gali takdirinde bu
nun Almn.n - Rlll' harbinin ne
ticesi üzerinde kat'i bir tesir 
yapacağa dair ecnebi matbuat
ta çıkaıı yazıları bahis mevzuu 
ederek eliyor ki: 

Alman ba..şkumandanlığının 
hedefi şehirlerin i.;;ga.li gibi mu
vaffakıyetler araı,iırmak değil, 

ışığa düşkünlüğü ~ibı SE'r~te ile <lıger toplarıı:ı.ı .~ul_lanafll:1< - Son 24 '"atlik hiıdiscler A
kar.: mecliıbiyetile bir iki defa çenbeı:. yarmak ıçm u.mıdsiz hır 

1 

\"UStralyanııı hı.; det!lse iaıpara
Miinilıeye çatmak ve onu eline teşebbuste bulunmuştur. wl"lugun diı:er kL<ımları deı-ec<> -
almak istemiş, fakat meseleyi Fakat her tar~ _topçtınıu · ı •inde tehlikede oldui:unu &O-•lcr
derhal anlıyan İngiliz karısının Zt.Jn ve mıtralyozlenınızın ate- mıştir. Herk .. kendine duşen fer-
istiskali kar~ır.ında bnndan vaz şıyle karsıla~mıştır .. ~nk. dafi di ,·azifey; yapmalıdır. Sınai kav-
ge1;meie mecbtır oltn~tı. 1 toplanınız duşı:narun yırmı f:n.n~ gaları mahkemeye tevdi etmekten 

•r· A 1 h kk da Ref"k kını ve hafif zırhlı otomobılini ınıtina eyliyenlcr veya i!tirak vo 
"' ıs g aye a ın ı ıı talı · tın ""'· j k k 

h ... rıp e ı9....... arga~lı lar ~ıkar::ınlar vat.an anıma savurdugu küfür!eri, Alınanlar fukayı bekleyen hamidir. 

1 fakat Sovyet ordusunu imha et 
nıektir. Bu hedefin tahakkuku 
iyi tedkik edilmiş Alman plan
larının tatbikine bağlıdır. 

eskı k.uY':"~ acıslle ~m yerınde muhakkak akibetten kurtar • 1 
b.1;1ldugu ıçın onu. brraz . <.lalıa mak ı·çı'n cepheden taarruz et- M. Menzi .. ııunu ilive e>!mi4tır· 
soy! tm k k d 1 l - 1n.ci1terenin hiç bir yerinde 

. c e ma sa 1 e eşe ıyor -ı mı·şıero·ır. Fakat bütün tayyare-
du 1 memlektti iç-in i ten.ilen en do-

• V . .. • d ı !er düşman için pek büyük za- layı .iiy .. i menfaatler ıöulen tek 
h - allahı yerden gog

1
e k.a ar yiatla tardedil.ınıştir. Çevrilen 

aklı~nız hanım efendL Bıçaı:e bu fırkanın ateşi ve müdafaası bir insarı gönnediaı. 
::z~agı:oın 3u kar;nı~ elinde .~sırı saatten saate azalıyordu. J 
'O. bı kaldıgım gordukçe yure- 1kinc · !?"tin ün sonunda kıtala-
ınm h I ı ı ı,, 
" ı ıı o uyor · 1 rımız taarruza geçmişlerdir. 

Refı~a: . . . Tank birliklerimiz düşman 
- Kabahat kendının ! dıyo~- ba.taryalannın ve nııtralyözlerı- ı 

d~. Ben onun yenn<lP olsam. hıç ı nin geri kalanını da tahrip etmiş 
ooyle tclkıue kapıl1r mıyım . !erdir. Tanklarımız ve cesur 
. - Ne yap~ın? Elınden ne ge- , piyademiz düşman fırkasının 
lır? . . 1 birliğinın üstüne tılmıştır. Sür 

- Elınden her şey gelır: Ca- atlc ilerhyen tanklarımız Alman 
d_ıyı ko\'sun. Bır aıle t~ıl et- askerlerinı ezmışler ve yakın - . 
sm. rahat ı-.ıhat otu~sun. .. .. <.lan mitralyoz ateşıne tutmuş

.. - Biçare sakatlıgmı ~u - lardrr. 
nuy r. . tık mahinıata göre. 4.000 Al-

- Sakat olsun. Ben evlenmış. man asker ve subayı muharebe 
dogurmus. doku.ıruı.s ne kanbur- meydanında i:ılnı,.ür. Hasta 
lar biliyorum. bs.kıcılar da 3.000 fazla yaralı 

.. - Doiru. Bahusus bunun bü toplaını.~lardır. Pek çok esir a-
Yük t;erVeti var; . lınınıştır. :Mü.teaddit tank bir 

- öyle ya. l\okoz clelıkanlı- çok kamyon ve ınotoııiklet, 40 
dan_ bol ne var? Alimallah m~ tank d:ı.fi topu, 12 ağır ve 8 ha
tclı;:e kurşıw. atan .b;r fakırle fif top. 20 torpıl makinesi iğti
cı len><.ın, herif sarı lıralarm aı,- na~ olnnınuştur. 
k_ından "kanbura " n·i bovlu, İmha edilen frrkanuı geri ka
surahı endamlı sevgilim!,. dıye laıu bozgun halinde kaçmıştır. 
hıtap cdeı Nadire hanım. Refi- Senf'tler Smo.lo>wık 1 rbiui 
~n hanımefendinin "kokoz deli- • ilazalllDI!' ıt.r 
Ka~lidan bol ne var?., ciiın- Moti:ova. 28 ( .9..) - Reuter 
Jezmtle_ kendine karşı bir telmih aja-nın hususi ınuhabıri bil - ı 
hıssettı. . . diriyor: .. . 1 

- Çok haklwnız efendıcı- İstihbarat uro.ı.u reı$ muıı -
ğım' dıyerek U7.a.kla ırken ken· vini M. Lozovskı J.ün g,azeteci-
di k~ndine: !er toplant>sında demiştir ki: 
. - Z-Orla değil ya. Allah ka- - Smolensk büyük meyd".11 
nıııı lllC$e odunu gibi halk et- muharebesi hakkında henuz 
m·s. Hi~ şüpbesiz bu sözü malı- tafsilat veremiyeceğiz. Fakat 1 

s.ua ııarfetti. Alacai;ın olsun ... bunu yakında yapacağız. Çünk_ü 
Sanı)·"ye yuptığınıın bir ini burada nihayet Almanları ına~
dt 8!llla Y.qıarun inşaall:ıh! de- lüp ettik. Bu, senelerce tetkık 
di. edilecek bir meydan muharebe-

Köşkiin her tarafına yayılan sidir. . 
dııvetlileriıı aralarına karıı,tı. M. Lozovskı, Ru:s - Aln1:ın cep 

Büyük salonun önünJeki la- lıflf'.ini muazzam bı~ Verdun ~u- j 
ra:ıdıın Bo;;az. etrafı mor <.la if- retınde ~svır etmiş ve demı~-
larla çrrçeve.ı~'!lmİ~ ufak aôJ .<:' tir ki: -
!er gibi görünüyordu. "· - Almanların tasarladıgı yıl-

ır!ık k ta.ne ağa~larından dırım harbi akint kalm!ştır. Al
tatlı b;r rüzgar süzüıüyor tabi- manların yap.tıklan anı taaıTu
at y:ıı:aş yavaş akşamın · koyn zu takip eden ilk gün}erde bazı 

1 
renk tüllerine bürünüyordu. toprak zi)'.aının hay!'tı bı~. elıeı;n 

Rı-fika hanımefendi Nadire miyeti haız olmadı~nı soyled~
ltanımdan aynldıktan sonra bü ğID:~ zamaı:ı. b~. kımseler ~u-ı 
yük ha\uı:un ortasındaki ada- balaga ettıgunızı zannettıler. 
run suyuna yakın bir serulinde Fakat So~yet!er b~rliği <!üzüne
otuınıu sofracılardan birinin !erce srnaı mer~~ oldugundan j 
hazırladığı ufak bir tepsiden toprakl3.";'lln kuçuk bır kısmını 
-keneli tabirince. demleniyordu. feda edebı!tr. 
"Erkek kadın,, her kadehi yu- Reuter muhabiri, Ru.manl:'a. -
vaıiadıktan sonra baııJ<alanoda daki Ploesti petrol merl<ezını!1 
gôröp taklid ede ede alışUğı .. bir bom!'ardım~ hakkında tasrı
tavırla elini dudaklarının uze- hat ıstemem uanne M. Lo~vs-
ri"ı>Mn geçirmeden mmıelere ki gülerek Şt.J cı:vabı vermıştir. 
rağbet etmiyordu. - Ploesti mı? Bunun yalnız 

( .ArloAı 1lflr) ismi kalmıştır. 

Resmi v ususi 
üessese sahiplari

nin nazarı dikkatine ı 
(Ba' tarafı 1 inci sahifede) 

bip ve amirleri kanuna tevfi
kan örfı ldare mahkemelerine , 
verildiği 18 Haır.iran 1941 gün
kü yevmi Türkçe ve muhtelif 
L sanlarla çıkan garetelerde ya· 
zılmı~tı. 

Bu eşhas mahkemeleri esna- : 
sında bu gibi kanundan haberi 
ol.ınadıklanm ileri sürmüşlerse 
de kanuni takibattan kendileri-' 
ni kurtaramıyarak ekseriyeti 
altı~ar ay hapse mahkum olmuş 
!ardır. 

Bu hususda e.~haS!n noktai 
nazarlarını asağıya çekeriz. J 

1 - Örfi İdare mıntakası da-
1 

hilindeki yerli ve yabancı as -
kerlik şubeolerine kayıtlı olup) 
ta emsalleri celbeclilmiş olan
ardıın davete henüz icabet et - ı 

memis olanlarla sevkedildikleri l 
mahallerden 8aVll.\IDIU.Ş, izinli 
gelip te mezuniyeti biti™'" kı
tasına avdet etmemiş olanları ı 
her ne suretle olursa olsun giz
leyen ve müessesesi işlerinde 
çalıştıranlar, 

2 - Askerlik şubelerinde ka
yıtlı olup her ne maksadla 0- 1 
!ursa olsıın Örfi İdare ınıntaka
sında bulunanlardan kendi a,; -
kerlik şubelerince emsalleri cel
bedildiği halde icabet etmem:s 
olanlarla yine bıınlardan hakn 
bulundukla11 mahallerin asker· 
eik şubelerine yabancı kayıtla -1 
rını yaptırmıyanları veya bun
lardan sevkedildikleri kıtalar
dan Örfi İdare mıntakasına sa
vuşan veya izinli gelerek avdet 
etmiyenleri gizliyen, müessese
si ve iş yerlerinde çalıştıranlar, 

3 - Bu gibi sa~ar pek 
az olmakla bocaber hi~ bir va
tand:ı.ııın kanuni mahküıniyet • 
!ere uğramamaları matlup oldu
ğundan yukarıdaki maddelerde 
yazılı eşhası gizledikleri veya 1 
çalıştırdıkları kimseleri ait ol-\ 
duklan makamlara teslim veya 
ihbar etmedikleri anlaşılmca ı 
hakla. mda örft İdare Komutan 
lığınca taki1*t yapilacak örft 

Şimdiye kadar Alman baş -
kumandanlığı Sovyetlerin ann
dane mukavemeti, toprak arı
zalan ve gayri müs•it hava şart 
lan yüzünden müşkülata uğ -
ramıştır. Fakat toprak müşlı:li
latı ve gayri milsaid hava şart
lan Alınan ordusundan ziyade 
ricat etmekte olan Rus ordusu-1 
nu müteessir eder. 

Macar tebliği 
Budapeşte, 28 (a.a.) - Şark 

cephesi iötilıbarat bürosundan 
bildirildiğine göre Macar teşelı:
külleı-inin ileri hareketi devam 
etmektedir. Dü.'>'llan Macar kı -
talarını tanklar kullanarak dur
durmağa çalışmaktadır. Yolla -
rın müşklil şartlanna ve şiddet
li sıcaklara rağmen Macar kı-
talannın harp kabiliyetleri mü
kemmeldir. Macar zayiatı fev
kalade azdır. 

Fe menk 
Hindistanı 

( Baı9 ta-rafı Birinci sayfa'Cfa) 

1 
İngiltere ile müştereken tatbik 
edileceğinden icap ederse japon 
ticareti yalnız şimali Amerika 
w İngiliz imparatorluğu ile de
ğil hatta cer.ubi Amerika ile de 
müessir bir tarzda durdurula -1 
bilir. Çünkü japonya cenubi A- t 
merika ile ticaretini dolar veya 
sterling ile ve Nevyork, San
Fransisco ve Londra yolu ile 
yapmaktadır. Japon alaca.kları
nın bloke edilmesi, japonyanın 
dünya ticaretinin en bilyük kıs
mım müteessir edecektir. Bil -
bsasa japonyanın petrol, maden 
ve diğer malreme tedarikatına 
dokunacaktır. Emniyetle söyle
nilebilir ki, jıı.pnoya Amerika 
ve İngiltereden aldıklarından 
mahrum kalsaydı Çin harbine 
dayanamazdı. Eğer jıı.ponyanın· 
Wellesin dediği gıbi geni~lemc 
siya srline zorbalık veya zor -
balık tehdidiyle devam ederse 
kendisine İngiliz ve Amerikan 
mallanmn verilmesi durdurula 
bilir. 

Japonyanıo mukabelesi 
Tokyo, 28 (a.a.) - Stefani 

ajansından: 
Mançnko hükumeti, Ameri -

kan ve İngiliz kredilerini bloke 
etmiştir. Japonya da Kanadaya 
karşı ayni tedbiri kabul etmiş -
tir. 

İdare mahkemelerine verileoek
lrn anlaşılına.ktııdır. 

Bu husuııta. mü- sahip 
Jetinin gayet titiz davranmaları 
kendi menfaatleri iktizuından
dır. 

Hayırsız Adada cere
yan etten hadise 

( aa, taraf· 1 inci sahifede) 

fırtına bizi Sivri Hayırsıza doğ
ru attı. Şimdi rüzgiı.r fazla ol
duğu için .kayıkla Heybeliye 
kadar g;d<Illİyeceğiz. Kayığı mo
töre bağlıyarak bizi Heybeliye 
bırakır nusımz? dedi. Ben: 

Kayığı motöre bağlayaıııı -
yacağın:ı ı fakat eğ r isterlerse 
kendilerini motöre alarak Bur-f 
gaz adasında bırakabileceğimi 

söyledim. Bu söriiın üzerine on· 
lar adeta alay eder gibi: 

- İstersen sana 50 kuruş 
verelim de kayığı o zaman bağ
la, dediler. 

Esasen iddia ettikleri gibi ka
yık delik de.şik bir vaziyette de
ğildi. Bilakis sapasağlam, yeni 
bir sandal olup yelkeni ve dire- f 
ği, kürek takı.mı muntazamdı. ! 
Dedikleri gibi aç da değillerdi. 
Kayıkta dört karpuz, bır ekmek . 
ve bunlardan başka 2 tüfek ve' 
bir kaç tanede bıçak \'ardı. Hem 
havada da bir şey yoktu. Eğer 
hava hakikaten rüzgarlı olmuş 
olsaydı onlar Sivri Hayırsız 

ada.dan, Yassı Hayırsız adaya 
kadar kayıkla nasıl gelehilirler
di? 

Fırtına en çok o mıntakada 
şiddetini göı;terir. Bunlardan ) 
maada iki tane de balıkçı kııyığı 
vardı. 

Görüyorsunuz ki, hadi.ı;e on
ların dediği gibi değildir. Ben 
onlara dediği gibi: • 

- Sizi mDtöre bağlarsam iki 1 

şiŞe fazla benzin yakacağım de- j 
medim ve kat'iyen de deman. l 

7. Ağustosta 
--o--

Milli Piyarıgo İstanb.ulda 
Çekiliyor Büyük İkramiye 

( 20.000) Liradır 
Milli Piyango istanbulda çekıHyor 

Büyük ikramıY9 (20.000) lirac!:ır. 

7 A~tos t:ıri ·ni ha ruuıcbn r:"l.-

i 

ka.rı ,rınu.. 7 A~ustosta t..-lih .l!«"\"Eİ; , 

ı·cfah.ı. İibnbuldt.t T - ' :ı ıneyd.;ı

nında talihliltt ar-asında !.aksim ede
ce.}: tir. Siı.in de bu talihli ter nra :..ın-1 
da bulunnııyara&ını:ı.ı kım iddıa (..'Ö:e
bılir. 

llıi.i lira.Mk tam bil~ \ ~-ııııauı bir 
lirahk ynnrn bilf'U~ ~nsını.zı bir ck
ne-yiniz. Btiyük JkrnmJ)·e (20.0~0) 

lıı·adır. Bundan bae'ka ıki t~r.c 

(10.000l lir bt, dört ta- (:>.OGO) 

liralik, ltıtk t:.!;r (:?.<>OV) lirahk, ı;ı!"k 

ta.Re ( 1.00&) lir:dılc, - , tane 
(5-00) liro rt' yi.1z U..n~ (100') 
lirııtlık, dört yüz t:ıne- c 50) l""':".1k 
ikrarrlye vardır. 

Şıım• dikkat e<liniı b l>--t ~. 
tı yuzde 21 dm de bira>: !~adı<. 

Bu ('C!ltilişte 4119-Ulll! ha lknml· 
ye da&ı.'ılacal<tlr. 

Kontrol meselesi 

B en prensip itibariyttl 11&•, 

kil \11Srtalarıııda obnıı, . 
duhullyeJi yerlenle obuıı yapt
lan kontrol hareketlerine mua
nzun. 'l'ra.mvayda seyuhnt edi· 
yorsnnıız. Bilet aldık1an hmla.Q 
daJıil" .a sonra Jmrı,ıruzıı kontrol 
dikiliyor. Hele trann-ay kaJa
bıalık olunca bu kontrol meseıe..1-
böı<bütüıa ~bir~ alıyor. 
O ka!•iıe!rk1a ~ıımleklleri 
ıııJıab;u edomıl( OP41lerlıı.izl ._ 
n tınocak!ıuuz. Güc: ~a bula· 
caı.'ınn kağıt parçasını konlro-' 
lt-~ Ve bu her gün ı 
mülılıma.ıll)- tıckerriir l"Mcek· 
tir. 

Mükerrer kontrol 

y a vapnrlardıı.ki mW...rrer 
kontrollere ıııe diyelim? 

Birinci df'fa drı:ıiz ortıı1'1ııda 
kontrol geliyor. Zımba ile bile· 
tinizi dehııek suretiyle vame • 
siui yapıyor. Ayrıca vııpurda.a 
çıliıı.rkeıı ikinci bir kontrol ta
bi tutuluyorsunuz. Ymlt'ro& 
kiJ bir !OM: dar aralıktan gcıç
nıı.k ve biletini teker tl'kE-r nıe
mu~ venoek Jlle('burl:retlıı
dt>dir. Bu hem .!ruoıı.ıuı çok· ~'llktt 
ka~·betti.riyor, lımı de ralı.ııtsız 
hllyor . 

Duhuliye yerleri 

D ulmliye yerlerindf' bu 
konU-01 ~ nisbeteıı dıaha 

kibarca yapılıyor. Fakat omda 
da biletlerin üaerinde "Seans 
sonuııa kııda.r 'ili.klanını"" oı..c -
buridir,, kaydı giQe ~. 
Yani her nn bir lmntrole tabi tu
tul-.k t.Phdidi ( ! ) altmd:ısınrr.. 

Halkın namusunumu 

kontrol ediyoruz ? 

N edir bu kontrol an'aoesl 
w lwıt:!.lı~? Nedir bıı 

halktn naınusıında.n ~üııhe\> 
Bıı ı..ötü kOntrol it ğ1 bi• 

ze Fransızla.rdan g~i<;tir. Şi
mal memlııkf\Ueriııde, hıgil~ 
reele, Alınıı.nyada hiç bir vaJci• 
ha iş bu derece ·• tinıaI edil
menii:.ti.r. Hele Şimal ınmıle -
kfltlerinde kontrol diye bir şe~ 
bilinmrorz bile. Fr:ınsaya gt"lin
ce bu mütereddi memloket.te 
lcoııtrol esutı.r. Fakat biz ne · 
clt.ııı bu i5lerde Frıınsızlııu-ı tııJı:
lid elnı.i;Jz? Eğer Fra.ııbı:ı:lar kt'11 
eli lr:ı.lldannın oo.ınu~lanııdan 
~tiphc ecllyorlar:,;a vıırsııı etsin
ler. Bu bi7J :Wi.laı.ı!ar eUne>l. 
Onlann sist.cmleri kendilerhiıı. 
obunl 

·-Aşırı bir hareket 

G eçl'11 ~uı bir a,rhaJ.aş 1111 

kontrol rw.aletlnla ~-.. a1 
bir niimtını'Sbıi anlattı. l':ı:ı:u
giinleri inee saz çnldıron yıı.:ıılık 
gazinolıı.rclıın birinde lıir ıuü.~
teri i\ıeri girip bir oıasa.Jı işı;:ıl 
eder etnl<"L be:ınen g:w-sonla.r 
yak..sma yapışıp kon:..;omasyon 
parasını peıı;_,incn uhyorlw-, on -
daöı sonra .istediği çay, kalım, 
yahut birayı gctiriyorl:ınruş . 

Kontrol rezaletinin son ı;r r ~ 
deıii olı>;:ı bu a~,:ı lııı1"kPt ka.r· 
ı;ısında iltiBn g:ıyri ilıtiyari mii
h-e;;sir oluyor. Ynmuşal< Iıru;lt 
ı:e iyi hulitı ol:ın lı:ı.lkırnızın bu 
teın1zliğin.i ve saffetini bn clt'?'C
ce suilstime:I etme.k küstahlığını 
gÖ!'lte'renlt>r bu fena \'e ~" in 
harek"1terlııc.le ae:ıbıı. nP :ıııı.ma
na k"dıır devam edecelı.ler? 

MURAD SERTO(;!.U 

Cenubi Amerika 
daki harp 

Vaşinr:ton, 28 (ı:.a.) -- Eqmı.• 
teur lıültılmeti, birleşik Ameri
ka hükümetine resmi IJlr nota 
gi:ındererek şimdiki vaziyeti da
ha ziyade vahimlcştirmeklen ve 
hali hazır<'!ııki müzakereleri 
müşkülata uğratmakt>.n içtinap 
edeceği vadinde bnlunmuştur. 

Bu nota, Peru ile E']u2teur 
araııındaki hudud ihtilafında 
Amerikanın tava..<ıSutunu kklıl 
etmi~ olan B. S>.mmer Wı:llesin 
mesajına cevap ~kil etmekte • 
dir. 
,..,..,...,...,~ 

Mü~ssif Bir Ölüm 
E ·ki sadr;.'!zamlardan A\.·lonyc.lı 

Fcrıd Paş:ınm kızı emc.~li Gcnaal 
Halil Scd.!S'ir. r('fi,..ası Tokyo f!Uyı.l'k 
ElrUiği ikil'l<'i kAtib1 Yümnü Sedes.iQ 

anr..e~'.i 

Bayan Saniye SEDES 
t:Nnca bir hastalıi .. l•n snrıra YDPl
lilıı teda"iJe r.-ZD't<'?L Pa7:nr gunü göz 
l<rlııi d(inynµ .O•d.iyerı f.aparnıştır. 

Cenaı:a;; buıün, 'f viklye caıııi.Jıı

d~ i;41e n:ımau kılındıktan soora. 
l\umehhisarın.'-'.ki aıle rnakbcrKi.ne 
vazcd...lE.c..ekti:r-

• ... ·aı· ... ,.. 'urlki ro.b.cld c ylcye. 



ll ERGE LE C 1 İBRA H i M 
Yazan: M. Sami Karayeı _____ 57-•ı'J.okadi Zade Şekip 

( B•ı tarafı 2 inci aayfada) 

Korktum, mahcup ve mecbur 
kalarak sustum. 1 

Hakikat ... Şekip beyin - buna 
na benzer - garip garip halleri 

1 (Y E N 1 S A B A B) iN Bt)Ji'UK SiY ASI TEll'B.llld' j 
Üsküdarda meşhur bir peh

livan kahvesi vardı. Burası da 
geçit ve durak yeri idi. 

1stanbula her gün pehlivan 
gelir giderdi. Bu sebeple Rıı
melinde ve Anadolu da olan gu
reşlerden herkes elifi elifine 
haberdar oluyordu. 

Deli Hııfızın ve Hergelecinin 
de geld ı ç ıbucak şuyu bulınu~
tu. Hergeleciyi hasımlan bekli
yordu. Kandıralı ile, Kızılcalı in
tıkam almak istiyorlardı. 

Kandıralı ve Kızılcalı Her
gelecinin geldiğini haber almış
lardı. Kartal gürcşınde hasmı
nın ensesine yapışacaklardı. 

Fakat, bütün bunların üstün
de büyük ortanın en korkulu 
bir pehlivanı vardı. Bu, Herge
leci gibi yeni yeti§IDelerden bi
n idi. 

Bu pehlivanlar aslen Serezli 
itli. lstanbulda, Fatih medrese
sinde softa idi. Yani başısanklı 
medrese talebesi bulunuyordu. 
lsmi Ahmetti. Lakin, Hafız ıa
kabiyle yadediliyordu. 

Hafız, çok çevik, orta boylu, 
Karayağız bir pehlivandı. O va
kıtler medrese softaları pehli
vanlığa meraklı olduklarından 
Hafız da bunlar meyaıunda tü- · 
Nllli~ti. 

Hafız, henüz yirmi üç, yirmi 
dört yaı;ında idi. Tutuşları, ka
biliyeti, zekiısı, dayanıklığı dil
lerde destan idi. 

Hafız, ne Kızılcalı ile ve ne 
de Kandıralı ile karşılaşmamış
b. Hafiza, Kadirgalı Hafız der- ı 
!erdi. 

Kadırgalı olmadığı halde Ka
dirgalı denmesinin sebebi de 
dalına Kadirgadald pehlivan 
kahvesine gider ve Kadirgada 
soyunup idman yapardı. 
· Hafız, epeyce za.mandanberi 
güreşiyordu. Şurada, burada gü
reştiği halde nasılsa Kızılcalı 
v.e Kancliralı ile kanıılaşmamış-

1 tı. 

Fakat, Hafız, Kandiralının 
da Kızılcalının da namlarını ışit
mişti. Sonradan aldığı haberler
le de bu ilci büyük o.rta peh1:'va
nıru Ezen;eli bırahım ısmınde 
birisinin yendiğini öğrenmiş -
ti. 

Hafıza, Hergeleciyi şöyle ta- 1
1 rif etmişlerdi: 

"Kumral, ince uzun kemikli, 
hafü okkalı, pos ve gür bıyıklı, 
gayet oynak ve usta.. cesur, 
nefesi çok, hameleleri bol.,, ı 

Ha!ız, Cindi meydanındaki 
pehhvan kahvesinde Ezerçeli 
lbrahiınin ustasiyle lstanbula 
geldığini haber alınıştı. Kartal 
güreşine iştiri.k için geldiği 
muhakkaktı. 

• • • 
Kartal güreşine her taraftan 

seyirciler gelmişti. İleri gelen 
pehlivanların hemen hepsi ora
da idi. At koşusu için de gelen
ler çoktu. Kartal o kadar kala
balıktı ki, adeta çadırlı bır or
dugii.ha dönmüştü. Ağalar, 
beyler, paşalar çadırlar kur- ı 

Muştu. 1 
Güreşler iki gün sürecekti. 

At koşulariyle beraber üç giin 
devam edecekti. Yaya koşulan 
da vardı. 

Güreşler başlamıştı. Desteye 
küçük ortaya çıkanlar çıkmış 
ve güreşmişlerdi. Cazgır, büyük 
ortayı meydana çağırıyordu· 

- Büyük ortaya güreşecek
ler meydana!. 

Kadirgalı Hafızdan kimsenin 
haberi yoktu. O, nam almıı; bir 
pehlivan olmadığı için herkes 
bilmiyordu. Yalnız, Kandıralı, 
Kızılcalı, Hergeleci, Tosun ıle 
meşgul olunuyordu. 

Hergeleci, gayet keyifli idi. 
Sıradan geçirdiği hasunları 
için bir an bile düşünmiyordu. 
~'akat Kızılcalı ile Kandıralı, 
Hergeleciyi yenmek için can a
tıyorlardı. Hele, Kızılcah, Her
geleC"iye çok kızgındı. Ne.sıl Kız
;;ın olma.cnn ! .. Hergeleci, onu 
ç:ı.bucnk yenmişti. 

Kızılcalı, Hergeleciye ve To-
ı;una karşı Kandıralı ile bir 
'ivgar bağdası kurmak istedi 

ıse de ~ok anut olan Kandıralı 
kabul etmemişti. 

Çünkü, Kandıralı, Kızılcalıya 
da hasımdı. O, büyük ortayı 
l>a.şlı başına çıkarmak istiyor
du. 

Büyük orta güreşine üç kişi 
ılaha varclı. 1''rlkat bunlar sa
yılı pehlivanlardan değillerdi. 

Büyük orta için güreııecekler, 
Hafız, Kızıfcaeı, Kandıralı, To
sun, Hergeleci beş kişi idiler. 

Üç kişi de şöyle böyle pehli
vanlardı. Tam sekiz kiııi edi
; ordu. Dört çift güreıı kıırula- J 
ı.uktı . 

Bliyii.k orataya so~'UI!anlar 
• ''°""gırın çağırın.asiyle kazan 
<libic~ gelmişlerdi. Asıl birbiri- J 

ne hasım olanlar ortada sicilli 
duruyordu. ötekilere kimse e
hemmiyet bile vermiyordu. Ha
fız da bunların içinde idi. Tos
toparlak, çevık, kara yağız bir 
delikanlı idi. Boynunda küçük 
bir pehliva.n muskası vardı. 

Cazgır da Hafızı tanımıyor -
du. öteki üç pehlivanı ise her 
kes tanıyordu. Onlar seneler -
denberi büyük ortawn içinde 
kalın.ış kalp pehlivanlardı. 

Hergeleci, Kızılcalı, Kandı
ralı, bu pehlivanları muhakkak 
mağlup ederlerdi. 

Üç, pehlivan beş on para par
sa toplamak için meydana çık
mışlardı. Hafızı da kimse tanı
madığı için ne Cazgır ve ne de 
hakem heyeti ehemmiyet ver -
memişti. 

Cazgır, güreşin aynrlı ve ~a
buk bıtmesi için çiftleri yaptı. 
Eşler bir kuvveUiye karşı bir 
zayıftı. 

Kadırgalı Hafızı, Kızılcalı
ya vermişti. Kalp iki peh~van -
dan birinı lbr:ı.himc vermı.ııti. 
Bir diğerini de Kandıralıya da
yadı. Ka'plardaıı ~'irini de To
suna eş tutmuştu. 

Cazgır, eşl<'ri i;i tutmuşlu . 
Kızılcalı, J{and1ralı, ·ı ·osun, Her
geleci kalp eş'criui çarçabuk 
meydandan çıkaracaklar, niha
yet başlıaşa kendileri kalacak
tı. 

Güreş başladı. Hergelecinin 
hasmı ağır bir pehlivan olmak
la çok kalp bir herifti. Hergele
ci, hasmını altıncı dakikada bir 
çapraz Uıplayarnk lıe.stırdı. Ve 
paça kaı.nak takarak mağlüp 
etti. 

Göz açıp kapamadan Her -
geleci hasmını bir elde yeniver
mişti. Zaten Hergelecinin Kar
tal güreşinde keyfi çok yerin
de fevkal8de hızlı idi . 

Güreşler, çok sünnetli, H:-r
geleciden sonra, Kandıralı da 
hasmını yirnti dakikada mağliıp 
ettı. O da gelip yerine oturdu. 

Ortada Tosunla, Kızılcalı 
kalmı.ştJ. Tosunun eşi de kalplı. 
Yenilecekti. Nitekim yarım saat 
sonra Tosun dn haınnını yendi. 

Fakat, bütün bu galibiyetlere 
ve mağlubiyetlere rağmen Kı
zılealı daha hfila basını Ha
fızla uğra.şıyordu. 

Cazgır, pehlivanları takdim 
ettıği zaman Kadırgalıya sor -
muştu: 

- İsmin ne senin?. 
Hafız cevap vermişti: 
- Kadırgalı Hafız!. 
Herkes Kadırgalı Hafızı o 

vakit tanımıştı. Fakat, neyin 
nesi okluğunu bilmiyordu. 

Hergeleci, Kızılcalıyı seyre -
diyordu. Fakat Hafi%, Kızıl -
calıya duman attırıyordu. Bir 
saat güreş zarfında Kızılcalıyı 
iki defa altına alınıştı. Sonra, 
pek mükemmel güreşiyordu. E
liayağı tetik ve çabuktu. 
Görünüşe göre, meşhur Kı

zılcah, bu Kadırgalı Ha!ızı mey
dandan çıkaramıyacaktı. Ha
fız. pttikçe Kızılcalıya güreşi 
bindiriyordu. j 

Hergeleci, Hafızın vaziyeti
ni beğenmemişti. Tehlikeli bir 
adamdı. Ustasına sordu: 

- Usta!Bu, Hafız da kim? 
- Bilmiyorum .. 
- Anasının malı bir şey? 
- Çok güre! güreşiyor. Hem 

de hızlı ve canlı bir pehlivan .. 

1 
Gürese ne kadar yatkın eli .. 

- K.ızılcalıyı götürecek ga
liba! .. 

- Böyle giderse bu herif bi
zim hepimizi de götürür.. dedi. 

Deh Hafız, Hergeleciye, Caz
gırı çağırmasını söyledi. Caz- ı 
gır geldi. Hafız sordu: 

- Usta! Bu, hafız kim? 
- Bilmiyonmı .. 
- Tanınmamış lıirisi demek. 
- Hiç bir büyük güreşte gör- , 

medim .. 
- Acemi diye Kızılcalıya 

dayadın amma, hapı yuttu Kı
zılcalı? . 

- Yenecek herif! .. 
Kızılcalı, belaya çatmıştı. 
Hergeleciyi de düş"nürken ı 

şimdi tanımadığı bir hafız, ona 1 

:;':~ydan yerinde ot yolduruyor - ,ı 

K.ızılcalı, ikide birde meyda
na göz gezdiriyordu. Meydan
da kimsecikler kalmamıştı. Her
kes kalp eşlerini birer birer 
mağlup ederek bir kenara çe
kilmi~ keyfediyordu. Kendi ba
şına gelen bela ne idi? 

Güres, w.a.dıkça uzadı . Ha
fız. güreş uzadıkça hasmına gü
reşi bindirdikçı- bindirdi. Kı
zılcalıda hayır ve ümit kalma
mı~tı . 

K.ızılcalı, Ha!ıza bir şey ya
pamıyordu. İki de bir hasmının 
altına düşüyor ve güç bela ya
kasını kurtarıp kalkabiliyordu. 

( Arka.'1 vur) 

eksilt değildi. Mesela 
A - Biz konuşurlten, oğlu 

N 8.sınn bi2e yaklaştığını go -
rünce, gizlice (rica ederim, bir 
saniye duralım! ) dedikten son
ra, Nasıra dönerek (oğlum, öp 
ağabeyin elini ! ) kumandasını 
verir ve hemen ilave ederdi: 
Mühlm ve müstacel bir şey söy
lemiyeceksen, seninle sonra ko
nuşalım. Şimdi biz bir şey gö
rüşüyoruz, ona devam edelim. 
Olmaz mı yavrum? 

Belli oluyordu ki oğlu Nasır
dan edebi sohbetleri gizliyordu. 
Niısınn böyle musahabelere 
iştirfık etmesine meydan bırak
mıyordu. Oğlunu uzaklaştırıp 
savdıktan sonra da, içini çeke
rek, izah ederdi: 

daaUeri kat'iyen şaşmaz ve sahip
lerini ~aşırtmaz. Israrla ARLON 

saatleri arayınız. 
Deposu: 

z. SAATMAN 
suıtanhamanl. Camcıbaşı han 

~ ........ llllllöll!:llll:l .. al ............ ı •• ~.n.b.u!İm .... .,.JJ 

FiKRi T. KARDEŞ 
OTOMOBiL VE MAKiNiST OKULU 

Talimatnamesinde bazı dejişıkliltler yapmıştır: 
Bundan böyle devrelerimiz eylOl. birinclkA.nun 
ve mart aylarında ba.şlıyacakbr. 

8 Eylülde açılacak yeni devre için yalnız pa
zartesi günleri ve 15 a&ustostan itibaren her gün 
öğleye kadar müracaat kabuı olunmaktadır. 

Yerimizin darlı.it dolay1sile isteklilerin gecikmemeleri l~z.ımdır. Ta!si
Ut istiycn1ere program. ıö.ode_rilir. Şi şli Ebekızı sokak No. 1. 

Karar hülasasıdır 
- Ne yapayım .. Ben (evl8.d Milli koruma kanununa muhaletetten suçlu Bebek Cevdet Paşa cad-

muhabbeti) hastalığına müsa- desinde 254 No. Ju dükkllnda tczgAhtarlıkla meşgul Aruıstas oğlu Nıko Pa
bım. Ben onun belki sebebı ha- pas hakkında lstanbuJ asliye 2. ceza mahkemesinde cereyan eden mahkeme
yabyım. Fakat O da benim ha- si neUcesinde suçlunun fili sabit 0Jduğu 1dan Milli Koruma kanununun 31 ve 
yatta ha.'isi devamundır. Ben o- 59 uncu maddeleri mucibince 25 lira ağır para cezası ödemesine ve yedi gün 
na liı.zım mıyım bilmem. Lakin, müddeUc de dükUnırun kapatılmasına ve bükmün kat'ileştiğtnde ücreti 
O benim 18.zimei mevcudiyetim- suçluya aid olmak üzere karar hüJAsasını Yenı Sabah gazetesinde neşre-

941/Ceza/746 

dir ; onsuz yruııyaınaın. İsterim dilmesine 29/5/941 tarihinde karar verilmiştir. (6362) 
ki o, edebiyatın elem ve ıztırap- ========================= 
ıanna bigane kalsın. Haşin de-
ğil , ancak kaskatı bir ömür sür
sün! .. 

B. - Üst.ad Şekip, basit ruh
lu bir zat değildi. Doğuşundaki 
yüksek kabiliyetleri, kendi ge

Darphane ve Damga Matbaası . 
Müdürlüğünden 

1 - Beş bin kilo Sudan zamkı kapalı zarl v~ bin be§ yüz kilo tutkal 
açık eksilbne ile satın alınacaktır. 1 

2 - Zamkın muhammen bedeli 5750 ve muvakkat teminatı .Ul,25 li· niş tedkik gayretleriyle, ta
mamlamıştı. Amiyane a!kidelere, radır. 
istihfafla kanmaz, yeri geldikçe Tutkalın muhammen bedeli 900 ve muvakkat teminatı 67.50 liradır. 
haşlayıp taşlıyw-a.k hlicum eder- 4 - Zamkın ıhalesi 14 Alustoe 11141 perşembe günü ı:aat 18 da idare-
di. &3erlerinde onun bu istib.za miz.deki komisyo.-.. da yapı1ac.aiından taliplerin kanunun tarif etbii vesaik ve 
ve hücwnları yer yer sırıtır. Bu-\1 muvakkat teminat ve teklif mektuplarır.ı havi kapalı zarflarını tayin olu
na bakanlar onu - Fikret gibi - nan saatten bir saat evveline kadar komisyon riyasetine vermeleri. 
menfi ve musır bir inkar miza- · 5 - Tutkalın ihalesi 15 Ağustos 1941 Cuma günü saat 15 de yaptlac•
cında sanırlar. Hatta Şekip ğından isteklilerin kanuni vesaik ve muvakkat teminat makbuzlarile bır
bey hakkında büyük bir mono- 1 Jiktc mezkılr gı.ln ve saatte mezkur komisyonda hazır bulunmaları lbım- ı 
grafi neşreden şair dostum dır. 
Hüseuin Avni, bır "'Ün bana & - Zamk ve tutkal mühürlü nlmuneleri ldaremw:e her gün ıösteri- 1 

hayretle dedi ki: lir ve eartnameler verilir. (6338) 
- Yahu! Ben Şekip beyi ======================================= 

sağlığında bjç tanımamışım. 
Ben onu koyu bir mütedeyyin 
sanırdım. Meğer o anut bir mün 
kir imiş. Allah taksiratını affet
sin. 

Hava Gedikli Namzetlerine 
Gedikli namzetlerinden 337 dofu mlu olup cvraklarıru tamamlamış 

oalnlar 30 Temmuz 941 tarihinde sevkcdileoeklerinden bunların çarşamba 

gumı saat 8 sekizde kurumda bulunmaları il~n olunur. . (8322) 1 

1 Devlet Demiryolları İlanları ı 
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ingiliz'ler Clelibolu'dan 
nasıl ve neden kaçtılar? 

30 nırteşrinde yanmada.ya 
ÇJktı. Sahilden ileri gitmeksizin 
inkişafı yirmi kilometreyi geçen 
Anzak cephesinde olup bitenler 
le Sovla ve Hellezdeki vaziyet 
hakkında fikir edinmek için altı 
saat kafi geldi. Bu mevzilerin 
her biri hakkında onların baş
lıca kumandanlarına cesaret 
luncı sözlerle hitap etti. Fırka 
kumandanlarını kendi.sile görüş 
mek üzere kolordu karargii.hla
rına davet etti ve her birini ay
n ayrı görerek onlara şöyle 
sordu: 

- Farzediniz ki, artık hiçbir 
takvi··· alnııvacaksınız. Halbu
ki buna mukabil düşman gayet 1 

büyük miktarda takviye almak
tadır. Buna Almanların ağır top 
!arı ve hudutsuz mühimmatı in
zimam etmektedir. Bu vaziyet. 
te mevzilerinizi muhafasa ede- ı 
bilir misiniz? 

nerin İ§İ idi. İşte biz bu a~ 
t.elgrafta Brltaızyayı temsil-~ 
den adamı ınil.yonlarea mııaıı-. 
kendİSİne İtim&t ettiği kendlDJ 
den emin, kararını v~lş ad,&' 
mı, ibdakar dehayı, tahakkurıı 
edilemiyecek kalbi buluyoruz. 

Fakat o bir daha değ'iQ 
Maalesef ertesi gün de şu tel· 

grafı çekti: 

Lord Ki~nerden C.eoonıJ 
Bird\'od's 

4 1kinciteşrin 191~ 
"Muadeleyi tetkik ettikçe hal 

çaresini görüvorum. Siz de ~ıt 
taraftan gizlice ve kemali sükU" 
ile yarnnadan askerleri geri ceıı 
mek için bir plan vücude ·ctiJ'l' 
niz." f 

"'mdi biraz da düşman s• • 
lan arasındaki vaziyeti göıd<"P 
geçirerek mes'ul Alman erka.ııı

Tamamile geri çekilrr.·~k ı nın ne düşündüğünü anlıyalı11" 
Tam General Monro'nun ı.,ı.ı~ 
Kiçnere Gelibolunun tah]i,·e~ 
hakkında telgraf çektiği 31 bl' 
rinciteşrin günü, Amiral l~ 
don Kayrer Vilhelme bir tel!:'."': 
çekmişti. Hatırlardadır ki. ~ 
zat fUzedon Paşa) Çaıı.sJd<"' 
m~vkii müstahkem ve bütün~ 
ğaz bahri müdafaa teşekkülle .• 
kumandam idi. Bu Alman sıtl~ 
ralı, ayın vukuatını hulAsa ed. 
rek telgrafında şöyle Qiyordll·. 

Böylece birçok şüpheli cevap
lar tonladı ve bunlarla lmroza 
döndü. Bir daha kumandanlığı 
dev&m ettiği müddetçe yarıma
daya ayak atmadı. Kendisi • ibi 
tahliyenin hudutsuz bir mrafta
rı olan erkanıharbiye reisi de 
karaya çıkmadı. 

1 llkteşrinde General Monro, 
İngiltereve gönderdiği te!arafta 
Gelibolu yarımadasının tamami 
le tahliyesini ve seferin kat'i 
surette terkedilmesini tavsiye 
ediyordu. 

Kendi ifadesine göre bütün 
bu teşebüsün, ın.evcut kuvvetin 
yüzde 30 veya 40 kaybedihnesi 
yani aşağı yukan kiri< bin zabit 
ve askerin zayi olınasile bezi -
mete müncer olması mukadder 
dir. Bu işi deruhde etmeye ha
zır bulunduğunu da ilave edi -
yordu. 

İki gün sonra Çanakkale or
duları kumandanlığı veki.letine 
General Birdvord'u bırakarak 
Kısıra gitti. 

1

1 

Kiçnerde değişiklik 

Heyhat.. monografi miiellifi, 
bu sefer onu büsbütün ters an
lamıştı, farlanda değil. Haki
katte Şekip; tıpkı Abdülhak ı 
Hamid gibi nıhaııl vecidler için- ı 
de çalkalanan sammi bir din-

- · ·• d ' ,,. General Monro'nun telgrafı 
dardı. Böyle oldugu ıçm ır '"ı 1 - Banliyö yolcu tarifelerlle zalıire tarilesı hari~ olmak üzere, ıl1omir Harbiye Nazın Lord IGçnere ı 

15 Ağust.os 1941 tarihindea itibaren: 

"7 Ağustos tarihinde \)9.Şll e 
yan Ar1burnu cephesi şimsundı 
yeni ihraç hareketinden s.011.~ •• 
di\şn anın beklediğimiz buY11

• 
taarrwıu yapılmadı. Eylül ~1ıı: 
nunda kıtatın nakli haberl~n~ • 
sık işaret ediliyordu. SeJAill c~· 
ten alman haberler, oraya ·;;ol 
nakkaleden asker na.kledİ\dl.n · • 
teyit ediyor. Ben şimdilik du\. 
manın ciddi bir surette h8;'P c,,. 
meksizin mevzilerini tahllYe • 
deceğini muhtemel addetıniY0 ~ 
rum. Dllşmanı burada koV11's. 
için tam bir topçu hazırlı~ ~· 
rurldir. Böyle bir hazırlıgı 11 
m.amlamak için de elde ~~,'!t 
veya elde edeceğimiz müb.ıı:ı.v·· 
kati değildir.,, 

l oşu ıa hazırlanan ~ dip.i intı!a siyaseti ya.pe.n müte- yolları esas tarifelerinin •6> olan emsali, nakil ücretlerine milı:ıhasır olmak bir yıldınm darbesi gibi çarptı. 
merridlere karşı - tıpkı Hli.mid ve tarile vahitleri ile hasılı zarbmdan çıkacak santim kesırleri santime ib- 1. Bu darbe altında, Kiçner, mille
gibi - asabi blı- dfuımandı. Bu liii edilmek şartile •8,3> e çıkarilaealrtır. timizin tahakküm edilemiyen 
hakıkatin en azametlı Burhanı 2 - Ana hat tarılelerinden: D D. 9, ıo, ıı, H, 15, 16, 17, 18; 19; ruhuna büriinerek dog-ruldu ve 

Bundan sonra Amiral tJ~ 
dan, birçok kısımları, bilb:i~ 
obüsleri sıra ile geri ~ı ıi • 
olan Boğazlar müdafaa sıstel'ıll' 

(Huzuru Hilkatte) "Hridir. 101 102 109 112 ı .,...... • • • şu telgrafı kumandan vekiline 
Sonra (ben Muhammedilik ' 201, 202, 203, ~04, 2os, 208, 208, 211, 212, 2ı3, 215, 217, 220, 222, 223; çekti: 

imanımı şu kıtada ifadeye çalış- 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 232, 233, 234. Le 
tım!) diye kaç defa kendi ağ- cMaktu ücretlere ait ııı. cü kısma> 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, rd 

Klçoerden General nin son derece zayıflalll~ 
Blrdvord'a dan mütevellıt tehlike sY· 

undan duydum: 24S, 244, 245, 2~. 247, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259. 
Ya Mnhaı:rsoed! Mudanya - Bursa tari!elcrinden: M. B. 1, 3, 4, 5. 

Semavi bir DMibimdir hl~ Samsun - Çarşamba tarifelerinden: S. S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 9. 
tutınadun bir yol, 

1 
Erzurum hudut tarilelerinden: 19, 20, 21 numaralı hususi ve tenzilli ta-

rifelere göre her mesafe için tahakkuk edecek. nakil ucreUerine ~ 5 zam 

1 

Bu vah.detgehde ııenden feyz 1 Y•Pilacaktır. 
a.hı.n şehralıtmı ba.'jlaı.. · Fazla talsiliit için istasyonlara milraeaaı cdılmeoi. (4280 - 5813) 

Hüılada.n sonra. en ulvi j =========================== 
teoolligii.Jısın Hakkın; - • 1 A . . . ti neniz üstünde Tanrının yagmur L N 

Semn fevklııde kmı vıı.r, Hazre !arı .. 1 · · bü'tün sırtın- 941/292 1 
Alla.lıt.a.n ,_~•~-. dann:~.~~.ş ennı ~ ~.u.u,.ı; Biga SUih Hukuk l'J'\.ahkemeaıinden: 

İşte bu imanlı, vecidli, ihata- Bir gün Şekib Beyden bir Karabıga nahıyesinde ot tüc-
lı zat; ruyadan ıfrat ~erece kor- mektup aldım; tstanbula gidi- corı Mehmet Kemal. 
karılı. Şe.~ıp bey n~ eh ıse. mu- yoruz, adresimi orada bildiri- Bıgada tuccardan Hılıni ve Emin 
hakkak dun gece ıyı b!! r:uya - rim! diyor. Hayret etti~; .Yeri- ile şayian mutasarrıf bulunduğunuz 
dan uyanmıştır. Yok eger. •.. gam ni, yurdunu bırakarak gıdıp ls- tapunun 30/4/930 tarih ve 10 numa
h! kederli ıse m~tlaka _kotu bır tanbulda oturmaya sebep ne? rasında kayıtlı ve Karabiganın Kara 
r~yanın getirecegı felii.k.et bıçın Bildirdiği adrese (Darülfünun göz kuyusu mevkimde vaki 5114 

ışınıditden matem tutmıya aş- müderrisliği filan gibi bir nıe- metre murabbaında bulunan bir kı
amış ır. 1 ?) di ta tarlanın ştiyuunun izalesi hakkın- ı 
üstadın bu zWıru tashih ve muriyet mi aldınız· :ı:e. sor- da mumaileyhim tarafından aleyhi

ya hiç olmazsa kendisini bıraz durn. t.:evap şu meald~ ı~: . nize açılmış olan izalei şuyu davası
teselli için ne zaman söz açtım- Oğlum Nii.sır'ı kibrıt şırketı nın muallak bulunduğu gun için bu 

1 sa: 1 muhasebesine memur yaptılar. babtaki dava arzuhallerinden birer 
- Aman aman oğlum! dedi; Tabu biz de bütün ailece Istan- sureti namınıza tebliğ edilmek üze

sakın ha, Jiiyayı inkar etıne!.:.

1 
bula göç ettik. Tahmini~~. ha- re postaya verılJniş ise de bu namda 

Bu mesele ilimle, akılla halledi- talı bir isabet var: (Darülfünu- kimse olmadıgından bahisle iade e
lecek şey değil.. Ben, nefsimd.e na müderris değil talebe olmak dilmiş ve şu sureUe sizin nerede ol
tecelli eden yüzlercı; vakıayı bı; fırsatını buldun d~ektir.N amık duğunuz anlaşılamadıııından dava 
Jlp dururken. imkan yok, lıenı Kemal zade Ali Ekrem Beyefen 1 arzuhalinin ilônen teblilıinc karar 
şu kavi akidemden dondure- . . .. b' . d verilerek muhakeme 11/Eylül/1941 ı 
mezsin. Fi'len tecrübe ettiğim dının fuyuzatı ede ıye.s~ en günü saat ona bırakılmuıtır. 
h8dıselerin biri tesadüf, beşi te- nasibedar olmak da talıhımde i Binaenaleyh: Bu davanın muallAk 
sadüf, pek ala .. Bunun hepsi de varnuş .) . . . . 1 bulunduğu J 1/ 9/941 günü saat onda 
mi tesadüf? Eğer tesadüfse bile, Önceden de bilırdim .. Ali E!.k- ! Biga sulh hukuk mahkemesine gel
öyle serseri bir ra.stgeliş değil, rem Beye karşı son derece duş- ı· mediği.niz yevmi mezkOr ve saatte 
muhakkak bizce . bilinıniyen giz- künlüğü vardı .. Kendisind~n. bu mahkemeye gelmedığiniz takdirde 
li bır nıza.m ve ınsıcam altında kadar hararetlı muhabbetın se- muhakemenin gıyabınızda yapılacağı 
yürüyen bır tesadüfler silsilesi- bebini anlamak istediğim za- ilAnen tebliğ olunur. 
dir. Evet; izahına kadir olama- man şu kısacık izahı almıştım: 
dığımız her şeyi inkar etıneğe - Ali Ekrem Beyefendi Sü
meylimiz v.ar. Amma, insanlar, 1 Jalei Tahiredendir. Vatan şehi
hangı muşahedesıru hakkıyle di Namık Kemalin oğlu! .. 
izaha muvaffak o1;1"uştur za- Şekip Beyin, sağlığında, yaz
'-· . ~ ı rM·J··ye (suphe) mesl~ dığım şu mektubumla kendini 
gıru bır tarafa bırakalım. La- çok güre! tasavvur ettiğimi biz-

. Hu . .. tı ol.up duran ha- zat söylerdi: 
kikatlerı, mahza izah edemedı-
ğim için, inkar ile dılalı mutlaka Şeldp beye r•ı 
düşmcııne mahal yoktur. Senin şiirin; 3erapa bir derin 

C - üstad Şekip, çok yufka feryad şeklinde. 
yürekli bir zattı. Bir kimseyi ! Çıknr siıumden ahın, her nefeıı 
incitmek şöyle dursun, en sefil tadad şeklinde. 
bir mahlii.ka bile kıyıp zulme- Neden d~rı kahrolmuş tebes-
demeroi. Şefkati, marazi bir silnıler, deluınmda' 
ürat haddine varnuştı. Buoo 
rağmen balık avcılığına müpt&- Gülerken o.glAyan bir nağmedir, 
la idi. Sabah karanlığından, ak- tzdad şeklinde! 
şanı karanlıklarına kadar (balık 'l'eaadı nakşi alemden kam~
tu tacağım) diye elinde oltasiyle mış gôzlerin, belli. 

Ki der: /mhay hillcat gösterir, ; 
icad şekliıuk. 

Bu alem; hltnm tooutıu bulmuş 
bir ticare'tg<ih, 

Masarif ayııi <kfterdeıı geçer 1 

irad şekliııde. 
Bütiin esrarı keşfetmek nasib 

olmaz bu irfanla 
Eminim, cehle miinkad olmad<m 

:ı:ülıhad şeklinde. 
lılıwaffaksııı, btı şiiriıı mcthe 

W.yıktır senin, Ruhi! 
Tutup üstadı fımızir eyledin 

üstad şeklinde. 
Ruhi Naci Sağdıç 

------
["] Bu şiiri, Şelcibi pek ııevoo 

merhum Ali Hikmet Paşa da 
mnzbir etmiş -idi. 
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rinde ısrar ve HazirıW. 49 

~.,. -· lannda onun e 1 i n d e k 1 . tilP 
Pek mahremdir. obüs ve müteharrik top bil 111• 
Monro tarafından gönderilen teçhizat ve mühimmatıle_ ~10s 

raporu biliyorsunuz. Siı.i gör - mıştı. Bwıdan sonra AğU ·ı:ı 
meğe geleceğim ve yann akşam ile Eyliıl içinde ayni cinSte11 b~ı 
hareket edeceğim. Kumandan parça topu terketmeye ıneel<ılıe 
Keya'le görüştüm ve amirallığın olmuştu ki, bunlar çanak Jl'IU· 
Boğazları zorlamak için deniz - müdafaası için son derece ıer· 
den bir teşebbüse girmeğe ha- him idi. Vasıtalı müdafaa yit" 
zır olduğuna kanaat getirdim. tibatı o tarihte hepsi hepsı~t 
Bizim de karadan kendisine yar mi müteharrık parçadan 1 

dım etmemiz 19.zımdır. Bir kere kalmıştı. . un 
harp gemileri Marmara denizi- Çanakkale önündeki fılc;:1ıır· 
ne geçince, eğer Türkler Boğa- .Amirali dö Robek'in erk8n1 'Jıı• 
zın karasında mukavemete de- biye reisi komodor Keys. "ııl)l) 
vam ederlerse filomuzun mü - bu seferin başlangıcında fılo ııer 
himmatını, levazımını temin et- tam bir hazırlıktan sonr11 ,e· 
mek üzere Bolayır berzahını ele an Çanakkaleyi zorlayabıl~ı~r· 
geçirmemiz lazımdır. ğine ve kafi bir kuvvetle ~ 

"Saros körfezi nihayetindeki maraya getirilebileceğine biYe 
bataklık civarına bir ihraç ha- idi. Yazın, bahri erkaruha.r r • 
reketi yapmak üzere en müna- onun riyasetinde bütün tef~ştı• 
sip mevkii kemali dikkatle tayin rüatı ile bir plan hazırlaJJI bıl 
ediniz. Maksat iki taraftan harp Artık tamamlanmış oıan o· 
gemilerile berzahta bir hat vü- planın muhakkak muvaff3 l<

0 
e

cude getirmek olmalıdır. Böyle lacağını komodor Keys teJl1k01ı· 
bir harekete müsait olacak kuv diyordu. Onun bu fikri.J1e ret· 
vetleri tedarik edebilmek için ter amiral Vem,ys de he.fll; ~·,-
siperlerdeki askerleri asgariye le taraftardı. Ko,.ter anıir"' . .;c~ 
indirmek, hatta belki Sovlayı dem itibarile komodor J{eY" r~· 
tahliye etmek gerektir. Elde daha büyük hakka sahıptı· 11ı11 
bulunan en iyi kıt'aları Mısırda kat onun 18 Mart taarruzu~'~
bulunanları, sizin Aıızak asker- sonra nasıl ve hangi şer?-ı ~~· 
lerinizi Mondrosta tahşit ede - tında ikinci kumandanlığı tJl,ii' 
ceğiz. ı bul ettiğini evvelce izah e 

"Belki de filo kumandanlı - tik. .Ji:!İ 
ğında bir değişiklik olacaktır. Harp esnasında göster 

1
,.11· 

Kara harekatına gelince bütün evsaf onun konter amiral 0,1w 
kuvvetleri emrinize verilecektir. kiinden bahriye birinci lo.r_ ,s 
Kumandanları ve kit'aları dile- ğuno. terfiini icap ettirrrı':ite
katle seçmeniz lazımdır. Size ona bu mevkide harbin!. ,·J· 
Mande, Fanchane, Marchall, baki on dört cısında en ıı.ı; 11 

Peyton, Cadey ve Cox'u tavsiye zü~ tahmil edilmiştir. ,ıe-
ederim. Bu maksatla bir plan tı1iil 

ı · Bundan dolayı onun _1 c-
hazır amanızı, yahut sızce mü - ası en yüksek bir salii.hiY~~ • 
reccah planları iş'ar etmenizi • dı r ~ 
rica ederim. Bu sefer işleri sıkı seri addedilmek lazım .'.·;,,,be 

kal gcli!;elelim amiral do ı• J~' 
tutmak icap ediyor. ali 

"ilen, tahliye emrini kat'iyet (Çanakkaledeki filo kUlll ı·ilııı· 
le reddediyorum. Benim fikrim- ru) ayni zamanda hem er: ~ıı· 

harbiye reisi hem de i1<i11C1 ... cıı 
ce böyle bir karar bizim için en mandan tarafından ileri sür~t'if· 
tahripkar tedbir olacak, asker cın•" 
!erimizin ylizde büyiık bir kısnu mülahazaları kabul etnı , r 
nı ya ölüme, ya esarete süriık - ( ArkaSI vıı, 
liyecektir. -~-,. 

"Monro Sel8nikteki kuvvetle- Sahibi: A. Camaleddın S•'"~'" 
rimizin kumandanlığına tayin o- Neşrıyat Müdürü: Moc;t ç, .,.ı 
lunacaktır. 11 BasıldıJ?ı yer: (H. Bekir GUrs0Y'"~/ 

İşte bütün bunlar hakiki Kiç- . A. C....ledı!lo llaroco61· ,..at••' 
• 


