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...., 
Hasılı ne taraftan diilü

nülse bir takım mahzarlar 
6ÖCe çarpıyor. Halbuki ha. 
g4tm heklemeğe tahammü. 
lü yoktur. Bir dakika huliil 
edecektir ki iyi kötü bir şey 
yapmak Ui:zım gelecektir. 
Ve bek/emeğe, fazla clüşünL •nefe imkôn k•lnuy•c•kl.rj 

lluseyin Cahid Y AI.ıÇIN 

a
0 

ngıltere Başvekili müte
veffa. Chemberlain, Çe-

B ~oslovakya Cümhurreısi 
eneşe Almanyanın 28 eylül

~~ _Çekoslovakyayı işgal edece
gını telgrafla bildirmiş ve 0 ge- ı 
c~ rladyod~ verdiği bir nutukta 
şoy e deıruşti. 

ı .. .,,,J \,. 
ı • 

entrikalara Vazifesinden 
kanmıyacak Afmı edildi? 
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• . 1 r a n gazeteleri 
.M"dr.;-~,LJı . , lranda bulunan 

j Almanlar hakkın
daki propaganda-

• ya cevap verıyor 

Moskova radyosu 
Göringin Berlinde 
bir tahşit kampına 

sevk edildiği i 
bildiriyor 

ıran boton tetbir\er1 General Milchde 
alacak I 

Tahran, 10 (a.a.) - D.N.B.: tevkif o unmuş Mare~I ffi>ring 
Tahranda çıkan en büyük İran Londra, ıo (a.a.) ....._ Reuer: 1 haşı::üt kampına sevkedildiği de 
j?azetesi Ettelaat, lrana dair Mareşal Goering ile. mua,:ini sövlenivor. General Milch'in 
kasten çıkarılan şayialara kar- general ,Milch'in a.,k~rı vaz1fe- ele~ Gestapo tarafından tevkif 
şı vaziyet almakta ve şöyle !erinden affedildikl~rine dair o- edildıği bildiriliyor. 
yazmaktadır: !arak şayi olan hflberlerin Al-

1 
Yahudi menşeli olmasına rağ-

tran efkan umuroiyesini kız- man başkumandanlığının hu- men, Goerinı>"'in sayesinde en 

"Ne. müthiş, garip ve inanıl
maz bır şeydir ki uzak bir mem 
lekette haklarında hiç b' -
funı~ olm1yan . ır vuku
sında bir ırn .. msanJar ara.
bizler ~iper u~azaa _çıkmış diye 
gaz mask~lert~ga _ve zehirli 
bur olabileceğiz!.,,maga mec -

8ovyetler tarafından esir edilen Alman a.skerlerbıe sn ve yiyecek t.evzi olunuJok'-. 

~ tsadiyle çıkarılan susi tebliğlerinde, ne birinin ne yiiksek askeri mertebeyi ihraz 
bütün bu şayialar tekzip edil- diğerinin isimlerinin bu tebliğ- etmiş olan P"eneral Milch; 
mek zahmetine değmemekle lerde zikredilmemekte olmasi- Himmler ile Goebbelsin şiddetli 
beraber Iranın noktai nazarını le teeyyüt etmiş bulunduğunu rnenfııru idi. Berlinde general 

1 ALMAN-RUS r ~ 
L_ HARBi 

Sovyet tayyarelerinin 
Berline hücümları 

!{ALMAN -RUSl 
HARBİ 

. Bu satırlar 1914 - 1918 h 
f;n ~Yi~eslmin?1e t:sis edilmiş~: Berlin bildiriyor: 
l . c ı el nızam ve millet-er Cemıyetini t . 
mühlik ~ . e-!'rlelıne son 
bilirdi d~~~ı u~dirmiş sayıla
Yetini · Çünk';l Mılletıer Cemi-
bir d~l~~~. es~~ mütearrız 
rette müd f şı muşterek su
birler ittih a aadan ve zecri ted
nıuahed azından ibaretti. Sulh 
zam en.amelen aktolunduğu 
ne i~t· bunun ~ah.il ?labileceği-

ıınal verılmıştı. 

Sovyet 
tayyare 
zayiatı 
artıyor Fakat kısa bir tecrübe her 

:reınleketto "sokaktaki insan
ın,. yüzünü görmedikleri 

~~en hemen ismini işitmedik -
~n nıam1eketıerde bilmedikle- 1 Bütün cephelerde· 
~ sebeplerden dolayı çıkmış 

btaır kavgayı .. bas~ı!1llak ve mü- ki Sovyet tayyare 
arrız oldugu ılan edilen bir 

devleti t~p etmek için harbe zayiatı on beş 
ai~~ ıstemediklerini isbat b• • b ld 
~:ıştır, F!~.anın mağliıbiye- ını U U 

b . !-11 en bınncı sebebi bu bar- Bertin, 10 (a.a.) - Alman 
:ı. ıaternern k h . mek . . e ve arpten çekın- tebliği şark cephesinde ha.re-

"" ıçın her QAY k tl:a k (S f 3 ··t 5 d ) 

--o-

Almanlar 
itiraf 

ediyorlar 
Hücum neticesin
de Berlinde bü 
yük yangınlar 

ç 1 k t ı 
Moskova, 10 (a.a.) - Ofi: 
Tayyarelerimiz 8 - 9 Ağus

tos gecesi münhasıran istik
şa.fda bulunmak maksadile 
yeniden Almanya üzerinde 
uçmuşlardır. Berlin mmtaka-
sına yangın ve infilak bom -
baları atılmıştır. Askeri he
defler ve demir yolu merkez.. 

(Sonu sayfa 3 ıütun 4 de) "cmıayülüd'" ~ e a nma onu say a ıu un e 
ur. ~~--~----------~------------------------------

Bug" .. şün nl un ınustakbel sulhu dü-
rin e .. ~.r ve :müstakbel harple-] 

onune g"" k . t nl işte bö 
1 

.--.me ıs eye er 
sınd Y e hır hakikat karşı-

a bulunuyorlar. Ve ne ya
ı>acaklaıım tayinde tereddüd-

HARP VAZiYETI 
lere düşüyorlar. 
J>i 1:f r ~ısıın mütefekkirler var 
nı ~1.: hıln tamamen kalkması
, ' s a arın bırakılmasını dev
ietler arasında çıkacak ihtilaf-
~~Wdalet mahkE'.mesine veril
k . _ve beynelırulel bir zabıta 
UVV(ıb te<rki} ed'J · · · · Yorlar B ~ 1 ı mesını ıstı-

le ve ~l~l~ ha~a'lperestlik
tutınakla itl gozden uzak 
le bir müst;~bemloı'"?-.uyor. Böy-

, ' dunya · tesisini arzu etın ' nıza.mı 

h~en imkan~ı~~~~k!e~~ 
~ı. h.arp bıtınce beşeriyetin 

1 ınkışaf merhalesine muhak
kak surette erişeceğini iddia et
mek çok zordur Çünk" d 
admnlan 1914. - 18 ~ ~vlet 
kıı.nıldıkfarı ümidi rd arbınde 
., . h e e o kadar 
·\.:l ayal sukutlarına -
ltı.rdıı- ki şimdi t k ugramış
lata dS\lm .. 0 rar haya • 
lcri . amak ıçın kendi kendi 
Vi ııı zorlamaktadırlar. 1815 de 

R u s yay a yardım meselesi 
Rus ordusuna yardım mecburidir. Bu 

zarureti karşılamalı için Amerilıan ve 
lı~giliz zimamdarlarının müzalıereleri 

günün en mühim meselesidir. 

YAZAN: 1 
~mekli General Kemal Koçer 

Rusyaya yardım, büyük harp 
te de bahis mevzuu olmuştu. 
Rus ordusu bir çok şeylere 
müftekirdi. Fakat, bu yardımın 
akıp gitmesi için işlek ve emin 

bir yol yok gibi idi. Bununla 
beraber, o günkü vaziyet, çok 
daha müsaitti. 

İngilterenin en elverişli yar
( Sonu sayfa 2 sütun 2 de) 

. ya.nada Avrupanın m" te 
bıt otokmt hükümd.arları u:r -'!!!!!!!!!'!!!!"!~~~~~~~~!!!!!'!!!!~~~~~~!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!~~!!!!!!!!'!"!'!!!'!"!'!!!~ 

JJloslıova bildiriyor 

Cenu.pta 
Alman 
tazyiki 
artıyor 

81 Tayyare düşü
rüldü, bir düşman 

torpitobotu 
batırıldı 

Londra, 10 (a.a.) - Bir Al
man kaynağından alman haber
lere göre şark cephesinde şim
diye kadar 500.000 Alınan öl
müştür. Yaralılarla harp esirel
rinin miktarı bildirilmemekte ... 
dir . . 

Sovyet Tebliği 
Moskova, 10 (a.a.) - Sovyet 

istihbarat bürosu tarafından 
dün akşam neşredilen tebliğ: 

9 Ağustosta, kıtaıarımız, 
Kexholnı, Smolensk, Korosten 
ve Biyala Çerkof istikametle -
rinde düşmana karşı şiddetli 
harp etmişlerdir. 

Diğer istikametlerinde ve 
cephenin sair kısımlarında ke
şif mahiyetinde muharebeler ol
muştur. 

9 Ağustosta, hava kuvvetle -
rimizin muharebe meydanlarına 
düşman .zırhlı cüzütamJarma ve 
piyadesine karşı faaliyette bu
lunmuş düşman tayyare mey
danlarına hücum etmiştir. 8 A
ğustosta 14 Alman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. 12 tayyare 
kaybettik. Bildirildiği gibi 7 A
ğustosta 21 düşman tayyaresi 
yerine 81 düşman tayyaresinin 
düşürüldüğü tetkikat neticesin
de anlaşılmıştır. 

Baltık filomuza mensup harp 
gemilerimiz bir düşman torpi
tobotunu batırmışlar diğer iki 
torpitobotunu da hasara uğrat-

Sonu sayfa 3 ıUtun 3 de)) 

tasrih etmek laiınıdır. Moskova radyosu bildiriyor. Mikh'in te\"kifini müteakip 
İranda halihazırda glıya 1 Goeringin ne olduğu hakkın- Himmlerin emriyle Gestapo ta-

büyük miktarda Turist bulun da hiçbir malfımat yoktur. Fa- rafından ~ idam edildiği şayia· 
duğunu söyleyen, vakıaları I kat Bertin civar1füla bir ta - lan dolaşmaktadır. 

Londraya gelen 
haberlere göre 

bilerek tahrif etmektedir. Zira , -=-~-----------·----------------
İranda ikamet eden bütün ec
nebilerin muavven bir iş sahibi 
olduğu biliruxlekted.ir. 
Diğer taraftan, gümrük ida

resi ve hudud muhafızları, her 1 
türlü kaçakçılığa, memlekete 
tek bir tabanca olsun kaçak si
lah ithal edilmesine mani ohnak 
i~in hududu sıkı bir nezaret al 
tında bulunduruyorlar. Bina
enalevb iddia edildiği gibi ec
nebilerin İran dahilinde silah 
ve ünifornna tevzi etmekte bu
lunmalan aklın kabul e<lemiye
ceği bir şeydir. 

Memleketlerinin diğer mil -
letler tarafından karanlık bir 
haı·p sahnesi haline sokulma • 
sına riza gösterecek İranlıla -
nn bulunması mümkün değil
dir. 

Bugünkü İranı tanıyanlar, 
İrarun artık bu gibi entrikalara 

(Sonu sayfa 3 sütı.ın 5 de) 

lngilizler 
Avrupaya 
askermi 
çıkaracaklar 

Bir Amerikan ga· 
zetesi bu haberi 

ifşa ediyor 

Diğer bir kanaate göre 
ikinci cephe Avrupa 

haricinde kurulacakmış 
Nevyork, 10 (a.a.) - Busi· 

nes Wcek a"dmdaki mevkut ri
salede çıkıan bir makalede de
nilivor ki: 

1ngilıterenin Kıtayı istila hu
susunda plaruar hazırladığının 
son filemeti , İngiliz hüku.me -
tinin istilısa..latı müdüriyeti bü-

Japonya Siyama 
taaruz ederse 

-0--

''Neticesi 
çok vahim 
olacaktır.,, 

Avustralya hariciye Nazın 
dün sert bir beyanatta 

bulundu 
Sidney, 10 (a.a.) - Avust

ralya hariciye nazın Stcward 
aşağıdaki beyanatta bulunmuş
tur: 

(Sonu sayfa 3 sutun 4 de) 

Yunan is
tanda isyan 
başlamış 

--:ıtll«--

Sırp çetelerile Alman 
askerleri arasında mun· 

tazam muharebeler 
Londra, 10 (e..L) - Haber 

alındığına !'"Öre, Yunanistanda 
ahali müstevliye ka.rşı gittikçe 
isyankar bir vaziyet almakta -

(Sonu •yfa i sütun 5 de) 

Türk hava yolları 
ve hava postaları 

Devlet Ha,•a.yollan yolcu tan·arelerinr.len biri 

( Bu enteresan tetkik yazısmı bugün ikinci 
sahifemizde okuyunuz.) 

rosuna müracaat ederek tank ~========================== ima18.tının boonbardıman tay • --
yaresi imalatına tercih edilme
Sini talep etmesinde münde -
miçtir. 

Kahire, 10 <a.a.) ~ Rusya 
Sonu şayfa 3 sütun 3 de)) 

1 
Haftanın on sekiz, kırk do· 

kuz günü yakut bulihılirsiniz, 
fakat domates? Hayır! 

41nda. a:ktcdilen mulmddes ~: le~ devlet adamları tarafından! ederek beynelmilel mukavemet 
f~lnn (Vil~on) ve (Kl 

1
) mutarrıza karşı müşterek mü- kabul etmez bir zabıta kuvveti

!~1~~i'~dcıı. ~iynde ~:=~ dafaa esası üzerine bir sulh dil- ni vr.cude getirecekler, bu a
tırlatanl:m~nte edclıildiğini ha- zeni tesis edilince aradan bir meli bir tedbir olabilir mi? Bir ••••••~•••••••••••••••••
tercü.ı ınılr ~~u.yo~~~.:.uhi ha.J.ete 

1 

~atın geçtikten sonra yetişeeek kere sivaset adamlarının hak ve ::::: s p Q R •••••••••••••• 
İl .... ınsanları mesela Uzakşarkta adalet" uğrunda tamamen ob-

l< 21t.t.rıan.~a.:,da ~giliz devlet Y~ut herhangi bir müstemleke jektif bir görüşle dünya ihti- .. ~-,-·-
a.da.mlat'l kuçuk buyük bütun'" ugrunda bir harbe ta aft l~flarını halledebilmeleri akla rr -·· - .. ,_......, _.. ........... _.,._..,..__.,..._ ....... r_.._. --

FIKRA 1 

Yakut-Domates 
Hicap. 

Sonra pıdantanın, yakutun, 
züm.riidün aşağı yukarı piyasa
sı malfımdur. Domatesin asla! 

Çi.inkii o madrabaz mı, düzen
baz nn her kimse onun emrıne 
tibimiş. 

Yazan: Aka Gündüz Domatesin kilosu kırka! 
Dedi mi, yakutun kıratını 

An.karada şükür her şey var: otuz paraya alabilirsiniz, doma
Siyasi emniyet, dahili sükun, tes kırktan bir Rantim aşağı 

milli iman, az çok para, hatırı düşmez! 

d ı ı pabilmck 3.det . ~ r ar .. y~- uı. 
ev et er arasında müsavata lüyor. Sulhu ına lnlkansız go:u- sı<rar mı? Böyle bir ittifak 

her milletin Jıiırrtyet ve istiklal mek için dai uhafaza edebıl _ b~langıçta bü~ük ~ir hüsnü
hakkına dair ı:Sıksık kat'i te- olmalı ve har~ harbe hazır niyetle yapılsa bile .. bıra.z so~a 
nıinttt verdikleri halde şimdi lannııza siray~~ eJ;:_ndi. .hu.dut- dünyaya tahakkum şekline 
b
1 

u prensipleJ"den ayrılmamak- harı"cın· de ao··run" d~~.sı ihtunal tereddi edebilir. Böyle bir it-
ı.~.beraber beynelmilel münase- · · ~ uıru ahvalde tifak büvilldü, küçüklü diğer 
·~ l l bıle belki de sempati du,,...,.,adı d 1 ti . ok bır' lec:ımegwe ve 
dl.1 ber .. ~ e tatlı birer hülya adde- w ·ıı tl 1 h J~u. - eve erı az ç ~ e gmıız mı e er e inde hay t ·· · a ma 11C{:ek ümitler peşınde koş- t hlik tm a ı - yine bir kuvvet mm:~en~ı -
d ~ın nıahzurlannı göz önün- ~ğ~ e gös~!::n~lidir~ feda.kar- ramağa sevketmek gıbı bır ce~ 
. c. uttukJarını ve bunlardan B k bil lm reyan tevlit edebilir. 
ı~tına.p etını. k . tedikl . . u a 0 ~yınca eskisi gi- Hasılı ne taraftan düşünül • 
latı bi . e ıs enru an- bi kuvvetler muvazenesine av- se bir takım mahzurlar göze 
~e ~ r ifade tarzı Wdp etme- det etmek mecburiyetiyle kar- çarpıyor. Halbuki hayatın be~-
' l;' lrun.ışlardır. şılaşırız. Kuvvetler müvazene~ leaneğe tahammülü yoktur. Bır 
ka ilhaJtika sulh meselesiyle sinin ifade ettim manayı, dalınj dakika hulfil edecektir ki ıyı 
". r~;ıaŞmak 7.a.zna.nı yaklaştık- endişeleri ve silahlanma Yarış- kötü bir şey yapım.ak~ lazım 
i~r; ~ edilmesi lazım vazifenin larını pekala biliyoruz. Her gelec~ktir. Ve beklemege, faz
önu ugu bUtün azametiyle göz şey kabildir. Fakat bu harpten la düşünmeğe imkan kalnııya • 
leb·nde caırtru:uyor. Bir iki rnüs- sonra kuvvetler müvazenesine caktır. 
dU~d otokrat başbaşa vererek avdet etmek ihtimali yok gibi- Biz öyle zannediY?~ ~ bu-
etu:'~~ zorla bir nizam kabul d.ir. lunacak hal sureti şun.diki tah-
llli.id e ılırlcr ve yaşadıkları Şu halde ne yapılacak? Bir minlerin hiç birine uymıyacak
fak d

1
et.çe onu idam.eye muvaf •

1 

kaç büyük devlet hak ve adale- tır • 
0 Urlar. Fakat hür millet- tin muha.fa.za:n uğrunda ittifak • Hüseyin Clabid YALÇIN 

sayılır iş, yiyecek, içecek, seb- Gerç:i bu yaz günü böyle Ş{'y-
ze, meyva, okul, hastahane, ler bir şehirliyi ~yce eğlendi-
doktor, raporlu francala.... rebilir. Amma ne olur, bıra.z 

Dedim ya her şey, her şey da tohumluk hlyar, dolmal!ı.k 
var. Yenişehirin büyük bulva.- sakız kabağı da böyle olsa, ille 
nnda nefes alacak, büyük gar domates, ille domates! 
meydanında neş'e bulacak ga- Akli Rir ermiyeıı bir şey. 
zinoları bile var. İnsan bu domatese.inin kim 

Yalnız bir şey yok.. olduğunu bilse, yakalasa, kar-
Kırmızı domates! ş.ısına geçip bazı ve bazı şeyler 
Neden yok? Belki yüz sebebi söylese.. Emin olunuz ki yüzü 

var, belki hiç sebebi yok. Fa- kıpkırmızı olmayacaktır. Sura.
kat bir hakikat vardır ki şu- tını hicabından domates gibi 
dur: Ankara.da domates yok! kızartmamak için. Ne hui.n! 
Eğer bir gün Sandal Bedes- Utanma arlanma rengini bile 

teninden kırk dokuz kıratlık domates rengine benzemesin 
Dün Velıe:fendi Çaymn.da at yvwşlan ve Mocı.ı.k 1staıı-j yakut gibi bir kaç domates gö- diye esirgeyeeektir 

bul yüzme birincilikleri. yapıJmı '1ıı'· Bu husus1:aki yazılanmıza rür&eniz bu, bilmem hangi mad Bir domates için de bundan 
2 iııe.i. ve 4 üncü~ olmyuıwz. raba.zın lfttlundanmıe! fazla konuşulmaz. 

12 lf il .:::::::::::;;::::::;;;;:::::=:::::::::::::::::::::::::::.:.:.::::::::::.. 
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Tür 1 s 
Xürkiye Cümlıuriycti Devlet Havnvollan tesisinden 

sat ne<lir? - Suıni \e zirai gayeler - llava yoliyle ynpı

lan bir seyahatin zeddne ı>ayan yoh.'iur - lla'\'n. yollanmı· 
zın !:O 1:ı1ınasıııı remenni edelim. 

Yazan : Emekli Hava Bn. 1. Bedri Celilsin 

Tayyarenin en seri muhabere 
&:\· irtibat v::.sıta.s.ı olduğu ma
, lu dur. 
"" - ayyarelcr bu suretle de yal

nJ.J. harbe hizmet ederek tahri
J>at ve felaketlere sebep olmnk-1 
1a ·almıyor. Beşeriyet ve mede 
ni) tte büyük hızmetler edıyor. 

Tayyareler hududsuz sahalar 
üzeı ınde hareket (.>derler, yol 
istemez mania truıımnz. Kuaret 
li yuk k süratli vasıtalardır. 
İnsanlar onları istedikleri mak 
sada göre inş~ ederler ve ona 
göre kullanırl...ı.r. Bazı insanıyct
pen·erlenn dedıgi gıb.i tnyya
relerden nefret etme:.t doğru 
değıldır. Bir kaba.hat varsa o 
da 'r.ıne insanlara aittir. 
Tnrkıye cumhuriyeti devlet 

hava yollan; memleket müda
faas.ile de alil.kadar olmakla 
beraber medeniyetimize hizmet 
eden bu müessese 4 Ağustos 
941 de İstanbul - Ankara sefer
lerine tekrar başlamış bulunu
yor. Bundan dolayı bılhassa 
acele iş ve güç sahipleri ?.aman 
kazanmakla çok memnun ola
caklardır. 

Bu vesile ile hava yolları 
hakkında bazı umumi ve husu
si malfunatı hülfısa ederek oku 
yuculanmıza bir fikir vermeği 
vazife telakki ediyorum. 

Tesisinden malIBa.d; Hava 
yollarının ve bumı benzer sivil 
hava müessesclerinın ~çılma.sın 
da seri irtibat ve muhabere, 
sınai, ticari ve zirai, siyasi as
keri ve talim terbiye propagan· 
da gibi bir çok maksadlar görü
lür. Tayyareler en seri muha • 
bere ve irtibat vasıtasıdır. Ger
çi telgraflarda seri muharebe 
temin ediliı se de bu hem mas
raflı olur sonra gi2.li kalması 
icap eden şeyler vardır. Gerçi 
resmi muhaberelerde şifre kul
lanıulırsa da hususi muhabe -
relerde şif.re lnıllanılamaz. Bazı 
medlülleri bulunan ticaret şif· 
reler bugünün işlerini hallede -
mez. He lbuki tayyarelerin taşı
dıkları mufassal mektuplar ra
porlar eşya ve erzak niununeleri 
bu işlerin noksansı:6 yapılması
nı temın eder. 

Sınai maksadlar; bu henı ha 
va sa.nayiinin ve hem diğer sa
na) ıın inkişa ına yardım eder. 
Bızzat hava sanayii ıçın ışlet
me ve yer tooisatındn tayyare 
ve motör çalışnalannda.n elde 
edilec k tecrübelere g!;re bu iş
lere elverişli daha mükemmel 
tesisler ve malzeme yapılması-
na yardım eder. ı 

Dığer sınai tesisleı· için de 
tayyarelerle petrol aı anır. N&
bir mecralan tetkik edilir. Yol 
gtizerghlılan ta) ın edı.ır. Şehir 
planları yapılır. 

Zirai maksadlar: 7.irruı.tc el
veris1ı hali arazi sulama tcsısa
tı az zamanda ve mükemmelen 
tetkik edilir. 'Iolıunıla.ı saçıla· 
rak omıanlaı.- yctişebılır. Bu su
retle hava yollarından diğer ve 
aıt makamlar ıçin tayyareler 
çalı~c:ağı gıbı onlıı.r için ..ıyrı 
tayı areler dt! temın edilebilir. 

Sıyasi ve propaganda~ Bu 
maksadla tesis c<lilcn nava ııak
lı:; atı daha 7.ıvad · memleket 
işindeki hatlarda çalışaıılardır. 
Mcsclfı. C\i velce lstnnbul • Paris 
nra'!lnda Fronko Rtunen İstan
bul - B endizi arasında Aero 
Espeıı:s.c:ıo gJbi zirketlcr \:ardı. 
Lt. ft Hanza\ o. büyle bir şirket
tı. B1 L"lların gaye~ıı yukarıda 

S~NELIK 

6 AYLIK 
S AYLIK 
1 AYLIK 

140:> Krf. 2r00 Krf, 
760 • 1~50 • 
4-00 • 
150 > 

801) • 
ıoo ,. 

TAKViM 
HlllR 98 

1360 

Reccb 
17 

1 

GÜN .ı23 AY 8 

1 1357 

AS~STDS Temmuz 
1941 _29___.. 

geçen sınai ticari maksadla.rla 
beraber siyasi ve propaganda 
içinden propaganda ile iki mem 
leket arasında münasebetlerin 
çoğalmasına hizmet ederler. E
sasen zamanımızda iktısadcılık 
başda geldiğinden bunu sıyasi 
menfaatler takip eder. 

Talim tcrbıycden rr.aksad : 
Bir memleket hava yollaı-ında 
çalışan pilotlar i.izerinde uçtuk
lan araziyi ezberden bilecek 
kadar öğrenirler. Yabancı mem 
leketlere uçacak pilotlar hava 
yollarını hava şırtlarmı öğre
nerek uzun seferler için yetişir
l r. Meteoroloji (rasad ve istid
lah havai) ilmi havacılıkta ol· 
duğu gibi zirantte de ba~lı ba
şına bir ilimdir ve Ulemdır. 

Askeri tayyarecilik ile müna
sebetini şöyle hiılasa edebili
riz: askeri tayyarecilik teki b I· 
gilerin hepsi sivil tayyarecilik
te lazım olmaz. Fakat sivil tay· 
yarecilikteki bilg"lerin hepsi 
askeri tayyareciliı.te lazım a
hır. Bundan dolayı doğrudan 
doğraya sivil tayya:red yetiş
tirilen eşhas askeri kurslara tfı 
bi tutularak ordu hizmetine gi
rebihrler. 

Seyrüsefer ve emniyet: Bir 
tayyarenin muayyen usuller de 
lruetilc diğer bir yere gitmesi
ne seyrüsefer derler. Eskiden 
seyrüsef erler yerdeki nirengile
ri takip ederek harita ve pus -
la ile yapılırdı. Puslalar tayyn
rcdeki madr.ni aksamdan mute
essir olurlar ise de diizeltme 
usulleri \'ardır. Bir pusla umu
mi İf:.1:ikamctini gösterir. Rtiz
g"r atmalarını göstermez. Bu 
diişmeleri ölçecek aletler kul -
lanıhr. Zamn.nımızda radyo ile 
seyahat vardır ki bunda yol şa
şırmak yoktur. 

Pilotların müvazme hissi: Pi 
lotlar bu hissi ufuktan alırlar. 
Ufku görmiyen yani karanlık· 
ta ve siste kalan pilotun bu lıie 
si 7.ail olur. BwlClan dolayı ka
zalara mahal kalmamak iizere 
görmeden ucuş ll.lctlcri varılır. 
Pilot hiç bir sey göımeden bu 
aletlerle tayyareyi sevk ve ida
re eder. 

Tayyare ve motör tekniği: 
Son zamanlarda tayyareler em 
niyetlidir. Motörlcr g,arnntlli
clir. Pan ihtimali yok gibidir.~ 
Yolcu ve bü:Çük tayyareler çift 

1 
ve daha ziyade motörlütiiir. 

(Son",C:fayfa 3 sütun 7 de) 

ya a r 
(Baı tarafı Birinci sayfada) 1 

dıın yolu, bugünkü durumda 
batıda ve şimaldedir. Amerika, 
orta şarka da yardım için Kı -
zıl deniz yolundan istifade et
mektedır. Japonya ile silahlı 
bir ihtilaf zuhuruna kadar uzak 
şark Rus limnnlanna çıkarıla
cak harp maddeleri, Sibirya 
çıft hattile harp sahasına ulaş· 
tınlabilir. Ancak. pasifikte de 
kanlı hadiseler kuvvetle muhte
meldir. O sebeple, şimdilik te
min edilecet;i bıldirilen 40 mil
yon dolarlık silfı.h, vasıta ve 
malzemenin süratle yetiştiril -
mesi, tılverişli bır ikmal y,oluna 
liizum göstermektedir. 

Orta şarkın ıktisap ettiği ne· 
zaket ve ehemmiyet, Basra -
Bağdat hattına müracaate mec
bur etmiştir. Amerikan konoy· 
lan da, Rusyaya yardım için 
İran cenup limanlarına ve gene 
İran üzerinden geçirilmek şnr
tile komşu limanlara yanaşmak 
istiy bilirler. Ancak, İran öte
den beri bu badireden tam bir 
bitaraflık siyaseti takip etmiş
tir. Bu memleketin tarafsızlı -
ğına dokunulmadığı müddetçe 
orada bir geçit aranması düşü· 
nülemez. Tahranda yapılan müş 
terek siyasi tcş bbtislenn ne gi· 1 
bi bir maksad gUddüği.inü ve 
nasıl bir netice alacağını yakın 
da öğrenmek mümkün olacak· 
tır. • 

Bugünkü ajanslar, Norveç 
kıyılarında, ihraçları, karşıla
mak i.izere, tahkimat yapıldığı

Pazartesi 
()Ola ikindi 

, nı yaydılar. Finlandiyanın Sov· 
yetlerle ilk mücadeleye mecbur 
kaldığı sıralarda da, Norveç 
topraklarına kuvvet çıkarılma· 
sını tavsiye edenler olmuştu. 
Norveçle Finlandiya şiınade 
hemhududdurlar. 

GUnıı 
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9.14 20.SQ '3.11 Vasatı - ~ Bugi.in İskandinavya ynnııı 

nhi!'larla~ Umum 
u -r üğü müte

davi sermayesi 
art ı ı ıyor 

Ankara - 3G97 sayılı kanunln 
31.500.000 lira olarak kabul olunan 
inhisarlar umum ınudilrluğü rnütc
drıvil sermayesinin 36.500.000 lir:ıyıı 

çıkarılması hakkında yeni bir ka
nun lflyihası hazırlıınmı,,cıtır. 

Bu mutedav.U sermayenin henüz 
temin edilmemiş olan kısmı inhisar
lar umwn müdürluğünün 1938 ve 
1939 yılları varidat fazlası ve 1940 
mali yılı vartdat fnzl ının henüz 
hazıne:ve odcruncm ş mikmriyle kar
şılanacak, mutebakıs 1941 ve mu
teakıp mali yıllar \ andnt fazlasın

dan m hsup edılmek uzere Maliye 
ve Gumruk ve t hisarlar Vekfıletle
rlnce mU:;tereken tesbıt edilecek e
saslara gore temin olunacaktır. 

aı·e a u
a HAt ya-

asın 

n ası 

Ank:ıra - örfi idare kanununun 
baı.ı maddelerinın de!tştir.lınesi hnk 
kında Mılli r.Iudafna Vekıllıgince 

h:ızırl ... n n knnun llıyıhası alakadar 
encıımenlerin tetkıl.leı1nden geçe

rek son ieklinı almıştır. Lfıyiha Mcc
lısın numüzdek, top! ntısından bi
rinde muzakere cdılccektır. 

örfi idare kanununun degtşUrfl -
mesı ıst nen 5 inci maddesi Adliye 
cnı.:mnenincıe şu ı><"kıldc tcsbit edil· 
mistir: 

d. orf1 idare Komutanlığı rfokn
tındc a r;cri muhakeme usulu kanu
nunun 31 ınci ve 35 ınci maddeleri

ne tcvfıkLın lüzumu kadar m;ke!'i 
mahkeme teşkıl olunur. Bu mahke
meler toplıındıklan mahallln ismini 

taşırlur. Her mahkeme teşkil olur.an 
ımntcıkadn Ör!ı idare komutnnının 

inhnsı uzerine Millı Mudafaa ı\ldi

letlncc tayin olunacak bir general 

o yer Örfı idare mahkemesinın adli 
:lmırliğ ni yapar. 

örfı tdare Komutanının temyiz 
hakkı m:ıhfuı.dur. 

II. örtı idare mahkemelerinin asıl 
ve yede!~ askeri \ e asl.eri adll hn
kıınlerı, zabıt klitiplert ve dığcr me-

mur \ e mustahdemleri Mılll l'.'llida
faa \'ekılı tarafından intıhap ve ta- ı 

yın olunur. Askcrl nclli hakimler 
bunlardan bilfııl hakimlik etmiş o
lanlar arnsmdnn secılır. 

YENi SABAH 

• 
da re eyeti hesap arı ve 
Jantı arı muntazam eğil 

o -
• 
ş 

Ticaret V ekfiletl, bahçıvan, ı 
sebzeci ve manav esnaf cemi -
yeti idare heyetini feshetmiş -
tir. 

En kalabalık cemiyetlerden 
biri olan bahçıvanlar cemiyeti
nin idare heyetinin muntazam 
toplantı yapmaması ve cemiye
tin h :;aplarının muntazam ol
maması dolayısiyle açılan tah
kikat neticesinde bundan iki 
ay kadar evvel idare heyeti reisi 
Ali riyaset ve idare heyeti aza-ı 
lığından çekilmişti. Bundan 

sonra cemiyetin vaziyeti Tica- ı 
ret Vekfıletine arzedilmiş ve 
V ek filet yeniden idare heyeti 
intihabı yapılmasım kaıarL~ -
tırarak mevcut id0 re heyet"ni 
fesih karanru vermişti. 

:Mmtaka Ticaret MiiJürlüt-.rü 
esnaf mürakabe bürosu. <'Cmi • 
vet hesaolannı tedkik edLI-ek 
devralmaktadır. Bu iş bıtcr 
bitmez, yeni idare heyeti inti-
habı için heyeti umumiye top
lantıya davet edilecektir. 

~---------------~-----------------
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Çok ~rlak geçti ve seyi ciler tara
fı d- ..ı a aka ile tak~p edil i 

A:t yanşlarının beşinci hafta 
koşulnr1 diin Ve!iefendidc bü
yük bir meraklı kütlesi önünde 
yapıldı. Koşular heyecanlı ol
du. Yarışların neticeleri: 

Birinci 1wşu tSatıs koşu~m) 
Saf kan lngiliz at ve kısrak-

larına mahsustu. Üç at iştirak 
etti. Roi ı inci Mis 2 inci Form-

İlk m .: ·epı rde 
e ~ .c saf 

25 Ey Alde 
a: layacak 

Şehrimi?.deki ilk mekteplerde 
25 eylü1de tednsata başlan • 
ması kararı stınlmıştır. Bu 
yıl ilk mekteplere 1933 - 934 
tevellütlüler kabul olunacak -
!ardır. 

Orta meh1:eplerde ikmal im
tihanlan 25 ağustosta başla • 
yıp 12 eylülde bitecektir. Lise 
olgunluk untihanlan 18 eylül
de başlayıp 23 eylülde bitiri -
leccktir. 

sarj üçüncil oldu. Müşterek ba
hisde ganyan •lOO ve ikili bahis
te Mis - Roi çifti bulanlar 950 
kuruş aldılar. 1 

ikinci koşıı: 
Üç yaşında ve hiç koşu ka- 1 

zanmH..Ial§ yerıl saf kan Arap 
at ve kısraklarma mahsustu. 
Mesafesi 1600 metre idi. Bu ko
şuya üç tay iştirak etti. Meli -
ketülhava birinci, "Kuruş ikınci. 
Süleyk üçüncü oldu. Müşterek 
bahiste ganyan 100 kuruş ver· 
di. 

o çilncü koşu: 
lki yaşındaki saf kan İngiliz 

at ve kısraklıı.rına mahsustu. 
Mesafesi 1000 metre idi. Bu 
koşuya alt1 tay iştirak etti. 
Buket birinci Saron ikinci A'.li 
Şah üçüncü oldu. Müşterek ba-

1 hisde ganyan 150, ikinci üçtin
cii koşular üzerindeki çifte ba.;. 

1 liraya muk:ıbil 200 kuruş 
.,. ıı 380 plase 120 plase 175

1 
kuruş verdi. 

Dördüncii ko~ı': 
Beykoz koşusu j 

11 Ağustos lMt 

uhabere vası- Azgı h 0

zmetçi 
ar beyan a 
e m··ddet· 
-gu 

a a 
aat 17de 
anıyor 

Ellerinde manyatolu telefon, 
masa ve sahra t.elefonu, 1 - 4 
!kutrunda bronz veya balar tel, 
1 - 3 nu:ınara izolatör, telgraf 
fincanı, anten teli, potas kos -
tik, kuru pil, 50, 90, 120, 150 
voltluk anot bataryası, kömür 
çubu !u ve sair muha:rere ve 
telefon vasıtası b ılunduranla
nn birer beyanname ile vilfıyet 
v"ya lmymakamlıkl:ıra mümcn 
ata mecbur tutulduklan ya
zılnuştı. 

llüracaat için verilen milhlet 
bugün saat 17 de bitecektır. 
Va.: tinde hnber vermeyenler 
Milli Korunma kanunu hiikliM· 
lerıne göre tecziye edil,:c•• ·'er
dir. 

• 
ız BükreşE ~i 

gel • 
1 

• 
ır 

DiikrL'Ş büyük elçimiz Ham-
1 

dullalı Suplti Tunrıöver ve Pet
rol Ofisi Umwu ::Miidür: mua
vini Sedad, Budapeştc konsa -
losluğu Başkatibi Pertev dün 
Kapıkale hududumuzdan g -
dırııeye ~clnıişlerdir. 

Büyük elçi Edirneli gazete -
cilerc verdiği beyanatta me-
zunen geldiğini seyahatlnin ta
mamen hususi mahiyette oldu
ğunu ve bir haftaya kadar va· 
zifcsine döneceğini söylemiştir. 
Hamdullah Subhi Tannövcr 
dün şehrimize gelmiştir. 

J TıSAT 

Yaz ıa dokumacı
ar kocpe atifi 

Yazan : ULUNAY 

Arabacı mer.a.klı bir adam °"' 
lnca.k taligası gıcır gıcır ~ 
yalı, döşemesi tertemiz, hayva.ı 
nının ko.~an pırıl pı.nl yaıt 
nıyor .. 

- Haydi oğlum! 
Oğlu dedit;ri atıdır. 
Asfalt yola çıkıncıya. kadar 

atını ağır yürUttü. Asfaltı buı;.. 
duldan sonr kısa tırısa kalktı., 
Arabacı elindeki kırbacı sinelC 
ikovucu gibi kullaruyor. 

- Hayvanının tının açık d~ 
ğil ! dedim, biraz sılaştır da çn.4 

huk gidelim. 
Hayvanı sıkıştırmadı, fa ~ 

kat lmtlnmı kırmama t için e
lıyle damağının arasın lan pa· 
pağanlarla arabacılara mahsus, 
yazılması muhal bir ses çıkar .. 
dı. 

- Maşallah, hayvanına. iyi 
bakıyorsun, dedim. 

Benim bu sözüm hoşuna git;. 
ti.. 

- Evet, dedi, iyi bakanın ... 
Bakmazsam lınlımiz ne olur? 
İkimiz iki arkada.'1 gibi başbaıia 
verdik, ekmek parasını çıkarı· 
)•aruz. Onun böyle gösterişi
ne balonavm. Ya.~ı fazladır. 
tk.i sene e\ıvel aldığım zaman 
bana: 

- Bu hm-ada atı neye aldın? 
Bunun aı tık cahsacak hali 
kalmamış, dediler. Aylarca 
diıılendırdim, besledim, baktım. 
Kendine geldi. Arpayı kırdı • 
rır öyle yediririm; geceleri ça
lıştırmam ; on kuruş fazla ala.
cağım diye üst üste mü§t:eri 
almam. Hemen hemen hi~ kul· 
lanmrulıhrım içın kamçı masra
f mı da yoktur. Bu beni baba 
gibi sever; ben de ona evlıid 
gibi bakarım. Öbür arabacılal": 

- Senin elinde keramet var. 
Ba.kt1ğm at iyileşiyor.! derler • 
Bende keramet yok, insaf var. 

* Dün bizim gazetede ufa· 
cık bir haber vardı: ·'Ni§ant;a,. 
şmda \'ali konağı so~öında bır 
apartıman hizmetçisi çeşmeden 
su doldururken bir beygire 
vurunak istem." f:a.ka.t be.ygjr 
daha evvel davra.namk hizmet
çiyi çiftelcmiş . ., Bu habere hay-
ret etmedim. l<""almt havadise 
konulan "az,..oın beygir., başlı· 

III. Milstacel \'c z.-ıruri hallerde 
örfi ıdııre m, hkemcleri teessüs edin

ceye kadar ınnhalll hCıkim ve Cüm
hurlyct Muddeiuınumileri askerl ad
li haklm v:ızıfe.s.ını sortırler.> 

• 
1 

Kundurac ların 
1 kar yüzdeleri 

Üç ve daha yukarı yaştaki 
yerli saf kan hıgiliz at ve kıs
raklarına mahsus mesafesi 
2000 metre idi. Bu koşuya dört 
at iştirak etti. Karanfil birinci 
Romans ikinci Huma Hatun 
üçüncü oldular. 1 

Müşterek bahisdc ganyan 
110 plfıı:;e ıao plase ıoo kuruş 
verdi. 

İstanbul Yazına ve Doku - ğma şaştını. Hizmetçi çeşruE>ye 
mncılar Kooperatifi bu sene gidiyor, orada kendi halin ie 
ücuncü heyeti içtimaını yapa- duran bir hayvanı dövmek isll· 
caktır. Birinci içtima martta, yor. Ne hakla? On>..sım bilmi
ikinci içtima ise nisanda yanıl- vorwn. Bunu hisseden hayvı:ı.n 
mıs ve ha.yli münakaşalax ol- insa.nlaı·dan ne kadar ruhiın 
muştu. Çok uzun ve gürültiilü gonnu: olacctlt ki lıattiı. üze
olan bu içtimalarda, senelik hey rinde bir avuç arpa. hakkı bile 
eti umumivelerde görüşiilüp olmıyan bu fuzuli mütet"!a.\'11..e 
kabulü lazım gelen hususlar- basıyor çift.eyi. Şnndi azg111 o· 
dan bir kısmı azaya bildirilip lan bey<Yir mi, yoksa hizme~ 
tasvipleri almmadığındn.n böy- mi ... 
le bir karar ittihaz edilmiştir. Ben o civarda oturduğum için 

Bu içtima 20 ağustos c;arşam bu su ta.şıya.n ha.y\'anlar.ın sa.· 
Fiyat mürakabe koın.isyonu, I 

hazır ayakkabı satan mağaza
zaların kar yüzdelerini, ilk ka· , 
ranna nazaran tadilfıt ile ka-ı 
bul etmiş ve avakkabı cinsleri· 
ne göre yüzde 25 ıla 32 arasın· 
da kar haddi kabul etmişti. 1 Yalnız bu kararıu en ziyade 
piyasayı alfıkalandır:ın nok
tası, imalô.thane\erden çıktık· 
tan sonra müstelılike kadar 
maliyete ancak bu kar yüzde
lerinin ilfı.ve edilebileceği gibi 
tontan satışlarda toptancının 
nerakendeciye yüzde 15 tenzi -
lat yapacağıdır. 

Fiyat mür.akebc komisyonu -
nun bu şekılde yaptığı ilann ev
vela llisitk fabrikatörleri, son
ra da ayakkabı imalathaneleri 
sahinleri itiraz etmişlerdir. 

Bunlar, perakendeciye yüzde 
15 kô.r verildiği ha ide ·bütün 
imalat mcs'uliyeti Üzerlerinde 
toplanan kendilerine neden yüz 
de 10 kar bırakıldığını sormuş· 
lardır. Vaziyot tcdkik edilince 
bu husustaki ilanın yanlış ya
pıldığı, hakikatte kararın ima· 
lat sahiplerine yüzde 15, sa
tıcılara da yüzde 10 kiiı· bırak
tıt;'l anlaşıhnı~tır. 

musar.aaln.rı, bitmek bilmiyen 
silaha, vasıtaya ve malzemeye 
ihtiyaç gösterir. İki tarafın teb
liğleri baş döndürücü zayiattan 
bahistirler. Bu kanlı boğuşma-
ların devamı, ikmale vabeste -
dir. Hele Amerikan san'at mü-

seseleri, harp hayatını ya-
şatmak için, her şeyi hazırla -
maya funade ve kadirdirler. Fa
kat, ikmal yollan büylik harp
tekile mekis olmayacak suret
te çapraşıktır. Bundan ötürü 
liderleri işlek bir yol bulmak 
meselesi ehemmiyetle ilgilendi
r.iyor. Harp san'ati, güçlüklere 
hakim olmayı amirdir. Bu çok 
dikenli yoldan kimlerin ve na
sıl yürüyeceğini za.maaja anla
yacağız! 

Beşinci k-OŞ1i: 

Dört ve daha yukarı ya.5ta 
saf kan Arap ay ve kısraklanna 
mahsus mesafesi 2600 metre 
idi. Bu yarışa on at iştirak etti. 
Ve Sona biriııci Bozkurd ikinci 

1 
Işık üçüncü oldu. 
Müşterek bahis ganyan 300 

ba günü yapılacaktır. hiplerinin elinden neler çektik· 
lerini bilirim. Alimallah at değil 
kuzu olsa dinden im.andan çı
kar, canavaı- olurdlL 

plfı.se 125, plase 100. plfıse 700 
4 - 5 beşinci koşular Ü7.erindeki 
çifte bahis 200 3 - 4 - 5 beşinci 
koşular üzer;ııdeki Uçlü bahis 
525, beşinci koşu üzerindeki iki 
li bahiste 440 kuı uş verdi. 

At merakllSi bir dostumun 
hayvaıu bir gün nedl"n.se refi
kinıin elini ırurnuştı. 

Kendisine rast geldim, lı{ı.(.ii· 
seyi anlattı. Teselli etınek 

açı r 111 
l için~ - lfavvanlığl tutmuş! de

"'\ <lim. 
- Yok, dedi, öyle söyleme ..• 

Ha.yv.an hiç bir zaman öyle 
nankörlük yapmaz.. İnsanlar· 
la fazla temas ettiği iciıı in~ &.n· 
lıITT. tutmuş!. 

Saadet arkasından baka k d ·· şüp 
bayı an annesile niç · konu~ı ad ? 
Asliye ceza mahkcmclcrlnln c;. 

nündeki koridorda birdenbire bir 
çığlık koptu. lhtlyarca bir kadın 
genç bir kızın koluna asılarak ;ığ· 
lamağa baılamı~ı: 

- Oh evlldım nihayet seni bu· 
labildlm. Artık bırakmam, hiç bir 
yere bırakmam. Sen benimsin ve 
yine benim kalacaksın. 

Gcn9 kız, annesi olduğu ıınlaıı

lan ihtiyar kadını lstlhknr'a itti. 
M Ustetızj bir tebessilmle sırıttı ve 
anncalne arkaııını dlinerck pence
reden sokağı seyretmeğe ba!<tadı. 

Kadının bUtUn httaplarını cevap
sız bırakıyor, mUtemadlyen arkall 
dönük duruyordu. 

ihtiyar kadın ıae: 

- Tam altı ay yavrum, tam altı 
ay, ecnı nerelerde aramadım ki, 
peflnde dünyayı dolaitım, durdum. 
Nihayet seni buldum, artık blr ye
re bırakmam, doğru eve gelecek 
mı.tn? 

Gibi sözlerle mınldanıp duru· 
yordu. 

Fakat genç kız kadının yalvar· 
malarına, 11filamalarına hiç aldır· 
mıyor ve annesine arkası dönUk 
duruyordu. 

Adı Fatma olan ihtiyar kadının 
Saadet adındaki bu kızı, bir müd
det evvel birisi ile tanıpnıı, bu
luımuı vo kendlsHe evlcnme!ie 
karar vermiştir. Ancak Fatma, Mu 

radın evli ve çocuklu olduğunu 

öğrenince bu blrleımeye mlini ol· 
muş, fakııt Sıı:ıdet Munıdı çok 
sevdl~lnden kendisine kaçmıştır. 

Murad Saadeti evvcltl Kırklareli· 

ne gtıtUrmüş, fakat Fntmn da kı

zının arkasından oraya gelince, 
tutmuf, Ankaraya kaçırmıftır. 

Fatma Ankaraya gittlklcrlni öğ· 
renrnlf, buraya da gltml9, böyl ce 
Fatma klZ ile sevgilisini bütun 
Anadoluda tam 6 ay takip et
miş, nihayet lst.anbula geldikleri· 
ni ö(jrenlnce polise muracaat ede· 
rek Muradı kız kaçırmak suçun
dan yakıılatmı§tır. 

Şimdi Muract mevkuf olıırak bl· 
rlncl asllye ceza mahkcmeslndıı 

muhakeme edilmekte idi. Fakat 
sevglllalnl yakatııttıöından dola· 
yı annesine kin bafjlıyan kızı ken
disi için her ıeyl yapmaktan çe· 
kirmıeyen annesinin bUtUn yal· 
varmalarını rcdd~lyor, kendl1>lle 
konu9muyordu. 

Nitekim muhakemenin sonuna 
kadar da buna muvaffak olamadı 
ve kız §Chadetlnl Murad lelilndc 
yaptıl<U\n sonra ç•l<tı ve korJdorda 
uzııklaşmağa baıladı. 

Fatma, kızı Saadetin arkasından 
baktı, baktı ve dUflip bayıldı. Fa
kat Saadet bunu gördül!ü halde 
dönüp annesinin yanına gelme -
mlftl. 

ULUNAY 
::::-:;ı. 

MOTEFER~İK 

Muda ya vapur 
se er eri art n· I ı 

D~vlet Dcııizyollaıı i 1 tmtsi, 
Mudanya vapur sefcrleri,1i crl· 
tırınıştıF. Yeni tarife ile s"lı, 
perşembe ve cumart.e i günleri 
saat dokuzda hnrclt t edecek o· 
lan vapurlardan oonm birer va
pur daha tahrik cdileceh·tir. 

Bu vapurlar. saat 10 da 
kalkacaktır. ilave vapurlar, 
Mudu.nyadan ayni gün saat 
16.30 da hareket edecektir. Bu 
suretle İstanbul Mudanya 
hattında l er gün vapur i.)eye· 
cektir. 

Kaptan ve makinistlerin 
imtthanları tama11~l Jndı 

Kaptan ve makinislic:hı ter· 
fi imtih:ı: nları blt:mi~, netice, 
Münakalat Vekfiletino bil • 
dirilmişti. Haber aldığımıza 
göre imtihana girenlerin ek· 
serisi muvaffak olmuştur. .Mu· 
vaffak olanlar, IJircr derece 
terfi edeceklerdir. Muvaft:ıJ;: er 
lamıyanlar da, U.-şrinievvE>lde 
açılacak ilt inci imtihana giı cbi
lcceklerdir. 
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-Ö L E 11 AF JJ J 
uLuNAv ... TetrikaNo~4a CenuptaAlman1 ~Kısaltılın1s- Yunanistais- 1 İngiltere harbi 

F::~~~~i~t~:f~: ~~ t~!!!!~. 1~.~!!~ 1 
Ajans Haberlerf yanl(~~ .. ~~~!,:~.~~ 1 ka~ca.tır 

~ kitapçıya telefon etmek ve Hiç bir §eY olmamış gibi sor- mışlar ve naklıy~ vaı;>urlarını lngiltıeN',n~ Ma.drid elçisi dır. Sokaklarda toplantılar ve General Smuts bir 
·ım olduğunu bahane ederek du: bombardıman etmışlerdır. Cebclütt.arıkta. nümayişler menedilmiş ve b~ 1 

aşka bir yerde rand(}VU ver- _Ne tehdidi? Moskova. bombaluıdı . . La Linea, ıo (a.a.) - on: tedbirler alınmıştır. Halk bırl nutuk söy1edi 
ek ıa.zun geliyordu. Timarhaneye kapatmak teh- Maskova, 10 (a.a... J-:. Ofi. iıı.giıteı-enln ispanya biiyiik el- cenazeyi takip edebilm:k !çin 

1 Mektubu buruşturdum. Kol- didi. Bunun için ben lazım e Alman tayyarelen dun gec:e c;-isi Sir Samueı Hoar işpanyol müsaade almak mecburıyetın -
ğa. oturdum. Yalının bu sıkıcı len tedbiri aldını. istedi~.;izi Mo~ovayı bombardıman. e~ı~ hükfunetioin tahsis ettili bir oto- dedir. Sokaklarda iki kişiden 

ekoruna girer girmez başka • kolayca. vapaını 'aıcs gıAl lerdir. 8 Alman tayyaresı dü~ mobil ile Cebellıttanktaki tspan- fazla bir arada dola~mak ya-
y dil ünmi orum Bende tnı ~ac ınız. - rülmü~r. Ta.as ajansının teblı· yol tahdid hattını geçmiş ve tn- saJc edilmiştir. 

m ofu.raıc ~bedi kürek ceza ma ~la her vıc~ satın ala- ğine göre, bir takım Alman tay- gllız mıntakasına girmiştir. BU- Diğer taraftan Fransa<l.'ı da 
a mahkftm olmuş bir ınah • d zs J?:lZ ... z~ten sızden, ~r.a~z yare grupları ~l~ova ~~ yı.1k cl!;inln Cebelilttıınkta tngiliz ve -bilhassa. Lyon ve Saint - E- 1 

hali var. Etrafımda kendi- dan, lüksun~en _ve muhi~ınız- uçmağa teşebbus etmışlerdır. yiiksek zimamdarl:lrilc göı-ü~gi tienne gibi bilvük sanayi şe • 
e hak verdirecek kimse bula- neanb? kt~ar hıgrenıdyoruml kı bba- Münferit bazı tayyareler ateş ve ih."i günluk bir ikametten sonra hirlerinde itaatsızlık hareketie-

d ~ . . ır ımar ane uvar arı u h ttı bilin. ı d' ~ ı ı· · .. "1 ktedir a ıgıın ıçın mevhum şahıslar yalıd d h . 
1
. a m geçe ış er, ıger er . burada göriışmelerine dair rap0- rı goru_me . 

. s:ıvvur ediyorum. Bunlardan _an. a a ı;mnıs ~c ıyor. dafi bataryalanm.11.ı!l. atcşlerı runu ''ermek uzere Londraya gi- ~en hafta Norveçte örfi 
ırı iradeli tok .. r·. d" - · Şımdı boy le soyluyorsu- ve avcı tayyarelcrıını1..ın muka- deccği temm edilmektedir. idare ılan edilmiştir. 1 yıf it.c'· ' s~z u' ıgc_:ı n.uz. F:ı kat o altını· r parıltısile bil hücumlarile dağıtılmı lar- Alman işaal kuvvetıe.rine , ' 
nka~a :~ive ıuysa ; <bmlarh~~- sızi kafi derecede cezbetmişti dır Müteaddit yangın ve infi - Almanya.da ziyafetler bu kuvvetlerin idaresine verilen 

. ' yor ar ve 0 n mı- ı V"' i1ala ela cezbed 0 • • · c • •• •· .. melli >edildl h lkı 
t •ımı tamumı;n kendimden a- - .. .., ' ı.J ı. . la c. bombalat·ı Helııe dusurmuş- mıntakalardaki a n mevzuu 
ırarak kendimi b · · B~ haksı .. tarız benı çıldırt- tür. Evlerde bazı yangınlar ol- Budnpeşlr>. lO (a.a.) - Ofi: bahis hareketlerinin verdiğ·i 
el rıahsiyeti ~ ıl~ mrhay- tı. \anına kadar solrnldum: muş ve süratle söndürülmüştlir. ia.~e madcl..,lerinden tasarruf et- endışeye bizzat Almrınlarda 
·nliyen bir ~11u:~n:d:: 8:1'1~~ - Bunak ~~ır· k~c ının pörsük B r- kaç kişi ölmüştür. Henüz mek ve maddi vaziyetleri ınüşkü- görülen kuvvei maneviye kıtlığı. 
e koyuyorum. Jerı dud~kl.ar ,t vu~uıhınu~den top: tamamile tesbit edilmiyen ha- lftt ıçinde bulunanların tenkidle- da. inzimam etmektedir. Bu .kuv 
Bugün d öyle a tı . _ ladıgı ı,,r~:cı hır zev~ıı. kefarctı berl'ere göre g Alman tayyaresi r.ru. hedef olmaktan içtinap eyle- vei manevive düşükltiğüne se-
mın baska ha ky h~. 1:1· vıcda ıle. tahakkuın C'tınenı;;r..e hayret düsürülmii.ı.tiir. Tavvareleri- mek maksadile neşredilen bir ka- hep Rus cephesinde Alınan 

. - . . . s a uvıyet ver- edı\>orum ded' s· . .. 1 • -.. .J .J ı ·ı . f tl k f·le - cıı- -gı ıki muhayyel sah d' J' , .. •.. .. ' ım. lZ ~ \'~CU "l mizde hiq bir zayiat yoktur. rarname ı e zıya e er ve a ı ordularının ugra gı agır za • 
: • 

81 ın ıJ 0 d~u ucrctle satan adı bır fa-! Cenupta Alman ~iki h<ılinde seyyahatl.er meııedilnü~- yiatla İngiliz hava kuvvetle-
Sert sözlüsü ş" 1 .. l" hH~eden ne farkınız var? Zira 1 Londra 10 (a.a.) ~ AI - tir. rinin hücumlarında görülen ~d 

Germiston, "Transvel,, 10 
(a.a.) - Cenubi Afrika birliği 
başvekili general Smuts bliylik 
bir havacılık mitinginde 50.000 
kişi önünde bir nuttık söyliye
rek demiştir ki: 
"- Almanyayı mağlO.b et -

mek için Avrupayı kara kuv • 
vetlerile istila etmek icap ede
ceği muhakkak değlidir. Fikrim 
ce, havadan istila şimdiden baş 
lamıştır. Bu istila, imparator · 
luk ve miıttclik hava kuvvet -
kri, maksatlarına varma için 
~eytan kıyafetine giren Alma:ı
lara son \'C lmt'i darbeyi indirın 
ceye kadar artacaktır. Biiyük 
Brita.nyanın harbi kazanaca. • 
ğına eminim. Cenubi Afrıka bır 
liğj nihai zaferin tahakkukuna 
yardım husus ında büyiik bir 
rol oynıyacaktır. 

Sayfa : 3 

Her Sa hah 1 
~~· 

Niçin efendi gibi 
değil de köle gibi? 

B o~an Tevfik, kendi .. 
sıne: 

- Akşama kadar hamal gi
bi çalışıp para kazan.malı, sa -
baha kadar da efendi P.'ibi ve-. 
meli! .. diyen, ismini şimdi ha-< 
tırlayamadığnn bir arkadaşı ... 
nı: 

- Niçin hamal gibi çalışa-ı 
yun? Efendi gibi kazanır, yme 
efendi gibi yerim.! diyerek sus-
turmuştu. 

Dün sabah, gazetelerden bi
rinde "kendimizi köle farzede. 
lim .. , başlıklı bir fıkranın iri 
puntolarla dizilmiş sernamesi 
gözüme ilişince merhum Bora
zanırı bu susturucu cevabını 
hatırladım. 

Evet, nicin efendi gibi değıl 
de hamal gibi, yahut köle g'bi? 

- Fazıl bu ~i ~ ~y ~or: pre~s Mohamınedi sevdiğinizi manlarm' şimdi en büyük gav- v. Ordoan &aliyette det ve devamlılıktır. ı 
Ui ~edile~ez bu;

1
Y\. am- 1?d.ıa edemezsiniz. Onun serve- retleri cenupta general Bud- Londıa, ıo (a.a.) _ Bu sabah Sırbistanda. büyük ~ p t J 

imalı dost~ a ır çare tını sevd"niz. Kendiniz öyle mu- veni ordusana karşı teksif et- ilk saa11erde radyoda beyanatta muharebeleri olu~·or 
1 

e eB an aşma-ı 
z_ayıf ve &,cb, olan şu cevabı 7'.~ffak olduğunuz i('.in beni de tikleri anlaşılmakta.dır. Fakat bulunan albay Britton, Almanya- Londra, 10 (a~a.) - Zag • ı • • 
rıyor: o~Ie sanıyorsunuz. bu arada Almanların. ilk he-, da ve Alınan istilası altındaki her repter:ı: alınan bir habere göre ya fa2.J }ffiJŞ 

- İnsan evinin hem efendi
sidir. hem de hizmetkarı! .. 
Çok docru ve yerinde bir ata: 
lar sözüdür. Ev be..11irn değil mı 
ve ben o evin ef enclisi değil mi
viın? En gayretli hizmetkara 
parmak ısırtacak bir himmet 
sebatla, göz açmadan. nefes al· 
madan çalışırım, didinirim. Fa
kat efendi ~bi çalışır ve didinı
rim. Hem kölenin her işi can 
ve !?'önülden yaptığı yahut ya
pacağı hiç de muhakkak de~l
dir, Nihavet emir kuln oldug.u 
i(tin baştan savma ve göz boya
ma kabilinden çalışır, yahut 
yapar gibi görünmesi de pek 
mlimkündtir. Halbuki evin e
fendisi ise efendice sarıldı ve 
efendice - çalışmıya başladı mı 
o i~ behemehal efendice başarlı
ınıs olur. 

- Ne yapayım? Hangi ar Benliğimdeki 7.ayıf. aciz, uy- deflerinin Kiyef mi yoksa O- , ye!'de ev~ ordtıııuna h taben önü- Boan.ada. Sırp çeteleriyle Al-ı . 
baş vursam neticesiz ı r sal şahsiyet adeta fer yad edi- desa mı olduğu hakkında henüz mllzd~ki cuma giınü mühim ta· man işgali kıtaları arasında Londra, 10 ( a.a.) -. Afi: . 

or. a ı- ı yordu: ''Ne yapıvorsun? Neler bir sey söylemek kabil değildir. limat vcre<:eğlni söylemiştir. muntazam muharebeler olmak- Sunday Dispatch dıplomatık 
-: Sende k9.fi derece<I . : söylüyorsun? R'asma folaket Almanların Kiyefi tecrid et • Albay Britton, işgal altında bu- tadır. Çeteler, Sırp ordusunun muharririnin ya?..dığma göre 

. ırade yok. Eğer olsay~ı a~ım · getfreceksin !,, mek niyetinde olmalan muh· lunan memleketler halkına de- rica ... edenrken sakladığı silah mareşal Peten, BresU: kadar 
ye kadar elbette bu işi h ş~?1-. . Artık onları değil kendimi temeldir. Bu takdirde Odesa.ya miştir ki: ve mühimmatı kullanarak Bos- sahil mıntakaları harıç olmak 
rdin.. a e-, bıle dinliyecek halde değilim. bilahare hücum etmeleri bek- Elinizdeki paranın kıymeti sı- nanın Sırp dağlarındaki yatak üzere Frendanın işgal edilmi4 
- Peki, sen bir çare bT 1 Kanm. bu ağır tahkırin dar- lenebilir . fıra inmeden satın alabileceğiniz ve inlere gizlenmekte ve gece kısımlarının ~lm~n or~usu ta-
n söyle hakalun? 

1 ıyor- , besile sa.Uandı: Alman tebliği, merkez cep- kadaı- mübayaatta bulunun. Çift- çıkı~lariyle baskınlar yapa. - rafından tahlıyesı ve ımzadan 
- Elbette biliyorum j - Zannedersem sarhoşsu - besinde Smolensk meydan mu- çile yakında nazi ajanları gelerek rak Alman devriyelerini vur- mukaddem Almanyadaki Fran-
bir gün b"'ını al 't · Mese- n!-lZ!. ?edi. Bugün sehre indiği- harebesinin burada.ki Rus kı· sbden ne mahsul idrak ettiğinizi makta ve sabotaj hareketleri sız esirlerinin serbest bırakıl • 
-: Dilfik&nn tehf.ct:·. . . nız ıçın s'zi nezaret altında bu- talannın çember içine alımna .

1 

soracaklardır. Mahsülünüzü giz yapmakta ve hatta mühim köp ması şartlarını ihtiva edecek 
edın mi? Beni del' d

1
• ını _ışıt- lunduramadım. siyle sona. erdiğini bildiı:ımek- lemenin yolu vardır. Bunu her rüler ve demiı· vollannı berha- bir Alman . Fransız sulh mua-

ne~ ~ ır.e1 t:;ıar Tekrar üstüme kapanmak is. tedir. Fakat Rus tebliği mez- halde siz de bilirsiniz. va. etmektedirler. hedesinin akdi suretile Alman-
- Haddıne nıi kal:y ?e 1B. ' tenen bu kıskaç büsbütün beni kiır mınta:kada hala şiddetli Almanlar, Usuaşilerin yar • ya ile iş birliği yapmağa ama. -

yapamaz. ış · ır c:ileden çıkardı. muharebeler cereyan ettiğin- AJ J dıını ile memleketi tedhiş ede-o dedir. 
- Ya yaparsa?. 1 - Kibar bir hüviyet altında den bahsetmektedir ... Esuen man ar rek her gün kütle halinde i<lam. Maresal A.lllerikalılarla 1n -
-Ona göre · ld . bayağı bir ruh taşıyorsunuz Almanlar SmoleMk bölgesinde kurşuna di~eler ve büyük mik-ı gilizler harbi 0 ınıntakalaro teş-

ırsın.. evve en tedbir dcdım. Senelerle oynadığınız kat'i bir netice almıı:, olduktan- itiraf d" orlar yasta. tevkifat yapmaktadırlar. mil tesebbUsulnde bulundukları 
- Kiıne gidip de vaziyet.imi 

1 mvı;ru kahbelik rolü sizi ahlak- m ilk defa olarak ilan etmiyor- e JY 1
1 Zagrepde avukatların ve s~r takdirde .tspanya ile muvasala-

latsam beni deli sanır. ln- · ça qok düşürmüş. Demin beni rlar. (Baş taraft. 1 inci sahifede) serbest ~eslek. er~ab~nı!1 yuz sını temin maksadile Almanlara 
nlar züğürtlere hak vermez altınlarınızın parıltısının cez- ~oskov.ı:ı- yolunun açılmış ol- leri tekrar bombalanmıştır. ı de seksem tevkıf edilınış.tır. namahdud bir zaman iQin Fran 
· Ve beni candan a.nlayaca.k bettiğini söyiiyerek iftira etti- dugunu soylemekten bıkma - Rasıtlanmız şiddetli infillk- sa tarikile transit hakkını bah-
~Unlar pek azdır niz. Şimdi ba ıa sarho~ diyor - drkları halde Alınanlar Mosko- lar müşahede etmişlerdir. , s t t • şetmeğe de hazırdır. 
- ~DS8lı derdini anlatmağı 8

';111UZ. Yann da deli diyeceksi- vaya doıh:u bir ttirlü ilerleye- :ayyarelerimizi~ hep~i üsl~ i ov ye ayya re zayı- Ayni muhabir, muharebenin 
Irneıı. Sea de inandırmak ku nız. Fakat bunların bence hiç memektedırler. ırne avdet etmıslerdır. Bır 
ti yok. v ehemmı'yetı· yoktıır. Londta, 10 (a.a.) - A~ri- t . . red, k ld - t a t r Poı teki?.e sirayeti ihtimali ile 

arayyaştırare1lmakmızı~ ... ndeır. e a ıgı a 1 r ıyo · h"k" · · A -- Bu noks"''"' 1 t 1• f' T b' ._1 • -· h 1 - ka gazeteleri bir Alman suba - ıa Portekız u umetının cores 
ebiliriın? - naS& e a 1 er ıyesız.ııgı. sar oş ugu ve yının beyanatını neşrediyorlar. adalarında bir hükumet teşkiil 
- Evv~ıa. . .. dl elilıği sizin mevkiinizde bu-

1 

Alman stıbayı demiştir ki: Berlin bomt-hl"h (Baş tarafı 1 inci :m11fada > hazırlıklarına başladığını yaz • 
&:Jni sililı~a. edılen hucu- unmağa tercih ederim. Kanlı bir faciaya atıldık. Bu B.1c,n~ ıo (a.a.) - B. k~t derpiş edilt~n cereyanını ta-1 dıktan sonra Alına.nlann Por • 

. a mukabele eder- Dilfikıir geri çekihyordu; facia çok daha geniş mikyasta Alnı 1 So t hava kuv- kıp etrnektedır. Oldukça kuv • tekiz hü.k.iimetine mihver ile 
-Naal' Uşaklarınızı çağırmak için Verdun'ü hatırlatmaktadır. -~ a.r ~e vetli Alman bombardıman tay- teşriki mesai etmek şartile bil· 

- Meseıi: 0. . elektrik düğmesine elinizi uzat- Almanlar esaslı altı hata iş- vetl~rının Berlıne .~aaITuz ' yareleri gece Moskovada·ki si- tün müstemlekelerini muhafaza. 
hkir et h ~lf~ ulu urta manıza mani olmayacağım. Ba- !emişlerdir. Bunun başlıcası etmış o_ldukla~mı ~un kabul lah fabrikaları, demiryolu ve edebileceğini ve Avrupada tees-
katla ' atta ılerıye g,iderse kın tekrar ediyorum: Tehdidi - Rusların adet üstünlüğünü ve ve tasdık etmışlerdir. . menafii umumive tesisatına bü süs edecek yeni ni.2.8.mda mevki 
- fc;ı.trnect· nizi yapmaklığınız için bir daha askeri techizatını istihfaf etmiş Sov}'.'~t.hava kuvvet~en ~l- vük bir muvaffakıyetle hücum sahibi olaca<Tını aksi takdirde 

Hukü.met: 
- !Jjllet, köylü, memleketin 

efendi~ riJr, diyor. 
- Hayır illaki kendimizi kö

le f arzetlelim '. demek biz gazeo
tecil~r e mı di.iı:ıer? 

Çalışmak ıa.ı:ımsa çalışalım ..• 
Lakin Tevfik merhumun dedi· 
ği gibi: 

- Kendimizi köle farzed~rek 
değil, bu yurdun hakiki efendisi 
olduğumuzu düşünerek çafi.. 
şalım. 

Hem daha iyi çalısmı~, hem 
de daha iyi randıman venniş o
luruz. Zira Cümhuriyetin na,. 
nına kadar asırlarca kölelikten, 
köle gibi çalışmaktan ba.şlta 
bir şey yapmadıktı. Netice de 
meydanda.. 

Hele körpe ~Oızlara ve genç 
kalemler.e köleliğe imremne hiç 
yakışnuyor, okun~n ~rin• 
de zoraki tavırlar, anyet sozler 
gibi köttl biı: tesir hasıl ediyor. 

Evet, niçin efendi gibi değil 
de köle gibi. 

A C. SARAÇOGL ., ın ·? Uf k . ·· 1.. s·-..J b' man hukumet merkezıne hır- t 'şl d' · da f 1 ınlİk mı· a bır soyuyorum. ı:c.ue ır orosnli] olmaktı. b. . . · .. te k' 'k' k d e mı er ır. Alman himayesi altın a an-
klan yapacak olursam beni nıhu var. Üzerinizdeki büyük Bu Alman subayı şunu da iti- ı~ı mu a ıp ı ı . a e~e Sehir merıkezinde ve Mos- jist İspanya ile birleştirilcce- =-=~:-;:=·=· ..,.=-=--=-=--===~ 
i. na kırba.qlatacağını söy Unvanını o hanımefendilik' raf etmiştir ki, Almanların Rus halmcle taarruz ~tmi,lerdır. kova nehri dirseğinin şimalin- ğini bildirmiş olduğunu ilave 'J'ürk hava gollan 

- B . kaftanının örtemediği, saklıya-1 milleti hakkında mahimatlan Ruslar yalnı~ hır ~ayyar~ de büyük ve şiddetli yangınlar j ediyor. 
ıın h d - b" f 1 · 1 

1 kaybetmıcı.lerdır. Berlınde bu k t t l t ed a ıç bir zaman cesa· ma ıgı ır a 11şe ruhu. ster is- yoktu ve milli topraklan mü - ilk "l l l .d çı mış ır. Afrlkallln möcl:af8MI Ve }lBfJB p08 8 arı 
emez... temez sizinle edindiğim o 7.evk dafaa hususunda komünist a- ı Y yangın ar 0 muş ve şı • Alman hava kuvvetlerinin 

- Ya ederse... uçurumunda bulunduğum za- leyhtarlarının komünistlerle detii infilaklar vuku bulmuş- bilhassa son günler zarfında Londra, 10 (a.a.) - Ofi e.-
-r O zaman ne olursa olur. man kendimi bunak prensini bi.rleşemiyeceğini zannetmişler- tur. elde ettikleri parlak zaferlerin jansı bildiriyor: dUn 

,.._..:ı · rt - · b' k"pek k b' · · lar k d" 22 Siyasi müşahitlere göre, . ..,Ç\Jen korkan dan ekmez. zın a ıgını yıyen ır o a- dır. ır netıcesı o a uşman ı 

de berAın dediğimi tecrübe dar hakir görüyorum. Anladı - ----~o----- Japonya sı•yama hazirandanberi Finlandiva ha • !!f ~~~e~~ y~~~~:b=~~ 
Bu iki ın h . w. • 

ticesiz rn~ um benlıgımın 
ken o kad~nı din-

w ınun dibin~e ~:ki ku-

-:· Fazıl!. lsitmiyor musunuz? 
nden bırdenbire ürktüm .. 

- İki üç defa seslendım ce- 'ı 
P vermediniz. ' 
Demindenberi m" ak I dinledi·· un aşaları-

gım sert sözlü benli -ı ~a şu cevabı verdirdi. 
ilim ş~tmedim. Yahut belki 

im. e cevap vermek iste -

Dilfiklr be · t.-- 1 
siiul" b ~~ ?U-.rıdan aşa

'. u, u sozume cevap ver-

~ Mektubunda si7.den rami 
ıstiyen: refikinizt bur e-

esinde bir ma~- kaya 
D d ki ·-ur yo tur. 

u a arı~ı blikttiın:: 
- ~unu soylemek için nti be-\ 
çag1rdınız? 

-- Evet. 
- Sert sözlü benliğim vicda-

a hakim oluyordu bana. 
aydi ! diyordu cesaret! bü-.. , ,, 

eur etimi topladım: 
:- 'Prenses haz.retleri, dedim. 
ğ:inı ı~ ile nıisaf ir kabul ede

iyec 1~.Yere kimseyi davet 

nız mı? Şimdi ist-erseniz düğme- •

1 
•
1
• 

1 
rekat sahası dahil olduğu hal- münakasa mevzuu Afrikanın 

ye ben dokunayım. Uşaklarınıza ng· iZ er avrnpaya de bütün cephede 10 bin tay- mU.dafa.ası olınuştur. 1 
emirlerinizi tebliğ ediniz. taarruz ~erse yare kaybetmiştir. General Wevl7andla Amiral 

O 1 f k l • k ··bı·· .. k • k k r5 ~ Fin taarnızu inkişaf ediyor ynıa ı u a a e mo un u- as arını CI araca Darlanın Vichyde bulunmalan 1 
zerindeki kordona atıldım. Par- t ij (Baş tarafı 1 inci Hhlfelie) Helsinki, lO <a.a.) - Ofi: toplantıva hususi bir ehemmi -
maki b .. t.. k t'l t Sortavala Sovyet garnizo -arımın u un uvve ı e b yet vcnmiştir. 
bastım. (Başa 1 inci sa.yfsdıa.) "Japonyanın yeni ir hare· nuna karşı yapılan Finlandiya Afrı'k""ln mtidaf"""'m& t--' 

n·ır·kA d h bes' hakkında kete geçmeği derpiş ettiğini 1 taarruzu tamamen inkişaf et- ....., - ıuu-
reı- t · k h be ı orta. gosteren alametler vazıyetteki mektedir. Finlindiyahlar düş-1 ı ar odanın ortasında ha- mey an mu are ı 1 .. · lt"ık eden mu"zakere Vı'chy hil-

.1\e sız duruyordu. alman mevsu a r er ed hükılmeti tarafından Amerika 
K 'd d sarktaki müttefik ordular ara- Perginliğin devam eceğini man hatlarında gedikler açma-

~r~. or aki ayak sesleri oda , ·ı tahmine müsaittir. Japonya 1 g· a "alışmakta ve mütemadiyen hükumetine tevdi edilen muhtı-nın ontın k d sında pek büyu'"k bir alaka ı e " · d h·1· d e a ar aeldi. Kapı vu- d l Hindiçininin işgalini h. a.klı gös- terakkiler elde etmektedirler. ranın çerçevesı a ı ın e ya-
ruldu. n karşılanmaktadir. Şımdiki şi • te ber pılacaktır. · d rmek için çem ıçıne alın- Rusların Sortavaladaki va-

- Giriniz! detli sıcaklar devresm en son • ı dıg-ı.· ndan şikayet etmektedir. ziyetlerinin ümidsiz oldugu· Fin- Fransa kabinesi fevkalide o·u ra orta şarkta yapılacağı tah • 
. ı ikarın ne diyeceğini bek- min edilen ve kıtaat tarafından Şimdi de ayni sebepleri öne sü Iandiya kuvvetleri kumandan- olarak tıoplamyor 
lı.yordum. !ceriye giren hizmet- nikbinlikle beklenen muhare • rerek Sivam hakkındaki ni- lığı tarafından bildiribniştir. Vichy, 10 ( a.a.) - Ofi: 
çıye gayet sakin bir tavırla: 1 belerin Rusyada cereyan etmek yetlerini tahakkuk ettiz:mek is- Finland.va kıtalan Carelide Alelade cumartesi öğleden 
d - Mis Ba.rtriçe söyleyin. On- te olan muharebelerle sıkı bir tivor. Yalnız ,yegane bır çem- Sohjanansuuya varmışlar ve sonra toplanması mukarrer o

a ~a.ı;>eler vardır göndersin! surette münasebettar olduğu berlem.eden endişe etmesi la- Sovvet arazisi içinde 25 kilome- lan Fransız kabinesi fevkalade 
dedı. hususunda herkes müttefıktir. zım geldiğini japonyanın pek te mesafede bulunan Kiecstiski olarak yarınki pazartesi günü 
mi~ln.~z ~aldık. ~rtık birbiri . Bütün demokrasi aleminde iz- iyi bilmesi 13.zımdır: Bu da ye ulaP.mışlardır. içtimaa davet edilmiştir. 
kalmasod ~lıyecek hıç bir şeyimiz h::ır edilen hararetli arzuya bu- janon taarnızla.rmın tehdidi ı 

ıgını zannettiğim icin radaki sevkülceyş mütehassıs- altında. bulunduklarını hisse • 
a~.~zda;k:i siik\ıtu ""'k tabii .1 __ , k ı rı ta den milletlerin japonyaya kar goruyordum. ,,... j sıslan ı e ~on urmay a · . .f 

Hizmet"i ka 
1 

. . mamile iştirak etmektedirler. ş.ı ıttı aklandır. 
kadar kalını ~ erı getırinceye Bu arzu, mihver devletlerini iki Böyle bir ittifakın tahakku -

agznıı ac- d ı ed · zamanda harbe kundan mütevellid mes'uliyet cı aldıktan SGnra .... a ı. IA- j' ceph e aynı 
şına oturdu. Tanışt~a&ını:n ba- mecbur etmek fırsatı zuh~r et- münhasıran japonya.ya ait o-

ıgını b' d h tekerrur et la.caktır. İngiltere ile Birle.._ik lendigı-'miz günd-. beri ~z ve ev mis iken ır a a · """ j 
~~· lk · ' 1 b l an bu Aınerika devletleri Siyamda olarak bana (.,-) d' ı defa memesi muhteme u un .,..,.., ıye h' tan · t'fade et yaptlacak herhangi bir japon ederek: ıtap fevkalade fırsat ıs ı -

mekten ibarettir . hareketinin Birmanya, Malez-
- Fa7..tl, dedi. Sana kat-şı Alman hezimetini temin ede- ya ve Felemenk Hindistanmı 

ğır muamele ettiğımi anladıın~- cek olan bu ikinci cephenin Av- tehdide matuf olacağını ve bin-1 
- Siz mi? dedim. Siz ban. rupa hudutları dışında kurul - netice İngiltere ve Birleşik A-

İran 
(Ba!i tarafı 1 inci sahifede) 

ımüsaid bir yer olmadığını bi
lirler. 

Bütün bu propaganda tahrik
leri neticesiz 'kalacak ve bütün 
bu gayretler boşa gidecektir. 
Zira İran hükfımeti kuvvetine 
ve vatanperverliğine istinat e
derek k.a.t'i bir bitaraflık mu -
hafaza edecek ve bu bitaraflık 

A /mangadaki 
talebelerimiz 

Berfin, 10 (a.a.) - Ga.1.ete
ler Almanyadaki ecnebi talebe
ler hakkında bir istatistik neş
rediyorlar. Bu istatistikte Tür- 1 

kiye 197 talebe ile gözükmekte
dir. Türk talebe grupu Alman
yadaki ecnebi talebe arasında 
ehemmiyet itibariyle ikinci gel- ı 
mektedir. 

( B•t tarafı 2 inci .ayfad•) 

Motörün birisi bozulursa diğeı 
rile yola devam etmek ve ) ar
dımcı meydanlara inmek im· 
kanı vardır. 

Bu mez.tt.ı üzerinde görüştü -
ğümüz bir bayan An.karaya ~
dip gelme bir tayyare seyahatın 
ce karar verdi. 

1 - Devlet hava yolları mo
dem bir müessesedir. 

il - Hava yolculuğu yapan· 
lar mmanın bazan yavru;; ba
mn çabuk geçtiği hakkında.ki 
naza.riyeye inanacak.lan ge>lır. 
Çünkü bu seyahatin zevkine pi..
yan yoktur. 

Netice: 
ın - Mesafenin kısalması 

zaman kazanılması demektir. 
Bu da tam bir iktisaddır. 

Hava yollarımızın işlemesi
ni ve çoğalmasını temenni ede
lim , _____ _ 
EV ESYASI 
Mtitevclfa Bayan Zahid<.> tere

kesine aid olan muhtelif ev eşya
sı Beyoğlu 4 ilncü sulh hukuk 
hakimligi tar.afından Ağustosun 

12 inci Salı ve 14 uncil Perşembe 
gUnleri saat 14 de Şişli Bulgar 
çarşısında 112 numaralı hanede 
müzayede ile satılacaktır. 

__ J __ . ~~---· -----· 4 
ime vegiın~ emin olunuz. Zil-1 

nı • ialnı~ kendimin şahit ol- j 
!.iyeti ste~ını. Benim bu evde 
bi m hır Yanaşmadan ba.s-

hiç bir fena muamele etmedi _ ması muhtemledir. merika menfaatlerini ihlal eder 1 
niz. Ben sizi tahkir ettim. Kremlin, Rusyanın sol cena- mahivette tel8.kki edileceğini E-

- Sen sözlerinle beni tahkir hında dost bir Türkiyenin bu - den ve Cordell Hull, beyanat
ettin. Fakat ben sana fena mu- lunmasını huzur ve memnuni • lariyle japonyaya bildirmişler
amele ettim; bunu anlıyorum. yet verici bir hal telakki ettiği dir. Bövle bir hareketin akibe
Senin hassasiyetini düşünmek gibi komşu mıntakalarda bulu- ti çok ~i<'idi ve vahim olacak -
icap ederdi. nan kuvvetli müttefik ordula • tır. Bu iıkibetlerden ictinap et

prensipinin cüa'i de olsa ihl8.li-ı ..,. ••• 
ne müsaade etmiyeceWtir . # Leyli·Nebari-Kız-Erkekı•-' 

lra.nın siyaseti, hükümran -

r ~v d~ıdi . 
bilfikar .. -o~"' r. 
_ ~ sukunetıe: 
ı:ı~ ı.rar::en klasik bir terbi
~ . dedi. Şimdi isyan 
~ aıc:ae Yalnız terbi)'.enizi 
Soyıedi~aı .~ kaybettirıyor. 
~i sİltbinı Sözden ziyade sü -

bir ~le. e dokundu. Islık _...,. . 
.ou sÖz\;.nijzij, geçenlerde 

ruun, mihver küçük Asya tari- mak japonyanın elindedir.,, 
-Ne demek istiyorsunuz? kile bir ıa.ma te.,ebbüsü yap -

Bundan sonra aramızda bu an- tığı takdirde bu teşebbüsün ü- Siyam kahinest fe,ıtm.IMle 
laşmamulığı dÜ?.elterek yine mitsiz bir tehlikeye atılmaktan toplaadı 
b.1:1 ~ayata. devam etmeği mi dil- b~a bir şey dernek ola.mıya ..ı Bangkok, 10 (a.a.) - B.B. 
şunuyorsunuz? cagım isbat etmek için baar 

1 

C.: Siyam kabinesi diin üç sa-
- ......... bulunınala.mıı da sağlam bir at süren fevka.18de bir içtmıa. 

( Ar1cıtMt..,..) tem:inat ohtırak ~örmektedir. akdeylemittir · 

lığının ve meriyette oıan anlaş şı· ŞLI. TERAKKi. us· ESi. malar mucibince k.a.nuni hak-
larının muhafazasıdır. Bu siya
set sarsılmaz bir tarzda tesbit 
edilmiştir. 

Bu sebebe binaendir ki İran, 
memleketin emniyetini muha. -
faza. etmek ve hoşa gitmiyecek 
hadiselerin vukuuna mani ol
mak için herhangi bir tedbiri 
ittihaz etmekten çekinmiyecek -
tir. 

1 - Yuva, tık, Orta ve Lise kısunlarına 15 Aguatosdan itibaren talebe 
kaydedilir. Tatil hariç her gün 9 dan 12 ye kadar ve 14 ten 18 e kadar 
okul idaresine müracaat olunabilir. 

2 - Eski talebe 5 eylüle kadar velilerin.in i&hısi müracaatile kayıtla
rını yenilemelidirler. 

Tamname eöllderillr. Tel: 80547 



1 Istanbul Belediyesi İlinları 1 
t620.00 121.54' 

2U25.0Q 161.18 

3850 00 288.'1ô 

2466.00 184.if 

Bakırköy kazası için abnacak 2 adet 
elektrik ve 3 adet el De .müteharrik 
canavar dudüiü. 
DarillAceze müeesesesinin yıllık ıh
u,.acı için alınacak 75000 kılo soba 
ve fırınlık curıcn odunu ile 5000 
kilo mangal kömürü. 
1lk okullar için gaahanelerden ali~ 

nacak 1400 ton kok kömürü ile :ıtu-
J'UÇelllleden abQacak 30 ton kliple 
maden kömllrünlln nakli işi, 
Darillice.ze mdessesest için defaten 
teslim ~ üzere satın alınacak 
pirinç unıı, Jaipsta, ~ ve ma- ,..--------------. 
kama, 1 yeni n~•riyat 

S46.8& Darüllceze müeeseeea için aımae.k '-------_-......;;._..;;;.. __ --ı 

96081 72.06 
kösele vidali, glAse ve ıneşl.n. Yiirllgüı 

Taksim bahçesi içın alınacak 150 an- Mecmuasının 2 inci sayısı 
b r kumlu bah c ç kılı. çıkmıştır. Okuyucularımıza tav 

lk t minat mıkt rlan yu rı yazılı işler nyrı siye ederiz. 
in uştur. Şartn meler! Z bıt ve Muıımcllit MQ
r. ihale 18/8/1941 P rtc ı gunu saat 14 de 

tır. Talıplcrin ılk t.emın t m. kbuz Vt'yn mck-
941 yıl n ıt Ti r t Odası v kal 1 l le gunil muayyen sa-
Encurı ende bulunmaları. (Ga78) 

• • • 
Beled ye ıle hu ı ıd r('(fen mut ekkıl 1 t::ınbul mahalli idaresi 

arn li \e ok uzlerin n nltı yrin bir yapılı akta olan yoklama muamclesı 
4~6 numaralı karıun ahkamına tevfı an kalkmış oldu6'Undan maaş sahıp
lerinın nufus huviyt>t cuzd ru, resmi enet ve mnaş cuzdanlorılc birlikte 
Ağustos 941 nlh yetine k dar Beyazıtt..'l B ledıye Z t 1 lerı Mudurluğü Te
kaüt BUrosuna bizzat mur co ıtlon gel'Tledıklerı takdırde Eylul 9-l 1 uç ay-
lıklarını alamıyacakları ıllin olunur. (6848) 

Yo%gat Daimi encümeninden 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
1 - Ebiltıneye konulan iş: 

Yoqat - Sortun yolunun 5+270-12-480 ıncı kilcmetreleri 
sıNla 42094 lira 18 kuruş ket•fli esaslı tamirat \ e ımalatı smaiye işi, 

2 - Bu ile ait ..,.tname ve evrak şunlardll' 
A - Eksiltme prtııameııl 
B - Mukavele proJetı 
C - Nafia işleri genel şartn:ım-.i, 
D - Şoee ve köprüler fenni şartnamesi. 
E - Husu.al prtname 
F - Kelif, metraj, proje 

an-

lsteklllerin Yoqat daimi encumeninde bu evrak ve prtnameleri göre
Wll.rler. 

3 - EUiltme 28/8/1941 pereembe ırilnu saat 15 de Yoqat daimi encü
-.ıinde yaplaıcakiır. 

4 - E1aDtme)'e liTMillllek itin isteklilerin 3~'1 Ura muvakkat temınat 
v.-meleri v bundan bqka aşaiıdaki \esaıkı haız bulunmaları llzımdır. 

A - :sn az on bet bin llrabk yol inşaatı y:ıpmıı bulunması, 
B - İhale tarihinden üç ciln evvel müracaatla vılAyetten eksiltmeye li

~erine dair vaika almaları, 
C - lfttllM Npnda daimi surette bir mühendis veya fen memuru bu-
~. 

5 - Teklif mektuplan 3 üncil Maddede yazılı saatten bir aaat evvell
M kadar daimi encümene getirilerek encümen reıslliıne bir makbuz mu
bblliade ftrilecekUr. Posta ile ıöndenlecek mektuplann n bayet Uçilncü I 
1nlldcledeki 7Ulh •ate kadar gelmiş olması ve dış :ı.arCının mühür mumu ile 
i71eıe kaplıWmaaı ...-ıtır. Postada olan ıecikıneleı· kabul edılmez. (6560) 1 

Devlet Denizyolları İlanları 1 ....,__ ____ _ 
lzmlr Fuan milnasebetlle yapılacak 

ilave p oatalan 
tmri!o harı JAtbuıMbetile 12 Alusbtan itibaren Eylül 90nuna kadar: 
1 - Sala ıtlnleri saat 13 de btanJ>lıJclan lzmire ılfıve vapur kaldırıla

caktır. W-. ldeflerinin JUk vıW7et1ni tahfif edecelı nazarı dikkate alına
rak bu lleleıt.in devamı müddetince halen tzmtrden per~be sabahı kalk
makta olan 1 lnct .anıt postası 13 atuıltıostan itibaren tunirden çaqamba sa-
bebı kalkarak lstanbula P«(embe .ababı ıelecektir. Bu aureUe taıan

bwct.l Puu, Sah, Pereenıbe ve tunirden Çarşamba, Cuma ve Pazar ıun
leri olmak ibıere haftada üç lidiş ve üç dönUs postası yapılacaktır. 

NOT: J'mnn 8Çlllna töreninde hazır bulunmak ıstiyeııleri Salı aqamı 
lmtire tötünnek Cbere 19 Atuaıoe Salı postası bır sefere mahsus olmak 
UMnt tııtanbuldan 18 Ajustoa PazaıUsi aünu saat 13 de kalkacaktır. 

2 - S.h l(inı.t IUt S de lırtanbuldan Bandırma tarikile tzrnire ilhe 
stinıt posuıa y.pılacakbr. Bu suretle Banüınna tarikile t:unlre haftada 
dOrdti sur.t ve iJuııı aralık olmak ilzere altı cicli3 ve altı dönUf PQ9taaı :ya-
pılacaktır. (6858) 

Yo%gat Nafia mildilrlilğilnden :· 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilant 

1 - .....,.. konulan iş: 
Yoııpı - Sorsun yoluowı tehir dahillade yaptırılacak 62722 lira 38 Jtu-

tuf keŞfti parke kaldınm ve kanalizasyon işi. 
2 -- Bu 119 alt prtnaD'le Ye evrak IUJl}ardlo 
A - Eksiltme .. rtnamem 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafta illeri ıeneı prtnamesi 
D - ŞOlle ve köpriller feanl ~ 

İstanbul yüzme 
• 

ıampıyonası 

dün yapıldı 
Su sporları ajanlığı tarafın

dan tertip edilen Istanbul yüz
me şampiyonluk müsabakaları 
dün ~loda yüzme havuzunda 
yapılan temaslarla nihayete er
di. 102 sporcunun iştirak ettiği 
yüzmeler neticesinde Galatasa
ray 169 puvanla İstanbul yüz -
me şampiyonluğunu elde etti. 

Beykoz 58 puvanla ikinci 
Haydarpaşa 34 puvaııla üçüncü 
oldular. 

Tckmk ~ticeler: 
Buyükler: 

200 serbest: 1 - Mustafa 
(Galatasaray) 2.38.2 2 - ls -
mail (Beykoz) 3 - Mebmed 
( Galt.asaray 

100 Sırt üstü: 1 - Fuad (H. 
P) 1.25.>i 2 - Necati <Galata
saray) 3 - Gültekin (K. H) 

1500 serbest: 1- İbrahim 
<1stıkıaı > 23.11.4 2 - Osman 
(Galatasaray) 3 - Mehmed 
(Galatasaray) 

TUrk bayrak: 1 - Galate•
ray takımı 5.53.• 2 - Beyk-0& 
takımı 

Kule atlama: 1 - Fuad (Bey 
koz) 54.-t& 2 - Sabri <Galata
saray) 3 - Ziya (Galatasaray) 1 

Su topu: 1 - Galatasaray ta 
kımı. 

Küçükler: 
500 serbest: 1 - Bedri (Bey

koz) 2.46.3 2 - Necdet (Ga
latasaray) 3 - Uzo (Beykoz) 

100 sırt üstü: 1- Nejad (Ga 
lataaaray) l.35.2 2 - Adnan 
(Galatasaray) 3 - Bahaeddin 
<Beykoz) 

800 serbest: 1 - Kemal ( Ga
latasaray 13.8.4 2 - ômer (Ga 
latasaray) 3 - Refet (Beykoz) 

TUrk bayrak: 1 - Galatasa
ray takımı 4.20.6 2 - Beykoz 
taklmı 

Kule atlama: ı - Salahaddin 
(Galatasaray) 24.64 2 - Ba
haeddin (Galataaaray) 3 -
Bariton (Beykoz) 

Su topu: 1 - Beykoz 2 -
Galatasaray. 

Milsabakalan müteakip ajan 
lık tarafından kannanlara ma
dalya ve file mUklfatlan ve
rilmiftir. 

Boğaziçi Teni• 
tarnovası 

Üç günden beri devam eden 
Boğaziçi tenis turnuvası dUn 
Tarabya palas korlannda yapı
lan temaslarla nihayetlendi. 

Neticeler: 
Tek erkeklerde Ankaradan 

Fehmi 
Tek bayanlarla İstanbulda 

Mualla. 
Çift erkeklerde birden 

Lohner, Kristiyan 
Muhtelitte lStanbuldan Ha

san, Yualli çifti birinci oldu -
lar. 

-=e 
J& - H....S lllrtDame 
F - Ketif, 11\etraj, pn>je 1 
ln.klils Yoııpl daimi ~ bu evrak ve ..,.ınamelert ~tt-

oilirwr. ... ...................... . 
Askerlik işleri 

3 - Kk.UtnM! l8/l/1Ml peqembe sBti .aat 15 de Yozgat daimi encu-
meninde yapılacakt.Jr. 

4 -- J:bıltmeye Circbılmek için isteklilerin 4387 lıra muvakkat temi
ut yenrıell!ri ve bUDdan bafka a .. ltdaki vesaiki haiz bulunmaları tazımdır. 

A - Eo az 15 b.n liralık 701 inpab yapımş bulunması, 
B - tbaıe tarihinden üç itin evwl müracaatla eUilbM7e lirecekleri-

ne daiT vesika almalan. 
c - lapat baiıoda ct.aiml .arette bU mühendis veya fen memuru bu-

lunduruJur. 
5 -- Teklif mektuplan 3 üıw.i maddede yazılı saatten bir saat evveline 

it dar daıml enctlmene ıetırl1erclc encumen reislieine bir m kbuz mukabi
linde ven~ktir. 

Posta ıle gonderilecek mektuplar nihayet 3 uncu maddede yazılı saat-
ten bır saat evvf!line kadar ıelm ~ otm. ı 'c dı zarfının muhUr mumu ile 
qice kapatılauf olmalı .. rUu'# Postada .olan gecıkmeler kabul edilmez. 

(6561) 

flnlı1ersite Relıtörlüğiinden 
P!rk~ t:tlf!'tcn n 11skı-rlik kanı':11:ırı ile kı% talebenin abş talimleri Aiua-

tosun .!O liınde 'la,hyacalt\lr. 
!• ı:ikad:ırların 11 Atuaıostan lll .\fuırt<> a ıc. ı.Ju talim taburu komutan-

btJna oıuracut ederek kayıtlarını yaptırmalı. • (88oe) 

Beyottu Yerli Askerlik ıubMln· 

den: 
Yedek Tabıb yüzbaşı Ahmet oilu 

Ali 1310 dotumlu memlekeU Nablia 
ıııcıl No. (38206) 1 

Yedek piyade Teimen Zeynelibi
dln otlu Cevat Perzin memleketi ls
ıanbul doewnu 1312 

Emekli topçu bınbaşı Musıafa oi. 
UıtH Gökçen memleketi İstanbul 
dogumu 1303 Sicil No. (323 - 19) 

Yedek Tablb yüzbaşı M. Lıllli oğ. 
Ali Sami memleketi Kahire doğumu 
1304 Sıcıl No. (36147) 

Yedek Tabib yuzbaşı Foti oj. Elef
teri memleketi Sereı. doilJmU 1305 
1stanbul diploma No. 2101 

Yedek piyade Telmen Salih oğ. 
bmaıı Hakkı Ka ımpaşalı akıl No. 
24752 
Yukarıda ilAn edilen yedek ve e

meklı ııubayların askeri durumlan 
tesbıt edilmek l.izere (çok acele) şu
beye muracaat etmeler.LilAn olunur. 

Fen Paköltesl Dekanlığından Sahibi: A. camaıeddı_,. 1araçotıu 1 

YSWI BABA& 

HAZRETi YUSUF 
1 iLE GÜZELLER GÜZELi ZÜLEYHA 

1 

Beden Terblgesl lstanbal Bölgesi 
Batlıanlığından 

Dolınaba~e yapılacak İnönü stııdı içln Beden Terbiyesl Genel 
Direktörlütfuıce 1295 tarihli kararname hukilmlerine tevfikan umumi 
menfnaUer namına istimlfıkine knrar alınan gayri menkulün takdiri 
kır.met muıımelesi için daimi encümenın 25/6/941 tarihli ıçtimaında teş
killnc kanır verilen komisyonumuz 4/7 /1941 ve 7 /7 /941 tanhlerinde ma 

1 hall n yaptıeı tetkıklcrle madam Tedeşt ile evtaUarına aıt bulunan işbu 
arazinin topoğrafik vozıyetine nazaran hf!yetl umumlyesinin müteaddit 
parça üzerınden ayrı ayrı kıymetlendirildiği vergi deJtermdeki kayıUa

rının tetkikinden anlaşılmış bulunmasına ve istimllıki mukarrer olup ev
rnkn ' batlı harıta san boya ile iıaret edilen 2400 metre murabbaı saha
nın cAskaraga> caddesi Ozerindeki cephesile gazhan~ye bıt.i3ik büyilk 
kısmı mevzuu babsolduğuna göre bugünkü alım satun ıcaplanna göre be
her metre murabM..na beş lira kıymet takdirine karar verilmiatır. (6629) 

Umum1 meclis azaları 
Alakadarlann nazan dikkaUne arzolunur. 

lstanbul Deniz Komutanlığından: 
Derincede bulunan blr deni% teşekkülünde muamele memuru munhalin 

de ücretle istihdam edilmek üzere birmemura ihtiyaç vanlır. 
1 - Liae mezunu ve ihUyat .subay olması, 
2 - 30 yaıından yukarı olmaması, 
3 - Sıhhi vaziyetinin saita.rn olması cDerincede \'&bşabilecek vuiyet-

te bulunması> 
4 - Yazı, evrak dosya ve hesapitlerlnde bilgili olması, 
5 - Plln çiz.meye kabiliyetli obnası, 
6 - Kanunen llb.ım gelen diğer şartlan haiz bulunması, 
Yukarıdaki prtları haiz bulunacak isteklilerin bir dıleltçe ile f&tanbul 

deniz komutanlıiına nıüracaaUarı. (8871) 

1 Devlet Demiryolları llinları 1 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve cinsi qaiıda ya211ı beş liste 

muhteviyatı malzeme, ber liste muhteviyatı ayn ayn ihale edilmek üzere 
ve kapalı zarf usulü ile 20 Aiustos 1941 çarpmba sünil saat 15 de Anka
rada Umum Mudurlük binasında toplanan mske& 9 uncu komisyonunca 
satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isUyenlerin muvakkat teminatları ile bırlikte kanunun 
tayin ettifi vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar komisyon 

reislijine \ em1eleri JAzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk tefliiinde 

ve Ankarada malzeme dairesinden temin olunur. (&581) 
MuhaMmen M11vakkat 

Liste Bedeli Teminatı 

No. eı MaReMenln 191'1'11 Lira Lıra 

1 Alltı cerrahıye 5.615.00 421.13 
2 Ameliyathane maaalan ve te- 20.000.00 1.500.00 

ferrUatı. 

3 Muayene ve panauman masa- 1.650.00 273.75 
lan ve 1eferruatı 

4 ltUçük sterilizuyon cihazları tl.350.00 478.25 
ve teferruatı 

5 Fizik tedavi banyoları ve te- U00.00 18'1.88 
terrilatı. 

• • 
)(ub:bmMn bedell 150.000 (Yüz elli bin) bTa olan 3000 adet deri caket 

25/811941 pazartesi tünü saat 15.80 da kapalı zarf usulü i1e Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iatiyenlerin 8750 (sekiz 'bin ~i yüz elli lira)lık mu
vakkat teminat lle kanunun &ayin ettiği vesikalan ve teklifierinl ayni g(ln 
Mat 14.30 za kadar komisyon reisliğine vermeleri IAzımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (6Tl8) 

• 

Kücilk tasarruf 
hesaplan 1941 

1 adet 2000 Liralık = 2000.· -
3 > 1000 > = aooo.- > 

iKRAMİYE PLANI 
2 > 'l~ > = 1600.- > 
4 > aoo • = 2000.- > 
8 > HO > = 2<1GO.- > 

KEf)DELER: 4 fub.t. 2 Mayı .. 15 • ıoe • = ıeot- • 
1Aluatoa.1Ud~ 80 > 50 > =fOOO- • 

tarlhlarlllde Yatt•kr. 800 • 20 • == eooo- • 

Yazan : Muharrem Zeki KORGUNAL 

Züleyha, davayı kuanmış - ise hem benimsin, hem de 
tı. Şimdi son sözUnU söyleyebi- çıldırasıya seviyorum. 
lirdi. Aşkına kıymet vermeyen Züleyha, yalvarır gibi 
Yusufu en hassas yerinden vur nuşan Yusufun bir 
mak, ya.ralamak fırsatını dil- sıktı: 
§Ürmüştü: - Emin ol ki gtmelim, beıı 

--.. Nasıl? dedi. Ben bu ateşi ni daha çok seviyonım. 
kadl.niığınWı. eenelerdEiıberi rağmen teelim obnak is · 
yüreğimde taşıyorum; sen ise rum. 
erkekliğinle bir an elinde tuta- Yusuf, gözleri lııararmış 
madın!. halde ZUleyhanın ttzerine 

Yusuf, bu ağır sözü ha.ket- tıl<lı. Onu va.kala.yıp kollan 
miştl. Utancından kıpkırmızı 1 rasma aldı. Fakat Züleyha, 
kesikli. Cevap vermeğe mukte- dan veni çtkmış diri bir 
dir olamadı. Sadece atından P'ibi kaydı. Yusufun at~ 1i 
inip Züleyhanın kuru kollan lan arasından kurtuldu. ı{a 
na sanldı. Onları hürmetle öp- ya doğru knçtı. 
tü. Fakat mutlaka bir şey söy- Yusuf, sür'atle arlrn ·n 
lernek, ondan af dilemek la- koştu. Dısarı fırlamak · 
zımdı. İniltili bir sesle: olan Zülcyhanın etenıne el 

- Beni affet Züleyha, dedi. tı. Züleyhanın ark.ı ete .. i 
Şimdi anladım ki biz biribiri - tılı" Yusufun elinde kaldı. 
miz için yarablmışız! , ZiUevha, hemen geri d' 

Bu sözler, Züleyhanın canı- dü. Güzel yuzı ne bamb 
na can kattı. Güzeller ""iizeli bir husuı::·yct veren siyah k 
yıllarca koyu bir karanlık için- lannı çattı: 
de y~amış da bir gün am.ızın - Dost, dostun eteğini 
ziyaya kavuşmuş gibi oldu. tar mı, Yusuf! . 
Bir an evvel dünyanın en bed- Yusuf, yıllarca evvelki b 
baht kadını olan Züleyha, şim- seyi hatırlayarak 
di cihanın en mes'ut dişisi idi. di: 
Sevincinden ağlamağa, yüzünü - Vaktiyle sen de benim 
örten ellerini göz yaşlan ile ğimi yırtrnıştın. Şimdi ·· 
ı.slatmağa başladı. tik. Birbirimizde hak.kımız 

Hazreti Yusuf, adamlarına madı. 
çabucak bir araba bulun getir- Züleyha. bu cevap 
melerini emretti. Biraz sonra katıla katıla gülmeğe oa.ı,..,• 
Züleyhayı orada, o perişan vazi- Yusuf, gülerken gevşem 
yette görmek kabil olmıvacak- istifade ederek onu ku 
tı. Gelecek araba, onu, Haz.re.. kendilerini bekleyen yatağUl 
ti Yusufun keiıdisine Firavun zerine attı. 
tarafındaıı hediye edilen sara - Züleyha, kendisini çabuk 
yına götürecekti. Bir kaç ay layıp avağa kalktı. Hey 
sonra da, Mısır halkı parla:k bir dan bayılacaJ[ hale gelen 
düğün görecekler, günlerce sufa m&nidar bir sual sordtl 
neş'e ve şa.taret içinde •ıiize -ı - Beni nasıl taıurauı 
ceklerdi. suf ! * - (',ok güzelsin Züleyha 

Züleyha, yıllarca buretini - Sen de güzeWin 
çektiği Yusufa nihayet kavuş - bu, sualimin cevabı d~ 
muştu. Kendisini onun sarayın- - Çirkiıısin demeğe 
da, daha doP-rusu sevgili oca- vannaz ki .. 
ğında bulunca çektiği bütün a- - Çirkin obnad.ığımı bell 
zapları unutmuş; gene eski gU- biliyorum. Senden sord 
zelliğini, eski taravetini kazan - suale cevap iatiyorunı. 
mıştı. Arbk beli bükük, aözleri Yusuf, bir şey anla 
bozuk ve rengi sapsan def(üdi. mıştı. Şa§kın f&ŞJun Z 
Sevgilisine kavutma,k saadeti, hanın yüsüne balnvordu. 
Züleyhayı karanlık maziden ar lpyba, bir ~ adım Uoı'i 
yırmış; veni ufuklarla süslü, Büyülü balüŞlannı, Y 
hülvalvla dolu "'Üneşli ve ay- yüzüne dikti: 
dınlık bir istikbale bağiamıştı. I - Çok m---. ymuf, 
Bu istikbal, gözeller gilF.ıeline di. Do pce, bayatmıızrıı bir 
hayat ve bmür meyvalan vide- nür.1 noktası olacaktır. 
diyordu. ı ye kadar birbirimize 

İki sevgili, tam beş ay sonra bağlı idik. Bu gece cisnleP 
dUğün hazırlıklannı ikmal et- bağlanacağız. Fak.at dalı• 
mişlerdi. GUnlerce devam eden vel ana kendimi taıutmak 
tarif edilemiyecek kadar par - tiyorum. 
lak bir dtlğilnden sonra ruha.yet - Ben aeni tammıyor 
gerdek odasına girmiş bulunu- yum, Züleyha!. 
yoı:18:fW· Bu odada vuslat ge- _ Tanunıyol"Bun YU1Nf! 
cesının ~ heyec!:111ı anlannı nısan da eksik veya yanlış 
yaşayacak~lardı. Zuleyha, tepe- yonun. Beni, bütün c:ıp 
~n. ~~a kadar ~yazlara ğımla tanım.ıWRm ! 
bilribunuş; tınkı on sekız yaşın- M lfı · · ., 
da bir genç kız gibi Yusufun - ese ne gıbı :· 
karşısında arzı endam etmişti • . - Ben seni ~le çok, 
Yusuftan visal talebinde bulun- Vl"Onlum. Sana vısal talc 
duğu za.nı'8lllar gibi haris de- bulu~uştu;m. Kocalı bir 
ğildi. Bilik-is gayet mahcup ve nın bö~le bı~ talepte bfftu 
na..p duruyordu. Buna mukabil sıru şuphe ıle k8:1"§ılamıya.n 
Yusuf, fevkalade he~anlı ve kek o~~ .. Belki .s~n de 
sabırsız ıdi. Güzeller güzelini erkek ~bi bu ne bı~ım . k~ 
hemen kollan arasına almak Namus ve şer~ n~ bıhn 
için can atıyordu. bcnd~n baş~a kımbilir daha 

Hazreti Yusuf, tombul elleri- erk ege. avnı ~epte bu.~u 
ne yapışıp Züleyhayı kendisine t~r,, diye fiipbe~e du~ 
doğru çekmek istedi. Züleyha, silndiir. Fakat en;~ ol kı 
buna razı olmadı; itiraz etti. o k~lardan degılim. ~ 

- Beni rahat bırak Ymuf! . sevd:m ve senden başka hiÇ 
Yusuf ~· Hayretle erkege arzı cemal, arzı 

sordu· etmedim. Kocam Potifar, 
- Nıc;in Züleyha! Beni çılgın keklik ~abiliyetinden ma 

g'ibi seven sen değil miydin? du. Beni ~. aldıysa gene 
Şimdi kendini benden niçin u- le bırakıp gıtti. Evlenmeden 
ıı:ak tutuyorsun!. 1 cc .. baki;eydim! -:Vlilik ha 

Züleyha, Yusufu deli divane müddetince bi~. kaldım, 
eden çapkın bir gülüşle kendisi- gün de .bekiretımı m 
ni ı.reri çekti· j etmekteyım.. 

- Olam~ Yusuf- Birbirimizi Züleyha, ~I!- anlatacaktl 
kalben sevelim; daha ileri git- Y~. hiç lilmımu o~ 
m.iyelim ı bu sözleri dinlemeli. ist«nı 

_ Fakat ben seni kollarmıın du. Zilleyharu.n sözü~ü k~tl 
arasına '&ılamazsam çıldınnm, - Ben senı. vakıt.iyl~ ~ _ 
Züleyha! unutulmaz günl~ ~ırdi 

- Vaktivle ben de çıldırdığı- has bahçenin yem açılmış 
mı sanıyordum? Fakat çıldır _ çekleri kadar teıniz t.amy< 
madım! Başka t.Urlll ~~ll1llf c 

- Amma çok azap çektin! dım, sana kalbimin kaptl 
- Bu azabı sen çekmelisin! açmazdım. . 
- Ben bu şekilde azap çekme- ZUJeyha, i.licenab Yu 'i 

ğe tahammül edemem Züleyha! bu cevabı U7.erine SÖzle~11e 
- V aletiyle ben de ayni şeyi ~ . etmeku:ıı ~ geçt .. 

söylüvor ve sana yaJvanyor _ dısını, onun ıştıya.k ve ille 
dum. j açılan kollan arasına tealiııı 

_ Lakin o zaman sen benim ti. Pencereden ic;eriyi sey 
değildin! ay, onl~ utan&:.nı~ ~ 

- Yalan @övlüyorsun Yu _ beyaz bir bulut kumesınitl 
suf! O zaman senin olmasay - k~ına sakl~. M~~·d.an~ 
dun üzerine düşmezdim. "Beni tıgı zaman, ikı sevgılıyı, Y 
kurtar beni mes'ut et! diye ta mışıl .mışıl uyur buldu. 
val~azdmı. " Zi\Jeyha, uzun bir has 

ıaea=-rdtil ı.ı -~~ 1941 t.rıhine kadar askerlik dersi ıören allkab BUlldaiı yer: (H. a.klr Gllreoylar ft 
140 _ MI ...- erkek talebe kampları ve kız. talebenin abflan yapı- Neırı:yat lılüdürO: MMlt Çetl• ı 

t&lcuenıu Qnivewttılı alim.....,._ bal YUrJDAlan. (8817) A. C ..... lellllltı lar .. otlu Matltaall) ·-------------------······ .. 

- Aldanıyorsun Züleyha ! eo.nra ııihayet mu:amna 
O zaman beni sadece seviyor - mış ve o gecf> hlımile k 
dun. 'su' klfi değildi. Ortada Vakt:i, zmıanı ~lince . d 
aana sahip olan birisi vardı. o ya bir Ç-OCU it 9"'tirecekti. 
ikimizin de velinimetiydi Ona lar, h~ geçti, gUnU. 
ihanet edemeldiın. Ayni z'..uw.n. doldu ve ~hanın ··ır 
da, o vakit, seni sevmiyordum. dtbıy&J'll geldL Bu, nur 
Sevmek iet.emiyordum. Buglib stbl im' +mı. (Arka"' 


