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"'çük devletle- rLMAN -RUSl 
in yapmaları HARBi 

lazımgelen iş 
Fransamn..,feei •rıretle 

ltmesirri galnız bir ~bebe 
•ca etmek bittabi doğru 

lamaz. Fakat tesir icra 
den müteaddU ~ebepfer 
rasında şüphesiz k i en mü. 
ıimmi ideal mahrum iyet i ve 
ılıliik düşkün lüğü olmuştur. 

Moslıova bildiriyor 

Smolensk 
etrafında 
kanlı mu
harebeler 

_ _ _J Alman hücumları 
llüseyio Cahid YALÇIN geri püskürtülmüş 

Ruslar herşey i 
imha ediyorlar 

Deniz nakliyat komisyo
nu reisi ve azaları arasın· 
da değişiklikler yapılıyor 

~Bundan .. bir mlidde evvel hü-1 ecnebi sularında yapacakları se
kumet, Tü!k vapurlarının ge- 1 ferleri tanzim etmek üzere bir 

..!!~ kabu:ıJ ~ınd.!.,.!erekse (Sonu sahife S siitun i de) I 
Bu telakkiler o kadar kuvvet 1 b~bs~t~eniz, küçük devletler 

bulmuş ve taammüm etmiştir bıle sızı hayalperverlikle ithama 
ki beynelmilel münasebetleri kalkarlar. llu teklifi gülünç bir 
tedkik ve muhakeme ederken ütopi bulurlar, sizi bir timar • 
ahlak prensipleri namına söz haneye kapamazlarsa kcndileri
söylemeğe kalkanlar kat'iyen ni lfıtfetmiş sayarlar. Fakat bil
anla.'?ılma.mak tehlikesine ma- miyorlar ki onların varlıkları bu 
ruzdurlar. Ahlaktan bahsedebi- 1 çılgınca telakki ettikleri mef
lirsiniz, fakat bunun altında bü- humlann hükümran olmasına 
yük bir hodgamhk saklamak bağlıdır. Bu mefhumlar haki
şartiyle. Sn.mimi olursanız bil- kat sahasına çıkarılmadıkça 
:yük bir istihza ile karşılaşaca- büyük devletlerin köleleri, peyk
g!m~da, . safdil ve ahmak te- leri, aletleri halinde kalacaklar
lakki edılcccğinizde §Üpheniz ol- dır. Günlük siyasi işlerin do
ma.sın. Yalnız kuvvetlerine gü- ğurduğu şu nisbi işsizlik devre
v~nen b~f ~8;: ~uvvetten ibaret sinde küçük devletlerin cliplo
o a 1 e 18 ıklallerini lemin e matları bir gün için kendileri
d~cekle:,~~ inanabilen devletle; nin de sadece bir insan olduk -
bbyle duştmsel~.r .. ve hareket et- larını hatırlasalar da biiyük bir 
seler mazur gorülmeseler bile kongre halinde trıplaıısalar ve 
kendi kendileriyle mantıki ad~ istihfaf ile karşıla11an ölme7 ide
dolunabilirler. Fakat bü~kl~~e allere dayanarak başlarınm ça
karşı müdafaanın maddı sıla- re.sini düşünsE:ler ne kadı:ı.r re
hından mahrum k~ç~k m~!11 - alıts hareket etmiş olurlar. Fa
leketler bile ayni fı~ muda- kat ~ef'hat yapamazlar. Çünkü 
faa ediyorlar. Halbukı. b_llnl~~m hepsının miskin, mendebur, 
ellerinde yegane h~kıkı sılah murdar hırsları vardır. Kimisi 
istihfaf ettikleri o yuksek mef- komşusund~1:1 bir karış t oprak 
humlardır. Büyük de:rı.etıer kop~fI:na:k ~ç~n entrikalar peşin
bunları bir lüks addedebı~l~r. dedır. Kimisı büyUk bir diplo
Fakat küçükler için el sürül- mat kesilerek muvaffakıyet - • 
mez kudsi birer kanun olmaları leriyle meşhur olmak niyetinde
ıa.zım gelir. dir. Hasılı hepsi adi, çirkin ve 

BugUn silahları bırakmaktan, küçük kurnazlıklar ve ihtiras • 
harbi kaldırmaktan, devletler larla bir-er ahlak ve ideal cü
arası bütün ihtilafları adalet cesidir. 
mahkemelerine t evdi etmekten HUseyin Oalıid YALÇIN 

EMAN-R~ İktisat Vekili 
Berli:~:::rigor: ~;s ti fa Etti 
Bir günde . y;;in~ SırrD 
112 Sovy~t Day tayin 
tayyaresı 1 d 
düşürüldü 0 un u 

Karar yüksek 
Müthiş imha harbi tasdika iktiran etti ' 

Times'in 
mühim bir 
makalesi _ _, ____ _ 

Merkezi Avrupada orga
nizasyon vücuda getre
cek bir de 1 dn bulun

ması zaruri imiş 
Londra, 1 (a.a.) -Times ga

zetesinin bu sabahki başmaka
lesinin mevzuu harpten sonraki 
Avrupa ve Rusya ile Amerika
nın oynayacakları rol teşkil et-
mektedir. 1 

"Sulh ve devletler,, Unvanını 
taşıyan bu makale, nihai bir 
tavsiye sureti istilzam etmekte
dir. Bu tavsiye sureti, kendisi
ni kabul ettirecek olan kuvvet
lere malik olacaktır. Bu gazete 
merkezi Avrupada organizas
yon vücuda getirecek bir mil
letin mevcudiyetini zaruri gör 
mektedir. 

Times gazetesi, Amerikanın 
gitgide ehemıniye~ ru:tmakta o-! 
lan rofünün ve Hıtlerızme karşı 
Rusyanın doğrudan doğruya' 
mücadeleye atılmasının hedefi, 
harpten sonraki Avrupa üzerin 
de nüfuz kazanmağa matuf ol
duğunu yazmaktadır. 

Bu gazete, kuvvet realitele -
rine istinat etmiyen hiçbir sul
hun devamlı ola.m.ıyacağım ve 
matlup olan ilk şartın Alman -
yanın fenalıklarına yeniden 
başlamasına m ani ohnak için 
icabeden askeri tedbirlerin itti
hazından ibaret olduğunu kay 
detmektedir. İşte Amerikanın 
istikbaldeki rolüne ehemmiyet 
izafe eden bu şarttır. 

Hiç bir şey, A vrupaya ait me
c sonu sayfa 3 ı!ltun 6 da) 

devam ediyor 

Leningradın yakında 
düşmesi bekleniyor 

Stalin'in 
Rooseve lt'e 

• 
mesa]ı 

• 
Hopkins Amerikamn 

derhaf sevkiyata 
amade olduğunu 

söyledi 
Moskova, 1 (a.a.) - M. Sta

lin, çarşamba gün~ü 1mülak.a~ 
esnasında M. Hopkıns e, reısı
cümhur Roosevelt icin bir ""'C
saj tevdi etmiştir. Bu mülakat
ta harp malzemesi sevkiyat me 
selesi tetkik edilmiş ve M. Hop 
kins, M. Staline birleşik Ameri
kanın derhal sevkiyata amade 
olduğunu bildirmiştir. 

M. H opkins, yabancı matbuat 
mümessillerine şu beyanatta 
buhınmustur: 

' · -. oÔsevelt, buraya kendi-
siıu .ıhsi mümessili olarak 
gelmekliğini teklif etmiştir. 

Moskovadan ayrılmadan M. 
Stalini iki üç defa daha görmek 
ümidindeyim. Kendisile Alman
Rus harp vaziyetini tetkik et-
tik. . 

M. Rooseveltin talimatı mucı 
hince birlesik Amerikanın Hit
lerle ~üca<lele edenler bugünkü 
mücadelede kendi partisine men 
sup addettiğini ve bu partiye 
yardım edeceğimizi M .. S~~~i~e 
bildirdim. Sovyetlcr bırlıgının 
meşru müdafaa halinde yaptığı 
muhabereyi en büyük takdir ve 
hayranlık.la takip ettiğimizi 
kendisine söyledim. Sevkiyat 
meselesini ve Sovyetler birliği
ne gönderebileceğimiz malzeme 
nin nevi ve miktannı müzakere 
ettik. Bu hususta şimdi tafsilat 
veremem. 

Sonu say fa 3 ıütu n 3 de)) 

Ankara, 1 (a.a.) - Sıhhi du· 
rumunun müsait obnamasından 
dolayı lktısat Vekilliğinden 31 
Temmuz 1941 tarihinde istifa e
den Samsun mebusu Hüsnü 
Çakırın istifasının kabulü i' 
fktısat Vekilliğine Trabzun mf 
busu Sım Dayın tayini 1 A 
ğustos 1941 tarihinde Reisi
cümhurun yüksek tasdiklerine 
iktiran eylemiştir . 

'··'lıı ~ ... ~asnd Veldlmuz 
B. Sırrı Day 

Türk -Alman 
Ticaret müzakereleri 

devam etmektedir 
Karşılıklı verilebilecek malların listesi hazırlanıyor 

Fuar ~Ünasebetile İzmirle muh
telif mıntıkalar arasında yeni 

tren seferleri ihdas edildi 
~ ' .... 1 

• o c, .. 
Imnr .lı'uarındall gnzeı öir goriluüş 

Ankara, 1 (a.a.) - İzmir ~u-ı 
arı mUnasebetile Devlet Demır
yolları idaresi aşa~d~ki tren 
servislerini ihdas etmıştır: 

daki adi yolcu katarı yerine sü
rat katarları işletilecek bu ka
tarlar Denizyolları idaresinin 
İstanbul • Bandırma arasında iş 

<Sonu sahife S sütun i de) 15 Ağustos tarihinden 24 ey
lfıl tarihine kadar Haydarpaşa- """"""""~~~v-..rv-..rvvvvvvvv"' 

dan saat 7.15 de hareketle tz- ı----.. Her Sabah 
mire saat 14.58 de varacak ":e 
17 A~stos tarihind~~ 26 Eylül İıçinden çıkabile
tarihıne kadar 1zmiı den saat 
11.23 de hareketle Haydarpaya- ne BŞhO/SUR / 
ya saat 18.52 de var~cak d<;>gru 
bir yolcu katarı işletılecektır .• 

15 Ağustos tarihile 30 .~ylu~ 
tarihi arasındaki salı gunlerı 
İzmir, Bandırma, İzmir arasın-

Sovyet - Polonya 
anlaşması 
--:1ıuc--

Rusyada 
memnuniyet 
uyandırdı 

--o--

8. Churchill anlaşma 
hakkında kısa bir 

nutuk söyledi 
Londra, 1 (a.a.) - Dün ak

şam Londrada Sovyet Rusya 
ile Polonya arasında imza edil:. 
miş ve der hal vacibülicra olan ' 
Misak, Rusya.da esir bulunan 

( Sonu sayfa 3 süt un 4 de) 

Eski harplerde, bir numaralı 

Cihan harbi de dahil, bir tı:ıkım 

tabiye ve sevkülceyş meraklıları 

odalarının duvarlarına üzerinde 
cephelerin renkli kalemlerle çizi· 
lerek gösterildiği, haritaları a~ar

lar ve muharip devletlere ait mi· 
ni mini bayrakları haritay.ı ignc 
ile iliştirerek harbin cereyanını, 

muharip tarafların ilerleyiş ve ge· 
rileyi§lerini kolayca takip etmek 
lmkanını bulurlardı. 

Bu onlar için hem bir vakit ge
çirmek, hem de erkanı hıırpltk 
taslamak vesi lesi olurdu. 

Şayet bu askeri harekat merak· 
lıları, son zamanlarda muhı:ırip ta· 
rafların tebliğ resmılerinl okuyor· 
larsa ellerindeki mi ni mini bay
rakları hangi tarafa lllştirecekle

rl n ı muhakkak surette şaşıracak· 
la r d ır. Çüııkü bi r tarafın harb 
teb liği n i n kara dediğine karşı ta
raf ı nki mut laka beyaz demel:t:?· 
dir ve hakiki vaziyet i k:ıvramak 

için muharip tarafların harp tc!:ı

eliğlerine müracaattan ziyade Is· 
kambil fa l ına müracaat daha ma· 
kul bir hareket olur. 

A. Ce ma leddl n SARAÇOÖ LU 



Yarışlara Dair Bir Konuşma Ucüncü umumi mü-, 
~~~~~-----~oı--~-~-~---~ 

in· 
OKUYUCU- ' 

DiYOR Ki: 
Şehir, bize bir 

vediad 
Yazan : ULUNAY feftiştik kadrosunda Bursalı bir okuyucu-

M t f • 1 a muzun şikayeti Dün sabah cwnbadan ,j, " üşterek bahis,, nedir? - Kazanması muı1teme yanı· tayın er İstanbul, Ankara, İzmir gibi.. seyrediyorum: Kapı karşı) 
{hayvanlar nasıl seçilir ? - "Ganyan,, "~~ase,, ne de- bazı şehirlerimiz bclecllyeleri has- şumun evinde temizlik var; 

adın 
.mektir? - uçifte bahis,, "ikili bahis,, "Uçlü bahis,, in Ankara 1 <Hususi) - U~ün- Maarif Ve aleti· = :~!:u:ös::a~:~~ Vasiyetname ~~~ k=lmış odamnbi ~ 
manası - At ko~r, bahis kazanır., At 'koşularında ıcü Umumi Müfettislik kadro - • -h· b. etm'.şilr. Bu ihtiyaç :bumda dn ,..,,..nı s sarmış r 

w-- Sllnda yeniden bazı tayinler y:ı- Qm U 1.GJ tr yakında siliyor, süpürüyor, toz ~ 
"Şanş,, da büyük bir rol oynar pılmıştır. vardır. Benim de hastam var. Bi- J • silkiyor, ikide bir faraşta 

t • • naen:ileyh ~ce bunun 1 k kcn ı..-~-- ·- .. Milli Şefimiz İsmet 1nönü'nün1 rede göstereceği ehliyet, sür'at, Ummni Müfettişlik Yabaneı amımı icin ne tedbir alınmış ıve ne a.n- açı aca cered: ~rçocfu~a;:. 
himayelerinde, Başvekilimiz Re-ı karar ve intikal. l~ler Müdü Jüğüne Miılki~ .M'ti- Maarif 1-ekıl!eti al.8.ka.darlara şünülmil! ür. Biz de bu ilrtiyncı- Bundan lt..r müddet evvel .Al- Bizde sokak bir m~ 
fik Saydamın riyasetlerinde ya- 13 - Hayvanın muvaffaki - fcttişlerinden Eikmet Soyman. b.,.on-..:ı...-.:ı·gı-· bır" ...__imle v-ı..~1et mızı nereden temin -ı......n:~ de- S"" .. t" 4--.1.- ı 1 nAı ~ • 'O ] • u.cı.ı,.u .UUU ~ """""'.._ man hast:Ahanesinde Vefat eden uprun U al..lll.4, çirkef U" 
l'J§ ve lSlih encümeninin . .l.07".I: yetini, iyi koşular ynpb.gını ilS·ı L o is enstitüsü müdür muavın - ınensu!>lannın mensup bulun _ dim. Bayan Emine Naciye Halimoğ- für, tükürülür, hatti. sıkıP. 
senesinde 15 vilayette ~apıl~- bat eden rekorlar. liğlııe ensti

1
itü ""ğrctrneı lerinden duld:ın mmta:kalar • ki hayır Maalesef aldıeım ~vap bu ol- lu lstan.bulda bulunan emla _ bir duvar dibi bularak il 

cak yaıışlar için tevzi edecegi Bu sekillerd n bfr kmnııı. Hu7.affcr. stanhul posta mua- cemiy tlerine elclrinden ge1en di.ı. <Hiç b'r ay düşünmedik ve kinden mühlm bir kısmını İs- tanırlar bile. 
ikramiyeler yekünu 130 b"n ~- hay.va.llıar r.itige çıkt ğı zaman vir.Ji~ine :.ı.r.tli tebfü?;'ıt işleri ~ii yardımı yapmalarım ve bu ce- - .!o'r U.'<ibir :ılmo:-d.ık. r: asen bu iş- tan bul Belecliuesi Haseki Nisa 1 Sokak, pespayeliği, p 
raya baliğ olmaktadır. Bu mi - gozlerinizle göı·ür, aulıyabilirsi- dürü Cafer I'avyar, ~ebliga.t ı~- miyetler e vn.cife alme.lanm bil lE.T beled;yeyi aı~dar etmez. Ya J anlatan bir "rumuz,, dur 
tarın ifade ettiği m:uıa, Cümhu- niz. Bır kısmım resn ~ yarı.j fori ıniidürliiğlinc İ5tanbul pos· <lirmistir. Me1o-zuu bahis hayır Jrınd.ıı Kar:ıköyden un ı:elecek ve hıstahanesine ve lzmirde bu- Uygunsuz bir kadını 
riyet devrinde, at neslinin ısla- programlarındc.ın (it~rencbilirsi- ta müdiir muavinl Nazmi tayin nıücsse::eleri ve işler ~:.Eltcr aile- ~ ,cli beyin r:yn .. ct! ' ı:ııtınd~ bir lıman emI.a.knden bir kısmını içjn: "Sokak şırfıntısı,, 6 
Aına şiddetli ve hususi bir ehem niz. Dir kısnırna da yarışl:a·,l;ı o- oLınmc•c.ıtur. lcrinc yardım iş!eıi, bilumum ın"e koıni.cyonu tcş"kkııı edecek da İzmir memJeket ha.stah:ıne- Enderunlu Vasıf, ana kız; 
miyct verildiğidir. Bu sebepten, lan aliı.lmnızııı dP.rcc~i ııis'be - =-----::-_::...:..:::=--======::::::: lıalkevlei'inın faaliyeLleri, Kı _ ociar b-1 i;le m gL<l o:ıat·akl.aı·dır> sine va.<;iyet etmişti. Bu hayır- 1 zumesincle kI2a. şu nasihati 
bu sene, at yarışları 10 hafla- tinde aşina olaLilır..,ıniz. ı P.amı.:k y~ğ~ t I zılaym faaliyetleri ve bunlara Bu cev~p &.;re-t'mi mucip oldu; pcrver kadının vasiyetnamesi dirir: 
ya iblağ edilmiştlr. Yarın at Hülüsa, aziz okuvucııJar, gö-ı a sa ış an 1 mümasil işleı dir. belediY".Yi aL~kadur eden daha Beyoğlu sulh mahkemesinde - Olma solmk süpürgesi, 
yarışlarının dördüncüsü yapı- rüyorsunuz ki yaı ır;• ka?:anması So:ı gün leı de zahire bor.:;a - _ • - mühim ve m:i!:iacel s~be.ı;ıler ola- dir. Mahkeme vasiyetin açılması Kadın. kadıncık ot 
lacaktır. Her hafta koşu yerin- :muhtemel hayvam seçmek o ha.- sındu küll:yet1i mıktar<la toptn.n j KT J SAT b'.iir ır. d ye ? iç!n vasiyetle alakadarları da - Velhasıl sokak denilen 
de görülmüş kalabalık, halkı- dar kolay değıldir. Bı;nl.,,Tdan pamuk ya~ı "a.t • .;la• ı yapıimıık- Den de crruyorum. Eu • is- vet etmiştir. Bu arada İzmir ma mahsus geçitlerin elirtJ.V 
m1Z11l bu milli spora ne derece, m da "h" b' rt ı lı ı"st~r.buı' .,...cp-ı ::-k mahr.ul- yon t .. ı:-••'•u"l ed p f~~ı:ue.tA g-ı· \ b ı-~: • • b' ;;,.....A0,,.;1; de •?e ~:ı;_!_d ekm__.a:-• y...!t aa ' en mu. ım ır şa rn ·- t..~ hr. Fiyatlar. toptan kilo lıa- .... I ' - - ..... ~ .........., • - .. ' - e t=ıyesım.e. tr m~ • uuıııuz en ç ~wgı ""' 
rağbet gösterdiğinin bir delili- yor, o <la: şanstır. Hayv?.nın, bi- f}'na 60 - 65 mn·us.tur. Pamuk leri ofisi mü~fürü değişti ceye kadar has lanmıza ne ve- şehrimize gelecektir. 1 Halbuki bir şehir, abid 
dir. .zim gibi c'•n ta-:•dığını a unut- .•·abiTJurı, bilaha,..., per .. kcnde pi- dir lim' Maden:.k1 belııd ye alaka- Ög~rendiı!imize ~"re bayan caddeleri, meydanları, par} B .. aklı k ul n •'" İstanbul Tof!~ Mahsulleri ede ~ bah ı · bü't·· • ~ ugun, mer o uyuc a - mama.k lazım g lir. Kendilerin- "~~'"' .. a go""rül" rr.edı"<Tın-den bu yag- Ofı'sı· .,.,..;~lur"" -u ·r Ofıs" ·1· mu··- dar dtif:'l nereye müracaat - Naciye Haliltıog-lu bul Ha- çe en ve un u:mumı 
mızın arbularını tatmin maksa- d k .. "t d'I h t J ,...,,.,.... t- ;.uu lim ve has!al.trıtruz ya ıSJJbrr mı sekı" 11.'l'J.:.,a h- ...... ·:ahanesı·ne Harbı"- tiyle büyük" , mfil'+~rek bir 1 en ço umı e 1 en mcs .nr - ların 1.eytın ya~ına karıs.·tırı1dı- 1 a·· i" -.. t · edilm' ti "- J.'t'.'l., ~ı.; ~iN ·-' 

dile at yan.ıılannda bahsi müş- lann, baz:ı.n miihirn koşuları - "' t~i...~.6Uil1 0ef.ısı" ~y nm·u·dürl~şgu_""~e d; çeksiıılcr? yede bulunan ve 50 bin lira kıy kendir. Meydt.nlar, sof" 
terek nedir? Nasıl oynanılır? bile çıkaramadıkfa.r•nı, üınid' e- ğl zehabı \ıyanm. ·tır. Zeytin •u•uu Bu 1,le <>Jakadar makamın ı:a- metinde bir aparl.ımanını bı _ caddeler koridf):r1an; soır' 
Kazanması muhtemel hayvan dilmcyen d'ğer 'hir atın -ar.ışı yağiarı kontrol c:dıll"'('ektir. 1 lopra.k m~ sulleri umum müdür zeteni1Je nazarı dikkaLnin cel- rakmıştır. dehliz1eridir. İyi döşenmil1 
nasıl seçilir? NeJere dikkat et- kazandığını, siirpri?. olduğunu D:ğcr t..'U'af'tnn mahallinde muaYinini:::ı. getirildiği haber :ı-ı bedilmesini r·ca ederim. Mndem -~ miz bir evde oturmaktan J 
mek lazımdır'? Bw1lar hakkın- ve bu sebepten balısi müşlcre-· yapıfan tetkil ıcrc göre lst.an-, lınmıştır. ki hepimiz biriz, bi.rim:z de hepi- • • zevk alıyorsak güzel tanii1 
da kısaca, müficl teknik mallı- kin de tıılihi y:tV<'I' olanlara bü-I bukla ııerak nde olarak en iyi) Oari ihracat' kontrol Jııiz düsturumuzdur. Bit· tarafm Uç otomobil dilmiş tamiz bir şehirde 1' 
mat vereceğiz: yiik paralar vel'diğmi görüye-' cins sarl<! yıı~ının 170 kuru~ niz~mnamesi hastalıırı francala yer:ten d ğer maktan da öyle zevk a.hD' 

Müşterek bahis, yarış maLal-) nız. Onun için aLn.Inrı.nızın pek satılması Hızını g.eld #i .anlaşıl-ı Deri ihracatının bir Ağustos- tara!t.:ıki hastalarm bakması ka- yandı b~erl?'ehizn. ·n guze"" Uigmı~· ·, tef 
linde !koşacak atlar üzerine balı haklı olarak: rrn.c:.ilr. :C 1 nisbet. vamn ciru:ine tan 1·t1·ı....,rcn kontrole +:\bı· tutu· dar acı bir şey oiamaz. Saygılar. .., J 

b h . -......,, .? " ı uu. ı..u ç dd - o liı:'.rini muhafazada hallan uı se girmektir. Müşterek a ıs ".At koşar, bahL k:ı.zn.nır,, de· göre deJir.ecektir. Fakat 170 la.cağım yazmıştık. Bu husus _ Bı.ır1L1: eklrge ca eaı rman o 
idaresi, bahse girenler arasında mişlerdir. kur"=>'""~ V>ık .• J ... 1e yagıv ........ da.ki nizam.name dünden itiba· mektebi y.anında 41 No. ıı evde sine düşen büyük vazifeleS. 

· ttedi ....,..ı..<Uı ;r w d.U D<.I. ki' .. · k k G · - t hd ı · dır. Ben kendi ..rn,.,;... dnaCJP :mutavassıt b:r :vazıye r. Fa.hredd}n ta,ılaı1n uı;;ikiı.r bir ihtikar ha- ren tatbik meVkiine girmiştir. eme ı suvarı ayma amı ara) mus a emterın· ..... ~..... "'$ -'~ 
Bahse girenler birer ilra muka- ================:==-===-= N~mık Eksil r na tüküren bir adann, SOT 
bilinde bilet alırlar. T.oplanan 1 rcketiudn bufandukb.rı anlaşıla Yeni nizamııame mucib:nce üze- r d ~n birinin:fe e 1 yandı tüküren bir adamdan dah9 

Y • • c:ı.l-:±ı•-. rinde asgari 8 santim yapağı tr:'. f• l .. k kabahatli ı:riirüriim. OdaSI para üzerinden. :at neslinin ıs- enı neŞ:l"Iyat bulunan deriler ihraç edilemi- .c.t tya an y se- Ayaspaşada, Kamarot soka- ,,.. ~•li 
la.hı ve yarışlar için sarfedilen ° gı-oda Ekrem adında birisine hayet kendisine aittir. Ilıv . 

. n ..... v k·ı· v·ı · tt yecektir. Hyor mu ? sokak herkesin mahaır masarife bir yardun olarak bir İslim - '.Diirli Ansiklopedisi uaııiiiy... e ı ı ı aye e ~ ait ga.raje.ıki otomobillerden bi-
1 

kürükten, pislikten iğren~ 
derece peşin yiizae b "r miktar 17 inci nüshası intisar etmi!':- meşgul oldu Son günlerde İstanbul bele - r:si dün sabah ani olarak tutuş- h 
alınır. Bakiye kalan para. kaza- tir. Bu nüsbadrt yük~ meba- diyesi iktısat müdürlüğü et muştur. Ateş birdenbire garaj-! ax~p;:~ğer bir ~ole 
.nan bilet sahiplerine taksim o- hisi ilmiye vardır. Tavsiye ede- Bir müddetten beri şebrlmiz<le fiyatlanmn sebepsiz surette da.ki bütün arabaları sarmış, '$ 

lunur. rız. . bulunan D<ıhlliye Vekili B. Faik - . ~- ........ fa1-~a· t henlen ye+.;.,,.n ı'tfaı"y'""'" lıirlerine nisbetle {Paris) yükseltildiginı tesuıt etmı~1.ır. ıu ~ '-'J.4.U b' ,_ . .:a' o .. ;J.fj Müşterek bahis biletleri, gan- Perde ve Sahne Öztrak, dün sabah vıliyete ge- Bu itiharla İstanbul celepleri gayretile fa.7.la büyümeden sön 1 ır §C.ılrwr. guzel ca~ ... 1 
k · ı· 1 ı k -ı· b led' · i d k clu'"ru'"lmiiatu··r. / tükürükten geçilmez; sok~ yan, plii.sa, çifte, i ilı, tlç ti o - Memleketimizin bu biricik ti- eıe Vi.1.1! ve e ıye roıs o - dün belediye iktısat müdürlü - ...., tlv 

mak üzere kısımlara ayrılmış- yatı-o ve sinema gazet..csın·n tor J{ıı·darla bir saat kadar l:o-
1 
Tahkikat n 3ticesind iki- ğüne davet olunarak kendilerin- ı Yangın sonunda Kadri adın- da asılan süprüntü s~pc~_....r 

t A ;;..,,... ~~~ı.-- B k L " 1 d · h - 1• edi da birisinin hususi otomobili ele ra.ğımen herkes elinde tnırtW~ ır. ~._tos n~ı bir çok görül- nu~ı~tur. u orm~a ar es- sinin de denizde bogu • en ıza at d-Unmıştır. Bel ye 
1748 1516 

al ta, __ .
1 

duğu kağıdı sokağa atar. _
1 Ganyan bilet aldığınız tak - memi.ş resimler ve kıymetli Y". ruuruıda vilayet, bek~ liye ve ve- d .. I Jd vaziyeti tedkik edecektir. ve numar ı ıu>l er 1 ris gazetelerinin meşhur ~ 

ilirde ·ntihap .ettiğıniz atın bi- zılarla çıkmıştır. Tavsiye ede -1 kfü:ti ali'ikadar ede.o muhtelif ugu an aşt ı İlk okul ögretmenlerinin ve AI~bcy köyünün yoğurt kam muharrirlerinden biri bn ıv· 
rinci ikelimesi ..::arttır. riz. mesclcler görl!r;ülmüştür. Dün sabah Kazlıçeşme sahi- yonu yanmıştır. u..t· tenk"d _;;ı_ k 

~ =====:::::=====================-================ 1 da b" k m-=-z•Jnı'yet'erı· Atec.::, çıktıgı- sırada bunu "'0 n- J-
1 1 =r en: Plasa bilette, at hayvanın iş- linde 17 yaş arın ır ız ce- ... • .. ov "S k -·~-"-~ ..__,_.,jl 

di b l tur İlk du··rm,.;;.e "ahı:ıan garaJ· mus·· teh· ' o. ~a o_LCUCn. aULWAA-tirak ettifö koşuda birinci ve H p ~J sır 
1
• ee u unm~ · okul ogr'".-etmenlerinin me- "b '< ~ ı t ed ı 

~ hk"k t a d l . d u· 11 . d ar 1 lr'!!le, sıze: ikinci, boy ve fazlasmın girdiği Yapılan ta ı a sonun a zuniyet müddetleri eylül ayı ~m e:.ın .. en ı e. erın er: ve _ TE>mi:tlerler!. 
koşuda, birinci, ikinci, üçüncü ~.:;ı;:ıııı;;:;;;;:=========--===-=-========' *".!sedin, Kazlı~edeki iplik basında nihayet bulacak ve bu vucudunun ~telif yerlerın~t"n Diye ceva.p veriyor. K"'utı 
gelen hayvanlara alınan !Plase ~:abrikalrından birisinde çalı - 1 tarihe kadar bütün öğretmen- yanmış, Beyoglu h~stabanesıne ılllİ?leyecek? Ve niçin? (;ı 
biletler kazanmış olurlar. A 1 bi • san Zoi adında bir genç kız:ı ler vazifeleri başına dönmüş 0_ 1

1 

kaldırıl1,!llştır. A~ın ne sure~- 1 sokak temizleviciden zi~ 
~~~ n .. ~it Oldugu- kendisinin evvelki lacakl·ardır. le t•ıktıgı anlasılam"'WIJG talikl• ı "k - ı • l - 1 

- --Jl Çifte bahis. iki koşuda birin- -< • -·~· n en çop eri top amaga lllV". 
ci gelecek hayvan bulmaktır. gün yüzmek üzere denize gir - ş·ı h . . ld kata başlanmıştır. - dur, onun işini güçleştirttt' 

diği ve bir daha çıkmadığı an- ı e ayvan S3rgısı açı ı J?undan baş~a dun gece Be-1 ne hakkımız var?., ~nıor. İkili bahis, aynj koşuya giren (Ba~ tarafı Birinci sayfada) kuvvetleri benzini, hayvan su- !aşılmıştır. Dün saat 15 de Şile kazası 1 yoı?l~nda ?a~ bır yruıgın çık!l1l1': Buna mukabil bi;~ok ~ 
hayvanlar i<:inden birinci ve kilen ordu ise taarruz ordusu- yu ve diğer ihtiyaçlar içini Bundan başka dün sabah A- merkezinde bir "ebll hayvan,. 1 ve Firu~gac:.a ~yacı. sok_agın-

1 
ler biliyorum ki ahalişi • ~ 

ikinci gelecek hayvanı tayin et- nun istifadesine yarayan her 100.000 ton. hı:rkapı sahilinde de bir erkek sergisi açılmıştır. Vali muıJ.vini ,. da bekçı Ahmedin kt~lu"besu:1:d~ 
1 

cezası korkusundan değil • )(f 
mekUr. şeyi tahrip etmek emrini almış- Kesirsiz olarak yarını milyon cesedi meyd:ma çıkmıştır. Bu Ahmet Kınık ve Şile kayma- çıl~an a:tcş yanınd~kı. ~ecrnınm diliğinden temizliğe riayet ~ 

Üçlü bahis, üç karnı Uzeri- tır ve selıirlere varıncaya ka- ton tutar. Mustafa oğlu Mevlud de ge - kamı Haşim Kuvan da serginin ev ne sırayet etmış, ıkı ev ta- Sokfı!1'a tükürmek nerede? 
!ledir. Üç koşuda seçtiğiniz hay- dar her arazi örtüsünü de yak- Bir kat.ar 300 ton taşıdığına çenlerde bir lmc arkadaşı ile açılmasında bulunmuşl:ırdır. 1 manıen yanmıştır. kat:'l.t parçası bile at:nıaZıaı: 
vanl::ı.rın lıirınci gelmesi 19.zım- maktadır. göre, günde takriben 1500 tren Sarayburnund:;ı denize girmiş, ---------------------------- Parisin umumi bahhçele# 
dır. Bir ordunun hiç; değilse işgal cephey-0 yetiınnek lıizım gelir. 1 fakat bir da.ha su yüzüne çık- ı k bekçiler '\.-arıdır. 1.sviçrede Jf 
Şu kısa izahattan anlaşılır ettiği arazide hayvan yemi, er-

1 
Bu miktar hamuleyi ancak mamıstır. r- ış ~ n 1l avgası ıııııı.. çelcrde bn vazifeyi ufalt 

ki, plii.sa bilet a:lmak az çok ga- za.k. su, hele klş mevsiminde 150.000 kamyo:ı taşır. Bu vası- 1 He; iki cesedi de adliye dok- U iU! ' lev'ha. tcınin eder: ''Bu id 
rabetlidir. Bahsi kaybetmek barınacak bir yer bulması, ha-~ taların şimendifer şebekesinin toru mua.yooe etmiş, definleri- ·millet.in bakımına terk~ 
tehlikesi azdır. Bu bahsi oynı- rekatının inkişafında büyük te- 1 seyrekliği nisbetinde miktan-ı ne ruhsat vermiştir. iBu cünile en şiddetli bir·'~ 
yanlar razıa buıunduğunaan ka siri haizdir. i nm arttırılması zaruridir. ==.=================== Sokakta dövü~müşler fakat mahke- veı mania,, yerine geçer. JtJ 
zanç miktarı da azdır. Ganyan, Büyük harpte, Rum an ya ha- Almanlar 600 kilometre ileri- -..ı1:----~.......,~~~iiliiiiôiil!illiiii,.:;:.iiiı<ii el l A b • b • l • ki t 1>"" yeşil çimenleri ı;iğnemez, 
ikili, çifte üçlü bahisler de bah-ı rekat..ı sırasında, Avrupanın bir ~:mi~l~rdir. Trenler işletilmed!-I 1 Kısa Haberler 11 me ~ evve a n ır erıne ya aş ı- taya yemiş kab1le,"'u, yağlı , 
si kaybetmek tehlikesi fazla lır. anbarl savJl:ın 0 toprakta, vakit gı muddetçe cephede sevk.ı- 1 

T 7 :@p ~ tar sonra f:c.sılda~a. ak konuştular doviç kağıdı atmaz; lıerke:ı 
Gazete ve spor mecmuaları- vakit ha:Yvan yemi tedarikinde I yat otomobilede yapılmak la- 1' ılı 1 1 mi.işterek mala hürmet eder. 

nın fa vuru olarak gösterdiği at-ı miiskulata maruz kalınırdı. zım ~clir. Bu halde, otomobil * Taksilerin tanni muayenesi - V2 niha yef .•• nalarmın, dadılar;nm telkiııJ 
lara gclinoc, bu hayvanların ge- Kral I arol köyü şimalinde ordu' miktarı, günde 200 kilometre 1 İstanbul taksilerinin hC'yeti fenniye ÇC\eu1'Jnr hile bir bahçeyi .ıri1 
çen yarışlarda :k:uandığı derece t::!.kip har.ekP.tine devanı eder· katedildigi kabul edilirse, altı 1 tarafından yapılan f nt muayene-, - Olmaz efendim, lmkıinı yc>k, zerine hepsini de Münevver Gir· meği bUfük suç sa.yarlar. 
lerle, hafta arasında yaptıkları ı ken, ia~e mü~külatı yi.izünden, misli .artlınlmak icap eder. Bi- leri neti<:eleomiştır. Taksilerin yü;r.de 

1 
kaklarda portakal yı"yenler 

•; '
1 

olmaz. Affedemem. ııin ödemiştir. · ~ .idmruılar.n ruı.zaran yapılan th- bir defa 50 kilometre geri cekil· ııaenaleyh, 900 bin kamyona lü- onu şarfüı·a uygun çıkmamıştır. Pa 

1 

buklarını ceplerine doldu~. 
• ...;:ı 10 b ·· d 'tib t b .. 1 - Hayır kı:zım ben aana mt.itla- Ve bundan ~nra da Mir Ahme- ·~ minl"rden ibarettir. Bu tahmin- ınek mecburi\,·eti elverrniştı. zum varn.ır. ere İl' kamyon zarLes1 günun en 1 aren ° o us e- siipriintü kutusuna kadar-tetı'g"., 

1 
J • d ·eli lı ed --ı. A ıd ) ll · · b ~ı kt ka davandan vaz geç demiyorum. di koydunsa buL Nihayet evvelki h Ier"n isabetini, a.rnfüya sırala- }{ıtalar tam sefcrı tertip e ı . esap en ~en eve er var- rın muayenesıne n.,..annca ır. riirier.. Bu sur.etle şe ir, 

"' ~ d B d f d b · f" t * M b 1 V k ! Orası senin bileceğin iş. Maksadım, yece Münevver Girg in, ablası Mu dıı?ımız sebepler, ya fazlala:.cıtı- Buna ragmen kadro fazlt.sı na- ır. u e a a enzın sar ıya ı en a su arına zam - a ı 1 miz bir m:mza.rn arzeder. 
~ d'kk t' l'b b "d esi b ledi Ü bir buçuk senedir nipnlı durmuş- ~vver ile birlikte Samatya ı:ı;ı.zi- t..-•• ~ rır, ya noksanlaŞJrır, •ey;ı sıjı- ltll '~sıtası eclinemiyenler, az ı a ı ca ı ir raddeye vanr. menba suları ı ar e yeye m - noıarından dönerken Mir Ahmede Bvlcrfa penceresinde .mu! 

r:a indirir. Bu ..... bap ,-e avam.il devamlı bir mul1arebede oopha- Rakamın bu belagati, şu ka- racaat ederek rnenba sularının 35 aunuz. Şimd i itl böy'e bir daha menin, toz bezi silkelcmeniıı I 
"'"" ta ı t b' ••"I k tesadüf etmi§. «Bana bakar mısın ,__., "Unl--1ır: nem?: kalırlnrd1. Ganaimden is- rarların iltihazına sevkeder kuruşa satılan damac:malannın 4-01 m r e mez ır ~ e &O mama- ati •ardır. Şehirde hayat l)2a'I' 

'!i ~u d it 'd k b ız azu:ık!ıı demiş, fakat delikanlı al- • .d 1 - Hauvanın or1·J·ı·ııı·, bab" t1fade ed.ldig-i müdde+no mun- A) ilerliyen ordu, ilk önce de kuruşa satılmasına müs:ıade edilme- nız ır. erı e te rar ;ır1c9man d o+ B d dıktan sonra herkese toz r 
J .. "':f" • l 1 bek l · · t ·sı· ihtim.afi vardır. Bak Mir Ahmed ır.mamır.ır. un an sonra Ahmd11 _ ve anUSJ, kanının kuweti, taz.1.m bir ia.':}e sistemi kurul- nuryo u ve yo se e enni iş- , suıi ıs ernı, ır. h ı tram vaya binmi., Münevver de turmaga ha.kkmnz yok~tur. 

t l { t kınt .ı. ler bir vaziyete ""etirmelidir. * Irak baş konsolosu - Irak hU- sana taniye verecek. Sı.ıl o un ,,.. G~en viin Niı:,;,n· 2 - At sahibinin, seyisin mun muş u. ı.,ın e sı ısı ce,J\.en- "' p~inden, tramvaydaki safha da· - c.· ~ 
ta..,..,...., ı. .. 1 •• mı. ler vardı. V-crdunun müdafaası- B) Ordu ilerledikçe bu ibti - kUmetinin istanbuı baş konsoloolu- Ne dersin? geçerken_ saatin öğleden so1 

....... u l.lil.lU ah ı B "' u-1ı: A d ' d' · ha fiddetli o'muş ve genç kız «Se· . nı temin eden, Bur le duc deni- yaG bir kat d a artar, bir ta- ğuna tayin o un.an .•• ıuvau.cı - - Vallahl efen tm, ne ıyeyım, dört olma.oma. rağmen _ bll 
3 - Antrenörün, hayvana id- len .mukaddes yoldu. Bu yolda naftan da yeni ve askeri hat- luşi Vali ve Belediye Reisi Doktor'I bilmem ki, clz na.ıl münaap gö· nin yüzünü şeytanlar görsün. Fa· 11artıma.n hpıeısı elindeki 

man ettirmo.:.,i, bayvamn idman- f r b" ·a· el d . • lar tesisi mecburiyeti bH go··s- Lüt!i Kırciarı ziyaret etınlştir. rünıeni.z! kat paramı isterim. Paramı da pa· yak cilme ke<;e,. sini bina1 
lı bulunması, ası asız ır gı ıp g Il'IC, aımı -.. 

1 
ra mı!» diye tutturunca Mir Ah· -

tamirat i~in oıı bitılerco ış· c.i terit'. * Kadın berberlerinin imt hanı - - Yok, bu işe tıAkim karışmaz. dnvanna övle bir çarptı ki 4 FI hb t . .. d - med üzerine u::•n-.ış ve kendisini " ~ - ayvanın sı a ı, vucu tahsisini mecburi :kılmıstı. C) Müdafaa ordusu ise, önce- Kadın berbrclerin imtih::ıı\l:ırı devam Bu hususda tamamile hür ve ser- kn.ğa ansızın sis ba~tı sanul 
ve bacaklarında ürıw.lar mev- 5 milyonluk bir ordunun bir <'~n ı-~zırlık uapmış olmak dola- etmektedir .Şimdiye kadar imliha- bestsin. tokatıamıı;tır. o-irlecegım-· istikameti kaybetti 

t l lm - J Şimdi cUrm il meşhud Uçü ncü h' cu o up 0 aması, muharebe gu""nünün sarfiyatını yısile. nisbcten az güçlüklere nR giren kadın berberlerden yüzde j - Ya, tekrar beni 9okakt:ı dö- Daya.naına.dnn kapıcıya çı~ 
sulh ceza mahkemesinde dlnle· 5 - Hayv.anın nefes kabili - düı::üniince mli.ı:ıküLıltın azameti- mn.nızciur. otuzu muvaf[ak olamamıştır. verse: tını: 

k ~ .,.. evrakı okuyup Münevvrri dinl6- . yeti. sjirat ve mu avemet koşu- nazarlarda canlanır. !stihla- DJ Alman ordusu lıarekatnı- * iaşe Müsteşarı geliyor - .... ıca- 1 - Bak artık dövmiyeceğlni söy· - Bu vakit keçe silkilır il 
d · ta.b ··ı· t .. ş fik dikteıı sonı-a bal".lytna teklif etmit· Y" .. tı suna ereccı aınmu ü, katın clıemnıiy. etini a~<'.'1daki claki _yavaşlamanın bir mühim ret Vekaleti aşe müstcş.arı. e 1 lüyor. Burada da söz verir, olur, uzınne ters ters bak ; SC 

r"b ti. iki eski ni~nh dıt:arıdil bir l 6 - Yarışın :mesafesi ve ıhay- bir kaç rakamden anlum:ık sebebi de bııdur. Soyerin pek yakında ııehrunıze .ee- biter. l'a ıomurdandı: 
• _, __ _.__ .,., .. •-.. ~~ m!lddet birer kö,ede darııın dar- T · lik 1.:1 \•anın +<>c,.ya<>.n2J kilo, mümkündür: 'E) Çok sarfiyatı ıntaç eden leci$ haber ......,., .. ıi1...,. ...us._....~

1 
~ Amma, "'ey... - emız yapmaz.sın, 1V! 

~ ~ b h eldir " gın dul".duktan sonı:a ıııva§ yavaı v 7 _ Yarıı:: pts· t•mı·n "tm' en ve- 5 mil ... 'On 1ı::i iF>in erzak (bi- S<Ürel:li mulıarebelerin ir te- bugün gelmesi de mu tem • _ ~yd i ai:ı:e bef dakika mUaa· t cılar, bagırışır: yaparsın geç~ 
., ~ J .., ıs-· Yedik yaklaştılar ve nihayet ftaıltı hal n- . 

8
. d tık W 

ya toprak Oh!ŞU, rer kilodan) 5.000 ton (asg:ıri) Yakkuf devresi geçirmesi kat't * Bir amele yaralandı-:- u- ı ade edeyim. Dıprıd.a düıünün, de konll,tmag.a giriftiler. ler söylenir. ız e şaş a 
8 Ii ku 5 ınll-..·on kişi için ~u (beşer bir zarurettir. lede Hacı Evhad mahallesınde otu- h•ının, ve b.arı"'n .. ı bam!. - avanm n.ı veya. va- J - • fab _,. .- Be• dakika geç p mahkeme "-- Bunla 

.J kilodan) 25.000 ton (asgari) F) 'Büyük bir meydan muha- rau ve Kıızlıceşrncleki bır df'..rı - , Hlklm cefgeyi t~tıı etti ..... en " "w r zorla, para cezası ğışlı oluşu tab k ~ "' niden aı;ılınca artık barıf!ITl'flar- ··- ti) l{ ı--~( ' 5 milyon eşya levazım cep - rebesi hazırlığının, ancak lıaf- rikasında ç:alı.Şan Arti.n dün a - •ftnr~ Münevver Girgin adındaki ogre me?.. apıcının ~· 
9 - Yarış günü hayvanın ne- h (30 k 'l dan) ,.,50 000 t n ta.larca devam eden mesai ile hanede deriyi keskin bir bıçakla - • dı. Tekrar dıtarı çıkınca, kız bir 1.aJ-cfü· etmelidir ki bu gibi işli 

§eli olması, hatta ifrazatını ane l O L • O tamamlanmas! mümkfindilr. keserken bıçak kayarak gözüne bta- ı d.av•cı genç kız önünde, maznun tarafa, erkek bir tarafa (jİdiyor - sabahleyin saat ondan soll yapmıs bulunması (asgari) Efganlı Emir Mehmed oğlu Mir du. 
~ ' 400.000 ha~n i~in yem Tahribat, zorlukları a.rttınr. mı~. yapılmaz. . 

10 Ha h-ı..:.....· ı.· • J ·~ - ah A hmed arkada salondan çıktılar. Meraklıl.ardan birisi L:.ı hale da· -· il t• , - yı·an sa ı1J.111ln, uını- 44.000 ton (asgari) G) Rusların hile büy1ik bir Artin baygın bir hnlde Cerr pap. Bir şehri guze eş ınne..: ı 
h 1 .ı. . . Dava.et il• munun bir bı.ıçuk yanamadı. ikisini de birer kolun· f · ciye ayva.uı .nası sev<A ve ıida- 1000 er bas,ına toptan 25.000 zamana ihtiyaçla.n bulunduğu- hastahanesine kaldırılm:.ştır. milyonl:ır sar edıyoruz; me.i a v. h k.k d d -· tene rıipnlı durduktan aonra dan tutarak: .. ll . k d ~·1·1~ ro c ccegı o. ·ın a ver \gı ta- topun 200 zer mermisi 50.000 nu dünkü Londra telgratlan t.e- * Eıı ezildi - Ketenciler cadde- yalnı:?: guze erıtırnıe egı ~1 . t ayrılmıflar<Ur. Aocak nitan ~arası - Son elveda, lıiç deği l.e bi· 

1
. ~ haf """'--ı.-v lima. , ton .,asrrar1) barüz ettiriyorlardı. sinde, Sabuncu harunda 16 numa- 0 güzel ıgi mu aza t;uu~ 

\ •· l b · h'"k A •-- d.. elanık yarısını Münevver, yarısı· rer defa elleain! duii. ikisi elle- B ;ı,. ._ hr" h ta --" U - Jökeyin aldığı ttıiimatı 200.000 k;;ı.mvon için benzin Yukarıdaki hesap ar, ir fe- rada taqıırwÜ yapan nas._ un u W:l. :ıncaK şe rn er şw 
J .. k ~ı..ı-'-• ıu da Mir Ahmed ödemek Uz.ere rinl uz•tarık .elle§tiler, elJe,t:ter - :ı. - b" -..:ı! ldtl tamamen tntb.iki halinde hasıl 30 ardan 6.000 ton (asgari) . madır. Ancak vaziyetin gn.;ıtl - kendi dükk • .ııı.nuı eyç ...... .,.._.. ta- 1 her l.Oprngırun ıze vcu.ı.a o , 

_,.1 180 ı•-s •rfetmi•1erclir. Bu ''"'rayı smma, bir dah.,.u "";a a_vrı~-:;·,:.-.,..-11 kl -··-ı.-1~~ ~ · alacak Yaziyet, 10.000 zırhlı ve motörlü v:ısı- ğünü göstermek iÇtn yapıımı.- mir ederken k~cr birdenhme ...-- " ..- .. " .. , - ğuna imnn etme e .uı.uıuJAı.ı.11 J 
12 - Jökeyin a:ldığı talimata ta için benzin (5.100) 10.000 tır ve miiba.liğadan ka.c;nnım.. bo~ış, elini ezmiştir. Aııatu bort otuak aHlılfL.ardır. Fakat kot kola ve ııülüte, o.ynıp adıtye· labilir. Hepimizin şehrin {1JIY. 

rağmen ko~unun tan:ı cereyanı ton. tır. Şüphesiz: "Btlytlk baflll baygın bir halde Numune hastaba-ı Mir Ahın•d vennemift ııtuaun u- den çıkıp gittiler. ~ b~si olduğumuzu unu~t' 
değiştiği takdirde. sevK: ve ida- Sıhhi ~)er ve ha\"& derdi de büyüktür!,. nesine kaldmimıştır. '-------------------------- "" lım. UUJNA: 
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,~~~;;:ma~i:Ei:Lams::~ı:=r:a~ r 1 'ı Deniz nakliyat 
~---• K j ı l - \..~----=-----....r.:m ..... c:?a::ı:a-~:ııam, __ ......_.~--=roa=-------"' işleri ~ 

va:ı:an, uLu~~ ilmi Tefrika No. 39 ir günde 112 ye lr-- {ısa İlı iŞ lımsk etrafında Harp sonrası k • ...:.aiı:~:~~='"~ 
~~;i:. :: lan~~~ tawrresi :düşürüldü Ajans Haberlaii anlı ınuharebeler Avtupası. . :r=rmsı 
VUŞur gider. rı1an. ufak liike masanın yanın- r a:ı~ tır:.f1 1 i~ci Nhlfede) (Ba..~ tarafı 1 inci .~'<tyfada) (BQ,§ tara/ı "1 inci sahıfede) tur. ı/ 

Ancak. kaçanııyacak bir d.aki koltukta oturnyordu. Bir ında d'" kn. ı Yugosla"VYada 90 lmmünic;t serdedilen mütalealara göre selelerin nihai surette halline Münakalit :Veklleti, J:>u k'.a:.j 
vaziyette kalırsa o zaman mü- şey söylemiş olmak için sor - l..eniu~ yalı uşecc uş kurs·'"lkı. diiildi . dik' ük' A Alınan! .. t ,.

11
:
1

• • tl . . t . rarın amell bir surette tatbUd 
da.faa eder. Hem de karşısında- dum: · Vich~r, 1 (a..a.) - Ofi: -"' şım ı s un, arm ye- mu e<Uill\. sıyase erını a.yın içın" Türk '""""''..ı .. - ... tek eli. 

. . Bdgrad, ı (::ı.a,) - Salahiyet- ni bir taarruza hazırlannıakta _ ... ı.ı. ·~-........u.u. ki düşman ne kadar kavi olur- - Daha yatmadınız mı? Havas Offnin muharnrı ya- tar mahfillerden bildirildiğine gô- etmeleri hususundaki tö.<1.1ı..uÜt- den idaresini temin maksailiyla 
1 R olsun korkmaz ve yılmaz. - Bilmem, dedi. Bu akşam zıyor: ~n gün ve g,ecc şaı • re, hüklımet makamları Banat- olduklarının bir nişanesidir. lerini değiştirm.iyecekfir. Ame- bir (Deniz Naklzy.a.t komisyomı)h 

·~eri ürpcrirkad, göüzler{,ı:~ b;. Uykum kaçtı.. vkiazıA ~y~~dae or:rçla :1:Undeg~şi~1r~ taki komünistlere k~rşı tenkil ted a:taıa:;İa~~~~~~~ç~ rika ile J.ngiltere, mer'i niz.amı ihdas etmişör • Komisyon, ıs...., 
~er saçılır, e ır r Uykusu olmadığı için kendini birleri .nlmak mecburlyetinrle ifa etmek için elleri.n.den geleni tanbul mmt.akam Idnıan .mll • riçinde da.ima gizlediği hançer- lnP~c:o-11 1 etmek için beni "agıv r- vücude geı.irmemiŞ.t;r. külata tesadüf etmektedirler. ak dürliiğünde çalışmaktadJr. ~ 
lerini lwılarından sıyırır. O ı.a- dı ..._,... :s L€nin~d cephes.in~ ' müte- k'a mıştır. Xomlınisiler, so.n za- Almanlar, en az zırhlı fırka- yapac lardır. Ha.her alri,m....,'7'n göre M"ıina:.-ı 

k kmal 
/ 

ğını ima eylemiş olmaktan allı'k 01_..._ 1_ orta·J,, dolaşaıı sa. _ manlarda b.u nıır.tak •• nd.a bır ta.- 1 ........ n yans· mı kullanmı"'tar _ ı:r .. ük' em1 k ti . uha '416~ man or ı, çünkü şakası müteessir görüntlii, hemen ila- u.ı<U\. wı. u....1..1u ~ ;},,uç m e e enn m - ıkalit Vekaleti, bir müddetten • 

' 
yoktur. \"e ettı· .. yiaları kaydetmek ic,ıp eder. Bu k r.ı sabotı:ı hareke ... en y;ı~mı~-0 ve gerek insanca, gerek mal7,e- faza.sı i<:in ı:merkezi Avrupooa beri"""""""",..." bulunan bu n.alC 17 

d . .. . a· .~ lıırdır. Gr,ıss - Betbekef'('l~e, " l · · ta v ·a eli . b' f ali . lı ~~ ~e i aciz ve zaf denilen şey- - !sterseniz siıı: yatabilirsiniz. şayıalara borc daha ~ım .ıuen , k<ımiinh;t ek'Ua-ısı kurşuna di?Jl- mecc va um zayıa ugramış j ıı are e cı ir a yetın esas liyat komisyonunda bütün ihti-. 
leri b:Jmez. Ufacık bir yavru _ Hayır, dedim, benim de 

1 
rnuharcb ... ıer, Sovyctlerrn şunal . t.: n 1 , h p~ · B:ın•ıtlıdır. lardır. Fazla olarak hareket üs şart olduğunu beyan eden Ti- yaçlara cevap vermek üzere 

iken bile üzerine bir köpek sal- uykum y.ok.. • deki büyük sebirlcrinin pc>k ya- 1 r1~ış r.b lını da2n t' c.L'
1 

A. 11'1~nlar !erinden uzakta bulunmakta - mes gazetesi, bu idare edici fa- bazı değişiklikler yapmağa ka.-. d l · b · • 1 · 1 · r · ı:ırp aş a 1"'1 sıra a ' " d 1 B b t d 1 a li t· f tın k azif · · · ırsa HG oyunu bosunu düşün _ o halde ni~in y:ı.lnız otu- kımnd~ ve hattu :;ıc ıır crın \~~:sı tarafından ;cşrcdilmiş olan \'e- ır ar. u se ep en o ayı Y - a ye ı sar e e v esının ya rar vermiştir. Bu arada komıs .. 
nıeden çekilmiş bir yay gibi rı.ı.yordunuz? çevresmde cereyan etmekt('""ır. 1 .. ·k la da d a lrı<.:ıldı "ı üzere pacaklan bütün yeni hücumlar, 'Almanyaya ve yahut Rusyaya yona riyaset eden Denizyolları 
sırtını kanburlatarnk hasmının _ Kitap okuyorxium. . Sonra I:,ed nin~adıhn ı:ıc.:k yd~lkır,1htı ds~ı'mt \ ~ır~:~~eın~a ~~CJs:;0\~muı~ tahriki eakiler kadar şiddetli olmıya - terettüp edeceğini, zira, İngil- ı Umum müdürü İbrahim K~ 
üzerine atılmuğa hazırlanır. sigara içtim.. Tu··tı'"n tlum~nı c ece .... ·ı ta mın c ı m1J c " ır. d caktır ki bu da pek tabiidir. tere ile Amerikanın bu mınta- mal Bayboranın komisyondan B b .. l ted f • • '" ·=> • k I ~ He y<... 1ılan k vmüuist prop;ır,.-ın a- kal d üf' rf t k d v ha en oy c . a üı vaziyet al- sizi ralıatsız etmesin tliye dil- ],.aımafıh Tıc.0c:he·ı onun ıa k f L b. d . bulmuş H . h edil' ar a n uz sa e tne eme- ayrılmak üzere bulun ugu "" 
mış kedi yavrularının önünde şündüm. · ien elinde b .. mlnnn lmvv<·tleriıı sı pe · a:. u· erecey: • ı er şey rm a ıyor linae olmadıklarını diğer taraf- berleri gelmiştir. Bundan baş~ 
ne kadar iri köpeklerin saldır - Dilfikar, biiyiik salona geç- inhiliUini iııtnc edccrk bcklcı:i~. , ~~ h'" ~ ti Mançı;ko''ll . 'Moskova, 1 {a.a.) - T~ a- tan İngiliz, Rus ve Amerikan 

1 
ka komisyonda. çalışan Zeki,. 

ı;nağa cesaret edemiyerek çeki- ti. Elinde büyük gümüş biri nwyen velrnvi ~:tıhı1r etm?dı,~ı ıyam urc=dı' " Jansı, cepheden gelen şu t gra- menafiinin merkezi Avrupada komisyondan aynln:uştır. Deniz 
lıp gittiklerini gördüm. ı kutu ile geldi.. t.akcli ... da i~üncı S0vvr!t payıtalı- T '· 1 < . ı _ Of;. fı neşn:tmektedir: Rus nüfuzunun Alman nüfuzu nakliyat komisyonuna ilk ola •. 

Kedinin nankör olduğunu iddia - Burada da. içebilirsiniz ... 1 tı·•ın süratle ve f.Clkcılt uhare- S~ yo, hük~.a. 
1

• b ~·nnen iti- Cenubi garbi cephesi baş ku-ı karsısında küsuf etmesine haıl rak yeniden eski tahlisiye 'U• 
etmek doğru d~dir. Ne isti- , Bir mahzur yok.. Ben. yal.ruz bf.'Pti vapılma:.-:Cs.ızın diisınc~i · ıyam umc 

1' u 1 mandam mar'?şal Budyeni ve olaniıyacaklannı beyan etmek - mum müdürii Necmeddin veril-
~·orsununz? Uf k b' f kı bahl uht . l .. ··ı kt- d' r -tll 1 b.'lren Mar.çukoyu resmen tanı- Uk k .. . t· . tedi ·c.+· D·- . "' _,__ :a..:-
.J • a ır so ra - sa eyin tütün kôlrusuna ta- ~ . eme goru mcn:ıe .e · .: ı - ma"ıı ](arar verm· tir. Çııng _ rayna ·om.unı.st par ısı mer- r . mı9~ır. ıger yenı azi:L1411n ~uu 
rıntısı için ev sahibine silkran hammfil edemem. gıln.!erle Rusların ı;ıımal muntt-- 1,. . 0 d k. J f ş t• kevf ..,e ı kez komitesi katibi ~rutçocv, Bu gazete, istikbalde h:ırb ve olacağı henüz anlaşılmamıştır. -~·as:del r· . . ~ B' -1 km G l i ·11 . ~·:ıf' e ı apon se :ıre ı, • " - A S . A Al ,,,. -. · e ı mı versın ~ ır o· a ümüş kutuyu uçmadan, ka- ha.Eı mınta camı ta ı t rnesaı ;; . . . t · b'l lman işgalindeki oyyet arazı sulh meselesinin vrupada -
e~ek bu kadar zillete katlan- Pağın üzerine b:ıktım. Gotik lıirrğini yap.nı.ş c.ldukları t b~- 1 1 ~i;;:.:0.~ hancıye nc7.aTe ıne 1 

- 1 haikıan hitaben aşağıdaki be- manyanın mevkiini tayin etmek ı•zm·ı· r Fuarı 
maga değer mi? Eğer insanlar 1 yazı ile "D" ve "M" harfleri bir- yan · lilmek ~cdir. Burada n~ı- · T ·, fbe . tahffiıl.q.h yannameyi neşretmiştir: meselesi olduğunu yazmakta -

ac~ . anna edi gibi nefisleri- miş ve servetin birbirlerine 1 gı~ışlerrlır. Mouı rro.nı:,k ve · D hil" . b g.. birleşik Aıne- hitap edıyorum.: Alınan satvetini, inhizam ile 
röp~ zilletikni misal olarak a- birine girift bir şekilde lıakedil- li~ ~ayya~-eıe.i, beya_z dcnı7.C 1 A~~= 

1 
~~> _ Ofj: , . Silah~arını kullanabilenlere dır. 

ne :tımad etmeği bilselerdi içti- kuvvetle bağladu~ı ilö harfin ü- Ar~~ha 1ı;::el de Sovyıı.t1 i~_vyare- l rika~a ~=~zinu i~~hlfıkiııi talıdid Çetelere iltihak ediniz. Nef- ,muvakkaten infisaha uğrayacak rnaı .. hayat başka türlü olurdu .. 1 zerine de bir taç oturtulnı.uş - len>ıe vnı·rtır:ı <'ifoce]( er~ 1~· ! eden Yeni tedbirlt:r alınış oldu- ret ettiğimiz Alman kıtalarını olan bir amildir, fakat büyuk 
So

7

Jelimden hiç bir şey anla tu. So'\'Jtfü.ı~ ınsan ~yıa na "t nu •ilclirmektt!dir. Petrol kum- yok etmek için yeni hatlar vü- bir tehlikeye maruz kalmadan 

(B•t tarafı 1 inci .aıhlfede) 
leteceği sürat postalarile bulu .. 
şacaktır. 15 Ağustos tarihinden 
25 Eylul tarihine kadar Anka.· 
ra Afyon, Usak, lmıir, Basma· 
hane ve Ankara. Afyon Kara -
kuyu, Aydın, İzmir arasında mü 
tekabilen her gün ve her mnif 
yolcular için doğru arabalar iş
liyeceği gibi bu mliddet zarfın
da haftada iki gün Diyarbakır, 
İzmir arasında. da. her sınıf yol
cu için mütekabilen doğru ara.
balar işletilecektir. 

mıyan ngiliz kansı beni alkış Prens Mohn.mm.....l Paşa ve ehcm.1">cuet •ermıyomıuş "' · a c d tir. · F · tl ı· kuduz tasfı"ye edilmesı· veya tanınma -ladı 1 uu ··~.J 1 ( ) panyalarına 19/8/1!)41 t.-ırıh n en u e 'F,e ınız. aşıs er , 
· · Dilfı'ka·r han•m efendı·. Alrnan lıu>1u~tı a..n) - k'' kl 'b' · h edin" T ma.sı mümk' un" değil" dir. Emru·-~~ u u ' · itilmren lıenzin tavzi eden ma- ope er gı ı ım a ız. ren-Dilfikar uzun uzun dU"ünü - - Sizin içtigvinı·.,, "• ı'garalaı..lan I O .. ı. • 1 · ld J !rt'b tl yet ı'lcaabnı Edenı·n iltıza· m et-rd R ., .., u · · haller ' saat 7 clcn ıo a kadar erı yo an çı raruuz. ı a a-yo. ~· efikam prenses hazret-j kutuda var zannederim. 1 .Almıı.n _ l\.ııs hnüudundaki 1 k · · n·· b. t k m·ıs oldugu· şekilde ta'-in et-ler b d" ·· 1 k OX\ffiabrı emri verilmiştir. rını esınız. u..c;mana ır e . wıı ının 11 UŞUncesi :ı.nııemi en- rade te'kid edilmişti. Kutu - rnücad~!e, gr Gen hafta ronunda .... -Y~ı· •ıısır kabl"It'si buğday tanesi kalmaması için mek daha ziyade ihtimal dairesi ?i.şeye düşürmüş gibi idi. Onun yu açtım bir sigara yaktım. o kadar şi<ldellenmişlir ki bu- '" ~"'""cl!liül etti de. po.lan. nı uçuru. nuz: Çok ya~ın dahilindedir. Bu şek.ilde tahlis c-

ıçın düşündüğilnii söylemek Kan.'llın bir şey söylemek iste- nun bn minval i.here bi kaç J ı-aı-;re ;(a.ıı) _Yeni kabine, bır ıstıkbalde sızc lazım olabı - dilmiş olan Almanyayı daha zi-
nıeseıesi bahis mevzuu ~lmağa eliğini halinden anlıyordum. Da- günden faz1;ı devam etmesi dü l öiYLden sonra Hilsey.ıı Paşa lecek mahsulü toplayınız. Geri yade genişlemiş ve kuvvetlen-değmezdi. Bunu havsalası al - ima emir telakki etmeğe alışkın mümkün gödilmckt~,lir. Mtıha- tarafındaıı teşkil edilmiştir. Bu kalanını ta.hrip_ cd. iniz . Pancar, · miş olan cihan çerçevesi içine nuı.yordu. bı·r naznrln yuz·· un·· e baktım. rebenın· en zı·"ade Qiddcti" cie- b ~ ah ul ı'dha letmekt-.:J!- . 

J ·~ • ko" lne p::rltımeı tod:ı büyük bir kete. n Ve&"l.lre. gı 1. Sl.naı fil S - >t:\.1..1.r _ Rn;~ı.m ~fendinin sevdiği be- Dilfikar: vam etmekte olduğu iki rnmta- ckserı·yct k.'lz.a".:ıc.:lktır. len de tahrıp edınız. gendıgı bır şeye itiraz etmek - Fazıl. dedi. Dün hayvan- ka varJıı" Bunlar ela Smolensk " 
onca affolunmaz bir cürüm lar hakkında söyledikleriniz çok VP, Zit.omir ile Rief ru'Rıundaki K:ızı~lar, ~vvellti kabinede ayni 
teşkil ediyordu: dikkatimi celbetti. Ukranya mıntakalarıdır. 1 mevkileri I~gaı lfüyorlnrdı. Darphane ve Damga Matbaası 

Müdürlüğünden B. alı H . lı 1 h kk d Bu m1ntak<•,' •rda ı' htt'yat l•· ıv- Har'ciye, Terbiye, Evkaf, Ma-ır ar k salonda yalnız kal- - angı ayvan ar a ın a .... " ' 
1 1 1 ~ığınıız zaman tıpkı c:ocuklu _ efendim?. vetleri celbetmiş olan iki taraf liye. Milli Müdafaa, içtima şer 

iranda bulunan 
Almanlar meselesi 

gumd.n beni azarladığı tavrı ta- - liani şu kedi ile köpek ara- tamamile imha ile ID$lluf bir ,_n ... az.ı,,.r..,,ı .. aı.·ı •. ---~-----·~ 
kuı:ı.rak: sında bir mukayese yapmı ... ~tı - mücadele yapınaı<tadu ar. 

ı - Beş bin kilo Sudan zamkı kapalı zarf ve bin beıı yüz kilo tutkal 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

- Beğendin mi? dedi. nız.. Sovyet k~·mm:ıntla!lhğı in-
Masum bir tavırla sordum: _ Unutmuştum bile . san hayatına ehemmiyet ve <'f-
- Ne yaptım? Anneciğim. _ Bu iki hayv:ı.nm karakte- radını son lrnr~·ununa k3Clar ü-

. - !?aha ne yap.,,,..,,n.sın. O- · · k ·· ı ı li · · mit:::iz hiı mHcal:iele.yc rl.tılmağa _ -..cJJ\ - rını c:o guze ta ı ·ı ettınız. 
turdugum yerde dokuz dofur- icbar etmcktC'dir. E~iıneti l<a-
dum. c 1 - Bunun şeref lıiı:-sesini ta- bul ~tmekten~e b'nlerce ins:ı - . 

:m.a.miyle kendime ha.cıretm.iyece- ·ı · ·· - Niçin ? nın katlram euı mesıne ınusaa-
ğim.. -Köpekler baklanda (Al- de olunma~ı tt>r<';h cdiliy(,r. Her 

. - Canım haremin köpek se- fons Kar) ın "Bir avuç hakikat., haldP. nıücadel<?nin uzaması, o-
vıyor kedi se,,ım·yor N" ıs· mıı· 1deki ""'"'"'rinde okurlugv um t1 v · t" 1 d ' • · e o- "~ · mı.., neticesini e~ııı ıre<:c;: c-

1 lu_r? .. Sen de köpegı·· sev de ke- bı·r mak.,le bende bu"yiik bir R ı 
d "' ği!dir. Şim~·y~ kadar ıw,nr, 1Y: se~me. Bunun için cevap tesir bır.ak~tı. (Alfons Kar) ol'dularını kuı taım~k için mtl-
':erilemıyecek kadar kuvvetli de köpekleri sevmediği için biraz 

1 

l .. l · t l 1 
lıll~~le ~rensesin fikrine itiraz hu;palıyor. Ben de bu tesirle cadelc ~ney, ::ınına mu ıım a : -
cdılır _mı? Adanı. o\-.,·yacaksın b 11 h 1 1 viye kıtaatı r;€;vhtınşilerdir.'"Bu 
vesselam.. .ııuu u zav.a 1 ayvan ara tarşı kuvvetler, 1w rbin şiddet.ini art-

biraz merhamctsi.ır..ce hareket tırm•şhr. Kat'i net iecnin bu 
- Tuhaf söyltiyorsunu. İn- ettim, zannediyorum. h:p·nte"'\ cıkması m•ıh~ cm0ldir. ! 

san ~er şe1e <le "münasiptir e- - Kediler? Bir So\~t alayı imha. e~lild1 ı 
fendim,, dıyebilir mi? - Onları -sevmckliğime en Bcr!i:ı, 1 (a.a.) - Pemnus ~ 

- A evladım. Sen bu kibar- çok meşhur Fransız edibesi Ko- günlük garbmcla ihat::ı côile-n : 
lan bilmezsin. Fikirlerine itiraz let sebep oldu. bir Sovyet alayı 30 1:"n:muzda 
edilmesine hiç tahammül ede -1 - Onları ben de okudum ... tamamile imha efülmıştır. Bu 
m:zıer. Ben köpek sever miyim? Her ikisi de bu· hayvanlann alay t.a.rahından yapıl~~ :-V:~~a 
Gunahını kadar sevmem. Faı - yalııız karakterlerini tahlil et- hareketlerinin hepsi puskurtul-
kat ne yap::ı.yun? "Şu iri çomarı miyorlar. Tabii güzelliklerinden ·· t·· 
koununa. alacaı·-n '· deseler muş ur. 

.; • .lUIJ Ye kusurlarından da bahscdı· -"ba" ·· t•· ı · " .ı us unc . ., denm. İnsan ra- yorlar; mesela (Alfons Kaı·) m 
. hat etmek isterse benim gibi köpeğe karşı en büyiik husume
olrealı. Dıkkat etmedin mi? ti kuduz illeti dolayısiyledir. 
P77nses uzun uzuıı ailşündü (Alfons Kar) bu eseri yazdığı 
Bılıyonım, senin itirazın fen~ zaman daha bu ha$lıtlıihn se-

Stalinin Roose-
• v.elte mesaJı 

halde sinirine dokundu.. 1 
romu keşfedilmemişti. Siz bun-

Ccvap vermedim. Annem Dil- d~n bahsetmediniz.. Si.7Jn için Bu akşam hükumetin diğer 
fikarı düşündiiren meselenin ne 

1 ~ope~ alclad(' bir seciye tahli- ' müme:ssillerile görüşeceğim .v~ 

(Baş tarafı ı inci .wyfada) 

· olduğunu aıılamamıştı. O me- ı lıne .. a.~et .. ol~u. Onun en yüksek yarın öğle üzeri tekrar Stalını 
s~leye yalnız ''münasiptir efen- n~turmıu zıllct diye tarif ettiği- ı göreceğim. 
dlın., çerçevesinden bakıyordu . 1 nız sadakat ve mcrbutiyetinde 1 Stalin re'sicümhur Roosevlet 
Buna. memnun oldum. 'ı tebarüz ettirdiniz. Ve ben bunda i<:in ban~ bir mesrıj vermiştir. 

2J Haziran 19... büsbüün başka bir mana oku-1 Stalin. yardım gayretinden ~o: 
• Bugün ilk defa olarak Dilfi _ dum. layı Rooısevelte olan ıs':ı.m~m~ 

karla aramızdaki içtimai hudu- 1 Dilf~~ır. zannettiğimden da- tesekkür ve tebriklerini bıldırdı 
du ı:?m~ st~rctiyle görüştük. 1 ~~ z~kı ıdı. VFakat ben düşündü- ve' Amerikanın~ Sovyet milleti 

. Kopcgın zilletini, ke<linin hay gu~u ~ldugu gibi söylememek Hitleri mağlubiyetinde rol oy
~·yeb::i ~hane ederek söyledi- vazıyetindc bulunuyordum; an- nıyacağı hakkındn.J{~ . So';'yet 
bın;ı. sozlerın karımda derin bir lanıamazlıktan geldim: mllieti Hitleri maglubıyetmde 
:tesır hasıl ettiğini anlamıştım - Ne gibi bir mana?.. rol oynıyacağı luı.l<kındaki iti -
Onu uzun uzun r1;;~·· ct·· • d ·f d"' ederken yanılm.ıs kt:ı . ~un uren . - En biiyük muharrirler, şa- ma mı ı a " ·. 
no . ~nn~nın zannettii:'i gibi ~r~er ekseriy:ı karakter tahlili olmadığını söyledi. 
kendi ftkn.!1.e .karşı ınua~:. bu- 1çı,r; hayvanlan ele alırlar. iMe- Bundan başka Stalins:: birle -
lurı:mak degıldı. Yalnız "Yatak seı.et. f 'k Amerı'kanın derhal harp 

L ·r e Haneleriyle me!'ıhur olan şı arkadaşlığı için intihap ettiği a anten t'lk. . · malzemesi göndermcğc amade 
bir adamın, faknn boynuna ge-ı köpegi esa ~· ıyı hilekarlığın, bulunduğunu ve bunun harp 

' çizdiği zillet boyunuduruğunu sabrı aebalıe ın, kamlfun~ayı müddetince devam edeceğini 
h kl 1 k 'Ik l mk . teme merkebi h~.'.... J<uk~.d~ hürriyetin, bildı'rdim. 

a ı o ara sı e ee . ıs -1 kibri ~t:8' atın, tav:usu Verı'lecek malıeme bedelinin 
si idi. kabul ederler. ~emholü olarak ru1an 

Yemekten oonra ya.tak oda- 1 b h anların .seci tediyesi hakkında so s~a-
sının yanındaki tlfak salonda yelerini u a~~larıa tahliİ le M. llopins, şu cevabı vermış· 
k edel"ler. Ben sızın .aözleti . d tir: 
i~p okuyordum, ne-;kadar ~al de böyle bir masunı hile ~~ e Bu hususta biç bir wrluk baş dığı_ rn. ı bı'lnı1·yorum ,· birden bırc v nnettını· u-

D gunu za · gos·· termı·yeceg~ inden ve bu yüz-ılfıkarın sesi beni dal ....... ııktan k 
kurtardı. ı;ı..u• İşi şakaya bozma istedi:ı:n: den hiç bir gecikme vukubul -

_ Artık bir muharrir bile matlığından eminim. 
- Fazıl!. olnuyan bu acizi böyle bir .de- M. Hopkins, Sovyetler birli-
- Efendim... halarla bir safta bulunduru~ ğ.in.e reisicümhur Rooseveltin 

ıuz? Da.ha yatmıy<U2k mısı -
1 

yorsanız bu tevec~~~ k~rşı na- te~ebbüsü üzerine geldiğini ve 
sıl t~kkür edecegımı bılenıem. Hı~l~mc mücadele şekil ve.usıtl

u:u sual, erkenden uyumak I Dilfikar birdenbire bu mev- lerını ınüzakereye salahiyettar 
l'e yatağına gönderilen bir aldırdı bulunduğunu thabrlatmıatır. 

~~CUğa karşı satfetlilen bir ih-

1 

zuu bıraktı. Başını k · .M .. Hopkins, şunları iİAve·et. 
' k~ olabileceği gibi, bana mev- - Fazıl! dedi, size bir şey mıştır: 
• lrrni ve vazifemi hatırlatan birl soracağım. Bana (evet) yahut Sovyetlerin büyük bir itimad-
ll'aQ.eye de boru:er. (hayır) la cevap vereceksiniz. la ınücadele ettiklerini ın~e-· 

fi. lier ikisine de verilecek ce-

1 

- Emrediniz! . de ve tesbit ettim. MosJcov.ada 
~ap oundan ibarettir: .ıd-l Beni seviyor musunuz :? , ya~ turnede pek az haaa.J,'I 

- Geliyor:ı.mı efendim, "!Yi' · (:Arka.ft.wr j mevcut oldqjunu r&ör<lilm. --

Sovyat ID Rol onya 
Ankara, 1 Radyo gazetesi -

İran ve Efganistanda bulunan 
Almanlar hakkındaki İngiliz ve 
Rus ihtarları münasebetiyle bir 

(Baş :tuafı 1 inci sahifede) makale yazan Times gazetesi, 
W0.000 Polonya mm serbest İran hükfınıetinin meseleyi 
bırakılacaıklarmı rra.tıktır. Bu tedkike ba.şladığını yazmakta -
eslı'ler, "Ruslarl:ı birlikte AI-

1 
dır. Kuvvetli bir tahmine na.za

manlara karşı harp edecekler - ran !randa bulunan Alman -
<lir. ların mıktarı beş bindir. Fa-

11'iisakın imzusında hazır bu- kat diğer bir tahmine nazaran 
lunan Cimrchill, demiştir ki: bu mıktar iki binle iki bin beş 

- :Misakın imzası, pek mani- yüz arasındadır. 
dardır. Nazi tehlikesinin bütün!:=========================== 
mcmleketierce anlaşılmı.§ oldu- J 

:Adalar sulh nııahlremesinden: 

941/ 41 
ğuııu ve bu memleketlerin arala
rında birleşerek mü!$terek düş
mana karı:;ı rniieadeleden baş
ka bi°r f:Iey düşünmemelerinin Yanko Teodoridi ve Roza Tra
kendi menfaatleri icabatından ves'in müştereken mutasar.rıf 
olduğunu idrak etmiş bulun - bulundukları Büyükada Çınar 
<ıuklannı göst,,r~ · i:edir. Ha _ caddesi Pafta 5, ada 28, parsel 
tırlarda yaşam" , "'<.ıyan olan 5 sayılı arsanın izaleyi şuyuu 

t ·· ·ı suretiyle satılmasına karar Ye-
bugünkü toplan 1

• yuz mı yon - rilmiş oldumxndan açık arttır -
larca insatıCT kat'iyen imha e- ~ 
dilmesi lazım gelen memlekete maya konulmuştur. Arsanın yü 
J:.,~, mikadele etmek üzere bir- zü l5.5, derinliği sağ cephede 
leşmiş olduklarının ifadesi ve 18, sol cephe 19, arkası 13 met
deıa .. wr. Hürrivcte mef.lun olan re ki ceman sahası 268,25 met-
milletler ar" 'ci bi.i.y,ük lmv- re murabbaından ibarettir. Sağ-
vet, zamn.n en ziyade te- da.ki duvarla arkadaki duva-
selli veren ...,.ı •• metlerindendir. rın hemhudud gayri menkulle-
Hitler, \"llI'lDlll. sulhperver Av- re aittir. Yol üzerindeki cephe-

.; sinde 8 metresi duvar ve mü -
rupasının csaslannı hazırla - tebakisi iğreti demir pannaklık
yan bu muazzam teşkilatın vü- tır. Kıymeti muhammJnesi 
cud bulmasına yardım etmiş 
olduğundan dolayı iftihar ede- 1112,5 liradır. 
bilir. Tellfiliye, ihale pulu, yirmi 
B. ı..uzovski, &vy.ı; topmkla· senelik taviz bedeli mü,şteriye 

nnda büYülc bir ı~ıı ordusu aittir. Vergi, belediye rusumu 
teŞkil ~tir, dedi. bede!.i .ihaleden ~e~ olunur . 

Ankara, Radyo gazetesinin, .~~yede.Ye ~ştırak edenle~ 
bildirdiğine göre Polonya - Sov- ~ yüzde '·? :rusbct~d~ ~y .akçesı 
yetler anla.şması Rusyada bü _ vermele~ı veya millı bır banka
yük bir memnuniyet uyandır - nın t~nat mekt~~unu ~.ra:z: 
mı,cıtır. B. Luzovski anlaşma artetmtelerı 26m8uk94tezıl tardir._h. ,Bınn.~ı 
hakkında beyanatta bulunarak .1rma .: -.. ı me mu-
d ·şt·r ki. sadıf salı gunu saat 14 ten .16 
e~ . 1 

• .• ya kadar malıkeme koridorun-
. Hıtl~rle .. mucadele cephe da icra olunacaktır. Birinci art-

sınde ~~. ikı zafer k'.1Zanıhnış- tırmada kıymeti muhammine -
t~: Bır~~ı Roo:.ev~ltın şahsi nin yüzde yetnni.'? beşini bul _ 
mumessı~ı, H?pkı!lsın Mosko - ma.zsa en çok arttıranın taalı
vaya gelişı, dıgen de Londrada hü.dü baki kalmak üzere on gün 
imzalnamış bulunan Sovyet - 1 daha uzablıp ikinci arttırma 
P<_;>l~nya arilaşm~'Udtr. Bu !k~ 4.9.1941 tarihine mi.isa.d.i.f per
hii.dıse. dcı_mokr~ıler ceph.esı~ şembe günü ayni saatte icra o
k~~etlendıren ı kuvveth a- lunacak ve en çok arttıra.na i
mıldir. Soryet .- "Pol~nra an- halei kat'iyesi yapılacsktır.1po
laşması İslav mıllet!ennın te - tek sahibi alacaklılarla di"er a
sanüdünü kuvvetlendırmişt~~· .. lılkadarlann ve irtifak "'hakkı 

. Sovyet topra.ktar:ında. buyuk sahipler.inin gayri menkul ü
~ır Leh ora.usu teşkil eililecek - 1 zerindeki haklarını. hususiyle 
tir.,, 1 faiz veınıasrafa dair olan iddia- • 

Finlandiyanm Moskova 
elçisinrn vaziyeti 

larını evrakı m.iisbiteleııile bir
likte ilan tarihinden itibaren ni
hayet 15 gün zarfında bildirme
leri lazımdır. Aksi takdirde hak 

2 - Zamkın muhammen bedeli 5750 ve muvakkat teminatı ll!l,25 ll-
1 ro:dır. 

3 - 'l'utkalın muhammen bedeli 900 ve muvakkat teminatı 67.50 liradır. 
4 - Zamkın ihalesi 14 Ağustos 194'1 perşembe günü saat 16 daridnre

rnlıdeki ıknmisyonda yapılacağından taliplerin luınunun tarif etUği :vesalk ve 
muvakkat teminat ve teldi! mektuplarını hnvi kapalı :ıaffiarını tayin :olu.
nan saat~n bir saat ew:eline kader komisyon riyasetine vermeleri. ' 

5 - Tutkalın ihalesi 15 AğustOs 19~1 Cuma giliıü saat 15 de -qapilaca
ğından istE!klilerin kanuni vesaik ve :muvakkat teminat makbuzlarile bir
li.lde. mezkur gun ve saatte mezklır komişyonda hazır bulumnıiları 1.bmı-. 
dır. 

6 - Zamk ve tutkal milhürlü ;nümunelerl idaremizce her gün göııterl-
lir ve şartnameler verilir. (6338) 

Dahiliye N'ekaletinden 
1 - Ni.ı.fus dairelerinin ihtiyacı için nüınuneler,ine ve şar.tnames.ine g6-

re 150 şer yapraklı 400 adet cı;as, 150 odet yeniden kayıt, 150 adet doğum, 
15(i .adet ölüm. 150 adet evlenme, 100 ntlt:ıt yer değiştirme aetterler.ilc ıı;o 

~er varaklı 5000 cilt doğum, 4000 cilt ölüm, 2000 cilt yer değiştirme flniü
haberi ve 6000 adet de istntistik cetvcliııln tab ve tecdidi iqin iııi açık ek:~ 

siltme suretile mlı.nakesayn konulınll$tur. 

2 - Bunların kağıdı, mukavvası, kaplık bt'.!2i ve kaplık kfığıdı Vekl .. 
!etten verilecektir. ... 

3 - Muham.men bedeli 1300 liradır. -
4 - Eksilbne 15/8/1941 Cuma günü saat 15 tle Vekilet binns:md.a 

levazım müdürlüğünde toplanacak ı;atınalma komisyonunda TclPılac.a.ktır. ı 

5 - Muvakkat teminat mikdarı 97 Uru 50 kmuştur. · 
6 - btckliler bu işe a:t şartnameyi ve ntnnuneleri vekfil&t leV11%D!( 

mildürlüğı.inden parasız alabilir:lar . 
7 - :Eksiltmeye gelebilmek için btelfülerin ckSlltmen.in 'YSPilncalı · 

günden en az altı giın ev\'el istida ile Dahiliye ;\l'ekaletine müracaat ederelıı: 
bu iş için ehliyet )Jesikası nlmolon hizımdır. 

8 - Mı.inakns:ıya gire<:ekleriıı ıııuv:ıkkat teminat makbuzu ve 2490 .... 
yıl. kanunun 2inci maddesinde yuzılı vesaik ile birlikte ayni gün ve saatte 
meilffır komisyonda hn-ı:ır bulunmalaııı liwmdır. ('1780) {633'4) 

İstanbul Fiat Mürakaba 
*omisyonundan 

39 No. lu ilan: Hazır nyakknbı kfı.r yüzdeleri şu şekilde tesbit ~ .. 
ı - Lastik çizme, şoson, keten tenis ayakkabıları, haramalı kadın er ... 

kek ı;oc-uk ayakkabıları, yalınkat te1'llkler, mestler ve blllimum sandalef....t 
)erde '70 ~5 

2 - Piyanta ve krepsol erkek Tiı•yando!ora kadın ayakkabılarında 'JUi 
3 - Pı.yanta :ve y;ıpıştırma, krepsol, mantarlı ve allı Mst1k zenne .yak ... 

kabılarında % 35 
imalı1thaneden çıktıktan sonra nı,üstehlikc kader azami ol.arak yıtkarı~ 

d: ki kar yüzdeleri zam ohuıabilecektir. Toptan satııılatda toptancı peraken.-
dcciye % 15 tenzilat yapacaktır. (6553) 

Devlet hava :yolları umum 
müdürlüğünden 

4/8/19.H Pazart~i _gününden itibaren Ankara - tsbmba1 arasmııla 791.:!. 
cu, ,posta, bağaj ve gazete nakliyatına bnıılanacaktır. 

Tayyarelerimiz aşağıda yazılı saatlerde hareket ve .muvasaU.t ~ 
!erdir. 

cPuardan maada her gün> • 
Ankaradan hareket İ:;tanbula muvasal41 · 

Saat dakika Saat dakika 

15 17 

1stanbuldan hareket Ankaraya muvaaaı:(. 

Saat dakika Saat dakika , 

Finlandiyanın Moskova elçisi 
ile elçilik mensuplan henüz, 
Tü.kr hududuna yakın bir yer
de Leninakada bulunmaktadır . 

ları tapu sicilile sabit olmıyan- a 40 . 10 !G 

' 
Elçilik azası ile aileleri efra

dı 3 vagmı.a kapatılmış bir va
ziyette bulunuyorlar. Bu hal, üç 
haft.adanberi davam etmekt4 • 
dir, .> .. L,..ı..- ~ • ' ' 

lar satış bedelinin paylaşma Ankar.ada: 
sınd.a.n hariç kalırlar. Daha Tayyare yolcuları merkez fi. T. T. binası öniinffn. aaat li.00 de-_. 
fazla me.lfun.at almak istiyenle- .reket edecek otobüsle. r/-
rin herkesin göreb~i için a- lstanbulda: ~. 
çık bulundurulaca.k arttırma Sirkeci garuıd.aıuaat 7.40 da hareket edecek trenle~ ~ 
şartnamesile 941 - 41 numaralıi ceklerdir. · 
dos,yada. mevcut veaaiki gör • "J:eşllkö,J'de ~onla. mqdaıı..a,raa~ aynca Qtobü.s~ ~ 
~ iliD. olunur .. (6172)_ · · --- ---· ~ __, .G~O.U -· 

. • -· t 
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Pehlivanlık da böy!edir. Al-ı 
ah. pehlivan olarak o, n.ıhla 
varatnuı· ise ı ta u.n-otmesi ka
J gelmez. İşte Hafız yaratıcı 
bir adamdı. Allah onu pehlivan 
olarak y(lrat \lştı. Bu sebeple 
tam san'atkardı. 
Hasmını sıkı hamlelerile, do

ludizgin hareketlerile yoran V4 

kendi kendini biytab düşüren 
Hafız, şimdi güreşe rahat ra
hat girmiş bulunuyordu. 

}Jafızın karşısında şimdi deli 
dolu Tosun yoktu. Bir bu~ 
da bir kapışta çelerek hasmını 
altına alan Tosun efendi bit -
mi~ti. Hamleleri sönmüştü. 
Hamlelen sonmü tü. ~~!nden j 
bir ., ylcr yapm~n istedıgı ha!
de adalclen bunn yardım ctmı
yordu. 

Tosun. vl'laıyet. n vahım oldu
ğunu se7Jnişlı. Ha~rnını is~cdiği 
gıbi mpt.edemiyordu Matsalla
rı ve adaleleri durmuştu. 

Hatız. hasmım ıkıde birde ı 
bastınyordu. Hem de kolaylık-
la.. . 

}lafız, Hergeleci gibi zekı 
idi .Asıl bu ıkı canbaz \C sanat
kar pehlivanın güı eşleri çetin 
olacaktı. 

Tosun, fena ha.le dü.,.ünee, 
köylü ağalar söylenmeğe başla
dılar: 

Hafız. hakkın varmış .. 
- Biz güfCS?ı anlamıyormu-

~z.. 
- Bak fU kalp herife .. Nasıl 

oynuyor çocuk onunla?. 1 
- Yenilecek usta be!. 
Deh Hafız hırslanmıştı .. Ağa 

la rın sövlen.mcsine kulak asma
yordn. Elinden gelsf> meydan 
yeı ine yürUyecek elindek1 ltalın 
kızılcık sopasile Tosunu hnbire 
dövecekti. 

TO!-,un, muhakkak mağliıp o
lacaktı. Arbk ondan ümit yok
tu. HafıT., ikide birde çırpma • ı 
rak nara sallıyordu: ~ 

- Hayda Tosun be!. 

1 
- Hayda be!. 
Ve nflralardan sonra hasmı

na siddetle giriyor ve hazan da 
altlna ahyQl'du. Tosun, canını 
dişine takmış son kuvvetini 
sarlediyordu. Amma. hasmının 
çetin ve oynak hücumları kar
ıpsında bunalmışa benziyordu. 

Tosun, hasmına yenilmemek 
ic:in bütün inadını sarf ediyordu. ı 
Hafız, güreşi bındirdikçe bin -
dirdi. Güreşin uçi.ıncü s atleri -
ne doğru tamamile gi.ıreşe ha
kim oldu. 

Tosun, meydanda bir et yı
ğınından başka bir şey değildi. 
:Nereye diirbıen oraya gidiyor
du. 

Artık Jnvam1 gelmişti. Ha, 
yenildi .. ha yenilecekti .. Pes de 
etmiyordu. Tosun, çok inadcı 
bir adamdı. Geberir pes etmE'~ 
di. 

Fakat, eloğlu dinler miydi?., 
Nihayet leı,ini yenecekti. Nite-
ltim de öyle oldu. Hafız son biri 
hamle yapn.rak çaprazla hafQ'llı
nı altına aldı. Koca Tosunun 1 

kalc:alarına kiinteyi oturttu. 
Zahmetsizce havalandf- eh ve, 
aşırıp sırtüstil yere vurdu. 

Tosun efendi. mağlfıp olmuş
tu. Kuvvetine ve adalelcrir.e gü- ı 
venen Tosun, Hafız efendiye 
yenilivermışti. j 

Tosun, olduğu yerden güç 
kalktı. Kıpkırmızı olmu tu. Hi
cap duymuştu. Ustasının köylü 
~!arın yanına naSJl gidecek -
ti? 

Kendi kendine söyleniyordu: 
- Ulen bu çocuk nasıl oldu 

da vendi beni b "' 
Tosun, dnhn hfıla nasıl olup 

ta mat"lfıp o!duğuna ınanarnı -
yordu. Eloğlu bu .. Adamı böyle 
evire çevire yenerdi. 

Pehlivanlık kuvvet ve oyun 
değildi. San'atkiır olmnlt lazım 
dı. Kafasile güreşmeJ.: lazıımlı. 

Tosun, ustu.;ının ve köy ı:.ğa
lannın yanımı mahçup :ıır l:ıal
de geldi. Deli Hafız, çil"den .:;ık 
rnıştı. Tosuna çatacakll. 

To t.ıı. ?'.Plir gelm~z hereen 
tahlandt ve 

{ Tlr1 smıak' ~n bu gü
reşi yaprunıyacak""ın ?. 

- Pehhvanhk, wrb.>tk. ada
le ku\.--veti dC"Jildir. 

- H11.smı tartnı:ık . h!.smı-a 
gürerş tfı.bıycsinı gonnel. lliz;m
dır .. 

- Hamal gibi ne taşır durur
sun hasmı?. 

- İste ins:ınn bo,·l(' hrunal
bk ettirirler .. Güre. i ·la~1t.ırlar ... 
Sonra da leşin yere s.ererle:-.. 

- Sen hakiknten nva::ıaJ:
mn ? .. Ne girer durursun heri -
fe? .. 

- Ulan rnacctoki giı iy0!'8Un .. 
yenmej"e girecr.ğine ezmeğe, 
öldürmeğe gh'sene ıdiu ? .• 

---·-

- Hepten hamal gibi giireşi
yonun be?. Yazan : Muharrem Zeki KORGUNAL -45-

- Gördün mil iki saat sonra 
bir. avuc; adam seni maskara 
etti? .. 

- Sen ban.dan eonra gttreo.. 
me artık.. Böyle pehlivanlık ol
maz.. 

- tmrelede sım hamaJbğı 
et be! •. 
---
- YlWk sa.nıı. verilen emek

lere be! .. 

- Güreşme bundan sonra.. 
kendine başka iş tut!. 

Deli Hafız, Tosundan kat'i ! 
ümidini kesmişti. Onu"ll pehli- ı 
vnn olamıyacağına hilkmetmi.ş- ı 
ti. Ve son olarak söylcniyc.rdu. 1 

BtRtırot çmtı.tş 

~ Ağastos lMl. 

ho..ıni"!P' lluwai Da--..m..-t 
Mllctan Taları 

1 

2 

4 

40 

40 

80 

400 

4-00 

4.000 

80.000 

Lira Lira 

20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 
10 

2 

20.000 
20.000 
20.000 

80.ClOO 

40.000 

40.000 

40.000 
20.000 

40.000 

160.000 

~ .atlııCt ÇJ4il<tı.tş 

'15Eylül19il 

ha.. 
Acledi 

1 

s 
5 

40 

80 

120 

800 

- 1.200 

4.000 

80.000 

lkramige lkram · 
Miktarı Tutan 

Lira Lira 

25.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

25.000 
30.000 

25.000 

80.000 

80.000 

60.000 

80.000 

60.000 

500 
100 

50 
10 40.000 

3 240.000 

vÇtlNC() ÇEKII.tş 

,, 1 lnc1 Teşrin 19il 

lkraınige 
lkramige Miktan 

Adedi 

/Jcrattri 
Tr:tarı 

Lira 

1 

-! 

6 

40 

120 

160 

1.200 

1.200 

8.000 

160.000 

Lira 

30. 
10.00 

30.000 
40.000 

5.009 30.000 
2.000 80.000 

1.000 120.000 

500 80.000 

100 120.000 

50 60.000 

10 80.000 

2 320.000 

Tosun. ustasının ağır laflan 
altında ezildi ve o gU.nden b, sa.
at sonra ustasından ayrıldı ve 
uzaklaştı. Ustasının tahkirin
dcıı sonra elbiselerini giydi. Kis •----
betini omuzuna vurdu ve kae}ıp 84.967 Yekun 480.000 86.249 Yekun 720.000 170.731 Yekun 960.000 
gitti. 

Hatta Hergeleci, güreşlerden 
sonra onun yiiziinli bile görme
m1şti. Tosun, giircşlerin ni~a-ı 
yeti ıi bekledi. lstanbula dogru 
yola ~·ıktı. 

Fakat Tosun, ustasının dedi
ği gibi f!,Ureşi hırakmıyacaktı. 
lyi bir güreşçi ohnak için çalı
şacaktı. Güniin birinde hem us-
taSluın ve hem de Hergelecinin 
ka~ısına çıkacak ve onlan mağ 
J(ıp ederek mahçup edecekti. 

Yüz bilette 21,56 bilet 
kazaııswıW 

Yüs bileUıe 42,68 bilet 
)lazaıııacak 

Tam bilet 2: Yanın bilet 1 lira., Tam blet S: Yarını bUet 1.5 lira Tam bilet f: Yanm baet 2 lira 

Her üç çekilişte satış basılabnın yüzde 60 ı ikramiyedir 

Bu Planın Birinci çekilişi 7 Ağustosda 
Taksim meydanında yapılacaktJr 

- RUyalarm:ııza da.ir bir şey 
IÖylemiyorsun. Biz ise merak -
t&n ça.tlıyacak haldeyiz. Yoksa 
diişlerlm.izi tabir edemiyecek 
kadar kanşı.k mı buluyorsun? 
Halbuki Ustad bir muabbir için 
ıiiyanın ~ d& birdir, b.rma
karışı da. ..... 

Yusuf, süldmetle cevap ver
di: 

- Maksadım, rüyanızın ifa
de ettiği manayı öğrenmeniz. 
den evvel sizin hak dine sIDUk 
etmenizi görmüş olmaktır. 

Çaşnigir, ısrnr etti: . 
- Biz Rimdi dinin eğrisinı. 

doğrusun Ü• d~l. rüyamızın ne
ye delalet ettiğini öğrenmek is
tiyoruz. Sen ki bütün zindan ar
kadaşlarına lütuf ve ihsan ile 
muamele ediyorsun; elbet bizi 
de bu meraktan kurtaracaksın. 

Şara.bdar da arkadaş1.nı~ fik: 
rine istirak ederek aynı S07.Jen 
tekra;ladı ve ri.ivaların bir fm 
evvel tabir cdil~esini istedi. 
Yusuf ise irşad vazifesini yarını 
bırakmak cihetine yanaşmadı, 
devam etti: 

Tosun. fevkalfı.de inadcı bir 
adamdı. lstanbula döndl\kten 1 
sonra hemşehrilerinin yanına 

çıktı. fsta.nbul pehliva:tlarile İİl•••••••••••••••••••••••.-••••••••••••••I 
güreşe güreşe g\ireşin ustalığı-ı 
nı kavramaya başlamıştı. T~ 
sunu, sonra meydanda görece
;:;~. ~irrıni gelelim Hergeleci ile 

- Ey benim zından arkadaş
larım! Riz, Allah namım verdi
ğiniz öyle putlara tapıyorsunuz 
ki buniann canlı, cansız hi<; bir 
şeye ne faydal:ırı dokunur. ne 
de zararları... Böyle ilahlara 
tapmaktansa her şeyi yarat
mak ve kahretmek kudretini 
haiz bulunan: birliğinde şüphe 
edilmesine imkan olm~·yan ha
kiki Allaha tapmak daha ha
yırlı değil midir? Allah diye 
taptığınız putların sadece Akn~~ 
isimleri vardır: fakat asla hu
kümleri yoktur. Allah onlara 
hiik\im vermemistir. HükUm 
Allahındır·. AJlah, bütün insan
ların kcnrlisine tapmalarını. 
b:-ışka ı.eylerc t:ıpmrımal:ırını is
tiyor. Hak din bııdur. Ne yazık 
kf bir çok insanlar bunu bilmi
yorlar. Ve dalalet içinde yiliU
yor.lar. KenrliJeri tnrafmdnn 
isimlendirilen hir takım mabtı
rldcre pet"f'.'stiı:ı Nlivorlar. Hal
buki onlar imal edilirler. iTr'nl 
e<l"me?:ler: knhrı,lilirlcr, kah-

'P. T. T. Umumi Müdürlüğünden 

Kandıralıya.--
• • • 

Kandıralı kıvranıyordu. Gü
reşi epeyce uzatmışb. Üç sa.ate 
vardınnıtıtı. Eğer bir saat ka
dar dayanabilirse güreşin mu-! 
hakkak surette berabere bıra
kılacağına emindi. Çiirıkü, bun-ı 
dan fazla büylik orta güreşine 
zaman verilmezdi. 1 

Hergeleci. Tosunun yenildiği
ni görmüştü. O da sinirlenmiş

Vahidi Muhammen Muvakkat 
cın.ı Mlkdarı bedeli teminatı Pazarlık gün ve eaatl 

T. L. T. L. 

1 - Ot.anatfk telefon 1.000 Adet 20.000 1.500 5/8/1941 Salı 11 de 

makınesi 

J - Manyotolu telefon 35CI > 14.000 1.050 5/8/1941 ) 15 d.e 

makinesi 
S - Gıılvrizli demir td 50 Ton 10.000 750 5/8/1941 > Hl da 

4 - Yukarıda cıns, miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatıarile ihale günleri yazılı üc; kalem mal
zeme 29/7/1941 tarıhlnden ıtıbaren bır ay müddetle pazarlığa konulmuş ve ihaleleri taliplerı hw:urile belli 
plerde pazarlıkla yapılacaktır. 

5 - lsteklllerin, şartnııme almak veya okumak üzere Ankarada P. T. T. levazım mudurlu&lıne, Jstanbulda 
~ Valde hanında P. T. T. umumi depo ayniyat muhasiplığine ve pazarlığa ıştırak içın de muvı.ıkkat temınat 

makbu:.ı. veya banka tcmmat mektubu ile kanuni vesikalanru htımılen mezkur ıcün ve saatlerde evkaf apartma-

redcmezl~r. 1 
~arahrl:ır. si.ikfmctlc dinli~.·or

du. Çamıigir jse bayıtğı asabi · ı 
leşmişti: 

ti. Hem güreşiyor ve hem de 
Tosunun güreşme arada bir 
~YM~.ApWg~~~ti~i=~E~y=U=p=S=ul=h==H=u=k=uk==h=l-k:ım=liO=i=n=.=====~ı======.==~============== 
görüyordu. Fena bir güreş ti- stan bu Mıntıka ticaret 

d den: 

nındaki levazım mudurlugunden müteşekkil P. T. T. satın alma komisyonuna müracaat etmelerı. 4~73 • 6514 - Ev vtğit, dedi. Diişümwru 
tabir ctmeğ"e muktedir olamı -
vacakı::an haber ver de l\midimizi keselim ve bir daha Aeni ra-

bi \•esi tuttuğunu göniyor u. Tamamı terekesint- mahkememiz:- .. d •• } .. ğ .. d 
ıiergelcci kafasile güreşen bir mu ur u un en - · · k ~ el korum olu Yaşar oglu Hasan 

1 

h:ı tı;;ı~ etmivelim. 1 
Yusuf, irşad vazifesini yap

mıştı. Kalben ve vicdanen müs
terih olm~ö-a hak knzanmıfltı. 
Artık dii§lE-rini tabir etmek su
retiyle onları meraktan kurta
ra.bilirdi. Yan memnun, yarı 

müteessir bir sesle: 

pehlivan oldUb"ll ıçın arşısın • ... _ E te ~llerinde eski seneler mahsulunden fasulye stoku bulunaoların mahn 
eli besl 

Yaşar namına mu,...yyct yup es-
1 daki hasmının ne em er e- G mlkdar ve cinsi ve nerede dePo edilml" bulundugunu bıldır- bır bevanna-. kı Şahsulbın yeni umuşsuyu ma- v ...... ., 

diğini güreş tutuşundan aezı- hailesi eski Bahariye yeni Şehnaz meye bağlı olarak malın depo edHdığidepo veya ardiyeden usulu veçhHe 
yordu. ı sokağında eSki 6 yenı 1 sayılı bir I alınmış depo sened;ıe birl:ktc 4 Ağustoı.tnn evvel mudurlü~Uınüze müra-

Hergeleci, Kandırahnın 7..fl· taralı bır parsel numar:ılı Yaşar oğ- ==ca=a7tıa==rı=l=üz=u:::m~u..;:.:_::..h..:e=ın=m==iy=e:;...U=e=::.teb_li..:..g-:-o:....::l=un=-ur...:.===(::.65.::6:.:3::)==:;::===== ma11 kazanarak güreŞ berabe-f lu Hasan'a aid depo ve hına ve brr 
re götü.rmeğe çalış~nın ar- \.arafı Yaşar oğlu Ha nn ve Kara-
kmda idi. betten metruken Mılli Emlake ait 

Sonra Hergeled, güreşin ne 
tuğla harmanı ve bir tarafı yol ve 

kadar uza.dıg· mı da ayarJvnı.,_. 1 bit tarııfı deniz ile mrıhdut on bin 
tı. Eğer, yP.nm saat bir saat. dört vı1z on bir metre .murabbaı mik-
i<;inde hasmını yeneme?.se gü • I · ~. "d - · · d tarında gedikten munkalip mufrez 
reşin berabere gt ecegını e • ı b · k tuğla hannanı mahkememizce açık 
ğişmemişti. O vakit üyü orta artırma suretııe s;ıtılığa çıkarılmışUr; 
nuı galibi, Hafız olacakt:l. Hiç 938 senesinde ifraz edilip iki harita 
Hergeleci adama meydan bıra-

numarayı alan bu tuilo harr'lnnı 
kır mıydı? 10411 metre murabbaı miktnı ında-

ln:tı~~l~~d~~~~e~3~ a~~r: :~~~ Z::~~~:te v~~Y:~n~ao;e ::~~~ 
mıyordu. Kandıralı, hasmın 
hamlelerini defetmet'Yc ve ken- girilmiş tellerle aynlmış olduğu gi-

d bi bunun mukabilindeki t.nrafta ze-
disini konımağa ı:;rı.vaşıyor u. 

Deli Hafız. zaten sinirlenmiş- mindeki beton mecrayı tnkiben de
nize kadar inınektedır. Dığer hudut

ti. Bir de Hergeleci bernherc 
kalırsa büsbütün ifrit olacak _ Jarı bir larııfı deniz ve mukab ı ta-

l 
rafı da umumi yoldur. Bu tugla har-

tı. Fakat. Deli Hafı?, cırağından mnnını içinde hır tuğlo fırını ıle bu
emindi. o. ne yaı.ııp yapıp has- yıık ve nhşap bir kurutma tc<:hızatı 
mını ortadan çıkaracaktı. ı ve tuğla harmanının antresınde knr-

. . k 1 ırır· bınalar mevcuttur. Harmanın Hergelt'ci, güreşın ü<; buçu 
saatine doğru birdenbire hn~ _ bir tarafında deniz ve dıger tarafın-
mma gireli. Tı1, topuklara kRdar da d!ı umumi yol bulunması ıtiba
drı.larak altına a.ldı. rile tuğla harmanı olarak işletilme-

ge en müsait bir vazlyettedır. 
Kandıralıda talmt kalmamış-· Ancak bu gnyri mcrıkulun topu 

tı. O da, Tosun efcnsii gihi leş- sicılinde harmanın l/7/939 tanhin
lc"'!l"lı<!ti. den itibaren senevi bın lira üzcrın-

Hern;elcci, hasmmın n<ı hale den doltuz sene müddetle Alaeddın 
geldi~-' ni biliyordu. Ailınn alır Yaşar'a kıralnndığı ve bu mukavele 
alı•ıaz dcrha.t hir iç 1'-ll.7.ıkla pa· ll/7/ıg39 tarihinde tapu siciline 
ça~·a v:ı1 ıştı. H:ı.'1rııı· bir tor-ı ~cil t.-d ldlği yazılı bulurunasına 
ba gibi :um. Ve beklenmeden gore yapılacak satış bu muknvclel 
gırt Ustii YC""" vurdu. bukümterı baki ve muteber kalmak 

F'nndıralı. bütiiıı ümitlerine tıerıile olacak ve mukavele muddeti 
ra.,,cYıncn güreşi idame edcmiyor-ı zarfında Alieddin Yaşar'ın muka
<lı~. Nihayet sırt üstü yere yat vele;re ballı hukuku mahfuz tutul
mışlı mut olaca.k.ttr- Ba gayrimenkulün 

Hergeleci, bu, sefer Kımdıra- taınıunma ve a.tündeki binalanna 
hyı yenmekte epeyce müşküla- toptan lkl yemıııli ehil vukuf tarn
tı>: uğnunışt.ı. Fakat, bu, müş-j tından kırk beş bln (45000) lira tak
külat da.ha ziyade Kandıralının dir edi.lm4tir. 
tuttuğu güreş tAbiyesıne bağlı 1 Şartname (M/7/1941) tarihinden 
ı.:1i. O, öyle bir güreş tiibiyesi itibaren Eyüp sunı hukuk mah
tutmuştu ki Hcrgclecinin yapa- kemesi dh'anhane~;lne sı ı,.. ıştır. Bl
l'ıi!e~cği ancak bu kadar olabi- rlDci :ı<:ık artırması C:yup~ kfün E
lirdi. yüp sulh hukuk mahk~mc.<:ı bmasın-

Hcrgekci, haanile kucaklaş-j da ahkArru p.haiye kısmında 27 /8/ 
tıkt.an sonra ustasıtııll yanına 941tarihine mQsadil (çarşamba) gü-

ge)i~ elini öptii. nu saat 14 den 16 ya kadar yapılma-
Ust.aa1 oua: aı mukarrer oldutwwian talip olan-
- Aferin İbram!. ların muhammen bedelin 7\lzde ye-
D!)rordu. Rf!rgeleci, gözierilıe di buçuk nisbetinde pey akçeleri 

ToslUlU anyonlu. Göremeyince veya milli bir bank11 teminat mek
sordu: tubunu blmllen meı.kü.r gun ve sa

.... tayin edfiien. 791e plıneleri lA-

Te:;kkür 
Aile reisim z sabık Mnndin Mü

dürü umumls '>"vket Kung'ün ve
fatı münascbetılc gerek c<-naze me
rnsimine bizzat istirak etmek, gerek
se telgraf ve mektupla beyanı tvzi
yet eylemek suretile ncılanm11.ı tah
fif etmek lCltlunda bulunan muhte
rem akraba ve dostlanmızn aı-zı te
şekkür ederiz. 

Küngü ailesi: Okten aile.i 

Biga Aallye Hukuk aıatH<emeal11 • 
den: 

941/223 

Biganın istiklal mahalle
sinden Ahmet oğlu 
gemicinin Tahsin 

Karınız Elmnlı koyundcn Ahme't 
kızı Fatma tar a!ından aleyhiniT.e a
çılan boşanma davas.ıaın nıunllak 

bulunduğu 12/9/1041 tarihiııde saat 

-- Ey benim zından arkadaş
larım ! diye söze başladı. Biriniz 
Firavunun şaraptan idiniz, o
nun içki sofnı-~ını düzer, s8.ki
liğini yapardınız. Biriniz de <;aş
n:igiri idiniz. Yiyl'.'Ccği şeyleri 
intihap eder ve pışirilen y~~
lerin tadına bakn.rdınız. Bır gun 
Firavunu 7..ehirl<>mek suçu ile it
ham edilip zındnna atıldınız. Bi
riniz masum, biriniz ise hnkika

ond:ı Bıg:ı aslıyc hukuk mahkcmeisn ten mücrim.siniz. Yani birinizin 
zımdır. Satış tapu de hazır bulunm:ınız hakkındaki da- beract etmesi, diğerinizin ölüm 
cut bilcumle k yıtl rıı ve tayın edi- va arı.uhaliııırı nerede olduğunu7. cezasına çarpılması lazımdır. 
len hududlarn gorc- y,ıpılır. lhııle be- belirsiz olmıısı doalyısıleilanen teb- Gördiiğiiniiz rüyalar ile mukad
cieli peşinen ve tamamen alınır. lha- llğine mahkemece kıırar verilmiş ol- deratıruz taayyün etmiştir. 

le tarihine kadar mutc.rakım vergi dugundan mezkur gün ve saatte Yu.c;uf, biraz dun.ıp nefes al
ve Evkaf karesi terekeye ait olup mahkemeye gelmeniz, hazır bulun- dı bir miiddot dıişi.indü. Sonra 
yirmi senelik evkaf idarcsıntıı istiye- madığınız takdtrde muhakemenin gÖzlerini ~-araptarın yüzü11e 
ceği taviz bcdclile tcllfıliye ve ferağ gıyabınızda yapılacaf'ı il!n olunur. dikti, güHİJU..~iyt'rek devam et-

- Ne giizel rüya görmüşsün! 

harcı ve ihnle pulları tutarı vesair ,- 1 ti: 
bilcu_mle ni um ve masarif muşteri- Askerlı•k işleri 
ye aıltır. 

Birinci arttırmada en son talibin Görduğün asma hükümdara, o-
verdıgi miktar muhammen bedelin hAN nun güzelliği de senin hiıküm-
yüzde yetmiş b<oşlni buldutru tııkidr- Beyoğlu l' erli A8k8riik şu- dar yanında.ki hlisnü haline 
dC' ihale yapıhıcaktır. Aksı halde en bmrinden: isare:t tir. C<>rdliğiln üç dal ise, 
son artıranın taahhüdü baki kalmak 337 doğumlulnnn ve bu <!o- Ü<' güne işardtir. Yani üç gün 

ğumlularla muameleye tii.bi di- sonra zıncla.ndan <;ılaı.caksm; 
veya birinci ihaledeki bl'del vakti 

g-er doğumluların 1 Temmuz eski vazifene dôneı:>"ksin. Hii
zamanında yatırılmamış sc muha- 911 tarihinden yoklamalar111a kiirr· fara gene s~iıik edeceksin 
keme ve murafnaya lt kalma- devam edilmektc-dir. ve evvclkindt-1.1 ı,.•yn.<le itibar 
dn11 iki ihale arnsmd~ 
tnlcp ve tnhsil cdilmı>k ı lnrı mııh- Yoklama günleri tekrar aşa- bulacaksın 
ruz tutularnk arttırma (10) gun da- ğıya yazılmıştır. Ta~·!. çok güzclcU. Şarapta
ha uzntılır. 2 -Yoklama cumartesi gün- rın yuzu gülüyordu. Yusuf, 

Yukanda sayılan hilkil.mler göz leri hariç olmak ilı.ere ayın tek gözlerini Şaraptarın yüzünden 
önünde tutulıırnk ayni ııerait dahi- günlerinde yapılmaktadır. ayırıp çaşnigirin yüzüne dikti. 
llnde mezku• harmanın ı'kı·n..: nrtır 3 - Yoklamanın sırası: ı Gayet mlit"'""'-"'ır '""'r ··~1e·. r ~· - ... ~ uı l!ICZ>J 
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(cumartesi) günü saat ıo dan ı2 ye lu merkez nahiyesi: Tak.sim, rüya ibrmiişmih .. Gôrdu..~n üç 
kadar ayni yerdi' icra kılınacak ve Galata., Kasımpa.şa nahiyelerin sahan, üç güne işarettir. Üç 
icra kanunu ht.ıkumlerine tevfikan den gelmiyenler. gün cwnrn zındandan çıkıp dar 
o giin en fazla artırana harman yeri 1 Ağustostan 7 Ağustosa. ka ağacına girlr.ceksin .. Bir müddet 
ihale olunacaktır. tpoıP.k sahiple.ri ve dar • HaRköy nahiyesi. 1 asıl~ v-aziyettP. ka.lacak..~n .. 
salr alacaklılar ve di!e.r alftk;ı<larla- 8 Ağustosdan 15 Ağustosa Kuşlar ~lip başının etini ve 
rın ve irtifak hakkı sahlplerfle mez- kadar • Şişli nahiyesi. beynini yiyecekler. 
k<lr gayrimenkul üzerinde her ban- 16 Ağustosda.n 22 Ağustosa Çaşnigir ile şarapta.r, Yusu -
ın bir şekilde hak iddia ed6ılf>rin kadar • Kemerburga.z nahiyesi. ' fun bu açık ve kat'i ifadesini 
h:ıklarınn ve hususile faiz ve mamı- 22 Ağustostan 29 Ağustosa uzun bir kahkaha ile karşıla.dı
fa ait iddtalıırmı bildtmıek trzere kadar - Beyoğlu: Takaim: Ga • ı ıar. Yusuf, buna bir mana. v~ 1 
evrakı müsbilelerile beraber (15) lata: Kasımpaşa: Hasköy ve remlyerek sordu: 
gün içinde mahkemeye ~hnelerl ve Kemerburgu nahiyesinden gel- - Niçin ~üyorsunuz? 
aksi tnkdirde hakları tapu sicllile miyenler. (9702) Çaşı:ı.igir, alaycı bir aeale ce-
sabit olmadıkça payJaştınnadan ha- vap verdi: 
riç ltalacaklan ve fatla nıal\\mat is- Sahibi: A. Camaleddln 8araço41u 
tlvPnlerin mhkememirln tereke Neşriyat MüdürO: Maclt Çetin 1 - GDaıntıaık kabil mi? ~ 
941/47 numaralı dosyasına müra- Bulldılı yer. (H. Bekir Glr90Ylal' Ye daha ~ ~ i&e düzme ~ 
caat etmeleri Din olunur_ A. Ceıına1edd!n lerarıall• ,...tba..,) ~ &J'D"aa~; bir de mu-

abbirli.k yapmair kalkışıyor 
sun. 

Şara.pt:ır, arkadaşmm sözü
nü keserek hakikati söyledi: 

- Biz rilya filin görmemiş
tik. Jılaıksadmıız birer düzme 
rüya eöyleyip seni imtihmı et
mekti. Ne yazık ki hn.tiham 
kaybettin. RUyalanmwn düz.. 
me olduğunu derhal anlıunalıy ~ 
dm. 

Yusuf, kendisiyle iatihza et
tiklerinden dolaŞ'ı mütessir ol
madı. Bilakis, da.ha kat'i bir ira
ile: 

-- Muabbir, anln.tılan rüya · 
run düzme veya hakil,at oldu
ğum· nazarı itibara alırnaz. An
latamn siizüne inanır ve tabir e
der. Bc·1 de ayni f:eyi yaptım .. 
Deli.let ettiği nıfuıayı sonluğu
nuz rüyalann hiikmii budur. 
Üç gün sonra dediğim OlU(·ak
tır. 

Diye Rözünde israr etti. Bu 
suretle zındıuı arkadaşlarını 
ccvn.p vermeğe muktcdır ola
mıyacak hale getirdi. 

lki arka<la.şının rüyasını ta
bir etmek vet;ihısiyle niibüvveti
ni de !1.ln cdcıı Yusuf, hiikmiin
de ald:ınmu.mıştı. 

Bu, uç gün sonra çaşnigirin 
asılmas• ılP sabit oldu. Avni 
gün şaı aptarın tahliyesi eı°iıri 
de geldi. O zındandan çıkmak 
için hnzırlık görürken zavallı 
ç3-0nigirin cansız vücudu ipte 
sallanıyor ve tepesine kuşların 
inip çıktıkları görülüyordu. 

Şarapların hazırlık görmesi 
Hazreti Yusufu imrendirmişti. 
O da zınd:uı.dan çıkmak, kur
tulınak, güneşe, açık havaya 
ve hürriyete kavuşmak istiyor
du. Hem de nübüvvetini il~n 
etmiş olduğu için kendisini Mı
sır haklarını il'Şıol.d& mecbur tutu 
yordu. Bu büyük ve mukaddes 
vazifesini zındanın kalın duvar
ları arasında elbette ifa edemez
di. Mutlaka serbest kalması la
zımdı. Birdenbire aklına bir 
çare geldi. Tahliye edilmekte <>· 
lau şaraptardan yardım it;teme
ğe Karar verdi. Ona, şimdiye 
kıtdac giz.!i tuttuğu mahkfınıi· 
.vetinin sebebini kıuca anlattık· 
tan sonra.: 

- İşte, dedi, benim suçum 
bundan ıbarctlir, Züleyhru.ı n 
sözüntı uyup efeııdime ihru.d 
etseydiırı her lı11.lde mevkiim bu 
rast olmazdı. Benim acıklı ma
ceramı ve uğradığım haksızlığı 
Firavuna bildirirsen minııc-.a
nn kalınm. Firavun, bir .• 'n
mun zindanda kalmasını her 
halde istemez: bana da lı .:1 . i -
yetimi iade eder kaıı:ıatinc.icyim. 

Şarabdar, Yupsufun acıH:lı 
maccra.sını zaten biliyordu .... in
dancı ba.'?ulan öğ-renmişti. Ona., 
istediği yardımı mutlaka ~ -~
ca~na dair sö1. verdi ve !... J.
Hazreti Yusuf olmak üze? e bl~
tün zindan arkadaşları il~ \'('-
dalaştı; çıkıp gitti. Ne 1.1 
verdiği sözil daha zin .1 

çıkar çıkmaz unuttu. V:ı"· ı -
ne başladıktan sonra ise T· 

ti Yusufu asla hatırlamadı. 
Bir insanın bu derece d~ .~ın 

olmasına imkan yoklu. f' -· lı
dann bir gün Hazreti 1 J, 
muhakkak surette hatır.... . "l 
lfı.zımrlı. Çünkii Hazreti ~ .. 
onun nazaı·ınC!.a fevkalade bir 
insandı. Dli1.rne bir rüva · ir 
ederek kendisinin üç gÜn .... 
tahliye edileceğini müjde. 
ti. Yine ayni adam, aı ı._ · ı 
Çaşnigirin asılacağını haı:ıcı· 
vermişti. Dedikleri günü g:: :i
ne, saati saatine çıkmışt.ı. D a 
mühimmi: Ş:ırabdar, saı "'J J ı 
sık sık Potifarı görüyordu. r :ıu 
göriincc şu mcşl:ur mu .::ı ,_ vı 
hatırlamam ve dolayısil ıie 
Hazreti Yusufu aklına gelı .. e
si icap etmez miyclı? /\1- k 
şekilde ieap ederdi. Buna r:ı.?,"
men, Şara.bdar hiç bir şey '1a
tırJamavordıı. Allah ona 11· •· '
yi unutturmuştu; hatta zindan
da g-ecil'dıgı kara güıılcri ~ c .• 

Niçin? ... Allah. kabalı<>t; ol
madan ?.inrlana giren Hn. <'•i 
Yusufu neden unuttuımu ... lu? 
Onun Tlnda.ndan çıkmasını h1t.n
gi büyük sebebe binaen )et mi
yordu? Yoksa Hazreti Yusuf, 
farkında olmada..'l, Allaha kar.ıı 
çok büyük bir suc mu işlemışti? 
Nübüvvetini henüz ilan ctmiı;ı 
bir peygamberden bu dere~ e
hemmiyetli bir hata sadır ola
bilir miydi? Eli.husus ki Hazre
ti Yusuf, her hususda dürüat 
ve temiz bir insandı. O ka.ds.r 
zulme, gadre manız kaldığı 
halde daima s.:-ı.bır ve şükretme
yi bil.r::ıişti. Kendisini suç i~le
meğe tahrik eden Ziileyhayı b;
le kocası nazarında lekeli va?J
yettc kalmaktan kurt".rmak '":ı
~iletini g,i)stermişti. Bu uğurda 
zinc1ana girmeği göze -almıştı. 
Simdi ise Allah onu unuttum -
yordu. 


