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Şark Devletleri rALMAN-RusJ 
Vesayet altında HARBi 

,,. , 
rLMAN -RUS 1 

HARBi 
Moskova bildiriyor 

Ortaıarkta ıııkla
rını söndürmlyen 
yegane memleke 

"Tlıe Time•nİn malcalesi 
lcot'i bir izalıatMhtigaç his 
ettirigor. lngiliz politikası 
Aarpten sonra Şarlci Awıı
pagı Rus nü/uzu altına nn 
verecektir?. ve sarih suret. 

l 
fe, Trırkıyeye karşı nıenfa
atlerimizinı siyaseti ne ola
flaktır? · Bu noktaları açzk
("(l 'bilmek istiyoruz, 

l 

~~in Cahid YALÇIN 

1 Berlin bildiriyor.· 

Harekat 
kati safhaya 

giriyor 
' lJfoskova onuncu 
de/a bonıbalandı 

Bir Faşist 
'alayı imha 

edildi 
--t•----

41 Alnıan Tayya
resi diişürüldü 
Moskova, 3 <a.a.) - Dün ak

şam ncşre<lilen Sovyct tebliği: 
2 Ağustosta kıtalanmız, Por

kof, Smolensk, Korostien, Byel ' 
ya ve Çorkof istikametlerinde 
ve Estonya cephesinde düşman 
la muharebeye devam etmişler
dir. 
Diğer bölgelerde mevz.ii çar

pışmalar olmuştur. 

Sonu aayfa 3 sütun 3 de)) 

TORKIVE 
Londra, 3 (a.a.) - Dally 

Telegraph gazetesi bugüı 
Mister Artlıur Merton'un 
Türkiye hcıkkında bir röpor
tajını neşretmiştir. 

Gazeteci. Tiirkiyeyi orta 
§arkta, gccel.,.ri ışıklarını 

söndürmi~ en yegane mem
leket ve cb"afını saran karan 
lığın ortasında bir kıvılcım 
olarak tarih etmektedir. 

Türklerin haleti ruhiye
sinden bahseden muharrir, 
Türklerin, şeref ve namusla 
kabili telif olmak şartile har
be girmemek için imkan da
hilinde bulunan her şeyi yap 
mağa hazır Qlduklannı söy-
lemektedir. 

L <Sonu sahife 1 sütun 7 de) 

Birmanya yoluda 
tehlikeye girdi 

--•il«--

Askerlik müddeti 
hir ~ene uzatılıyor 

Büyük M. Meclisi 
bugün toplanıyor 

Londra, 3 C a.a.) - Reuter 
(Sonu .. yfa 3 •Utun 6 da) 

Vaşington, 3 (a..a.) - Ayan
.Alman ültimatomuna ~h~ dan "Mister 'I'lromas meclise bir 

blldiriJen M~I Petain takrir vererek askeri hizmetin 

Almanyanın 
Vişi'ye 

ültimatomu 

bir seneden iki buçuk seneye 
çıkanlmasmı teklif etmiştir. 

Asker ailelerine yapılacak 
gardım hak·kında ki layiha 
yakında müzakere edilecek 

Mister Rooseveltin bu teklifi 

Alman - S o v yt-1--Htr-b-HHI .ı 

tasvip ettiği sanılmaktadır. 
Bu proje kabul edildiği tak-

dinle, ıh ti yat su baylan : 1 
olduğu halde bütün kura as-

Dahiliye ve Ziraat Vekil 1eri1 e 
Meb'uslar Ankaraya döndüler 

• 
• ., • • A 

bn a 1tahnası temin edilmiş ._""lr11.l:'l:'!'a=:ra,:"""'Jr<:'(l"l'l'tl':8ıeı~o~Dia~ - Bir 
aylık tatil devresini ikmal eden 

M 9• bulunacakbr. Büyük Millet Meclisi yann (bu-
8f8Ş81 Pelain ın Fili~~ t.aklmıda gün) saat 10 da toplanarak me-

ıngı·ıı·z Rus ittı·fakının umumAı Vaşington, 3 ıa.a.) - Ofi: aa.isine tekrar ~ayacaktır. -. . .. . . . . reddett'ıg ... I b'ıld'ır·ıı·ıyor Harbiye nezareti 25 deniz Diğer taraftan asker aileleeri-

h d k 1 ve kara ordusu aa.bitine Filipin ne yardım liyihası meclise ge-arp vazıyetı uzerın e 1 tesır erı • - adalarına gitmek emrini vermiş- len evrak arasında bulunuyor. 
be be kı Bu layihanın yakında ve müs-

A •k d v• • tir. Bu zabitlerle ra r ta- ta I liste ::-ı. edi 

1 
YAZAN : 

1 

m. erı a a .ıııye atın da BeYkedilip ~lmiyeceği ce~~ mec rou;c.;a.aere • 

b meçhuldür. Amerika ajansları - lecegı ~~lmaktadır. Emekli General Kemal Koçer ır nota verıyor nın bildirdiğine göre bu emir~ Dahiliye v~. ~Vekilleri 
-Berne, 3 ( a.a.) - Ofi: ahiren Filipin adalan hakkında döndüler 

vurmak üzere sef erberrfk icra. 
sına çoktan başlamış bulunu -
yordu. O sebeple, Egede haki
miyet temini ile iktifa eden 
merkez devletinin, cenuptaki 
kuvvetlerini de şimale kaydır -
dığı duyulmuştu. 

Bir çok sebepler, Avrupanın 

Mareşal Peta.inin Hitlerin ül- alınan askeri tedbirlerle alika- Bir müddettenberi şehriıniz-
timatomunu reddettiğine dair dar bulumnakta. ve ada garni- ı de bulunan Dahiliye Vekili B. 
alametler vardır. Bu ültimatom zonumın ziyadeleştinnekte ol- Faile Öztrak ve Ziraat Vekili 
diğer bazı mütalebat meyanın- 1 duğunu isbat etmektedir. B. Muhlis Erkmen dün akşamki 
da Fransız deniz üslerinin ve AD1ıfıl'lka ile ,;n.ponvamn mal trenle Ankaraya gibnişlerdır. 
Bu. arada Dakarın Almanlar ta- mübadeJesı Vekiller garda vali ve beledi· 
rafından himaye ve muhafaza- Vaşington, 3 c a.a.) - Ayan ye reisi doktor Lfıtfi Kırdar, 
sını ve Lvalin tekrar kabineye hariciye encümeni reisi M. Ge- Orfi İdare Komutanı General 
alınmasını istemekte idi. Fran- orge, gazetecilere yaptığı be- Ali Rıza Artunkal, belediye ve 
sız gazetelerinin bu mevzua ait yanatta Amerikanın japonya (Sonu sahife S ritıın 7 tk) 
neşriyatı, Vichyde sansüre tabi ile mal mübadelesi esası üzeri
tutulmaktadır. Ültimatomun ne kurulacak bir s.ista:nle ticari -reddedildiği işgal altındaki · münasebetlerini idame edebile - 1 ı 
Fransada Vichynin murahhası ceğini fakat bunun için de ja- F 1 K R A _ 
olan De Brinonda bildirilmiş - ponyanın diğer herhangi teca
tir. Alman ültimatomu Vichy'e vüzkar bir harekette ·buluruna
salı günU tevdi edilmiştir. Ale - ması 18.zımgeldiğini söylemiş
man ültimatomunun mütaıebat tir. 

(Sonu sayfa 3 aütun 6 da) (Sonu sayfa 3 •ütun 6 da) 
~~~ ~·"'V'V'V'"~ 

İrandaki 
Almanlar 

Hali faks 
diyorki: 

Kibritlerden sızlanan 
bir okuyanıma cevap 

Yazan: Aka Gündüz 

men hemen bütün dünya Lon- ümid edebilirdik. Şimdi, lngi
dranın mukadderabndan şüp- liz milleti, bizi Rusyaya mı tes
heye düştüğü bir dakikada bile lira edecek? Bizi Rusyanın "sevk 
İngiltere ile ittifakımıza sadık ve idare faaliyetine,, mi tabi tu- . 
ka~dı~mızı ilan ettik. Müttefik- tacak? Şark de,•letleri üzerin- · 
le~ı~ıze k~ hiç bir zaman sa- de bir sevk ve idare hakkına 
mımıyet ve ıtimattan başka bir malik olacak bir Rus~ın uh
his beı::lemedik. Dünyanın han- desine tevdi edilmiş vazifeyi 
gi memleketinin matbuatı fn- ifa için münasip noktalarda ka
P.iliz da\•asını Türk matbuatı ra ve deniz Usleri tesis etmek is
kadar devam, hararet, ve km·- tiyeceği tabiidir. Bu noktalar 
vetie miidafaa etmiştir? Filistin Tlıe 'l'İlnes'in makalesinde vok
ile Mısıra ve Iraka giden yo1lar sa da tefcrıiiat kabilinden tc
üzerinde sarsılmaz bir kale gi- lakki edildiği için bahse lüzum 
bi durarak bu taraftan vuku görülmemiş olacağı aşikarwr. 1 • . 
bulabilecek istila teşebbüslerine Yalnız bir ''sevk ve idare ha- Tahrandakı Sovyet elçı• 

• 
Önümüzdeki bir kaç ay 
belkı çok nazik olacaktlr 

Muhterem ve sinirli okuya
nım, ( •) 

Kibrit inhisarının son ~J
kardığı kibritlerden sızlanıvor
sunuz.Hakkınız var mı, yok mu? 
bilmiyorum. Ben yalnız gördü
ğümü, bildiğimi size yazmakla 
cevap vermek ödevini yapmış o
luyorum: 

sed çektik. Alman orduları reketi,, nin [action directricel si de bunların hudut 
Trnkyn hudutlarımıza dayandık- kabulü sarki Avrupayı nasıl · · d"I 1 · · 
lan, Ege denizindeki adaları ış bir esaret altına almak demek harıcı e l me erım 
gal ettikleri, Yunanistanı ciğne- olacağını anlamak için uzun u- istedi 
yerek Giritte yerleştikleri ve· zun düşünmeğe hacet yoktur. 
Suriyeyi tehdit eyledikleri za - Halbuki Tiirkiye geçen harpte 
man bile narsılmadık ittifakı- işte bu Rus sevk ve idaresi altı-
mıza sad k • nıızdan 1 b~aldık. Toprakları- na girmemek içindir ki Rusya-
raı.ı old~: ır asker gecirımeğe nın bulunduğu tarafın aleyhinde 
k·at'iyen b~ ~bi :mühimmat. Ve harbe girmeğe kendisini mec -

• ,.,. Şeylere razı ol- bur ctm.işti. 
n;ıy~agımızı ~a bildirdik. Tür- "The Times" in makalesi 
kıydenkınt. varlııç, .~8:hhüdlerinc kat'i bir izahata ihtiyaç hisset
sa a a ı, vazı esını ıfaya her tiriyor. Mr. Eden'in ııarlamento
aıı haz!r bul~n.ması YakınŞark. daki beyanatı hakikaten bu 
ta İngılterc ıçın zannederiz ki manaları mı ifade ediyor? İngi-ı 
pek ufak da olsa unutulmama - liz politikası harpten sonra şar
sı lfmm gelen bir hizmet teş- ki Avrupayı Rus nüfuzu albna 
ki1 etmiştir. İngilterenin öte- nu verecektir? Ve sarih suret-, 
denberi liıtuf ve himayesini te,. ~kb~eye karşı müttefik -
görmüş memleketlerin yaptık- llsenmızın sıya.seti ne olacaktır? 
lan nankörlük karş;sında İn - banbul ve Boğazlar meselesi 
gilterenin mahvettiği Osmanlı, hakkında lı1gilterenin geçen 
imparatorluğunun varisi olan harpte Çarlık Rusyaya karşı 
Türklerin rnaziyi tasfiye edilip vuku bulan taahhüdleri tekrar 
bitmiş ve kapanmış bir safha dirilecek midir? "The Tbnes,, _ 
telakki ederek sırf yüksek me- in yazılarından sonra bu nokta
deniyet ve ahlak idealleri namı- l::z-ı açık!;a .bilme~ istediğimizi 
na lngiltercnin yanmda mevki soylersek kım.se bızi haksız te
alması müstakbel dünyanın' lakki edemiyeceğini iimid eyle
tanziıni esnasmda hesaba ka-1 riz. 

lran matbuatı ha
diseyi tiddetle 
tekzip ediyor 

Tahran. 3 (a.a.) - D. N. B. : 
ltimad edilen bir menbadan 

bildirildiğine göre Tahrandaki 
Sovyet elçisi de !randa bulun -
duğu iddia edilen çok miktarda 
Alman hakkında, lran hariciye 
nezareti nezdinde teşebbüste 
bulunarak bu Almanların hudut 
harici edilmeleri için İngilizler 
tarafından yapılan talebe isti
rak ettiğini bildirmiştir. 
lran nwtb1w.t-ı şiddetle tek...--tp 

ediym· 
Tahran, 3 (a .. a) - D .N. B:. 

ajansı bildiriyor: 
Yan resmi Journal de Tehe

ran gazetesi "uydurma neşri • 
yat,, başlıklı bir ~ makale -
sinde son zamanlarda ortaya çı
kanlan bazı şayiaları nefretle 

Nevyork, 3 (a.a.) - Büyük 
Britanyanın Vaşington büyük 
elçisi Lord Ha1ifax İngiltere ve 
Kanada halkına hitaben Vaşing 
ton radyosunda irat ettiği bir 
nutukta ezcümle şöyle demiş -
tir: 

Ömimıizdeki bir ay belki çok 
nazik aylar olacaktır. Fakat 
şimdi, nihai zaferin muhakkak 
olduğuna her zamandan z.iyade 
eminiz. 

Lord Halifax bu nutku, Det
roit - Michingan şehirlerindeki 
Packarcl motör car otomobil 
fabrikalarının Rolls tayyare 
motörleri imaline başlaması 
münasebetile söylemiştir. 

'tord nutkuna şöyle devam 
etmiştir: 1 

Amerikan sanayiinin bize 
yaptığı yardım sayesinde, yal -1 
nız kalan hürriyetimizi koru -
makla kalmıyacak. Fakat nazi 
tecavüzü neticesine hürriyetle
ri eUerinden. alınan diğer mil -
letlerin hürriyetlerini de kendi
lerine iadeye muvaffak olaca
ğız. Hitler dünyayı alt üst et
miştir. Tıpkı Napolyonun bun -

De~ediğimiz yok ya, kulaktan 
kulağa duymuşuzdur, nutukça 
:Aımerika müesseselerinden her 
hangi birine bir fikir verilirsey
miş ve o fikir kabul olunursay
mı~. o fikrin değerine göre ik
ramiye verilirmiş, miş!. 

Bir aklıüstün çıkmış, bir kib
rit fabrikasına demiş ki: 

- Size öyle bir marifet bul
dwn ki yaparsanız, bir senede 
sattığınız kibritin üç, beş misli 
fazlasını satarsınız! 

- Bulduğun marifet nedir? 
- Kibritlerin bulunduğu 

mazruf - kutuyu, dış kutunun 
ya.zıh tarafına ters koyunuz. 
Kibriti alan dürtüp kutuyu a
çınca, ters konduğu için kibrit-
ler yere dökülür. Yere dökülen 
Ldbriti, sigarayı (sıhhate şüp
he) lidir diye kimse toplayamı
yacağı için Uç dört misli fazla 
satmış olursunuz! 

Amerikan fabrikasının bu a-

DabUiye VeldU Faik Ö'Ltrak 
E ....._ -

şağılık oyunu kabul edip etme
diğini bilmiyorum. 

Gelelim birinci sızlanmanıza: 
Bizde de böyle kutular göı iın

meğe b~ladığıru her hangi 
bir açık gözün (erzast tavsile) 
sine benzet.meyiniz. Evet, be
nim aldığını kutuların dn ço
ğu böyle çıkıyor. Fakat bu hiç 
bir suiniyetle yapılmış değildir. 
Dünya ahvali malfun. Fabrika
lar çok çalışıyor. Bizde bu, olsa 
olı..-a. bu, çok ve çabuk çalışma
dan doğma bir yanlışlıktır . 
Kibrit dolu mazruf - kutuyu, 
kabının içine koyarken acele ile 
ters koyuvorlar. Ondandır, ku
sura kabna !. 

Diyorsunuz ki: - Kibritleri 
sürter sürtmez, yanmadan kı
rılıyor. 

Bunda da bir suikast yok~Ltı'. 
İnhisarlara, dolayısiyle ba:ıı o
lan kibrit inhisarı çok n tzik, 
çıt kınldım bir müessesed·ı ; 
kibrit çöplerini çelik t"ld"n 
yapamaz, kendi gibi çıtkınl hm 
çöplerden yapar. Müesse nın 
bu nezaket tetabukunu ho!=; ,.,ü
rünüz, hoı:ıa yorunuz. Doğ1 d:1 n 
doğruya (bizim) inhisar idare
sinin elinde olsaydı, sanki ne c
lacaktı? Sağı. 'l1 çöplii kibrit 
yapacaktı, sürterken kınln ı·-..!
caktı, sürter sili tmez yaııac:aku, 
siz de isinizi kolay görec"e·ktfoi-:.. 
Halbuki havatta en ze\'kli :s 
zorluk deği( mi? Kibrit mi.ie.s
sesesi size bu zevki tattırdığı 
halde sızlanmanız, doğrusu in· 
saf sızlıkt.tr ! 

Çöplerin uçhırmdaki f o.;forlu 
madde öyle azalmış, öyle bel' -
batlaşmış kı heJVri fıssa! tk-r, 
yanmamnış. 

Çok bcdbinsiniz muhteı-enı o

tılacl\k bir 8.mıl te§kil edeceğini 1 Hüseyin Cahid Y AI~IN (Sonu .. yfa 3 ıUtun 4 de) 
(Sonu sayfa 2 .Otun 4 de) 

(Sonu .. )'la 3 ıUtun 4 de) =====:,.;;;===============~=-= 
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===l._F_A_İ_D_E_L_İ B_i_L_G_İL_E_R~~--- A·~N~:C:.z:::A~~A: I( 
- HABERLERi Fazla scak h valarda ~S~ad~e~ya~ğ~fi~d~~n~ -~~~~-,-O-K-UY-u~c-u==-,·~~-ü-~--n~~ 

tesbit olundu D I YOR K I :f • 
~ıhbatini koruyabilmek için birnımesİ 'Ankara, 3 (Hususi) Belediye Reisinden ıyasası 

I"' 1 "12 j 29 sayılı koordinasyon l<:ıra- Bir Temenni kapandı 
azım ge en " çare rının birinci maddesile Ticaret 

Mevsimhı en sıcak günlerini 12 _ Sıcak havalarda nakli- Vckfıletine \erilmı;ı ol&:n sn.la- 1 - §clu:aıce.b ı CJıddesı ııe 
ya.~yoruz. Kızgın günes altın- ye vasıtaları muhakkak yavaş hiyete istinaden mem1e'ket da- • Feyzlye cııddo.J kıi rıuı bkleıtı-
da buram buram terleyerek bilinde sade yağının azami cı.- om'IS- ği ve evveke Feytlye kınıattuıne-
günlük rızkımızı temin içın ö- gitmelidirler, çUnkü bir çok kim tış :fiyatları o.şağıdclti şekilde "0 az . i kar sinin buhırıduau yer rorlruk ıbir 
te 
~ seler, şiddetli güneşten dolayı teshit edı'lmı·~. tir. ;; a~ haUnı! .. durmaktadtr. &o4<.ak-

ye .Ul,;riye koşarlten ve yahut havası büsbUtün bunaltıcı bir çabuk karar verme ve sür'aUe Oiyarbalnr, Urfa, :Mantin ve had İ k yaeak ıann ulanma~t:ıı bu yaz ,günıe-
hal alan kapalı dairelerde işi- harekete geçme kabiliyetlerini G:ıziantep vil.8.y~tlerindc istib _ rinde bunad•n kalkan toz toprak, 
:mizJe gücümüzle meşgul olurken kayıp ederler ve bu selıepten sal olwıan eritilmiş sad yağı- d~'D± ~ÜT"'~be komisyonu, evle"I kiltuil< haline actırmekte-
sıhhatimizi korumak için alın _ iiiol~rı çok kolay, feci kazalar o- nın bir kilosunun bu vilayet mi, k~~'!ı~ ~~UJ'Ş~ dlr. Buranın ,-a bir ısnrk ~eya 
ması lazun gelen b:ızı sıhhi labılir. 1 merkezlerinde toptan fiyat aza er ç:ıc.uk h:ın~ı haline getirllmca. 

Tütün mahsulü 
kamilen sahldı 
Bu .sene mutattan geç açılım§ 

olaıı Eğe tUtün piyasasından 
sonra -Marmara tülün piyasası 
da kapanmıştır. Eğe mınta.ka-

(Kübik> lerin iflası 
Yazan : ULUNAY 

Vaktiyle (Ar nuvo) denilen bfı! 
mimari tanı icat cdilmi§tL 
Flornntcn eserleri taklid eden 
bu uslub yaşamadı, öldü. Bu 
gün Behrimizde Ar nuv.o olara.1' 
Kuruçeşmede köhne bir yall 
vardır kı zcvk~izliğe ğtizel biı"" 
nümune tefkil etmektedir. 

1 
~ tıFlru a ~mi kfır nisb:!t.1.erİ lup '.l'Dlkan ,: •r.ı.z.l ıva••yd a':;ı.n 

'tedbirler vardır ki bunlann ih- 1 mi 1301 urustur. ar"..:ırılmnması için bu eşya. sa- 2 - P4.! b cadde tı:& 1•nd~ çı-
mlirali. · va1ıim neticeler doğurabi- .. ...ı -ll g~· .,.,c.1 Bu ya"Iarı ı topd.; ı lı" ı·,..·ra.::rJctır 

..._. .. ..:.~] ~ ..::.-ı ' ·- ,..,.,.,.....Jr 1 ır;- • . •. ç .. yz )".'l oth1~m %1 m-r.tt~m b r 

/ sında olduğu gibi Marmara pi
~7l.Sa.ımıda da bu sene mahsul 
kfımilen sntılrnıfrtır. ıBu sene 1bu 
iki mıntakada da tütün fiyatla
rı, geçen sroıckindeıı yüzde 15 -1 
20 noksan<1ır. Bu r.ere, İnhisar· ' 
lar idaresi, r.ı.utaddan fa7Ja mü 
bııy.aa.tt.a bulıtnarak piyasaları ! 
bş brakmnmı~br. Karadeniz 1 

11untcıkas;oda 33.tış devanı et
mc'~tc<lir. 

Şimdi yavaa yavaş "Jr:übili,, 
tarz da, "Ar nuvo,, gibi nisyana ı 
doğru gidiyor. Birden 'bire hCI'4 
kest.e bu 11. keskin k6'ell bina• 
lara karşı :haklı olarak ibir so-
ğWclu • var. ' 

Geçen ,gün Suadiyede bir dos- 1 

turna gittim. Oç katlı kübik bir fİ 
binanın ):>ir katını 850 liraya 
tut.muş. o~ ay içirı bomboş bir 
daireye bu yüksek: fiyat verme· 
.sinden o kadar şikayet etmiyor. 
Onu sinirlendiren tuttuğu evin 

:17'\ml )'U::.UC U<;:.. ~""'~~ "'~ ~' • r tarnftnn ~er!• mü.rcl_ - - ttaıe if ı ~· r;;ı Jıtı k •.uıl·"ın- r.ı 
Bir .garp ~vlcti sıhhiyi! ne- lı"sseei nz.ı!?:1i yüz~-c on t>b.ı-> e ı p .,~ı-~a.. "' " 

zareti fazla sıcal~ havalarda Fo.ıt.OQ rat.. kabul e<lilı:tl. tir. ep y.aı~bıır. "'~.ıf.uÇf> fJ!1?'! ... d;;ırı 11~:: y:ırıs ll41 .luı:c!ıır yaysız.!! 
. .. •• "" ~ eaL1 :ı.1!. ~':'-ızu.• .ın .kenrlil~l'lllC a~ohııtarııı t:ı-

nayet edilm2Si .icap eden D..~l~ı- ...... ----- met" v~'fDefü• .nı 1 ru .e'ro S'Jl<"r- 1 
<laki (12) sıhhi çru-eyi birer • ~ ~ 2 1! "' dir. E~ ic<iın tah · ~ odBnıekte-
maddc hali~ ~sbit .e~: Fotob"a~çıi.ığı l"a?V '{ ;çın 1 ayaa ~}ll-Çli k dır. 

1 - Hatif, açın renkli ve bol .. l ~ f t - b ıı 
elbiseler giyilmesi, mu <a a ı m~s:i J.. ...... a • ı• J k 

2 - Fazla guneşli havalarda açı'~ycr ffi! yon lil"a f 
başı muhakkak Cırtm '!k. 1 

3 - &merlcşeı::cğim diye u- fmnir belediyesi 1rnıir fua - eim'111;,k ~atı:i•n s' 
zun müddet ı,-fuı.cş altında kal- rmdau ve şehrm en güzel yer- &il& Q · a:s .. .a 1.1:1 .:o • 

m:mıak ve kızgın güneşli hava- l~rindc~ t2 .~otoğraf çekllınek Son aylaıdıı. lntanbu!rla en -
larclıı. başı güneşten muhakkak üzere bir mii>ahak:ı asmı§tır. iiı.k muameleleri arlreIBu1-. Y'aı.-
korwn:ık. Resimleri . en. ziyade .beğeni- mı Martta şehr mh tapu dai-

4 - .sabah ve akşamları so- lenleıden 1 ıncıye 200 lıra, 2- rele. ~na_ ı milyon, ~3~ bın lirn 
ğuk su ile yı~mrıilmas.ı, veya nciyc 125 lir.a, 3 üncüye 75 lira dc3'erinJe 1929 ipott.lı: ve satış' 
mümhün ise duş v.eya baııyo a- verilecektir. H r i"tiyen l te~ muamelesi yapılm tlır. Ayni ay 
lmması. rinicvvele kadar i§tirak edebi- <la 467 bin :ı!OO liralık ipotclı: 

5 - Bs..nyoda birdenbire su- Jcccktir. fo1ı:kcdil•nlstir. N.isu.~a 2 mH-
ya aWmam.alı, ilk evvel, vücu- yon 400 b ı Iiraıık ea.tı;, yarım' 
du serinlcl.ıneli, kalb ve boyun Se•gtlcr milyon liralık ıpotc1t yapılmıq 
kısmı güzelce ınlatılmalı ve Diğer taraftan Halkevleri 

1 
ve 471 bin liı alık ipot··k how.1-

yüzmeden evvel baş suya daldı- her yıl olduğu gibi bu yıl da en! muştur. Satış ve kira ll:'>ed.allcri 
rılmamalı. güzel fotoğraf çekenlerin e- de geç ı aylara nazaraıı düş -
~ - Fazla. aulu yemekler ye- serlerinden mürekkep birer ser mü~tür. 

meli, soğuk \"e az yağlı yemek- gi 2çacaktır. En fazla beğenilen 

1
. ' 'I d .. • • 

~~e = ~I~m~~~~cr Alto~~ ~~t~~arı,?eril:;~i~~ine parn 1 st 8000J eg~rm~n 3f i 
dan sakınmak şartbr. h U . • HiUrfımetin ekmek hakkındahl 

7 - Bozulabilen ~da m.n.d - e çet z ızmu·e 1 yeni kararı dün bütünmc.."lllzk.et 
deleri soğuk ve sineksiz yerler- ıecr ı · b · ~ 1 
de nuılıat:aza edilmelidir. (Süt dene.Ü 

1 

be ıye erme te lig o unmuştur 
ve emsali ve et gibi maddel r. ) Şehrimizde bir tecrüoo yaplla-

8 - Susuzluğa karşı ba.uın B'r müdd<>ttenberi şehrimiz- rak e}de ~~ ~tice f."uli _~·e 
ha!ü çay ve hafif Jro.iıvc gibi de bulurum lzmir bcledive ıcisi bel~~e t-eısı L~tfl.Kır.d:;ıra g_?s
sıcak içkiler de alınnbilir. Had- Behçet Uz dlin !z:nire avdet~ terlJ~, çok beg . ~~ti!: Dun-
dindcn fazla su içmek za.mrlı-' miştir. c:lc~ ıtibarcn ~u·m1ız dcgır~-1 lerı ya.luız bug<lıy unu i.iğut-
dır, çünkü fazla terleme insa- Kadın berberlerin meğe b:ışl~larchr. Fat&. dilo 
nı kuvvetten dü§llrür. ı de "·azd•rrınuz gibi bııada"lar 

9 :ı:;.,.. 1 imtiham J -:o -o " 
- XJ~· er, perdclel'i kapa - kabuklan çkanlmadan üğütill 

mak veya lıerh.angi ba.Şka bir 1 :Berl>erlcr cemiyeti tarafın- ıııektooir. Schrlın~ fir:.ııl!ı.rın - 1 

vasıta ile doğrudan doğruya ge- dan açılan permanant imtihan-! daki unlar bir ilci güne kadar bi
len güne!'jt.cn salmmıak sureti- lan temmuzun sonunda bit~ck teı· bitmez, yeni ç~den ek
le, serfa tutulmalıdır. Geceleri ti. füraeaat fnia olduj:rundan mek imaline geçilecektiı:. .Fiyat 
pencereler açık bırakılmalı ve cemiy t, bu mii1eti 15 Ağusto- I larda higbir tercifü o.luuya. -
sabah ve akşamlan ev adama- sa kıda.r uzatmıştır. caktır. --f 
kıllı havalandırılmalıdır. 

10 - lW!rne çocuklarının ba- Ui p ft. ~ " 
kmılan ve yemeklerine sıcak lf1 psj &:., J 
ha\•alarda bilhassa itina edil
melidir. Sıkı kundaklamak ve 

ya sıcak yatakta :yatırmak ço-ı A m S 0 v y t1 t H a r b 1. d 8 cukta y.anıkla.r tevlit eder. A- ı ~ a m H 
na sütü cunmeyen çocuklarda • 1.: 
süt miktarı aza.ltılnınll!lır. Susuz 
luk, evvelce kaynatı~ su -:ıre
"a hafif ı::~erlcıuniş açık çay 
ile giderilmelidir. 

{Boı; tarafı 1 inci cahlfede) 1 
henüz i~,al edilmeyen Rus kıs· 
mmdaki JwvveUc.rle de he=-ap· 
laşnınyı ı.aruri kllıyordu. ı 

A) Uz.un müddet dc-vamı mulı 
temel harbi, buradaki harple! 
beslemek, 

ıB) Ordunun yal'lnki mühim 
hedefi.ere tevcihi içj n &Cl'besti 1 
kaza.nnıak ta im meyanda.dır. 

H) \Taziyctin bu ıinkisafı za
yiata ui,;'"1'6.Illadan, bir Kanada 
tümeninin Brltanyaya getiril
mesine yel açmıştır. Ve 1belki 
arta. şark ordutnrının yakın yol
dan taze kuv\retlerle beslenme
si de düşlinülecektir. 

Bununla beraber, hala ada
nın taarw..a hedef tc~kil edebi
leceğinden korlmlma.ktn ve Ey
JUI için istila teşebbiisüniln bek 
lennıesi ihtar edilmektedir! E-

Y z·,~a ;; 'tıfnu a~ 

Gıhlr toup~r atili 
--ç--

üç:nc~ .deia o!a-- ı, b:r 
knno-ı·-.. y::ıp?::ak 

i'azma. dolmm3., kooperatifi 
he.yeti umumiy i gcGen mn.rt ve 
niimll aylaru:ıda. mat..ıt he}eti 
uroumlycsiıı; ,Z.-2.pınai· üzere top 
fo.ntıya ç:ığrlın~. gürültülü fü.i 
1çti.-na .alct:oo•L'll.iş, hatt.U bu içti
cmalardan tir" i_iu tatili mcc
ibur· ~ti basıl olmuctu. Fakat, 
ç~k llZ1m sü:ren bu içt m.alard.a, 
n°nclik heyeti umum ye!crde ~ 
ırU: :ilme i e 1 lmlü lfaım ol.::ı.n 
lıusuStaı'<bn bir ki511n fuınya 
-ılıı dirilip tasv'pleri clmı:.mamı!} -
tı. Tie&ı~t Vek~leti ncmına 1 

1st.anbul tic d müdilrh~ü, ı 
bfü/".ı şiık~rin heyeti umu
miyeleri bıtıniş olduğu halde 
bu :ko pcratifm h.e'ı•cti um.umi
yesinin 'IBtianai oiarak ;"&}lılma
.sına karar vermiştir. 

Ui"uguay .ta· tanı 
ho se . ye 

ınahki!m c!du 
Geçe~ .Y.lınımusani ayında, 

Bulo;rıtistnnln Vama limruıın -
da. yüklediğ, musc-.•i ıı.ıthaciı-lcr 
le Akde.'li.ze gilen Urngmı.~ Jnuı 
dıı:alı Sah'odon ya'lkenliı;: Sili\•
r· açılmrıoda fJrtınava tutula
•;,'Ilk kay lara bindimiş ve p:ır· ı 
g::ı nara.k batl:ruJ;tı. 

İkincı ağır ~"Zl. .mahkeme -
sine veı:ilen yelkenlinin kapta
nı \Tfütor \ uı,; ı ~ dün mu -
iıakeıncsi lıiti:'i mis ve 1 sene 
müddetle haps! , '.100 lira da. pa
ra cezat1118. mahkum edilmiştir. 

Bursada Çdebi Mehmet 
türbesi tanıir olunacak 

Ma.ar:f V.ekalcti, ~imdiye ka
dar Bursada tamirleri yapılan 
türbelerden sonra kıymetli bir 
tatfüi eser olan Çe:ebi Mehmet 
türbesinin de tamirine karar 
vernıiştir. B·ı türbe ha.rap bir 
halde olduğundan eeaslı bir §C-
kilde tamir edilecektir. 

-----~--,__---
Ş. ~.al F~yzıofjlıı E • 1! ~ t -

1.-.-_,_,..,.....,<I.,.,._.,_._,,....,.,.. ... _.....,.~, ~r .ııta1Uı1na ecavuz 

Q:~merbank 
fabrilr~ arında 

--»ıııı:-

~ . . fi . 
ı _m. .. e -. :an eJi erı 

için ted ir er 
a.J. ıyor 

Sümerbank umum mtidürlüei.i 
İzuut kai# fah:-ikaı:;ı ve darı:>::.i 
nlbndaki fnbrikal:ırdaki işçi.le
tlln ha.yat ı;-artları hakkında ba-

1 :zı kararlar vermlı:tir. 
Ezdirrue ldı.ğıd fobrika.sma 

hnm madde tesir için h .. ·ıüt ve 
ltavalisi ağaçlandınlacrud:!r. 

Fabrikanın son 4 aylık ima
l t ve randımanı bundan evv.cl
ki acnclerin ayni aylnrımn ran 
dımaırna nazaran çok fazla
dır. Ham madde için dikilecek 

:~~;:.. k:::,:··::d::::ı 
var rıdak.i bataklıklann kuru -
tulma.sına hi7.met etmek üzere 
Okaliptiis ağaçlarının dikilme - 1 
.si e ait tetkikler müsbct netice 

r me.ıttedir.. 1 
İşçinin tı:rfihi, i)•i yem.esi, iyi J 

,giyinmesi için ~:ıhşılmaktadır. 1 lşçinin fabrikalar ;sinde giyece
ği elbise) i de :ucuz:ı ıırermek i- 4 

çin tetkikler yapılmaktadır. t 
Hcreke .fa.br.ika.s.Joda 76 ~ 

evi kurulmaktadır. hmit ıfabri-
1;.&.sınd:ı. 100. Karabük 300 işçi 
evi yapılacaktır. J 

Basma işinde gürülcu i7;1i-
1ıaın ı önlemek ve tam intizamı 
temin etmek için gt·çen pazar-1 
tesi günündcnberi kı.karoda tat 
bik edilen usulün İstanbul ve di 
ğer yerli Jl"'uillar pa."".ar:iarmd 
da tatbiki için 1iı.zını gclen emir 
1er verilmiştir. 

Klor fabrikasının temel ~a
a tı ilerilcmckt.odir. Y e!li ıt;;r 
:ateş tuğlası fobriknsı kurnlnıa
eı için Süınerbank 15.zun 
gclen tetkikleri ya.pm:ıktadır. 

eden adam 
yakalandı 

!zmirdcn bildiriliyor - Ke
mal pap. kaz.asırım Par.sa kö
~ ünden lbro.him, Ali Altayın e
~.-ine ,g:rerek 4-0 yaşındalti zev
ccai :H'atmaya taarruz etmek 
istemiş, lcadın mukavemet gös 
terince işi bıcağa dökmüş. za
rnllıyı yaralamıştır. Rakat ka
clımn feryadına yeti~ler ta
rafından yaka.:lanllll§tır. 

İzmirde benzin ve kahve 
tevzi işleri 

wnirden bildirilivor - Şeh
riın1z.i\c b ... n7.in tev7j şebekesi ı 
genişletilmiştir. 
Diğer taraftan İzmire son 

gönderilen 752 çuval kn:hvenin J 
tevzi şekli de alakadar komis -
yonda knrarlaştınlıruştır. Bfl 

1 
şekle gfö c mahalle bale kal ve ı 
kahvecileri daha ziyade nazarı J 
dikkate alınmakta \"C bunlara. 
kendi birlikleri vaınta.sile kah
ve ayırtılmıştır. 

Busene üzüm bol 
Son on sene içinde bu yıl, 

üzümün en bol olduğu :zaman-' 
clır. Bunuıı sebebi, Taı·sus. Mer
s:n, Adanada geniş mikyasta 
üzUmcülük 1ıaı·e1'etinin badn.
mış olmamd.tr. Yaş meyva \'-e 

tarım kooperatifi, bulduğu yeni 
bir ambalaj ile bn mınta:kalar
dan şehrim.ize 1.a.7.c :üzüm gcii-

1 ttrtilmesini tem•n etmi~. 'Bu 
scnc.ııin bu suretle nnk!c<lilen 1 
irk i.i.zilm mahsµlü, şcbrimize 1 
gclıuiştir. Hall>uki evvelce lbu 
ınıntal::ı.lal'dan şehrimize biç 
iiZüm getmezdi. Hnlin açıldığı 
1935 senesinde ise buralardan 
giln.de 5 - 6 sandık taze i'izüm 
getirilmeğt? başlanmıştır. Bu 
miktar 936 da. günde on misli
ne ynni 50 sandığa, 037 de gün
de 120 a:ı.ndığa, 938 - 39 da <>OO 
sandıi!n, 940 da ise 1000 san
dtğa çıkmıştır. B,ı • ene bu r.a-
1k mın da nrtacağı lcuvıw!tle t::ı.h 
min e<lilınc"ktedir. '.F'iyatla.r dıı 
nonnnldir. 

. kübik rumruu. 
- O kadar uadım. eski tarz .. 

da yapılın!§ bir b.iu.a bulama
dım. J<ibdt kutusundan farklı 
olmayım bura.ya sokulınağn. 
mecbur olduk •.. 

Dostumu tcsellı et.mck için; 
- Ned"n memnun değil.-,iniz! 

dedim. Ben o ka.da.r \fe.na bul .. 
muyon.un. 

- Atlzi.ın.. ı<lcdi. bunlara ~ 
hirde bile tahammül edilmez • 
ken aayfiyede tahammül edilir 
ıni? iBurası sözüm ona salon. 
Pencerelere bak; kendimi eski 
Şir.keti Hayriye v.apurilar:ınur 
yan ilmmarasmda znmıccliyo
nım ... Bu kadar basık tav.an 
olur mu? Bele kapılarda.ki a.
natm~bğa dikkat ediyor mu -
sım" Bir çerçeve üzerine (kontt 
plfı.kt' ı yi mıhlamışlar~ Bir de 
boya vunnuşlar ... OJnıuş bir .ka
pı. Her t:ıraf :kapaudığı zaman 
ken ımı tii.tiln '168.Rdtğma girıni@ 
far;; r..'l.unc<liyonım. 

- Mübalign. ediyor. :d&-
ditn. !Bunwı da. ıkendine göre 
namra iıo gelen bir ~ımı vn,r. 

--Beni teselli etmek i.çin söy 
Iüyor"Ean zıılunet ~e. Bu ta:r:Z 
yapılım evlet· bel.ki dalıa kul
lanış!ıdır'.'"Fakat o bicim baraka 
dıye beğenmediğimiz kocaman 
sofn.h, cami 'mbbesi gibi yiik -
sel· tavan1ı, daima -dügünde 
ko!tuk merasimi ;~in ha.zıriıın -
mL<j gıbi geniş ıneriliveoli ~
rimizin yanında bu kübik bi
nolar tavuk kümesi bile oıamu 
lar. 

Evveld. sayfiyefo 11.lJ.arbnan 
yapılnın doğru değildir. Bah
çe içinde ufak ufak bir veya Od 
katlı kü .kfori anlarım. Sonra 
tava.n~ırın bu derece basık ya
llıh-nalarııun sebeh1 nedir? Yar.
illi evin ruinıar1 tarzı il kışh1c 
evin mıma.ri tarzı blr<birine brut· 
zemcmelıdir. Bu faı kı eskiler 
daiına uıızarJ dJklsııte a1mış1ar
dır. 

Bır bina yapdırkeıı her 
Sıcak ha.valarda çok çabuk 

bozulan süt :gnyct itinalı ve 
soğuk ta :mulıaf aza cdılmelidir. 
Herhangi bir şeyi çoc~ verme
den evvel bozulup bozulmadı -
ğmı muhakkak muayene etmek 
icap eder. Jıl.cme çoc öz tJk ruk 
ılık su ile yıkanmalıdır. Kızgın 
{,'Ünesten ikoru.mak da bl1J34ı.a 
gelen ~ .. rtlardan biridir. 

Şark harck.atııuu, ana vata· 
na ve A'kdenizie ilgili orta ~r
k:ı karsı şiddclli darbeler bek· 
liycn ve istiltbal harbine bazır
hmma k için zn.mana mu1!taç 
bulunan lngilizlere bahşettiği 
foidelcrc> gelince: 

,·et, bazJ hallerde, menfi düşU- ============== 

ıin. butul her semtin hu:JUSİ}"&
ü ı;oz ôniiude bulundwıu.lmalı. 
Mesel" Gedik.(ll41a semtinde yap 
tıı ln:.ı lodosa ruızır evler mut -
laka poyrazdan istifade e.tmek 
i · u rka tarafa. da .odal:ır yap
t.ırtrlamı Şimdi avuç içi kadar 
a.rı:;M1 Ola!l -ÜSt ÜfiW -Oort kibrit 

11- Güneş ç.arp:mlarında 
(ka.lb veya diınağ, her ne ekil
dc olursa olsun) derha.J elbise -
lerin önü açılmalı ~·.e un sureUe 
teneffüs kolaylaştınlınalıdır. Şa
yet hasta baygın bir halde 
de,ilse, kendisine yavaş ynvaş 
soguk şeyler jçırilınelidir. Şayet 
baygın ise ba.ş.ı_na soğuk ve yaş 
bezler konma\• ır. Teneffüs zor
laşınıya başladığı ta.kdirde her 
§eyden evvel gölgeye getil'il -
meli ve sun'i tenefffu; yaptml
ınaya ~anmalı ve her ihtima
le karşı da doktora haber ve
rilmelidir. 

gENELIK 7öô ıi;,. 2700 K,,. i 
6 AVLU( 7QO • 1450 » 
3 AVLU< 400 • 80? • 
1 AVLIK 1so • ~~o • 

TAKViM 
HlllR 91 GÜN ~16 AY 7 

1360 4 1357 

Receb AGJST~S T~mmuz 
10 1941 22 

Pazartesi 
GOneı öOlı 1 kirı:IJ 

9.% A.'S7 8.Sl ıEunf 
4.59 12,20 16.14 v ... ti 

Akpm Yatılı lmıak 

1'2.00 1.47 ::.36 Eunl 
19.22 21.1'! ?.59 V:ıca 1 

A) Büyük Britanya adası. 
mutad ha·;a ia1rrll2la.ı:mdan 
11isbeten ve şimdilik kurtulmuş 
gibidir. 

B) lngiliz hava kuvvetleri, 
hattiı. gündüzün \'e biraz daha 
ötelerdeki hedeflere saldırmak-
ta bcrdevrundırlar. 1 

C) Bıitanya adasında bütün 
dariissman.lar istikbal hnrbi he
sabına çok daha büyük randı
manla i amektedirler. 

D) Alman ho.va kuvvetleri 
"'ikl t merkezinin doğuya in\i . 
kal etmesi, ada yakın sulann
:da. ha\·a tıehlikesini azalt.rouı ve 
kafilelerin münasip limanlara 
yana."}J'llrunna imkan vermiştir. 

E) Ayn1 1-'eç ile, korkunç 
bir dıı unı ginn k istidadları 
.gös~ Atlantik meydan mu
harebelerinde z a y i a t ı n 

u g mek için defi ve tnrd 
tedbiri rinın aı·tt.ırılması çare-

1 lcd aranmıştır. 
F) Orta şar.kın 20 bin kilo 

:metre tutan yolunu 1u altmak, I 
İtalyan h:ıva \'C deniz kuvvet· 
!erinin mümaneatma rağmen, 
büyük bir kafileyi CebclUttank
Süvc:Pı yolile orta. şark o:rdula· 
rına yetiştirmeye muvaffal iyet 
elvermiştir. 

G} LibJa - liıınr sınırların -
daki mihver ordulnrn1ın ikmal 
yolunu çok daha kolaylıkla. ta
ciz etmek. 1talyan uslerini şid
detle dövmek l'n.7.iyeti elde edil
miştir '\'e Akdeniz fngıliz arma. 
dalarının seması da emniyet l 
a1t.111a &lınmJştır. 

nüş de moıfa.at.ler fü>ğurur. Bu 7t1 l K R A • 
mcnfaa1.l.crin m.ahl}•etio.i ve· ı' • Hava se~erle•i llıfOTcFERR/ J( lku11su -Oturtuyor •.• Al ııa blr 

oD.t>'J.ıtnı an ... 
mikyasım tayin etmek iç.in de
rin düşünıney.e de lüzum !Ok -
tur .. 

Huslıırın mazhar oldu.,,0-U ve o
lacağı yardımlar ise: 

A) Almanya, ha.va tehdidle
rine maruz kaldığı müddetçe, 
garpta bir ordu ve hava ordu
su bulundunnak .mecburiyetin
dedir, 

B) İngiltere ve Amerilm., Rus 
lar.a yarılım vadetnı.it;lcrdir ve 
bunun ooklini ve vüs'ati mü
zakere edilmektedir. Tabiatile, 
bu bir emri Yakidir. Ancak, yol- ı 
lamanın yeni bir deniz meydan 
muharebesi çıkarmayacağını 
~imdiden temin etmek kabil de
ğildir. Son defa, Fin ve Norveç 
deniz \islerinin dövlilmesinin I 
.s.ebebi. Arkanjel istikametin -
deki bir konuvi hareketinin giz.. 
lenmcsi mnksadıruı. müstenid 
olup olmadığını ya'lıında öğre
neceğiz. 

C) İngilizler ve Amerikalılar 
hava yollarile ı·e bava ltuvvet-

1 leri \'ermek suretile Rusyaya 
mti7.aherct edebilirler. Uz.ak do- 1 

ğu yolu kapalı gibidir~ 
Rusyaıun Cihan harbine ıka

r.ışma.sı ile, harp ömrünün kısa
lıp losalmayacat;rı da bu anda 
bir mUnakaşa mevw.udur. Rus 
iopraklanıxia haftalardan beri 
devam eden kanlı muharebeler
de, henti% bitesi bir şiddet gör
miyenler çoktur. Bu mu.saraaalr 
bir çekilmeyi intaÇ et.. bile, 
iki taraf ta çarpı.fiil& :için 1bli
yük kudrete Jlflhip b11lundMç& 
yakında. bu sefbanın kapm>ma • 
sına intiar edilemez! 

( 'r>11R ta f 1 inci ,,,,,, fad ) Bugün saat 8.4.5 den itibaren · .u..... ro ı ...... a. E I,,,. k f• ti • - Merak etme, dedim. Kil ,.. 
kuvanım: yani ne demek isti- Ankara - 1rtanbul hn\'a seferle- m a ·ıa erı bik .evler utık ifliu:; etmek \Üze-
yon;unuz'! bumm! diye alev al- ri başlıyacakbr. 1stanbu1dan dü~üyor 1 :re .. Evvela mobilv:el.ru· şet.:ill&-
sın <la ortalığı mı yaksın? Muh- ı Anka.raya kada:r yol müddeti ~ rinı değıştirdil.er. ·Artık salon .. 
terem müessesemiz sulhsc\rerdir, bir saat 30 dakika tutmakta- San günlef"d~ emlnk fiyatları larda gnz sandıkla.Tını andıran. 
elbette ki ortalığı yakmıyacak dır. Ad.anaya gitmek istiyecek- ile kira bedellerinin d~eğe yazı.haneler, dolaplar görülınii
kibrit illlja ooecck. Harbin bom- ler Ankaradan ba.s;ka bir il.ay- baJ:ila.dığl görülmüştür. Fiyat- 'yor. Uod.2r11 ~ca.k!., diye te
buları. maynlan, mermileri, tor- yareye binerek Adannya gide- laırla, yüzde 20 nisbetinde dil- pilli-. tepme salonunu dô~ten 
pilleri yetmezmiş gibi bir <le oelderdir. şecektir. yeru vb bir <kadın geçen gün~ 
kibritle mi şunu bunu yakaca- ı "'Alı , wıla.rı bir ~ımdarı de--
ğız? z ı ' fets lngiliz ( Mepl) mar-

Yoooo ! sayın okuy.amm, sizi r - o 1:.P u o ş 1' 'I kalı tur oda takımı edinsem,, 
bu derece suiniyetli, kötü düşün-, 'A ! 1U 9 '"\ diye mı ~kh·ordu. H.abrl..ı.r· 
celi görmek istemezdim doğru- ıSın ya vakt.ilc hlı- {Ar uu.ı·o) var 
su. Hele şu sızılbnız ~ ' gücü- G k • "' dı ... 
me git~. ~iyorsunuz 1.i: ece yarJSJ ra J JSteyıp de ala- - Evet Kuru ınede .revk-

- Kullu ayıbından b~ka, sizlık bide<:>i gibi o üsl.Ubda 
kibriti çakınca ya lrnndinizin, k d } d bir y J vard! &ınncd inı. 
ya karşınızdakinin üstüne sıç- mayınca, ar a aşJOI yara a l _ B::ı.c: güç tıa.tı.rlıycrsun. 
rayıp elbisesini yakıyor, delik 

1 

tş nun gib. mod 0 de 'llİS· 
deşik ediyor. T j vnn ''"~t• -•""' g;;..,..::ı~~ı •• 

Milli iktıEad ve ticaret uğ- avukı>azarı Bileyıcııcr ~a- - yi amma, .akJamdan beri içip .7Rcli'·u:ı7 "'di~ 
runda yapılan büyllk bir va- ğında k'"'oeelccllik yap.an ~ıu ; ge- dur.uyon;unuz. Ben de dükkAnda ,.. 
tanperverJiğe kaT§I kullandığınız ce, dükk~nını kapadıktan aonra içiyordum; rakım biUi, siz nkin~cn - Ev t~ }il zevk zlik Umu~ 
bu dili protesto cdcrun! . arkadqı kundura tamircisi 1-i•kkı bir p.arta '-'<l" nı ne i ı o,P:<' e bır "<'teim var~ •• 

Dem.ek o kibritler elliıselerin.i-1 I~ bir Atem JYapmağı <laNrlamıı - Fada olu ve.reyim! F'..ıık.at hlıısi ı;eri.rlre AD.ad Juhl&u'lll-
zi yakıp <lelik .ÜC!'ik etmeseler, ve dlikkdn.dsı bir çllin.olr sofrası m soıflrlm war. ZatCtl tki kad.etı da tek :n.:.ak iiz.zr..:lÜe duran ya,. 
siz bu harp yıllarında o eibise]e.: kurmuıtur. ıt!ııki kat.dar n~ce ya- blf' ,ey ~ldı. :rn!ı bir leyi k gibi denize ıka.-
:rj ylllar<!n giyeceksiniz ha!? rıaına kadar bir uraftıın rakı i~ip Uzııtmııy41Jım; verlr&ln, verm.u· kılmış bir direğe dayanan Anı" 
Memleketin Kuma§l .satılınıya _ clr i.arıftan da yAf'onlik ederler· siJı. deıkcn •ıı ıt>üyuy.o ve ıkl konı· caza.d"' Hilii"'l' i.n paşa -yalı 
c.ak! terzi espafı kaıamnıya- keft birdenbire ke,pcnk!or vı.ırul· §U bu g~c y.arısı keyfinden SD1J• Uat ,;e zaraf '" Q.bid...,. i gibt 
cak! tiyelcller, ilikçilcr aç kaJa,. ıu§a bııflamıftır. rıı -ekserly;ı .idn .oldıı'u ı.aere· Y.BJi!Y'l ve ya ttyacak. 
ca.lc! Fabrikalara. pamuk, yün Gece yamı, .keylfl«lol bozan bu bir.birlerin~ {Jıriyorlıı-r. A{iızla baı· _ Tnbü ( ğ 1 mi y.a! 
verenler ifUi.s edecek! Koyuncu- zlyaretfinbı kim oJd~!.lnu aoı.a- l.eyon b.ı girlıme ,ele kad;ır düf.li· ha.~t i~o.rta 1 on.do.ki 
lar yün, Orta. Anadolu tiftik ırnak ~ere k~nsıln yerini ırala- yor ve meramına nalı olamıyıın sarı'a.tlu lıic ı})jr zanı. n .ölnıiyerJ 
satamıyacak!. yan Rıza, Jı14nun l(omıu dUk.kb· terlik~! -M°ehmed Arif, y.1nınd.a şa'ı t}' t \' JıP·;iye,t .. idiJ·. 

Kibrit müessesesinin bu iktı- da tıırllk~lllk yap•n Mehmet AJ-lf bulJ.ındurduğıı l<ıı~ın terlikçi !H· (JlAJN.A\' 
sadl, tioari milli vata.nperverli- ı olduğunu .anlamıt ve ar.alaırınd5 a,Oınıı a :s:lınca Rızayı ba§ından le ~~--,.....,.... .. - • _.,. 
ğine karşt, muht.erem .Okuya • §U yold;a mUh8vere SitOJnlftir: Ve .kolundan ağır IUrette yaralı· 
mm, doğrusu senin he:ıeyuıh- - H~yrota, n• ı.tıy.orsun yor. ıfıekta131erde t~cdidi 
rını, saçmalannı din.leyemmn!. - ıN• S.Uy~ı.., rakı! Varalı ,1lmdl Cerr.ııhpa~ h;ısıı,. kayd ınııamele$i 

- aurM! raktCl dükkAnı dejll hAnesin.ı:Jcdlr; zorlu kom;u dtı Ald· BilÜttıJJm o.rta ted.,ro,jgt ~ 
[• ] (Olc:nyw) ,_..._, Ö& .k1- ııyedıı hlNb vermc.1<ıe moout. sesclerin~ tecdidi ~yıd 15 Ey .. 

ms91111 c-.,..) •. -,...-------...-~------------..JI ıuıde başıı~ .. 
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SABAG 

~~ • • • ~~ Bı.r Faşist .a~~yı r~1Cısatbhm3-,I Haı·ekat kafi j' Amef"ika Acaipmesıektaııarı 

:~~;:;?::~ z~tl\~!:ifü ~~~= ~O~'lyae,şt~daaenraızf·~vieııch~a~v~~mkkuv)-f Ajans Haber.teri ısaf~~~~' "~'~z~r) te~~~~'''~~:,r=. ... ) Bir ~~e~ -
- '.M1:1a.yyen bir şeyden tiki- ~- toplayıp çıkışımızın dosta o .... ı 7 

M. Gcorge'a göre, hükU.metln la.nmış bir kadın avcw"J etnııyor... du§1llana kE-rşı ne büyük bir re- vctleri, Baltık denizinde Ahnnn 1'tr. ıRoose'\-elt dük dö -Kent ~an k~talrrrını ~osko;ı:a~n ,gar- .iapony.a_ya .karşı aldığı iktısadi ~ hatıralıan neşrediliyor, birj 
o hal zalet olacagını di.işün... vapur kafilelerine muvaffaki- 23 aı:.ıstosta görü~C{'Jdir. bınde ıle_rlemesıne manı olmak teabirler, ticari münasEibetlerin ~ arkadacPmız nAdim olmut = Anw!;;;,,: Geçen glin ..,. Hırsımdan ne diyeceğimi bil- )'etle hücum etmişlerdir. Harp ' -ıoo, 3 <'.o.) - Beyaz h ~s.usunu• So~1-et .kJıına";ilaıı - bınıamiyle inkıtaa doğru git • bir &landıneımn maceralarmı araba-yı hazırlattı, beniber damıyd~::ıml. ~özlerim gırtlağım- gemilerimiz ve tayyareTerimiz. , saraydan bildi .. i.ldWne göre, Mis- Iıgı;un sarfe~ı :ınuanııidane mesini intaç edecektir. basıyor. Bir akşam refikimiz 

ruya. gezmeğe ı;ikbJ< .. Bil _ ugıun enıyordu. 5 muhribin himaye.inde soy.-- •~ ' vo1tıe D!ik Do !<.ut :!l! ga}roiler, ne.ıoesı Moskava Georgeun kımaat!Jıe naza • ise ayni nAdiın dolandın=' havuzım yımmda arab•yı -:;- .Anne, dedim. Ne yapa den 8 Alman yük gemisine hÜ- Ai"''°'"' >Iyde ~' gn,.,._ yolunun açılm_asmı in\ıu; eile • ran ne kadBr h&fif .olurea oJaım diğer bir macenıaun - ~I 
qttu.. ".hlıiatmı bilinsin ya, ~ · hıter misin ki kendimi öl- cuma geçmi§lerdir. Alınan ilk "'"""'"· E""'i gUnii Dille Nev- f,'!,, olan bu buyuk meydan mu• japonyanm tecavüZkir hareket'. layacoğım ilin etmektedir. / 

8lc bir .mukaddeme ile söze dureyım'? raporlara göre, bir muhriple york avdet eden 'Mista- Rooııe- • ~ın~ ı·ıikuuna ııebf:bıy.et lere nihayet vereceği hakkında Maksadımız kimseye tarizt 
ladı; yavaş yavaş anlattı. - Öldür. Sen de kurtulursun bir şilep batırılmış ve 2 muh • nlt'e refakat cdeeektir. veımışlcrfür. Bu yol, ~akında ' gene küçük bir tımit verdır. Cieğildir. Her gazete ka.rileriniı( 

- Ne anlattı? ben de ... O .zaman hiç olmaz.sa riple bir nakliye gemisi de ha- 2:; Ağt•slosfa Duk nö K('f}t, ve- Alman lıatlarma .açılacağa ben- ' • ...,._.. -· alikasım .çekeceğine ilıtiJnal 
- .~ırak da söyleyt>Yim .. 'Seni buKr!l'dan kovu~muş o1maY1z. sara uğratılmıştır. jin..'ld 'l Nod!cl.k lıahr" e tesisatını zı~. . . . ıl~ y• • '_9diği 1lEr t.efrika.yı DefNdel:Jl.,. enrlısıne ümit etti~ı kadar bağ h arşımda bır tek oğlunun DÜ§m::n kendisine vcrilroi.ş tefti~ eaecek ve rıkş.ını :vcmcğıni p~~- şıma: ~ında !Peı ' Mıma""mft ttfVI lir. ~ 

. bulmuyormuş. Bıinu ;şid;r i- ayatını rahabn:ı de~isen bu olan vıızifeyi ifa eden:iyeı-ek Bey" ' ,.,.,,, y;y""'Jctır. pous::;ıuımıı f""bıncc top1'.W • llJU ıyı.ru .su-.f -~ zevlti ve,,.....; ~ez vnzıye1i idare etmek için kadllıa hayretle baktt:n. geri :e dönmek m~ctu ·ivctincle 26 Aıus.tost.-ı DLik, V.asırmt<ın- ~ıu-:<) d. un:n aJO''Y"'t ~~ .. ekkill_ - u1fimtıf9m1ı. ra heyecanı bakmıından da. oı~ Nasıl. olur iki .gözüm dedim. 
1 

.. - ... \nne! dedim. Ciddi mi söy kaimıştır. · 11 c n t:ıy~::ıre :1c I3a1tun o rcı'e h o- e:ı . t:: saLsıl,mı::ı ve ımııa edıl- g ı,ı sa sürükleyici bir tefrika ka.rJ 
er vakıt bana sizden lr.:t.hse- uyorsun"? Biz hiç bir za:;iu.t:ı. uğrruna- U ıekcl edecek ve Maıt;n kumpa.."1 mtl:ıı:. iBura:J~"-1 S?v~et k1;1n~- ~ın?an istifa.de ile değilse 

er. Güz.Jliğ:nizi ayrı. kioorlı- . Teıeddüt etmeden cevap ver- dık. ! ~.uırun tnyyare Iab • • m.lın:mı i- ve crı~ n bUF.ıyeler• şımal ıstı - iS<!rıı; ı. bımlardan her hangi bi- Dile, alaka ve merakla takip e.. nızı. ayrı metheder. , dı. 
1 

Kıtaa.tımızla ic:ı llirli<>'i v·ı.l'l"" ; y:m·t edecektir. ke.ı;ıet.i~de sal.ile ÖOg!"U çekil- ı:min reddedilmesinin Almanya diliyorsa mesele yoktur. Gıa.zeteı 
T 

' v h . . " "' :r-...,... A · •. h · . mek!e ı r ile Vichy arasındaki müna.seba- oku 'k 
- abii bunları uydunı·..,or- Z -: :ııalü c .. idıli 80··,,,·ıu··yorum. aycı. kı..:vvetlerımı.z, <liiı::nıa,u111 l'Ja.n ~m a.l'l(..'1.•:e ~ L • ·-~·~. .. . 1 , . b - yucusunu.n mera mı gıcık .. 

Çün t
- '" J ~....-·· •7 en '"wad böJo-csmd~ lıare t;ı ış iı:Ugi yapan iki devlet mü 1 ....... ,.,. aı~ 1- k bilini 

unuz. .:· kü _ben size hiç. bir :.a -n sende boyle bir se.y ,.apa- zırhlı ,j.m\·vP.tleri11e. piyndc ve talebi ı • .·-:"' ~ 1

• • • • ~ • ı ~· AA8Sllll çe e ·ş ve _man böyle bır şey •öyleme .1 <:ak meta.net ne gezer? . Uİı ut • topçu kıtalanna -müt<O.dd;t da.- Du"""' . Aü·•s, 3 ( a.a.) - At-· kut .. So :. yet kı>V' etıc.:n -ı ıd_ • nasebetlerinden ziyade galib ile bınaenaleyh guetecilik vazif"' ' ı_ştım. ı tun mu? Ualıa mckhb" ·· .. beler ind rmi:Jtir. t jandn harıciyc n= r ti Alm~n ~tı,1. ı;ıudaf~asııl<.l. ı·::ı~nıen J?la.n me,ğliı.p ..arasındaki miina,aehet- sini ba.şarmı§t.ır, sa.yıla.bilir. 
- Söylemedin amma haliıı- cu_· sın. ıfı_lrla. iken bir scneınyauzçlıı~a- Tayyarelerimiz l , A.,'Ta.:.t--s:<-~ 1 \ c tngiliz bi.iyuk cıÇuı;.>r! ıJC bu·e.- mut i.b ı1cc (;vreyan etn.~te •r. lerc benzeteceği tehdidini de ih- Şu kadar ki merak tahrik .... 

1. tm.i .. =.o~ v .t.<,1, '\lıuan h l., tl tiva etmekte idi. d -· ı·k 
en Ü.arını sevdiğini pekala an- ~ı stık; gözlt:klü bir k 0 41 Alman tayynı'eai Wır·p ct nota t Ycii ederek prDp~auda ;. El\ c.U\' \',e erı, geçen ~~· a a a uyandıracağlm • ~rduı:ı~ .. Bunu söylemekle yalan 1 aşık oldun ve "ya alır·m y .. ~~ ır...i§"tir. Biz yalnız il9 ta~ ar'": ıııahi\•e:tinrte Lıeyaiınanıeleı· teı. i- hafta, S<rryct J_:ava kuvvelle ·i-: A meril.:.a Fu.ıil.SO.!,Hl bir nota dıye binlerce karie uslanmış .biri ylemış olmuyorum zannedi- rüm' diye int·h ' ' a. o u- kaybettik. ~ c l ıe nih:ıvcl verilmı.-siııi ta1er et- . n~ kaı:şı ıha elrntına del'Wll et- ı -t>eriyoı· kadın avcısının, yahut niıdinıl 
ordum. "Nadire hanım dedi t~ _,.;;;,an yedi~ :;,.~a;rı:;;~: Bir llı§ist Mıy• ,;mba edilfil mi,tu-. ' ~--ve zırh!• istılıkiımlara yü • Vııı;iı:ı,gtaıı, 3 (a.a.) - Birle- olmu~ bir dolandınemın nw:e • .<:~l~n ~ize böyle bir sey söy1~- : unutmaıuıı?sındır. Sen be- Moskova, 3 (a a.) - (Gecik- Arjantin, A.bn~'lll. ve inofü~- rı._ıyu.5 ~~o~arı:1a, ve c~ph , ,gcrı - sik Anı"rika devletleri Vichıy rala.rını su.nmak modası taam•• ıgını 1'•~ mm - miştir') . ,... sın_tlı>Ju ~.ov~·et naklıyatımı. mu j hükfımetfoc bir nota vererek mfun edet"Se, yakında: 
.. . ~ zannetmiyo-rum. Çün- u·· .. n~ınıda daima mektebin roye hı~r nota \e.r.Lli v"!ffnk. tl l ·· ım· 1 •• bımdan böyle mare&al Petain Dö" k" · 
u hız aramızda bu mesele .- Çunr..u sınıfınrlaki çocuktan 1 Sovyet istihbarat dairesi ta- D ı o . - Aires, 3 ( a .'1.) - Ar- •. ·ıye e 

1
1;!.CWU ~ u,ı~eroır. - rt ışıyi nasıl icıtır i&4 omı.ştuk.,, Şimdi göroün ~.! başk.n bir •• ey değils.in... Seni raf~ndan 1 Ajustoo ak§amı ntş Jantın lı.:ıiciyc nazırı. Alıa ... ııya Du: mruım .ıay~a.tı .~gu'dır. hüküm.etine karşı ittihaz edile- tır doğradım? 

uh~n. ""' . .,.,~u .. 

1 
~ &Tia•nı m<> ı . ı de h ük topnı.k4'U:ını mı1ıver devletleri- müd.hiş ·ti fl a:;una~.gelenL PıenEcs ı·sı· hır11:~ menfaatiııc do.i!-· zorla "evket- redılen tebliğ-: ' ve Dl"y ü';: .tııit-.ı1ya c.lçiler'ne te,·- Mo~ova.dakı rn.un.akalc !.1•.~P cck lıattı hareketin, Fransanm, - Sehpa kaçkını bir katiliQ 

. c;a.;,,u ga. vurmak i"m· "Gı·;.,..,._ ı n_ıek lazım geliyor ... Yalan so··y- Ağustos o-iinü. kı!.alarl""''., di e_ttı~i bi" noi:.ı ile proıınırnnd::ı mu,r" . .J{ez. e~. ~e . uy. ı ra an; ım d :s ....., l p k ... ~ 4'"'~ :affakı,.ctle h ··u etl lmu.: ııin Lecavüziine karşı filen ne Usl bir --~---· 
. . e<.tım. Faı.ıl gayet ağır 1 ı.ycc~in, riyakarlık edecek- ı ar of, Nevel, &nolcnsk ve .Zı- n"'şr ~·atma derlı.11 ııih yet ' crıl- 1· J lll.; m ı ••'"tf'- d~"'Ceeyc kadar müdafaa ede - - anmış cilWll.fta'U\.-.& .. ır ço.c~~~u.r. Bana _gelip te Fer l ~ıu, ı.o~p ederse kızılcık ho~fı 1 tomir istikametlerinclc dü.şınan- ı nesiıi hlep elrr iştir. ır İınnı .. • . - blldiJi göz önünde tutularak n~ gizli defteri; 
ad gıbı ~ımın ~kından dağ ı~ece~~ı:.; ı·crem olmuş gibi la muharebeye davam cleıif}ler- ~ ı· ~ . .:-u ~esu:u teblıgde . M~~ • ı t~~·in edileceğini bildirecektir. abilinden yazılar.a. da ga• arı deleceguu me .b. . k?-n tükur:eceksin... Fak.at bu dir. Cephedeki kıtala.rm va . H.J-ı•s: k _ı o 1 _! .v\ a wıerme ya.pıldu;ı bfülırı - zete sütunlarında tesadiif d;1 ikiı.r diye ba~'""rakcnunt!pıemı Ddeıl- dı .ı • '\•etinde kayde deg•er mu·· hı"nızıbı"r: n.a a~,a S ..u.ı ·uoı• b.A kn ha: ·ı::ı akını bu .sehir üzeri - Amerika hariciye nazır mua- memiz pek mümkündür. ,,__ "' . yar'"'an gümemek için ister J -' a.k:nl vini M. Sumner Welles, ınttıver 

eyleklere yuva •ı::rntı - ıs_tem.cz hu deve..vi giidcceksın· . değişiklik yoktur, (Daş ta1"afı 1 inci 11<1hi'ed~) ne,,yapıL'.lf, . arının onuncı_ı- d 1 A. C. SARAÇOGLfl deTn~cli r.ı ka "-r r.acagım,, ş di "' K ı su lUr A · <U1 bombalardan bır ıev etleri ·ıe iş birliği ya'""
1 

- "-~ • ..._ . .ı!a · t ona mahsus o!an ım anlu.dın mı? ıtaatımızla iş birliği yapan dan yüz küsur sen~ evvcl ~·ı:ıp- ~ • '"~ . . ~ . b :k'"1 =~~---==:=::::::::::::::=:::::::0:::~0:e:ı00~=~0=~=~~ .. ~::::ı:l!!:.=~==~=::::e::::~~~~'I::§" 
r.adesindcn öyle anladım .., hava kuvvetlerimiz di.işmıımn tığı gibi... Napolyon uihaye(; bir . c~pııc gerısıııdc 1

!1l t~ad- ması aey inde vaki beyanatın- Büyük. il uı·ıtet MecJISI. ·ı·. ım. Kann: "lia ır . " ue- • • • zırhlı kır.rvetleri ile piyade kı- giin Weilington dükü tarafın _I dıt de~r:y_olu :r;,ıerke7Jc.rı.nc ı:0.a- da Fra•ısa Hindiçinisinde Ja -
e öyle l -·ı F,y , dedi. Mcse- Annemle aramızdaki münal- ta1arına ve hava mev,;ı~nıarın . dan m"R.-lu~p ,_.ı.:1,;ı,1·. -rl1.r·-·1 uı..ıu- bet et-;uı_ stır. L>u~n.ıa.n_ p.t:Q>Pagan pon tecavüz.üne mukavemet e-

i ·ti • c egı · azıl aramızdaki d Ki.l. uu .... ~ ~uı ~ nı,a;wı ı.ı 1 dası billı t ı dememesinin Amerikanın em - b 
ç. ~aı. ~~ m.ubahbct.e bir 'la an sonra jki gün düşündüm. ; daki düşman tayyarelerine hü - ğu üzere Wclli.ıgt.OJlUn bi: ~ün ' a!tSa _ mg_ı lZ pr~pa&an- . . u ou·;n toplarny 

<lınanı gıbı telakki ediyor .Bun Bn tahamrrtUl edilmez vaziyet- cunılar.ına aevam etmişUr. 1 dehası, koncfü;ini p.a.hıncte sok - ı dası şa;·kt~ :fjımdıd;n ~,ır s•per nıyet.ı icin tclıikcli bir vuiyet or 
? n_e dereceye kadar ~klıdıı: ten kurtulabnmek için bir tek Tayya.relerimi?~ Baltık deni- mak ,.c zorluldar::ı. nrnruE tbırak mtthareoe~nı~ baJ!a~ zan -ı doğurmuş olduğunu söylemis -bı_lnııyorum. Fakat .. .. çare vardı. Kendimi Dilfikarn 7Jnde bir sahil mtihafo-. . 1 nıak hususuntlal · 1 d t. ~ k • P.l"ı vcr.rilC!{ ıstepı('ktedır. Al- tir. , (B•ı tar•fı 1 ıinci uhlt.dıl)" 

k 
w ,goruyorum ı -d . . r: ..._. IJClllı- - n rn u sn... a· . b ı. ;ı.; ··lı w tn ··u . ı oglunuz ba.n.ı ıiatediğim ·1,- wg urmak. Karım sanki be - sı ıle ;)000 tonluk bir petrol o-e- bil~yctinclcn ibaret oldu . .. - .maı:ı aş ":mnan\,ICIJ.J. gı. J?:l e sı·yamıta VIZİJBf vı!ayet !llUavinleri ile akraba •' nıukabele et.ıniı:or B ı.~.1. ı nim mak.<iadımı a~l:unıs. vibi misini batırmıslar ve ıı ,ı·u·smt~ leni!- Bu p ... , d k gu "SOY renm lıarbı uzatmak hususun • arkadaşları tan.fmdan +-.c o-c .r una AAL·st ""' . ... .... n · u.C!\.ar urnparl,.Ya- 1 . . .. 1 ~ k .. --'~-ftlr ~,. 

ne cevap vereceği~i b"l . · or~ya at.malt istediğim bahane gemisini de ağ'lr hasara u~at - sım ı_· darc edenlerde göriikn ve <t M,1,
1
• az.;:, .~k oruAlço _ l}b'

1 _":'~ı- lunmu§tur. 
llum ... Bir kere de fleni~t:'Y:: lerı~ lıepsin.i önlüyordu. l mışlarclır. 1 ha;bı kazrumcak olan iJit· ı.deha ı ~ l. ı• ,ı_ at m":n ;::.·; . n - ı (Baıı tarafı Birinci uyfllda) Büyük Millet Meclisi bugün..,. ~~d~ak ist-edim. M.eselen.iıı .;ne .. .Ilır sabah Mebruk ağa küçük 31 Temmuz günii ha.va mu- ı:evıdir. m~füu_ılıgı karar~nı taba'kkuk ajansının Singapurdalri htunlSi ı çılacağından şehrimi7de buluna 

ugunu hana .anlat... salona ınarangoı.Iarı getırdi 1 ha~eb~~e~:i~.de ~5 ~lman tayya _ Ameri~a<laki İngiliz havacı _ ~t~e~·ıreB.k .~asıta;ara ve ~uv- muhabıri B. &ılby Walken Si- bir çok mebuslar da dün AQka,.. 
. - AnlatayJm anneciğim. "M.e· duvarlarda ölçüler alınıyordu ' r~"' duııurulmuştıir. Biz 7 tay- Iı.k ho?att reisi Si.- l!enı-y ~Jf ' otlcr- ~alık bu!llnmaktodır. yamda variyetin son - va- raya giden muhtelif katarı..rı.. se.ıe gayet basit.tir. Velinimeti- y -: Nedir 'Mebmk ağ·a '? dedu'.n. ya.re kayıbettik. ! u~ Aıncolkan hava kuı·ve.ı. eri B·1ı ka~::ı.~.~ng'ıl ere~·c1 _ kabr~1 ya- 1 him addedilmekte vl~u bil- ı hareket etmişlerdir. 

mel .uı. ı>renses Dilfikiır hanım efen- cnı tam i ı·at mı var? . Bir Sovyet tesokkiilü bir fa. ı- kumandam gen er.al Brait. pı. "';'.' uoum• ma ık . wUU , • d irmckte<iir. Banglrokdan gelen Dalıiliyı> Vekili Faik öztraııi ıyı sevmiyorum! Hare.ı-n ~ası: şı~t ~laymı tama.milıc in ıha et- , Fackarcl m o tör !,frl:eti reisi makca~ .. Bu ~a~r .. ıl.ngıl.tt>ı:~~ haberlerin ifade etmekte .olduğu gal'da kendiısirıi teıyi eaesı ıDir 
k Annenı, ihtiyaı:mz bir ha.re- • - Efenfümiz emrettiler, dedi. ml/jtır. ;\.Jmruılar, roulıarnbe mister Gclman, K;ıııa~alı bir :t-•ııı .:i '.!"t_"~k huc=a tek;ıd- manayı p:izlemel;e lüzwn görill- arkadaşımıza lstanbul sey;ajuı. 
Vl~r~~ ba§lns ı. k.aP. ı.ya .do. ğru •~ Salonun bıı duvarına yerli raf- meyJaoında eı- ve •"bay oiarak harp kalıranuıw ., J'ı>ııkaril anı . • """" ır. ' memekt.edir. Hududa ~>ğılmış tinin dinloıımek malraadiyle ve 

gibuı1_ .Y anki birw ışıteceı.rio lnr yapılacak efendim! mk.,ben 500 ölü bıralımı~lanlır. ~umpaııyası m:ıkini•lcıinden ı;;. hımlı"""' blilcıı. doı;tlarJ ~1- olan japoıı ı.u-tıeri p lwlar hususi ,..aıı;yette olduğww, ~ av~ sesle: ~ &fradu Dilfikat'a 'Sordum: Bır cok esir aJındı.Yı gibi 6. tank ri de birer hiU:ılJe i ad ~· · şevıklerın nasıl sel gıbı kan a- azimkarane hareket etmekt.edir ara.da belediye ye vilılyet i§J.e-
- Ne .aö.yıu - Küçük salonun şelııliain 2 zı:?Iı otomobil, V trıp, S mit ~ lerdir. İngiliz hava 

1 kuvvetl~ : krttska:-ını .s YTC:tmek~e rn on - ~er ki İngiltere ile Amerika -Si- ıdu.e dair <vali ve htlediye reiBi 
di. Vallahi s/0~. 'Fa.zil? de- degi~tirilme~ini emretmişsiniz. ralyoz, miihiromat yüklü 8 kam ı ine men 1p bir telsi?,d d<' Lon lara mı1~ır bır muzaher~ttc ya.m.ı.n imkWinı garanti etme- dpktor LUtfi Kır<Llr.dan izahat 
yavrum. n e 1 olnıll§suı1 - Hayır. Değiı,en bir ~ey YO?· 18 otomob:ı. 5D bisiklet ·.re dra rıadyosurniaı' 1 ,1dvida ter _ buluonıara. hatıralarına ~r - di.k!er.t "±akdirdc işin !Jihaym..bul aldığını .söyleınijtir. 
l:ı - Hiç deh olmadım AMırn yok. Duv.a.ra mavun bir etager ! S?-ır malzeme iğtinam edilnıl§ _ tip etlilen bu progran; , muka • m'"'mektet~ırler. ması gecıkmiyecektir. ,Wter allıaleriae yardan~ 
1~~şlnıda. .. Zaten bana bu nı~s~- yaptırtıyorum. tır. A 1 velenin imzası g:Unünden itibn _ Almanlar 'ltlosk<ıva yohm(la .bgn'!td.er. geçeıılet'de bana ôğreı:ıdiği.nUze göre Da.hili:yıa 

e lflmr ettiğini · - 'Kafi derecede ca~kan • Harekat ckmım ediyor . r~ on ayda bir inı~a ve te<ihiz Vıcby, 3 (a.a.) - Ofi: J l1us11si .hıç ib"r hak ve imtiyaz Velileti tarafıoda.ıı ha.zırlamın 
:yml~!11tun·işt.im. "&~:;~rı~~~ lııT v~_dbı1. k k. J . ti~lfobskova, 3 (a.a.) - Sovyet e<lılen büyiik ıbir fabrikanın iae Al:w.aıı lı.udııdundan öğre - ~sten:ıb~1ek1te ol_du~J.a.rını, ancak l ıve,.:~vel~bildig~:Cmiz tarafındaa 

•'i • -:--- ~ o oyma için değil; ıs 1 :ırat da.~re3i ü•~mdan bu b~şlamruı.s1 gibi hi"' mucizeyi n~lcliğine ı;öre -şark cephesinde- :un p,ı ı ıa t ve ımtiyailarm baş- ~-arı r.IMfn ask.er aileleri· 
Annem dışarıd . . sıaıu kıta.plarmız için; bu ufalc ı sabah .;ıe§redı1en tcblıg: dünyaya ilan etmiştir. .k1 .ha.rekat kat'l.aafhruuna yak- ı ka bit" de\•lete :verilmeeioi de :ar- :uc :v~ layihası ueclisin ft 

"'b·j. i<:in kısık hir s:ı:~~\1ı\7:1<!gm~: salonu seviyorsunuz da... 2 Agustos gCC<'si Sovyet kı- ___ laşnı>k ii7.crcdir. T"ıuochcnko ile zu etmemekte tmlunilıı1ilanıu defaki i~tiınalorında çıkarıla. ır perdeden: 1 ı Annem yüzüme baktı. Benimi taları Smolensk, :.K-oroztcn, Bo- i Voroşilof ol'!iulan arasında bir aöy1etliler. lngiliı:ler, .Ja.poo.lara ıeaktır. 
k - Eğer d<>li değilsen mutıa. ~em~. k~lkıp karımın eteğini 1 ıaşa L~tikrumctindc ve IDstonya 'ranClaki A.lın.anlar gedik açmak suretiyle Alman husust ha:lclar ve imtiyazlar ve- Malyet mıenıul'la.n lrursları 
Z

.7 ~ud.~a~ın ... Kadın sana "gö- opccegımı z.annediyordu. Te- bölgcsmde dtişm:uilıı muhare • (D t f 1 . . f J orduları Vorosilof ordusu ile rildiğı takdirde ne suretle hat'&-• Diğer taraftan Dahiliye 1(e.I 
_unw1 ustunde kn.şın var •. demi- şekkür bile etmedim; yalnız: 1 beye t!evam e~~rô.ir. . _,a,ş ctı'l! 1 ınc~ N< ' cuia) Mo.ıkova arasmda irtibatı kes- ket etmel{ niyetinde olduldarJnı kaleti tarafından ha:ıırltkları ı.,.. 

;tor. Şurada lord gib. - Niçin 7.ahmet ediliyor de- Ahnan ~yia.tı L5 .mılyonıı [ karşıl8!!11aktadn: .. "Eu şayia ınek istemektedir. VorO§ilofun ghtlı tutmaktadırlar. 1ngiliale- mamlanmak üzere bulunan~ 
s1:111· Bu sevmiyorum 1 ~~1:ı:i dim. Kitaplar ela "'andıktn •>elıa-1 !buhnuş lara gore, beşmcı kol denilen kumandasındaki Rus orduları rin yapacaklan 1ıeylerin .Ja,poa- ıiyet memurları k.urSla.n,.yakmda nı dHe _ne<eden cıkardın? li. !'alabilirdi. Bir şey liizı;,, o!-· . Moııltova, 3 (a.a.) - Sovyet grup~ mmısup . ki,...,ler gUya, iaŞe ve malzeme ltıtiYa<Jlaruıı lara veikıook hııklar .. e iınti .1 .Ankarada açılaaıktır. Kurslara 
Dah ıç bır yerden çıkaramadım dugu zaman gider. çıkanrım. ıstihbarat ~ır-esi r-eie muavini lı:an ıle Ef~anıstanda :ve Tüt· _ ya!nı.z Volgoda clerniryobı tari yazlarla mü.teı:ıasip olacağı tah jki buçuk seııe maiyet meml,IE,bl· 
D'lf'.1k. evlenmeden evvel b~ Annemin Nine ~özleri parılda M. Lozovskı gazetecilere beya- l~mtanda b r ta.kını muzır faa- ki,Yle temin etmek »aruretinde _ ınh edilmektedir~ ğu yapmlş bulunan mülkiye mek 
-..1 . 

1 
arı almakl\ğımı ısrar etti- dı. Zoraki bir kahkaha ile: natta bulunarak Alman zayi _ l~ctlerde tulunıruı.ktudırlar. Bu di:r. Londranın resmi mahfilinde tebi ve hukuk fakülteleri meılUll gınız zaman bu fedakarlfi! . . - İşte ik_~ gö~üm , dedi. _Bi- j tı~ın F;i1??~Y~ lradar. bir busuk fru:ı.liyet;ıc~in ~c."'.l ı_ı~i !randa.ki 1 Şimalde ;askeri harekat mun· hu kadar vahim bir nıeseletle ları g,U'ecekJerdir. Bunlar 6 

zin için katlandım. O znm~~ ~~ zun_ F~zıl hö.yletl,ir. Küc:ükten 1?-1lyon wşıyı gccnıış buluuc.lıı- ~trol ı~tıhEıD;l_:ı:tı ll;tU bir tc~ ~zam plan dairesind~ inki_saf !ııgiltc:renin hattı hareketini ta · ay kurs d_ew~inden sonra doğ .. 
k,~dıı_u başka türlii ? ,Örüyordum. berı bır !JeY hakkında mcmn gunu Ye Al_man ord!;!sundan fi- ~~ .~c:.kıl et~ıgı de ayrıca ileri ı et"lnc:kte ve ulınz..n neticeler Al- yme ancak harp kabinesinin 1 rudan dogruya. kaymakam ola .. 
~ıtgıdc Sevebileceğimi zannet- ~~~~·~uzl~i?i donar ltallr. r rar c_?cnJerın her gun artmakta Stlt'Ul~ektcdır. manlarca memnuniyete §ayan snlahiyott&f' olduğu söylenil • cakJardır. tını. ~~kat mtimkün olmadı. bana ~vlemıışı.~r~; ıKac: ~~fa I _o~<lugunu. ~öylemiş ve şunları ~Yııı. ,gazete •. ıbu yala~ haber- .sa.Tv•ını:aktadır_. . l 

4

ne1de füttfa edilmektedir. ==========;::::;;;::::::;::::::======== ~r:etm verdiği kibir ve azamet 
1 

. • ~ı. Ann<>'1• m ılave etmışt:r: lerm bır entrıka mahıycLiııde 'Letııngrad ıstıka:metin<leki ha Çmliler mahf!lU,de japonlaon Ortaşarkta ışıklarını sön-
an~. ondan ~zakla.~tırdı. Bugün ~ıymetlı ltitnplat'Jnun ciıdı.;..; Alm:ı."lor şimdi uzun süre • j'Jduğunu yazmakla ve bütün ""kiit g<nitılemekte<fü. Rusya • &yamda askeı:i usla- elde et- _. _ • • ~0!11111 kı sevmiyorum ve ~ot:tnlıla~c diye korku.Y'1>!'tmı. rece~~ bir harbi dii.<Jiinmek mec- ran mntbua.tımn g"öze batan ' nın eski merkezinde halk 00 1 nıclerınin mümkün olduğu :fa.. ~urmıyen yegane mern-sevemıyeceğiru. {·u arı ııır yere koy~ak,, demis- buriyetinde bulunuyorlar . bu ha1dimti ınüşahcde etmiş kak.farda yüksek bariskatlar yap kut .bu yüztlen Bo.urma ve M1l- le ket Türkiye 

- O halde -simdi ne olacak., \ ı. · 1\:bnan t::tyy.ı.relerir.tıı bı;lLıncluğunu kaydeylemekte maktadır. Alman tayyareleri J.4yaya kar~ı tehdldlerinin aüu·~ 
- 'Ne olacak valizlerim ıh· K~dın d•f,il bir hazine! Moskovaya hücumu dlr. durm.a~~ düı:ımanın aakeri I laşmıyacağı söylenmcktedir.

0

Bu 
~" odasında duruyor E c ı- 1 _ Dılf k_a_ r han ınefendi dün,.·!)~,1 Moskova, 3 (a.n..) _ Alman Mezkfır İran gazetesi, bu lıu- ımevzılerının ve kıtalarının bom lıaı-eket Üflleri, daha zivade ln-
m1 "erle.ıtı• r ~ . . syaları· a b 1 J w;r· ta r· b -'.1·- · ı · -1 

• ,_, k. ı( ,. cceo-ım. 'l'aş odnda ı-cts<1. O/ e nabzgir bir Jravrıa- yyarc ıloları 2 - 3 ağustos sustaki yazısında ezcUmtc söyle aruuuamııa devrun ef:mekte • gı .. ı .... ~n ~apoulara ka?:fl ilk ~ ıtap san~ığım da d:ıha a,sıl~ I n bulamaz. " gE'Cesi Moskova i.izerine bir a ' diyor: ' dir. muclııla.a hatları o1aıı Çini teb~ ı 
yü~f~.r. Br ır sabah arabalara Di~~·~ır feı-:.1~:1.tini gösterme- kın teşebbüsiinde bulunmuslar Eu iddialar tam:ı. 1iıe uydur- Okraynada iki büyük hare • dit edecr.Jctir . 
Ycda eô P enses hazretlerine! mek ıqıu azanıctini muhafaz.a e- dır. ~ncak pek yiikseJS'.lerd~ u madır. 1ran gazete~ leri, hu ya- k~t"n ınt~~€.v:,ıziyen inkişafı gö Siyanıın hareket üsler.ine ıJna Anne~· kapıyı çıkarız. den~k ceı.r p verdi: ı çan bır k:ıç tayyare ~ehre kadar !anların ınenıleketm sulh ve rlilmektemr: lil· olw.ı japonlar, göz açıp Jm,. 
diği ~~~ ng~errlı;ı.rı, • öfkclcn- C - Daha ilk g~n!.eri böyle bü- j gelmc~e muvaffak olmu_§tur. . nükfmunu ihlal etmek ıgayesini ~ --: Kiyefin cenubunda payını ayn kadar Çinlilere kal-
cam parıltısı il sa.ınbetar!z otan un du'"':" yerlı b r kütüphane Defı !»taryalanmttla avcı tay istihdaf ettiğine ke"; bulun • 

1 
Dnıestı-ı ve Bug nehirleri ara mL~ yegane lıayati ha! oll<ıı j 

1d Ş. ı bır .....,t-·ı ~k·aaptt ırn_ mt,ı .düs.iinm"u'<ıt.um·· . Fa- yareleı;t!11ız tarafmrlnn dağıtı - maktadırlar. tran, harbı'n b~<ı _ sın.dakı ta.an·uz harckct:i, Bouz:ma yolunu tanıamile kese 
a ı. ışman. vuvarlak .:r-""1 .....,, "' laı1 dıgcı l. d' -.- 2 0::1 D · ı bı·ı 11 ··

1 

0 
.. d · '1"llcu- meınu~_turlu yerıni intihap ede- . · ıı.ısım ıi~man tay langıcından beri tam bir hita _ - esasa ve WC}>er de - ece i er.u.u· 

. un e ne kadar kan var.sa başı- lut'Saıbi~amıl. Mavun :ığ-.ıcından o- yarelerı, şehre varamamışlar • raflık siyaseti takip etmiş ve tasına .;müteveccih ileri hare- .Japonya ihtiyatları fi'li 
na çıktı. onun k dır. Evlerde çıkan bazı yangın bu suretle diiııvanın hu ı .. - ..... n. keti muvaffak olama::nıştır. Bu lıizme~ aldı 

sne imti-ç ed O_Y, ll renk eşya- 1 .. ' ti .. d;;...;;ı-· 1 .r ~..... '-1 b. likl A T lru 3 ( - Maşallah küçük bey. dedi. ._ ebı k ar sura e son u.<Wlllli.iştür. da_ su_ lhün idaınesine hizm"'t et- .zırı •. ı ır er lınaula rın aç- o....,o. a.a.) - Ofj: 

S
. d b . yorum. Siz ne dü . .,.~c .. 'Zannecli· Askeri hiçbir hedefde hasar 1 ınıstıı·. .. tıklan gedi«e dü:şmüı:;. lerdır' . JaPQn bahriye nezareti .ı..ugu··n ız ne zaman an erı böyle ak- Fa:!:ıl" qunuyorsunuz? k u :.-- 1 " }J lınıza p·eleru· ."aı>mak hakkuıa yo tın-. "" b' tak .uu mıntakadaki :Macar kuv _ mer ıyet mevkiine ı?:iren bir im-

.b • Benim ve muayyen ır ım işler gö- tı , l t ı rk "' nıalik oldunuz ? rcceğiın cev d Mo~kova, de Gaulle'lin r~. 1 ınahdııd miktarda ec.nebı·ıe- ve er! 1e.: giin ter:ı kki kayd- P.nra or l1 iradesini ı'lle§I'.etmifi - ı 
ma ayni cümle idi. a a.p ai- muraJılm:::ı\Uı tanmu,·or 1 d 1 cylcmektefür. Rus kuvvetleri tır. :Bu ilrade}e göre, ıyannı ma 

t ~- ruu~ tan, köleliklen bık- t ekrar ettim: . enıen onu I' Moskova, 3 (a.a.) _ • Sovyet rın rarı a bu nunıası, bu gibi bur.ada <la ricate mecbur kal- a.<ı18 ıhtiyat smıfıuda. bulunan 1 
ıgım giirı<len beri.. - Evet. Ben de sızi11 f"k . Hariciye komiser muavini M ~!~u7aı:~ tı;thrik ekd:ci mahi- nuşlard·r. Z.tomirin cnubunda b!r çok OO:htıye z-ıb·t, ık .. qük za-

_,.- 'M, uga_ 18.ta is t.eme.m. Bu iz- nizde"·inı • 1 rı • Lo k" b · e ıa r erın ne adar ,gü - Kiyefe karı;ı "'ap,ıla11 telıclit son bı. t ve ınübenclislerın hepsı· fı·ı1• 
\!iV J • ~ zovı:; ı ya ~ancı gazeteciler ta- lünç olduğunu gösterir. ' ., ·ı 
b· ac oenım eserımdır. B ı işi Akşam olm_ag_ a ba_şladığı .,. ... _ rafından sorulan bir suale ce B b" mulıarebelerıe aaha fazla inki- hızm te alınm~. b lunacaklar-

ur.aya get;ı ı·n"eve l•ada kl h ı d ..... v: ı azı ecne ı grupların İranlı- >l<<ıf e+--:'*ır. dıı·. ~nıpa•-·atonın bu ı·rado.,1· 
k • - " ı a rnan. c ec_:ın ıçın eyım. Kenaı· ap o.arak Yu~oslavya ve Çe - ]arla i<ı b' r-· t - h ti'" w'1'9" _ ::;., arayı -c:""'tı·m D h . d. hA k d 1 k 1 " ır ıgı yap ıgı akkın - 'D--zguııa. u'"-~ ".n n..... kı'""'la.n cenubı p .. c:-ifık .... e oldug- u 1.lıdar H~· • -~ • a aşımı ~ 1 ·en ıme msanarın yatmak v,,.ı osovak.vanın vaziyetinden d ı· ·dd' ı d .uu f>o•M" ı",, ,,.., """' ·~ .J\ ,.._,lll Yast .:ı. ~ f w an ı ıa ar a ayni deıe~ede L dr. 3 ( ) "ı .S ih d~ - · ıg·a u.c'l.~yıp rahat e- uyumak zamınmı geceye has- ı Nrıuı olan Yunan, Belçika ve gülilııçtür. Bilakis bütün İran-, b ~n a, a.a. - Alman ;~ - d?vyet tiliifmdan lt'ii i!lıııegını derken } eni baş.tan her 1 retmeleriııi ne katlar manasız 1 M orvkeç diplomatik heyetlerinin lılar sulh ve sükunun muhafaza- 1 aş u~~danlı~ıın tebliğ"inde . ve 

1 
. unya buhranının gc-~~k zen

1 
ci saçı gibi karma karı- bull1yorurn. Aydınlık bana insa- zııos 0

1
vaya __ dönmelennde mah- v <l ı ··k· , anlaşııdıgma gore, Rus kıtala - ' nışlcmesı karsı3uıd:ı izhar edi-AllJarto -..~ına ınu··s"'"'de ed,,...,..._.. r o ın d - sı ugrun a, m umetin takip et nmn bozguna uı?r.,tılırı""'ı sı - ı ' kn milli arzuya bir n1ukabele 

.el -a.e """' ~=ı.u nın harimine sokulan bir mii. - . Geı a ıgını ~öylemiŞtir. tigı-· siyasete :müzah' t h ~- " """ ın mı? J ıeraı d G ere usu- : rasında Feipııs gölünün garbın teşkıl cı ruektedir. 
teccFsis gibi gelir; fakat gece Mosko e .~ııe tar~fından ffilnda müttefiktider. lr:ında d 10 000 · aı - -~ 

eb;.' Vallahi sizin müsaade edip bütün mahlukatı kovuklara, 1 mii~fa gonderilecek bir herk.es aulhün devamını ve bu ç~ t;nk to~~e ~ğ.~ gibi bf ıı~h~yete er.di~ini l>ildirmekte • 
<ien 1Yheceğinizi bik>mem. Ben- ym·alara, inlere sokulmağa mec hakkında ~~:nm~ı imkanları sayede memleketin inkişafını zeme;i ~ iğti . 

1

~rp_ ma - dır. Askeı·ı harekat Dniester • 
kat @r Şeyi istiyebilirsiniz, faw bur eder. Lozovski dem· . hı~ suale M. istemektedir. M~r ıordus nam edı~~~ştır · . l d!!:ı Bug nehrine kadar uzanan 
~dıor-ıa gönlüme nasıl hük- - Fazıl: Vaziyet~ ki:.. İran matbuatı, bu yalan ha- Budapeşte~n(~t-~~~ı -hır sahada. Ye fevkalade marn-

- e~ırn? . - Efendim. sız hareketinin 1«· İ>iı-Bıur Fran· berleri neşredenlere hitap ede- Macar Ajansı Macar kı ı. al~ı ~razı uzerınde cereyan et-
k-.bir nsa.n He1· şeyı yapacak - Gelir misiniz ·' · · 1m dığı .. 1 1~Um.et rek bu hayasızca propagandaJUL !arının B b . ah. ~ -ı mıştır. Macar kıta:lan 'Kızılor-ı~tte yaratılmış bir malı· (Arkost var) ~~:ı ~ ıam:..va&iyeti ted nihayet vermelerini talep et - vardıklan:ıg ne ..:ıı s tl ıllerme du askerlerinı vasati olan.k 800 

mektedir. rl ı..---ı..~•- ~'-ı- ~ e aske- kilometre kadar uzağa -atımifar-
11ana•..- uu.wcı safhasının thr • 

(Sat tarafı Blrincl sayfada)' 

Mister Merton yazısını şu 
suret1e bitirmektedir: 

Türkiyenin İngiltere hak-
kmda beslediği itimadın .za,. 
yıfladığına delalet eder hiç 
emar.e gösterilemez. 

Kanan.time göre zamanı 
gelince Türkiye lngilttteye 

lrnrşı taahhiidatına sadık 
kaldığını gösterecek ve toı> 
1 aklarma. veya milli :istildi· 
line Yılı,Pılacak her ha.ngi bir 
tecavüz teşebbüsüne karşı 
mukavemet edecektir. 

Müessif blr ölüm 
Anwly;:ı Na!la Murunellıt Şea 

Nevzad Yeşimin, İskenderun güm 
ılık mulıafuza memurlarından 

Esad Ye., min, muharrir a.rkada
şıını · R gıp Şevkinin ve Osman ... 
lı Bankası muiuı.scl>e memur:ıa,.. 

rındrm Sa.kip Yeşimin b:ıbalan_ 

e k posın ve telgraf mü!~tti§le-. 
rınden 

ŞEVKİ YEŞİM 
düç::ıı- oldugu hastalıktan şitayati' 

olanııyarak vefat ebn.iatir. eena .. 
zesi 1.ıugün Cerrahpaşa hastaha
nesinden kaldırılarak iSfle nama-. 
zı Fntih camiinde kılındıJdaa 

sonra Edirnekapı mezarlıimdalıt 

ebedi istirahatine tevdi edi1eaıJc .. 
tir. Merhuma Cenabı Hakkın ~ 
metini dller, kederd14e af,.,.,. 
~eUeti.ami tunanz. 



VENi SABAH 

KAŞE Ti YUSUF 
iLE GÜZELLER ç;üzELi ZÜLEYHA 

5 ·irpiriz olmamasına rağmen Yazan : Muharrem Zeki KORGUNAL 

Ü at yarışları 
çok heyecanlı geçti 

Mevsimin dördüncü at yarışla.n dün Vellefondi koşu mahal 
~ind yap~c;lbr. Koşular heyecanlı olmuş ve kalabalı'k birse
yirci kütlesi tarnfından alftka ile takip edilmiştir. 

Neticeler: 1 
Birnıci Jroşu: (Satış koşusu) 1 il 11 

J ört ve dahn yukarı ya.5da O r Ara'1 athnna. mahsustu. ~lesa- U 
fe i 2000 metre idı. Bu koşuya 
öort Arap au iştirak etti. Y • 
rıs oldukça heyecanlı gecti. Ne- Dünkü kürek ya· 
tı f'de J{ısmet birınci, Basra, 
i tınt'İ. Birinci olması beklenen rışlarında Gaip.ta 
Burak da üçüncü geldi•er. Bu b" • "G •• 
kcvudn ganyan 350 plase 150, saray ıriDCl neş 
~~;~~. 300 ikıli bahis 750 r.uruşl ikinci Beykoz 

lkinri koşu: (Göksu koşıı.sıı) üçüncü oldular. 
Dört ve daha yukan yaşta 

yerli yanm kan İngiliz at ve 
kısrnklanna mahsustu. Mesa
fesi 2400 metre idi. Bu koşuya 
dört at iştirak etti. 

Bu yarışta Neriman birinci 
Vo'r:'ı. ikinci cesur, ücüncü gel
di. Komşuda ganyan 600 plasa 
200 plnsa 100 kuruş verdi. · 

Vçfüıcü 'Jooşu: <Boya--içi ko
şıı.c;u 

İstanbul su sporları ajanlığı 
tarafından t<~rtlp edilen mevsi
min üçüncü kürek teşvik yarış
ları dün Paı;;aba.lıçe ile Beykoz 
arasındaki sahilde ikı bin met
relik düz hat üzerinde yapıl -
mıştır. Yarışlara Galatasaray, l 
Güneş, Beykoz, Fenerbabçe, A
nadolu, Bevlcrbcyi olmak üzere 
altı kulüp ·iştirak etmiştir. Kli
rek sporunda başta gelen Ga
latasaray, Beykoz ve Güneş 
klüpleri sporcularının çek'şme
leri zevkle takip edilmiştir. 

BOıIAT1ZMA, BAŞ, DİŞ, SİNİR ve BEL ağrılan ile so~k 
algmlığından ileri gelen vücud KDUKI..JGI, NEZLE \'e GUlP 
bustalıkları D E R M A N ka.sclerilc derhal geçer, icabında 
günde 1 - 3 ka.~ alınır, her ecaJuuıcde bulunur. 

Acaba Allah kalbine, 
nefsine ve hissiyatına hakim o
lan eri§ilemiyecek kadar yük
sek ahlak sahibi kullarını hep 
böyle mi mUkafatlandınyordu? 

Hazreti Yusuf, Allaha karşı 
hiç bir suç işlememifiti. Fakat 
zındandan kurtulmak için Ha
lık.tan §if aat uma.cağı yerde 
mahlfıktan yardım istemişti. 

• . . ' . • ••. •1 ·.\ •. .· .. ' . . .,. ... l .· '·• .· ... ·,~ .... ;."'t·~ .... ': ... ,,. .. ~··" ... 

Apartıman Döşeyeceklere : Fennr sannetçı Yani kendisini Firavuna hatır-

EMl'N FiDAN labnayı Şa.raptardan rica ct-
Sandalyeler, Karyolalar, Porbnantolar vcsair her mişti. O sırada Tn.nnnın ismini 
nevi l}lk mobilyalar fabrika fiyatına satılıyor. Kabine: Be~ikt.aş Erip yad etmeyi aklından bile geçir-

A s R i M o B i L y A M A G ~ z A 31 : Ahmet Fevzi npartın:ını, TeJcfon : ~~~§!~ e~~.bl!~~~;:,, b~~ 
ı 44395 - E"1: Su::ıdiye ...-..._..ıı:.........;;;......:..ı meyi unutmasaydı, kelamını 

-mmra::s::;ta;;n~b~ul!li:!QiR;lı:ilza!.i:pJ:aşEal.':'.y~o;a;k;Ju:::şııuı;;:;;Nli~ o:ı.:t66ail. ~T:ilieiile~f:ıoıiiiinil:l!23El4•0.::7mıl 1 stnsyon. ynnı. zikıi h ilclru.lan tecrid ey lem emiş ================== oluıılu. Bu da şaraptar tarafın-
ahi!iye ve aletinden 1 dan unutulmamasına vesile teş-

1 
kil ederdi. 

1 - Nı.ıfus d:lil'clerinin ıhtiy:ıcJ için numunelerine ve ~artnamcsine gö- Askerlik işleri Hazreti Yusuf, şaraptar ve 
re 150 şer yapraklı 400 adet e :ıs, 150 aclct yemden kayıt, 150 adet doğum, ------------- ça.~gir ile birlikte zındnnda 
l5Cı adet ölilın, 150 ndet evlenme, 100 adet yer degi~tirme defterlcrilc 150 BeyoğZt' Yerli Askerlik Ş"tı- tam beş sene kalmıştı. Bu beş 
şer var::ıklı 5000 cilt dogum 4000 cilt olüm, 2000 cilt yer değiştirme Umü- besinden: senelik zından hayatını hiç şi-
hnbeı i ve 6000 adet de ıst.ntistik cet\ elinin t:ıb \'e tccdıdi için işi nçık ek- 337 doğumluların ve bu do- kayetsiz ge<.;irmişti. Hnttfı ha-
siltme surctile mUnaknsnyn komılmu,,tur ğumlularla muameleye tabi di- Jinden pek memnundu. Çok ~-

2 - Bunların kfığıdı, mukavvıuıı, kaplık bezi ve kaplık klı{:ıdı VekA- ğer doğumluJann 1 Temmuz man: 
Jetten verilecektir. 941 tarihinden yoklamalarına - Yarabbi! Beni :r.ındana at· 

3 - Muhammen bedeli 1300 liradır. devam edilmektedi:-. j tırdın da Züleyharun glina.hkar 
4 - Eksıltme 15/8/1941 Cwna gimü !klat 15 de Vekalet binasında Yoklama günleri tekrar aşa- dilinden, P.Ünahkar bakışla.nn -

Levazım mtidurlılğundc toplanacnk satıııcılma komisyonunda yapılııcakbr. 
5 - Muvakkat tcmlnnt ınikdarı 97 lira 50 kunı:tur. 
6 - l6tekliler bu işe aıt şart.nameyl ve nilmunclcıi vekAlct levazım 

müdilrlug'ınden parasız nlabllirlcr. 
7 - Eksllbneye elebilmck ıçln isteklilerin eksiltmenin ynpılncağı 

günden en az altı gi.ın evvel isUd:ı ile Dahiliye Vektiletine mllracaat ederek 
bu iş için ehliyet vesiknsı almaları lfızımdır. 

8 - Mi.ınaknsaya ıti1'Ce<'klerin muvakkat teminat makbuzu ve 2490 sa
yılı kıınunun 2incl m::ıddesındu yaulı vesaik ıle birlikte aynı gün ve saatte 
mezkur komisyonda ha:r.ır bulunnıalnrı 137Jmdır. (4780) <6334) 

ğıya yazılmıştır. dan, Pilnahkfır arzularından 
2 -Yoklama cumartc-si gün- kurtardın! Bu lfıtfu esirE!esey

leri hariç olmak üzere ayın tek din belki bil' gün şeytanın sö-
günlerinde yapılmaktadır. züne uyar, ZüJeyharun işlemek 

3 - Yoklamanın sırası: istec.lıği günaha iştircl.k ederdim! 
31 temmuz 941 günü. Beyoğ- Diye Allaha ham<lcdiyordu. 

lu merkez nahiyesi: Taksim, Fakat l<'iravun tarafından affe
Galata, Kasımpaşa nahiyelerin dilen şaraptarın sonsuz bir se
den gelmiyenler. ı' vinçle çıkmağa ha.zırlnn<lıf,ını 

ı Ağustostan 7 Ağustosa ka göriince ansızın fikrini dcı?iş-

lki yaşında yerli saf kan İn
giliz erkek ve dişi taylarına 
mahsustu. Mesn.fcsi 1200 metre 
idi. Bu koşuya dört tay iştirak 
etti. Neticede Çoban kı1.ı birin
ci, Demet ikinci, Karabiber Ü· 
çün,cü oldular. Ganyan 200, pla 
sa 125 dir. 

2-3 koşular arasındaki 525 
2 /3 çifte bahis 29 4/2 lira ver-

Müsabakalar neticesinde gü
nUn birinciliğini 28 puvanla 1 

Galatasaray ikinciliği 11 pu - _... 
Galatasnray, ikinciliği 11 pu- r 
vanla Beykoz, dördüncülüğü 7 
puvanla Fenerbahçe kürekçile-

Memur aranıyor 
Sümerbank Yerli Mallar 

dar _ Hasköy nahiyesi. tinnişti. Artık zıncta.nda kalma-
yı istemiyordu. Bir ~uı evvel 

8 Ağustosdan 15 Ağustosa kurtulmağa c:ın atıyordu. Bu 
kadar - Şişli nahiyesi. 1 ani karar vüzündendir ki Alla-

16 Ağustosdan 22 Ağustosa hın isınini ~adctrncvi hatırına 
kadar • Kenıerburgaz nahiyesi. ı getirmeden 1?araptaı·dan yardım 

22 Ağustostan 29 Ağustosa ricasında bulunmuştu. 
di. ! 

Dördünci koşu: t 
Üç ve daha yukAJ"l yaşta İn

giliz at ve kısraklarına malı· 
sustu. Mesafesi 2400 metre idi. 
Yedi atm iştirak ettiği bu ya
nşta Karanfil birinci Romans 
ikinci Dandy üçüncü ol<lular. 

Bu koşuda ganyan 200, plfıso 
l oo. plase 125, plase 100 kuruş 
verdi. ı 

Be.,inci koşu (Handikap) 
Üç ve daha yukarı ya._c;ıta saf 

kan Arap atlarına mahsustu. 
Mesafesi 2400 metre idi. Bu ko
ıunun en bUyük çekişmesi Mih
ricanla Boikurt arasında oldu. 
Mihrican birinci, Bozkurd ikin
ci Sevim Uçüncü geldiler. 

Neticede ganyan 295 plase 
l 00, plilse 150, plase 460 

4 - 5 a.ra.sındaki çifte bahis 
6,35, 3 - 4 • 5 arasındaki Uçlü 
bahis H.50 lira verdi. 

RAD 
4 Ağustos 1941 

7.30 Program 18.40 Muzik 
7.33 MUzik 19.00 Konuşma 

7.45 Haberler 19.15 .Muzık 

8.-00 Muz.ık 19.30 H:.bcrlcr 
8.30 Evın saati 19.45 Fnsıl 

* 
20.15 Radyo 

J2.30 Program 
gn:z:rtesi 

12.33 Fasıl 
20.45 Halk 

sark.ılar 
ilik Osu 

21.00 Zıraut 
12.45 Haberler takvimı 
13.00 Fmnl 21.10 Müzik 
13.15 Müzik 21.25 Konuşma 

* 21.40 Müzik 
1 18.00 Program 21.45 Milzık 

18.03 Muz.ık 22.30 Haberler J 
18.30 Sf>rbcst 22.45 Caı:b:mt 1 

10 dakika 2:'..55 Kapanış 

I Yeni Çıktı 
Günün en mühim eseri 

DEGi E OUNYA 
A. Hamdi Başar 

Buhran ve intıkal devreleri -
Kapitalızmııı dotu.,ı.ı \'C b• bşı
Ycni n ıamın ana prensipleri. 

Tevzi yC1"1: Oıılvcrcitc K tabevl 

----- Fiatı: 80 ı<uruş 

Sahıbı A. Camaleddın Saraço. ıu 
Ncşı yc1l Müduru: Maclt Çetin 

B .. ıldı(:ı yf'r: ~ H. Bekir GUrtoylar ve I 
A . Cemalcddln Sarnçcğlu m2tt ası) 

ri kazanmışlardır. 
Bayanlar arasında.ki müsaba

knla:rda da 15 puvanlA Galata.sa 
ray birincı, 7 puvnnla Fenerbah 
ç ikinci 3 puvanln Güneş üçün
cü olmuşlardır. 

Yanşlann tchıik tıeticeleri: 

MÜPTEDİLER 

Pazarlan müessesesinden: 
1 

Müessesemiz pamuklu şubesi için ticarethane-
lerde çalışmış ve asgari orta tahsili görmüş 
tecrübeli üç memur ahnacaktır. Taliplerin vesi
kalarile en gaç 10-8-941 tarihine kadar hergün 
saat 10-11 arasında birinci Vakıf hanında ikinci 

Bir çifte: 1 Petro <Galatasa-
ray) 9.42. 2 Kemal (Beykoz) katta pamuklu şubemize müracaatları 

lki çifte: 1 Yahya, Mehmet, l••••••••-----•Dll•a.-••---•I 
Hüsnü (Galatasaray) 9.9.2 Mu 
zaffer, Hasan, Sabahaddin (Bey 1 
koz) 

Devlet linıanları işletme umum 
müdürlüğünden 

Dört tek: ı Zekai, Barbaros. 
Kemnl, Yorgo, Scza.i (Fenerbah Keşif bedeli 355~ lırn 43 kuruştan ibaret Kuruçcşmedcki idaremize att 
çe) 8.48 muhavvil ıncrke7.inın muhtelif demir iş.} n açık eksiltmey çıkarılmıştır. 

2 _ Sati, Tevfik, Petro, Ha· !lhalesl 1/8/941 tnıihınc rıd.lıynn perşembe gunü s:ınt ıs de Galnta nhtı- j 
san, Enver <Galatasaray). 

1 

mmdakl umum ınudurluk bımısındn toplanacak sntınnlına komısyonunda 
IGDEMLİLER yapılacaktır. Muvakkat tc.miıı:ıtı 266 lıra 58 kuruştur. Şartname ve teferrila-

tı her gün &Özu geçen komısyonda görülebilir. (6179) 

Bir çifte 1 Petro (Gala.tasa· ..---•••••••••••••••••••ı111ı. ray) 9,2 Celiıl (Giineş). ,,--
lki çifte 1 Reşad, Ali, Reha 

( C'...ala.tasara v) 9.2, 2 Ferid, 
Abdurrahman. İsmail (Güneş) 

Dört tek: 1 Reşad. Tevfik, 
Kesim, Turgud Sati (Galata
saray 7 .57 ,2 Ferid l{ena.n, 
Ccliı.l, Zeki, Emın (Gilneş) 

BAYANI...AR 
Bi· çifte: 1 Nazlı CGnlatasa

ray) 6-6, 2 - Nimet (Güneş) 
3 Jale (Fcnerbahçc) 

lki çifte: 1 Nevin, Nazlı, Ser
zan(Ga.latasaray) 5.45.2 Melek, 
Müzehher, Nezıhe (l"cnerbah· 
çe). 

Dört tek: 1 Nnzlı, Güner, E
mine. Zahide Siızan (Galatasa
ray) 5.16.2 Melek, Ceylan, Asi
ye, Sabahat, Çictnm \ Fcnerbah
çe). 

Kıdemli yarışlarında birinci 
ve ikinciliğı kazannn Galata.sa 
ray ve Günes kUrekçileri 17 A
ğustosda yıtpılncalt olan Mar -
mara kupası kürek müsabaka
sında lstanbulu temsil edecek -
lerdir. 

Diinkü yarışlardan aonra ka
znnanlnra janlık tarafından 
şild ve bayrak mükafatları veril 
miştir. ' 

ARL N 
Saatleri kat'iyen şıışmra. ve snhip-
11>rlni şa'1ırtmaz. lsrarl:ı A RLON 

snaUcrl :ırnyııuz, 
Deposu: 

z. SAATJJIAN 
Sultnnhamam Cn:m·ıbnsı hon 

lstnnbul 
~------11111~112 .. mm ... amım::~~aam .. ~ 

Devlet Deniz~o~!arı lianları 1 1 
1 

Gnlatn rıhtımı Uzcrinde bulunan merkez ve $ube acentalıklnrımız gi
şelerinde \'npurlann hnrcketlCJıııden bir haftn evveline kadar bilet tedarik 
cdılmcsı mumkiındür. 

Mcvsım lıa:;ebıle yolcu naklıyatının ziyadcleşmcsindcn dolayı vapurla
rımızın harcl:ct gun -.,;c tı. ntlcrınde izdihamrı mahal knlmnmnk üzere sayın 
yolcularımızın bir kaç gun evvelinden bu gi~clerden biletlerini almalarının 
mı.mkün oldugu ılfın olunur. (6GJ4) 

fi"mmaıa11 .. ımıı .. ~·1a1 .. ıum~1m .... ııaa1E1 .. ._4 .. 1111 ..... ~ 

TÜ KiYE CÜMHURİVETİ 

ZİRAAT BANKA ~ı 
Kurulus tnrfhl: 1888. - Sermayesi 100.000.000 T\irk Uras.ı. Şube ve 

Aiııns ncledi: 265 

Zirai ve Tlcul her nevi banka muamelelcrl 

Para birlktJrenlere 2880C lira ikramiye verlvor. 
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iş iş<leıı ge<.;miş bulunuyordu . 
Cenabı Hakkın affına ma?.har 
olacağı zamanı beklemekten 
başka tC'S<>lli çnresi kalmamış - j 
tı. Bu suretle t..am iki sene bek
ledi. Allahtan ılınidini koomi
yordu . .Mutlaka affedıleceğine 

Beşikt<t§ Askerlik su1>esi1ı-

Den: l 
337 doğumlulann ve bunlar· 

la muameleye tahı olanlnrın son 1 
yokla.malan devam etmekte • 
dir. Bu yoklama.lnrın Ağustos 
nihayetine kadar yapılacağı 
e\'velce verilen ilfı.ndan bilini -
yor ise de bu doğumluJarın el
lerindeki nüfus hüviyet cüz. 
danları ile bir an evvel şube -
mi1.c müracaat etmeleri ve vok 
lamaya gelmiyenlerin yoklruna 
kaçağı addedilerek haklarında 1 
kanuni muamele tatbik edile -
ceği tekrar ilan olunur. 
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Soldan sağa: 
1 - G32.eteıni1.de intişar et

mekte olan bir romanın imrti, e-
serler. 1 

2 - Coşan adam. 
3 - Kahraman. 
4 - Efrad, fransız a "ha.yır,, 
5 - Bir isim, mesken. 
6 - AdaleL 
7 - Bir elektrik tnbiri, sa

hip. 
8 - Tavassut. 
9 - Hücum, çok 

inanıyordu. 1 

* Firavun Reyyan ibni Velid, 
bir gece riiyai;mda, Nil nehri 
boyunca dolaşıyordu. Nehir -
den gayet ghzel ve f evka.Idde 
besili yedi sığırın çıkt.lğını gör
dü. Sığırlar, nehirden çıkar çık
maz hemen çavıra. dağılıp ot
Jnmıığa başlamışlarUı. Viravun, 
onları zevkle ı;eyre<Uyordu. 

Aradan f<Ol< geçmemişti ki, 
nehirden yedi sıt":rıı da.ha çıklı. 

Fa.kat bunlar besili dcğ'i1di .. 
lmı.dına zayıf, cılız ve çlrkindı. 
Adeta bircı iske!N halimi<; bu
lunuyorlardı . 

Cılız ve çirkin sığırlar, gü
zel ve besili sığırlara hücum 
ettiler. Aralarnda birer tane 
pay ederek hemen yutuvcrdiler. 
l<''iravun, bu mruızarnyı görün
ce fena halde korktu. Dehşetle 
uykudan uyandı. Heyecmıdan 
kan ter içinde kalmı!]tı. Aksi 
~bi daha sabah da olmnmıştı. 
Her tarar kapkaranlıktı. Mec -
buren tekrar yatıp uyumağa 
çalıştı. Henüz rla.lmıştı ki ikin
ci bir ri.iya gördü. Bu sefer bü
yük bir tarla içinde bulunuyor
du. Tarlada, hepsi birbiri11dcn 
iri, birbirinden giizel yedi ba
şak ı>eyda oldu. Biraz sonra 
ince ve rüzgardan kavrulmuş 
yedi haşak daha meydana çık
tı. Cılız sığırlar, semiz sığır~arı 
nasıl yuttularsa, bu b~a.ldar 
da kendilerinden evvel peyda o
lan olgun b:ışaklal'l yuttular . 

l<.,iravun, gene korku ile u
yanc'h ve bir <laha uyuyamadı. 
S..ıbaha k,,daı S"g:na, soluna 
dönmek suretiyle kıvrandı, dur
du. 

Her v.ıkit güneş doğduktan 
sonra kalkan Firavun, o gün 
(J'Uncşin doğmasını bcklenıt•di. 
<lahn doğrusu, bekleycınedi. 
H• ltô. ortalık tamamen :ıydın
lanma<lan kalktı. Çabucak 
( • ymıp sarayın balkonuna. çık
tı. Gözlerinı ağır ağır akan nıa
vi Nil nehrine dikerek bir tP
fekkür fi.lemine daldı. 

Firavun, düşunü ·ordu. Bır 
gecede arka arkaya. iki rüva. 
görmüştü. Ruyaların ikisi de 
birbirine benziyordu. Araların
da sadece sığır ve başak farkı 
vardı. 

Sığırlar ile başaklımn peyda 
oluşları, adetleri ve bil'birlerini 
yutmaları tama.men ayni idi. Bu 
iki rEy:ıya bir rüya nazariyle 
bakmakta. hiç t.cred<lüd edile -
mezdi. 

Nitekim Firavun, kendisini · 
b:" dya gGıınüş added.iyoı du .. 
1 ,J,i ı onu düşündüren nokta 
bu dP<il. rüyanın dclfılet ettii:ri 

mfı.na. idi. Ortada bir yutnııı 
bir yutulma hadisesi vardı. 
caba !Mısır ülkesi zayıf bir d t 
man taa.rruzun::ı. maruz k.alntf 
istila mı edilecekti? 

Bu rüyayı mutlaka tabir 'be 
tirip ona göre uyanık ve tcdti 
li davranmak lazım değil miY~r----1 

Firavun; vaziyetini bozıııj 
dan lrunılda.madan, hatta ~ 
piklerini dahi oynatmadan ' 
atlerce düşündü. Gördilğü ~ 
yaya müsbet veya menfi ; 
bir ımfı.na veremedi. Niha. 
tefekkür aleminden ayrıl r 
döndü. Gidip makamına ot 
du. Karışısına dizilen VE".'.ir 
ne rüyasını anlattı. Onları, bll 
bir mana vcnn .,;e davet etti. ' 
zirlerdcn tatmin edici bir cc' 
alamayınca memlekette ııe ); 
dar muabbir, kfıhm, nıUnccc 
sihirbaz ve iilim varsa hcp!':ıtv 
saraya ça~rı·ılmasını emir b\l 
yurdu. Her tarafa adamlar g 
derildi. Solmklara delliıllar 
karıldı. Firavunun rüvnsı. lıi 
tün Mısır halkını meŞgul cN 
ft•vkalfı.de miihim bir hadif 
oldu. Çoluk, çocuk, genç. Jh 
yar herkes bu rüyadan bahse' 
meğe başladı. 

Mısırın meşhur muabbir, ~ 
hin, müneccim, sihirbaz ve 
limleri, Firavun namına vet' 
len emirleri almışlar, iş ve #: 
lcrini bırakarak saraya koşıtııl 
!ardı. Firavunun huzurund: 
toplanııra k kendilerini gösteff 
cek gün ve saati snbırsı1Jıli 
bckliyoı l:lrdı. Riiy.'l.YJ der~, 
tahir edebileceklerine emin oı 
<1uklnrı için bol bol bahşiş n1 
caklaııru, belki de zengin edil 
ceklcrini umuyorlardı. Bund-1 
dolavı sevinçlerine nihayet yo'1 
tu. 

Nihayet bekledikleri gün gt, 
\ip çattı. Firavunun saltn.J'l 
dairesinde büyük bir did 
kuruldu. Koca salonu yüzlctd 
kişi doldurmuştu. Fakat ~ 
kimseden çıt çıkmıyordu. TııJr 
tında. azametle oturan Fira\'ll 
nun huzurunda konuşmak r&' 
retini nasıl gösterebilirlerdi? 

Fkavun, tane tane konuşarşJ 
ve h~r kelimenin üzerinde d11 

rarak rüyasını anlattı. Son~ 
nyağa kalktı: 

- Ey bonim fıllmlerim ve ktf 
metli hünerbazlarım! diye bll 
ğırdı. Rüyamı candan bir alall 
ile dinlediniz. Şimıli sizden rU' 
yrunın tllbirini bckliyonım; d~ 
lli.let ettiği manayı öğrennıe 
istiyorum. Aranmfa konuşu~ 
uzun uzadıya müznkere ve ırılY 
nak~a edin. Alacağınız netict' 
yi, yann içinizden birini miimeBJ 
sil tayin ederek bana bildiritı 
7~kfınız açık olsun! . 

Rc,Yyan ihni Velid, başka bit 
şey söylemedi. Onları miizai-t"' 
re ve münakaşa etıne.k ii .. cı: 
salonda bırakarak çıkıp gittJ 
Şaraptarına içki ~afrasını düı' 
diirdü: içmcğo b~ladı. Mernkl' 
nı lır.~ka tüdü dağıtama? .. dı. zıı· 
ten bu 7.ıkkımı her zrunan ktıl' 
lnnmlı. Şarap )çmcd.iği gUll 
kendi. .. inde bir ooş1ıık hisseder' 
eli. O ~iin bu boşluğu daha fnU 
la hissediyordu. Acln.ın akıllı ıç· U 
meğe ihtiyac: vardı. ! 

Flravun, miitemncliyen kmi.,, 
nihayet Ciızmış kalmıştı . Ert('Sl 
gün g "i;-.ı:lerini açtığı zaman kPn' 
disini yatağ1nda bul\lu. Yanın· 
da şaraptardan başka k in,:;e 
yoktu .. O da elinde ılolu ş:u·:ıP 
tası olduğu halde ayak ucuntJ$ 
dikiliyordu. Bir lcaç defa ge
rindikten sonra. doğruldu . Y :ı' 
tağımn üzerine oturdu. Şarap -
tarın elindeki tası alıp bir dikiş• 
te boşalttı. Uzun bir oh çekti 'e 
elinin tersi ile ağ-.ı:ını sildi. 

"Bana bir tas şamp daha ı,i'· 
tir,, derneğe hazırhımrkeıı o "'İill 
muabbirlerden ct.'vnp alaca~ını 
hatırladı. Ku.lklp giyinmek la
zundı. 

!takat nasıl kalkacnktı? p~
şı dönüyor, beyni zonkluyoı <ıu. 
Mümessili yatakuı kabul et rr.c·k· 
tcıı başka çaresi voktu. Şar ~p· 
tara: 

- Git, haber ver! dedi. Dün
kü mil7 .. aken;l<>rin neticr il': bil· 
rlirecck mümessili beklivorum .. 
Merasime falan lüzum yok. A~ 
rudnn doğruya yıınıma gelsin; 
hatta beraber gelin!. 

Ş~rantar gitti. Biraz sonr" 
ynnm<ia saçı sakalı ağa.1m1ş. a.· 
vurtlan çökmiiıı. ~özleri kiiçlil
ruilş, beli biikülmüş bir ihtiyar 
olduğu halele geri döndü. 

Ne varsa bu ihtiynrcla vardı. 
Mımnn meşhur nıuabbirlcri, kfL 
binleri, münccciı:ıleri, sihirbıı 
Ve alimleri ııanıına SÖ7. söybye
cck olan ha ilıtivar lı0s değildi: 
boş olamazdı. Heı· halele hepsin
den daha bilg:li idi ki miimr.s· 
sii seçibı1işti. Onu hürın ... -t:k ı,,,r 
§tlamak lazımdı. Lak.in ihtiyar. 
~'iravunJ bu küL.dtcn kurtar • 
dı. lJalıa içeri girer girmez: 

( Arka.,-ı oo.r) 


