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. Bir sulh 
d ~oskovaya, giJre .Berline göre._' yen İ tip ekme 

teşkilatı 
.;beklenirken Sovyetler 

yeniden 
taarru:ıa 
geçtiler 

Smolensk· 
de'Ruslar 

imha 
ediliyor 

Şehrimizde yarın p~~ 
yasaya çıkarılıy ...... t 

M·ıı tl • '-- • 't ' r e enn ranuna emnıget 
laissini vermeli, itimat 'Ver
meli. Hiç bir millet kentlisini 
esaret altında görmemeli; Bir 
laQrTuza düçar olmagaca. 

ut ğuu bilmelidir 
le 1 

• 
Baltık de:ıizinde 

bir Alman 

Başvekalet bir tebliğ neşrederek 
ekmeklerde görülecek kusurların 

derhal bel~diyelere ihbarını bildirdi ı.tU ---- J Yeniden on bin 
esir alındı ve harp 

malzemesi iğti
nam olundu 
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~fo Cahid Y AI.ÇIN 

l1-JI arbin • tevlid ettiği ıstırap 
~ ve fel,tketlerden teesı:ıür 

duyarken bu çekilen 
d~rdJerin nihayet bütün dünya 
ınılletleri arasında belki bir sulh 
•teşkila~ı doğuracağını düşüne=i 
rek muteselli olmağa çalışıyor- / 
duk. Halbuki İngiltere Avam 
Kamnr asında Hariciye Nazırı ı 
~· Ed~n'in irad ettiği nutku 
muteakip İngilterenin en ağır 

1 

b~lı .v~ ehemmiyetli gazeteleri
run bınnde, "The Times d . 
+;ı:: d ,, e ın-
wsar e en makale dun·· yavı b" . 
~ün bı.itün başka bir m~nza~ 1 
ile karşılaştırmıştır. 

.:l!akaleden, sanki Avrupanm 
butun dertleri, bütiin bu harpler 
ve ıs~ır.aplıa.r, küçük şark dev
letlcnnıp başı altından çıkıyor
muş manası anlaşılıyor. tnn-il
tere ıle Aımerika A vrupa~ın 
~ark~~ bir sevk ve idare faa
~yeti gostermek istemediklerin
~ ;n bu faaliyeti Alman yadan 
o:uıp Ruauaya B.. 1 b, J vereceklermiş 
~ e. ır tasavvur İngiltere il~ 
nı" eıikamn. devletler arasında 
~sa~t ~esıs etmek ve her 

nııUetın ıstiklal ve h .. . t 
hakkı olduğunu t.aıuına~ye e 
sipinde ....... 1.1 pren
b"ytik n lu.ıa..n. aşarak dünyayı 
1 u devletler arasında pay _ 
aş~ak hırsına doğru temayül 

if
ettiklorinden başka bir .mana 

ade etmez. 
~ kere, meselenin esası hak-

,.. denizaltısı 
batırıldı 

~ovyet piyadeleri bir ~t resminde 

Üç haftahk Alman !':' LJ Kiyef'e doğru ileri hare· ı ı 
zayiatı bir milyonu '-mll~....,;;;;;;-i!i!:!'oiôSji'?--....._ ........ ~!O!!!Z!211ii!i'iiiiiıııııi ....... .......,..,..!iı!iii;;;;;,;;;;oı;;,-;;!;!;ii;.....,İi!!!!!!!!ll"!!!':!l!!l........,,.,,ı-- kat süratle devam 

Londra,4~::~i-Afi: 1 HARP VAZİYETi 1 Berlin, 4e~~-~~r-AJmanbaş 
.. Çenber içine alınmış olan cü- ;ı;;;;;;;d~~......,o;;;;;;;;;;;;;;;e;~,,....~-i!!!!!l!l!liiiiıi!!!lliiii--.jiiiii!!!!!i!!li!ii!iiii!i;;ı;;;;;;_.--..-ii!!!!jf.l kumandanlığının tebliği: 
zutamları kurtarmak üzere Sov · Ukravnadaki çevirme hare-
:yet kıtaatının Kiyefin g;ırbinde R k t' 1 " '11 • ketini yapmakta olan seri Al-
mukabil bir taarruza. geçmiş ol- us mu a ve m e 1 n n a m 1 e rı man ve Macar teşekkülleri dü.ş-
dukları Berlinde ooylenilmekte- man için bayati ehemmiyeti 
dir. haiz demiryollarmın muvasala-

Sovyet tebliği sını kesmislerdir. 
Moskova, 4.~.a .. a.) - BBc. Hazarda bir ordunun maddi varlığı Smolenskin sarkında ihata e-
so t t bl - dilmiı:. olan Sovyet kuvvetleri-

vye e ıgı: h kk d k k •• d v ·ı·~ • 'i . 3 Ağustosta Smolensk. Koros 8 IR a arar Verme gUÇ egl ulT. nin kısmı küllisi şimdi imha e-
tıen, Boylai Teserkov istikame- Jl• d k l l bi d l dilmistir. Bu mıntakadaki Sov~ 
tinde ve Estonya cephesinde lÇ e 0 ay 0 mıgan r Şey Or U arln yet kuvvetlerinden geri kalan 
harp de tm · tir , i i ••ı l ki d • kısmın dağılması bundan sonra 

D . ~ vam e ış . .. . ma nev ya ına nu uz e nıe e 1 r. ı'a.şe v·e mu"hı'mrn"t tesisatını ıger mıntakalarda muhım ... 
bir tebeddül yoktur. 

1 

YAZAN : 

1 

ve Duna nehrinin menbaı mın-
Kızıl ordu tayyareleri, kara talrnsında münakalat yollarının 

kuvvetleri ile mesai birliği ya- E ki• G l rr l TI mühim bir düğüm noktasını 
parak düşmanın motörfü ve - me ı enera ıı..ema ıı..oçer bombalamışlardır. 
makineli cüziit.a.mJarma piyade Peipous gölünün j?'arbin°le 
ve topçu kuvvetlerine darbeler Bir ordunun muvaffakıyetin-ı bir ordu, şimdi tahakkuk ettiği- düşman teşekkülleri imha edil-
indirmislerdir. de en büyük aınil, ruhi kuv- ne göre, 20 bin kişilik bir zırh- diği sırada Alman kıtaları 10 

Alman tayyareleri ile yapılan vetidir. Yirmi iki aydır devam lı v~ motörlü kuvvetin birbiri j bin esir ve büyük miktarda 
hava muharebeleri esnasında eden muharebeler, bu realiteyi ardınca gelen hamleleri karşı.. tank, top ve sair alet igunam ı 
Kızılordu hava kuvvetleri 19 canlandırdı. Ordular bil\yoruz sında bin kilometre geriye a-' etmişlerdir. 
tayyare kaybetmişlerdi. Alnı8Jl ki, yıldırım darbeleri önünde tıldı. Ve mevcutlarının üçte iki- Şark cephesinin diğer kısım- 1 Iar ~se 31 tayyare ı.a.yi etmiş - ağır zayiata uğramadıkları sini elden çıkardı. Yakın tarih, larmda harekat muvaffakiyetle 
lerdır. Cumartesi günü Alman- halde, bozgun kafilelerine katıl- bu hakikatlere temas e<lince, devam etmektedir. ı 

-~~----------·· 
Ankara, 4 (a.a.) - Başw•kfılett.en tebliğ eililıni.jür: . 
Toprak mahsulleri Ofisi tarafından imal edilen eklnekt k 

unlann ç.a\'dar ve arpa katılmaksızın yalnız buğday<lan ümli k
karrür ctmi5tir. Bu yeni tip uınlar yiizde 90 randıma.nh olacak ' 
tır . 

Muht.ereın hallmnızm fannlardan satm aldıkJan eknwlder 
de göre<'<·kleri her lmsunı, derhal mahalli belediyeye haber 'Yer. 
melcrini biHı~9a rfoa ederim. ' . ı 

Yeni ekmek yarın piy~ya 
çıkıyor 

Yarından itibaren piyasaya 
yeni ekmek çeşnisi çıkarılacak
tır. 

Malum ohluğu üzere bu hu
sustaki karar, geçen hafta için
de verilmiş ve derhal tatbfüat 
hazırlıklarına başlanmış• ll'. f?·"'h 
rimire Toprak Mahsulleri Ofisi, 
veni ekmeğin un halita..sını, pa
Za.r güni.inden itibaren değirmen 
cilere vermiştir. Değirmc·ncile -
rin hir kı~mı pa?.ar günii akşa· 
mı, diğer bir kısmı dünkü pa · 
zartesi ~aoahı bazıları da di.in 
akşam yeni ekmek ununu hazır 
lama.ğa baı;ılanw~tır. Muhtelif 
d~rmenlerin muhtelif :ı:aman
lat-da yeni ekmeklik halitayı 
lıazırlarna~a başlamalarının se
bc-bi, ellerinde mevcut bugünkü 
unluk buğdayı işleyip b:tirnıek 
zarureti idi. BinaenaJeyh, bu -
günden itibaren şehrimizdeki 
bütün d~irmonler, yeni ek·:ıck 
halitasına tahsis edilen buğdayı 
kmnıı ğa blt~!ıyacaklar ve yarın 
saba~tan itibaren de bütün fı-

. rınlar yeni ekmeği sıka.racaklar. 
dır. 

Bu münasebetle bugün, şeb • 
rimize yeni ekmek etra.fında 
tecrübe pişirişleri yapılacak • 
tır. Yeni ekmeğin renk itibarı 
ile esmer fakat gıdai kıymet 
bakımından yUksek olacağı an~-
laşılmaktadır. Zira., yeni ekme 
halita~ı yüzde yüz buğdaydan: 
terekküp etmektedir. Bugün sa· 
tılan ekmek, ise yüzde altmış 
buğday, mütebakisi arpa, bun-
dan evvelkiler ise buğday. arpa, 
ve ç a v d a r esası üzerine 
hazırlanmakta idi. Şu hale ya
rından itibaren satışa çıkanla
C.1.k yeni ekmek, kalite itibarile 
harpten evvel satılan ekmeğin 
ayni olacaktır. Yeni ekmek 
renginin esmer çıkarılmasına 

sebep de buğdaylar üzerinde 
mevcut ince kabukların hususi 
tertibat soyulmgsından sarfına
zar edilmesidir. Bu yeni ekmek 
narhının ne olacağı etrafmda 
simdilik bir karar verilmemiş
Ür. 

. Batih ve dogru bir yörüş 
sa.hib~ oJma.Jc ister. Dı.inyamn 
ruha~ bozanlar küçük devlet
:R~~ r, buyük devletler mi? 
h 1 devletler arasında da 

___ •_
0_n_u_ ... _Y•_a_..a.~a_i~_tu_n_a_d..:.•_>_> __ dılar. Gene W bip. ki,Şilik asri s de) 

?•• • 

b~rp er <:ı~. Fakat onlar hiç 
ır zaman bir dün 

edemezler Bı'kli~.Y~ harbi ihdas 
· gıtnız ye · d" 

ya hadrbi. de büyük devı:t'ıeru~: 
ra.sın akı rekabetlerden ·· 

Mekteplerde yeni sene talebe 
kabulü ve imtihan tarihleri 

nlaaftıer<lctl~en, menfaıa.t ' te_:ud: 
n an ıleri li 

le~ ~üt~n ~~et~~~~~~~ Maarif Vekaleti tarafından 
1r_l enıyetı tehdit eden Büyük 

c~an harpleri felaketinden dün- tesbı•t olundu 
~ ~ kurtarmalı: isteniyorsa her 

!71~Jı~~~~ f~~k ~~~~~ 'Ankara,, 4 (a,a.) - Maarif başlanacak ve 19 eylülde ni -
onune geçıl k ·kt ıu..u.ı. Vekilliğinden tebliğ edilmiştir: hayet verilecektir. 
ııu .. .. me 1 ıza eder. Bu- 194.1 2 d c) İlk sınıfların bu"tun" leme n onune geçmek için bü riik - 4 e-rs YJlmın b:ışlıya-
devlctl~r .. şi1:1di çok gari \ir cağı ve t~lobe kaydının, bütün imtihanları 17 eylülde bitecek 
çare duşunUyor gibidirlef M leme imtibanlariyle talebe ka- tir. 
~~~ k~ büyii~ devletler ba~ı ·k~: bulü im.tlhanlannın yapılacağı f) Talebe kayıt ve kabulüne 

b. n;ıııetlcrı yutnnak için b' tarihler hakkıncla aH\.kadar ma- 22 eylülde son verilecektir. 
· ırlerıylc 00 ~ z.la ır- 3 

ü.k ga şıyorlar, kü- arif müesseselerine şu esaslan - Liseler: 
~lım~~~~e~~tak~ıiıayla- ~avi bir tamim gönderilmiş • a) Sınıf bütünleme im.tihan-
r~~m ve biiyiik devletlerin ::ıp: tir: ları ile talebe kayıt ve kabulü 
~ını doyuralım ve memnun ede- 1 .- İlkokullar: Vilayet ilk 25 ağustosta başlıyacaktır. 
lim de ka.vgaya mahal kalmasm tedri~at meclislerinin kararlaş - b) - Üçüncü sınıf bütünle-
dem<;_k istedikleri anlaşılıyor. r:;~~kl~~~erde faaliyete bo.ş, me imtihanları 1 eylülde bite- ı 
Şar~ı Av~upayı Rusynnın "sevk cektir .. 
ve ı~aresı,, altına vermek de- 2 --- a} Sınıf bütünleme imti 1 c) Lise bitirme imtihanlarına 
meı11n bundan başka b' ~ hanları ile talebe kayıt ve kabu- 2 eylülde başlanıp 15 eylülde 
~oktur. Çü~kü bu pre:sn;an~=~ lü 25 Ağustosta başhyacctktır. soıı ve!ilecektir. ı 

Çirk~n bir 
tecavüz 
hadisesi 

Paşabahçede üç 
müt~cavüz kadınlı 
erkekli bir gruba 

taarruz etti 
25 yaşlarında Selime ve He

diye adında iki kadın evvelki 
gece yanlarında bir kaç erkek 
arkadaşları olduğu halde Paşa.
bahçede, Sazlıderede gezintiye 
çıkmışlardır. 

Grup, kırlarda gezerken bir 
aralık karşılarına Mehm~d, 
Mehmed Güleryüz ve Ömer adın 
da üç kişi çıkmış, erkeklere hi
taben: 

B. Millet Meclisi 
Ankara, 4 ( a.a.) - Büyük 

Millet Meclisi bir ay1ık bir ta
til devresinden sonra Şemsed
din Günaltayın başkanlığında 
toplantılarına başlamıştır. 

Bugünkü içtimada müzakere
ye başlanırken lktısad Vekil' 
Hüsnü Çakırın bazı sebepler do 
1ayısile istifa eylediğini ve ye
rine Trabzon mebusu Sırrı Da· 
yın tayin edilmiş olduğuna da-
ir Riyaseticümhur tezkeresi o
kunmuş ve bunu müteakip ruz-
nameye geçilmiştir. Meclis Bü· 
yük Millet Meclisi ve müştemi· 
latı ile Milli Saraylar ve köşk· 
!erdeki eşyalar hal~kındaki mec 
lis hesapları tetkik encümeni 
mazbatasını ıttıla peyda eyle · 
miş verilecek tazminat karşı · 
lığının temin sureti ve hazine 
nin ortaklığı bulunan şirketlfl 
re ait hisse senedleri satm ahn 
ması hakkındaki kanunun 2 in. 
ei maddesile bütçe kanunlarımı 
bu baptaki maddelerinin tefsirl 

Şemsettin Günaltayın 
' riyasetinde toplandı 

• 

uı. ve tatbik edilecek olursa b) Üç~cü sınıf bütünleme d) llk sınıfların bütünleme 1 

Avı .upanın ortasındaki b' imtihanları 2 eyli.ilde bitecok- imtihanları 27 eylülde bitecek-
dckı ~re cenubundaki kÜ.ç~rd ~n- tir. tir. [ 

-Derhal kadınları bize bıra
kıp buradan gidin! demişlerdir. 
Erkekler bu ci.ir'etkarane hita
ba hayret etmişler ve böyle bir 
şey yapamıyacaklarmı söyJe
mişlerdir. Bunun üzerine üç 
mütecaviz erkeklerin üzerine a
tılnuş, bir tanesi elindeki balta 
ile bir gencin başını yaralamış-

ne dair bütçe encümeni mazba Bü)'Ük Millet lUeclisi toplantı halimle 

letıe.rın de İngı'lter"'nı'n ''e eAv- • e} - Devlet olgunluk imti • mc k 'O - c) Devlet orta okul imtihan- h 1 · rı anın sevk ve idaresi altı- la 1 an arı, 18, 20, 22 ve 23 eylül 
nu almacakları muhakkak4-· nnın e eme kısmı 4 5 ve 6, tarihlerinde yapıtacaktır. 1 tır .. v • • 

Yıa.Inız +. wr. eylül tarihlerinde ya.p~lo~akbr. f) Talebe kayıt ve kabulüne 1 Dıgerlerı bu va~ıy .. et karşı-
1 ' or ı..ada Almanya ka- d) D 1 t f 3 
l}.'Orkvc buna ne yapılacagvı he- ev et Ol' a okul iıntihatıı· 22 eylülde son verilecektir. (Sonu say a sutun 5 de) 

n~ u~qm~ış 'b· -·· ~m~n~s·ö~zalli~·~~~sm~ım~~9~e~y~ll;~;e~-~~\~·ı~o~nu~s;~~f;a~3~~;··ı~u~na6-d~a)~~ 
nuyor. Anlaı:ıılıyo; k'g~ goru- - - v --·it ;;: A im an 
parçalanacaktır Aı m<ınya ziyet " d hl l 1 'ki~ · 
vi.icudunu izale· e.__,...lınk a!1ynıpn Li . e gore orta a ç o ı:aazsıı tı ·al ve hürriyetine halel getir-
1 d v. .. "'.~ unkanı gıltere, Amerika, Rusya, Ja-1 ıneden te..,,kil etmek yolunu dü- F 

oma ıgma gore, duşiinlUen <:a- b~my~ gibi dört büyük devlote şünmeliyiz. Bugünkü anarşinin r an s lZ 
r e budur. Almanyayı askerlik h~kkı's:vk ve idare faaliyeti,, il krudırtlması için en birinci şartı j 
bakımından daimi surette zayıf tir. H~1::::;k lilzım gelecek- psikoloji <!aresinde aramalıdır. m u••n QS e b Q il 
tutmak için de İngiliz ve Ame· rından ınenın n b:ı;tmkadderatlu.· I MiHetlerin ruhuna emniyet his-
riknn kuvvetleri jandarma va- 1 bir sulh için~~ ır halde daimi 1 sini vermeli, itimat vermeli. Hiç 
zifesini göreceklerdir. Ayni za- 1 imkan var mıdır? Y~a:malarına. bir millet kendisini esaret altın
ınanda, bu teyaklmznn V.) bu yol tutulduktan ·son: k~~~ ~u da görmemeli; bir taarruza du
şiddetin zaman ile haflflememe- tihalar, hayvani ae~kitab~ş~ çar olmıyacağını bilmeli ve iktı
s~ için çnreler aranacaktır. Ka- daha ziyade inkişaf edt::e ... ktı~ı· sndi müsmir faaliyetlerle haya-
bınel h 1 1 - · 1.·ı , 1ı.k "' - tını t...,.,...ı·ne ı'nıkaAıı bulmalıdır. . er ve şa ıs ar c ~~ ışse ı;ıı c DUn.1anın başına füı im olınak ......... 
a~nı Politikanın tal:.il:: temin c-1 çılgmhğı baş gfüıteı·ecektir. Bü-1 Böyle bir dünyada. komşudan 
dılmek Lc:;tenecektir. ıı tiin dilnytt<ln iki devlet kalsa 1 bir parça toprak koparmak hır-

Th · sı Yavaş yavaş ooner. Çünkü 
. e Times•in müdafaa ve bile harp ihtimali mevcut de- "!>•t~ nıüddet metruk kalıan faa-
~zah ettiği bu maksat ne dere • , mektir. Binaenaleyh, ki.içükle. liyc.tı~n nıhnyet körleşmeleri 
n~'Ye kadar kabili talhiklir ve ri yutmak harbi izale bakımın· tab~ır:: Btiydk devletler bu he
Cek~~reccve kadar fayda vere- dan hiç bir netice veremez. ~~fı. ~v-~lerinin öniinden kay-

ll'? Dünyada. beynelnıilel naZlltl. Ut:ttıklen gün. riyakarlığa sap-
ta Bir km·c, dünyanm biiyUkler bir kuvvete ihtiyaç vardır, si-1 mış dcınektirıer Bu riyakarlığı 
rı rafından nüfuz mm takala - ltthları bırakmak .. bir .~aruret- 1 °.nl.ann ~i.i2:ttrıe vurmak cesare
tı1a ay r ı 1 a r a k küçüklerin tir. Fakat bunu uç dort dev- tirıı belki kımse hissedemez. Fa
bi] C\n ortadtın krıl<lırıhnaları ka-1 lelin hfıkimiyetini tesiR tarzında kat biı kere bu kanaat vücud 
a Ok;a bile bunu:ı!Jt. büyükler 1 aramak zehri Haç yorine kullan- buhuıca beyneJm.ilcl münasebet
h~au:ı<laki münafcrotlı:.dn ve ruaktan farks;zdır. Beynelmi· leı·de gene entrikalar gizli itti-
<>} l'Pleı·in önimo gecilmcsi kabil J lel sab:ı.daki jaııdann:ı. kul'\'<' · 1 klar U,roadi o,i:ı,p ğider. 

Ulnaz. Her halde, bugünkü va· tini milletlerden ruç bh ;, · .::ı ·, Büso;:?n Cahid YALÇIN 

Londraya göre 
Almanlar Vişiyi 
tazyike devam 

ediyorlar 
Londra, 4 (a.a.) - Reuter 

ajansının diplomatik muharriri 
yazıyor: 

Alman askerleri Sovyet ordu
suna karşı harp etmekle meşgul 
olduğu bir sırada Alman dipJo
matları, garbi Avrupada hum
malı bir surette entrikalar çe
virmekle meşgul bulunuyor. E
ğer Almanların ikna kabiliyeti 
Vichy hükfımetinin son tered • 
dlitıerini izale etmeğe muvaffak 

(Sonu sayfa 3 sUtun 4 de) 

tasile devlet memurları ilikleri-!= 

nin tenzil ve teadülüne dair ==~=:ı:==================== kanununa bağlı cedvelin Adli- .....-...·~ -
ye Vekaletine ~t ktsmında de- ı FIKRA 
ğ'işiklik yapılması hakkındaki 
kanuıı layihasını mi.izakere ve 
kabul eylemiştir. 

Meclis ikinci içtimaını çar
şamba günü yapacaktır. 

Meclfa 11 Ağ·ustosda tatil 
k,(1.ra:r-ı verecek 

Ankara 4 (Hususi) - Mec -
!isin 11 Ağustosda bir ay tatil 
karan vermesi muhtemeldir. 

Şükrü 
Saraçoğlu 

Parti gurupunda jaarici 
siyaset hakkında 

izahat verecek 
Ankara, 4 (Husus)) - Cüm

huriyet Halle Partisi Meclis 
grupu yann (bugün) saat on 
beşte toplanacaktır. Bu toplan
tıda Hariciye Vekili Şükrü Sa
raçoğlunun son siyasi hadiseler 

Şu ihtiyar dünyanın 
sünnet dünününe 

dairdir 
Yazan: Aka Gündüz 

lı::ımmülü berhava eden bir di:d 
ciJc.11. \'aizcc sözler, mütaleal:ır 
Ne canda takat kalıvor, ne in
sanın benliğinde rahat. 

Vaktiyle bir edebiyat nnlııck
kidi dostum, yazdığı kitapta, 
beni bu bakımdan epeyce lıır
palıı.mıştı. Ses çıkaramadım. • 
Ne diyebilirdim? Sosyoloji, ı:i· 
sikoloji hakkında bir ok1ımL1ş
luğu, bir fikri olıruyana kar~ı, 
ancak susulur, hoş görülür. nen 
de öyle yaptım. J:ı"a :ıt umrıum 
ki bugün tahte"şuurunun bir 
dürtüşü ile beni ve tarzımı hoş 
g;örıneğc ba~lnmıştır. 

Biz gazeteci Ye muharrırler 
eğer mensup olduğumuz cemiye
te böyle afetli, badireli, sıkınlı
lı günlerde biraz neş'e, biraz 
tebessüm vennezsek vazifemizi 
yaprnıyoruz demektir. 

- Dünya yanarken ben nasıl 
güleyim? 

- - !nsanlık bakımından hak
lısın. Fakat sen ister somurt, 
ister kahkaha sayur. Dünya ya
ııacak ve yanmakta olduktan 
sonra senin iki halin de onu ön
leyeıne:l .. Sana biraz neş'c, bi
raz tebessüm, biraz ferah ve-

hakkında parti gnıpuna izahat lS011u &ayfa 3 sütun G da) 

vermesi muhtemeldir. ======·-=:-::"':"":w::::=====-==:-::-::;:~::. 
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'YENi 

~ Havacılık Bahisleri ..... ' -[ .. A'f%M_N_,i<_-A_-:~_'d'A~ll [ Ş E H 1 R 
---ı:___ _ HABERLERi , 

Uzakşark hava hareketlerl Ceza evlerinde Mur!Jkabe roK~~~~~ ' K /: 
~~~~~~~~~---~~~~~~~~ de beden terbi- komısyonu 

yesi yapılacak toplandı 
At yarışlarından bir 

şikayet Nasıl inkişaf eder ve ne neticeler 
verebilir? Okuyucularımızdan Burhan :Berk 

saçdan aldıgunız mektubu aynen 

Yazan : 
Emekli hava Bab. 
/. Bedri CELASIN 

UF.&k Şa~kta ,.eai Wr M.rpf 
~ıkbğı takdirde -- bir tara-, 
fında .Taponyanın bulunacağı ve 
havM:ılığın büyük roller ifa e- ı 
deceği ıiiphesizdir. Bu rolleri I 
tctkık ve münakaş:ı. eJ.r>bHmek 
için um'hasım diğer tarafın 
hruıgi hüküaıct ve devletlerden 
ibaret bulunacn .nı göz önünde 
bulundurmak icat> eder. Bun
lar da: 

l ~ SaVye.t B.usya, 
2- Amerika. 
3 - f ngi!.terc, 
4 - ~iyam \'C Pele.·mınt' Hin-

diatanı gıbi büyük hamileri bu
ıu • a kLK:ük ltilkfu?Y'..Uer. 

- JnpqnJarla Ruslar ara-

Hilla a olarak diyebilirız ki Ankara, 4 (Hususi} - Beden 
uzak şarkta yeni bir harp mün- Terbıve.sı 1<anunu mucibince Ad
fond değil muhtelit olarak vu- !iye °vek~de bir beden ter
kubulacakt.ır. ltiilaa olarak di- bıycsi direktörlüğü kurulması 
yebiliris kı uzak - ... kta yeni bır icap e t .m ek t e d i r. A-n 
harp münferıd cleiiı muhtelit cak böyle bir direktürlüğün teş
olarak vuku bulmaktadır. kili yeni tahsisat teminine ve 

binnetice bütçeye maBraf tah· 
Uak f8rkta mı.lhtemel )&arp milini istilzam ettigı·· d;ı .. ı; .. cesi-

iki suretle olabilir: o.uru• 
le esasen işi, ce?.a ev~rindeki 

1 - Klasık usullerle, mevkut ve mahpusların beden 
2 - Orijinal usulerle. terbiyesi.ne ait i !erle i tigo.I ct-
Klasik usul harp: mele mdcn ıl.:.ır t olan bu direk 
İngiliz donanmasının i. tira- törluge nıt vn.zitcnin ceza ve 

kile dn.hn ziyade kuvvctlencce1: tevkıf evl"'rı um ım müdürliiğü 
Amerikan ilon:ı.nması Japon a- te.<;kilatiyle ~clvirı muv•tfık go 
-dalarını s..nvkiil<·{"yşi mulı::-s:ıraı' riılmü. ür. 1 
altma al:ır!lk ayni ra~nda Bu hııeusta Adliye Vekilliğin
Çine ve Ruslara yardım ede- cc ha7ıt ı ıttırılan ve alak dar en
rek Japo!'"lları sılqşt1nmı.'k ve cümenlctin te:llciklerindcn ge -
ır.a.~lüp etm.cğe ç-.ı.1 mak ~ek - 1 çcrek B:iyük .hfi:let Mecrsi u
lind(· tccelii cd ... Thk:ıt .Tarıon-' mumi heyetine sevkcdılcn ka 
lar Hindiçiniyi şimchllen if:gal nun lnyihasınn O'öre bu :ı:azifo 
cdc:-ek buı1a muk: h •leye hazır- ceza \'C tevkif evleri umum mLi 
lanı)·orlar. Onlnr da u,.ak Us- dürliiğii nur:ıvin ve birınci şube 
lerd~I\ heslen~cck bu donanma- müdiırii tarafmd n if edilccek
yı ileri ü:ılerde teh<lid etmcğ'.! tir. 

Bozkvrt Mecmuası 
m tıvakkaten 
kapatıldı 

Ankara. 4 (Hususi) - Dev
letin harici sıyasetine dokunur 
yazıl-arından 'llolayı Bozkurt 
Mecmuası muvakkaten kapa-

Kuru ot azami 
sabt fiatlan 
tesbit olunda 

yazıyoruz. 

«Cihan&irde oturmaktayım. 

Milli sporumuz at yan~larına 

muntazaman devam ediyorum. 
Benim gibi binlerce kişi bu ı:pora 

Fiyat milraka.be, ikom.ie)'ODU, işık pazar günleri Sirkeciden Ve
dün, vali muav.in.i Ahmet Kı· liefendi,ye kalk:ın trenler hınca 
nık'm reıslıği altında mutad hınç doluyor. Yolculuktaki '.JOr-
toplanttlanndan birini daha gunluk .. Veliefendı ko u yerinin 
yapmıştır. scnelerd nberı bır tribi.ınlc k:ıl-

B;ı toplan"•d:ı Türk - İran m smı:l!ı.n d :m t"h:ıtsız.Jığn l~t
Pctrol llmıtc:ı şlı.· ti ıwde bu- lonıy N7- E~n n t mirıı rnuh nı 
lunan 20~ ton'uk makine yağı- bır p, r!ly::ı rn:.ıt"'\0:ık1~ır olmıım ... 
nl!l !ı~atları ctrafmda göı üş - j s na ra ... men ııı yarı~l::ırı orı;aniz:ı
me!cr cereyan etnı ey, kaylkta ve ~ t >rleri bu u!ak mn:ınıft ın niçin 
va,..,oııda sa .an uru ot:ann ki- t k ı;ını lm- :ır-I::ıynmıyorum. 
lo !:: şımı. aza.mi f yatı 5.5 kuruH Bu sene halkı mutar.arrır eden 
ol.ırak kabul ed lımş ve bazı ib- b:r m..."'Scl" d:ıha vru·. Pösuj nıa-
tilür du .. y:ıb.rı tedk~k cdılcrek h lline hayv •nlar y,ıı ışın ba$1a-
f ıiJl"rı ~dlıy ':!"' verilini tir. Dün, m .. sın:ı hemen bir .iki d.ıl-.ka ka-
adliyeyc verı·<>nler şunlardır: 1 la çıkartılıvor. B:ıhsı. mu~tcrekc 

Adli..·cy., '\erilen mulıtekirler 1 ıştiııık cde.1ler lmna:ıtlerine "orc 
-~ • . 1 ıyı h:ıy1.::mı bu nıu:ıyycn müddet 

İstık1i1 ~desınde 304 • nu - zarf nda se~meh.e gur,:lul• çcki
nıarad'l Aloerto, (~anu 140 yorlnr. H Uırlu yoreunluia ktıt-
kıırutı l ı:; SJtıhn:ı.sı ~ımgelen lan rnk spor ze\•k ve heyecanını 
broşu 3.50 kuruşa sattıgından) • tatmak n pazarları Velielend!-
Gahtad<ı Okçu.mı.ısa caddesinde yi boylayan hinlerc.-e meruklının 
101 numaralı Mendcradyo ma· 
ğnzası sahibi (mct.t·esı 1 kuru~ 
olnn anten tel nı J,.2 kı ruşa sat 
tıJmd:ı.n); !stıklfil caddesinde 
393 num:ır:.ı·i.t sa9.lçı Burhan 
( ısa:at camım 70 kuruşa sattı -
ğıodan). -------

hic olnıazs.ı. bu arzuJ:ırı ycrıne 

getid!sın .. Hayvani. r poı:;ıj rn 1-

ha1lirui0 ıcrıp elW!i kad,tr tc.bir 
edılsin .. , 

ve acık denizlerde yormağa ça
lışacaklaruır Fifüakika Arne
riJ.:alılann Fil pin ndalnnndaki 
(Mıı.lina) m~ü (Focmo7.) ada
sına 1700 kilometre mesafede 
olnp bundan sonra gelen japon 
adaları daha uzak me8nfooooir. 
Aıııl üs olan (~ingapur) (Mali-j 
na) limanına. 2400 kilomt>tre

1 mesafededir. Pacifil,teki Havnyl 
adahırı jel.? Anıl.!r·ta ile Uzak 
şark iir.1eri arnsmda bir muta
vn~srt rs:tür . .Asıl .Japon ~ctalı'l 
va.slPt iis<lür • .Asıl JapoR rıdlar.ı 
sis'kodn.n 8.~00 kilometre mesa -
fededir ki bu uzaklık Japonla
nn fnyd:ısına .Amerika.lılann 
zararınadır. 

tıldı. Basra ve Suı iye~e 
Sanayi umum kalan maHanm1z 

İki }'·aralama 
vak' ası 

Filipin a'lalnnndaJri \Mani· 
la) limam Hong Kooga 1700 l 
kilomclre oluı> b•ı mc afenın 
kontrolü Japon donanmasının 

( Sow.u Sahıfe 4 ıautiln S eh) 

müdürlüğü mua- Basrn - Bağdat yolu ile tran - Bir adam sevgilisi-. ı·" • B N t• sit olarak nıemlı>kctmuze j!'Cli-1 • t b •ı 
Vlll lk"'llle • eca l rilırken evvela Irakta sonra d:ı 1 m a anca I e 

ta,rin olundu suriyc_y: çıkan dahili h~e -r y~ ra .. adı 
.:J • ler yuzund n gcbrıklıesınc ım 

~ar~. 4 (Hu.ôust) - tk~- kin bulunmıy n ith:ı.lnt eşy..ı- 'Evvellu gün Bcyoğhıncia. 
s~ .. ~ ~kah~tı ~a~~YJ umum m~- nuzm bir aıı evvel yurda celbi Kalyoncu kulluğunda bir yar.a
d~rlug:u muavınlıgrı~e şu~ m~- için t~bbuslt~re geçılmi§tir. lama vak'ası olmuş. birisi kls-
d~rlcrmdeu .Necati tayın odıl- Bu malların bir kısmının ge- kançlık yüzünden dürt senelik 
dı. risin geriye Hindıst.a.na götü- sevgilisini kanundan tabanca. =========..:================:.============= rülerek Bonıbaya~ IJir kıamı - ile yaralamıştır. 

ıyn İran lmı ınla.rına çıkanldı- Ya.ralPıa•ı Mustafa Yük.sel HARP VAZiYETi 

Rus mukavemetinin amilleri 
gı a.nTuşıhrur~br._ adında hidstdir. Mustafa Yiik-

ıınd~ <:ıkacak bir r.arp şöyle 
ıhtilittal:a ~ acawıir; japorı- t 

lar Cin1ilerle tle hali harpte de- I 
mek oldw~n Çinlilerle Rus 
lar Labil bir müttefik haline gi
rt'J'ler. Btmwı ka.rekllt üı.erine 
teıu.ri ljQyl.e o\ur· ıt.usle.r z.~ten ı 
ÇiQ.hleı-e ~udun etmekte idi
ler.. & dufa Alınanlarla hayat 
mem.a.t milca lPJMnc giri,.Gk
lerinclen u?.ak şarkı aki kendi 
ordulanm dfüdinirlf'r. E.'58sen 
Japon'ar Çin tırıriJine başhya
lı~ lhtfflann mnt temel 
mfülahalel" rine ~Rnn MAnç:lko 
ta hi .lrişilil bT kuvvet 
bulundwmalrta olduJd&rı anla
s;ı!.maktndır A nı!f,.>t·:°l;•hla:rla İn
gilizlerin böyle bir harpte ne gibi 
bir haltı hareket takip cdccck· j 
leri şimiiden kest nleme7..se de J 
Ru.ı:tlara ve Cinlil re ynrilımı t 
artırm:ıkt.'ln ~,ka hir ,·aziyct 
alıp almıy cakt:ın pek belli de
ğir:tit-. Buna mttbbiJ Ruillar 
Aman?arlct hali ha"Pf'e hulun
duklal'llldan japcmaria da Al
rnaelar ta~ ti tcfi.k: '~yeti
ne gircrlıer. B1ı1 !lal lıln.rfkabn 
ilk safhah1.nna \csU- etme&. 
Çünkü Ru.,lar Avrurm cephesin
den ~ !>)'ınm;yact:klan 
gıbt Japonlar da Çinden kuvvet 
ayırrmyacaklardır Rus.lar..ıı u
zak şarkta. bava birlikleri ,ge- (Baf t•mfı 1 &116-i .'9'Jy/Clfla) t.ör .kudret.ınde aramak müın
tirdılden anlasıbyor ki bu da kat'i neticede ruh kuvvotine de kündür. Temin edıldiğıne nua
orada Ustun hava lmvveUcri bu 

1 

bizzaııır büvUk bir yer ayıra- ıran Rus ordusunun üçte biri 
lundurdukla.rına biır delil teş- caktır. · ınotörizcdır .Hareket ve manev-

1 kil eder. Alman • Rus harbi ba!}ladı;;-ı ra :kabilıycti dun olan ordular, 
2 ve 3 - Japonlarla İngiliz mrala.rd:ı, taarruz orduwııun nnuhareberun ımisaid 'inkı§afını 1 

M11lların b•ı lını~le..r?an tek: sel cumartesi gecesi, sevişmck
rar v~sıtalara yuklenıp . a~m te olduğu Fatma jalc adında 
tra~~tt ~o~h memleket.anı~ ki dostunun, Kalyoncu Kullu
ge.tirılmesı ıı;!n harekete gcçıl- 1 ğqruh Turunç sokağındaki c\'i
mı.ştır.. Ge•e~ kenıııuyet, .. 1{~ - ne gitmiştir. lki sevgili biraz 
!-ekse • .ıteyi.l) ıoıırı ile mubım sonra k.ıakançlık yilzünden k>av 
ıdhıılnt eş\! G ?: nmsında bu- ?aya başlamı~ kavga sonunda 
luu~n. mallar, cıkında .memle - da Mustafa Yiiksel tabanc.lSı
ketımıze gelin }. lecektır.. , m çekerek 1'.,a1ma jaleyi kar

. ~u y~da k<.:.l n partıler.ın}!et- rundan yaralamıştır. 
hım mutealrip Basra - Bağdat , (.'.' . . 
transitinden esk.i:Jı gibi istifade 1 Yaralı .~:.ılm .;ıen JOrJ lı.l.<>-

Et fiatları 
neden 

yükseliyor 
--:-t1•ı--

Belediye vaziyeti 
ehemmiyetle tah

kik ediyor 
Piyasada et fiyatlarının se

bepsiz e>larak yübelıneBi üzeri
ne İstanbul belediyesinin tah
kikat yapmağa başladığını yaz
mıştık. Istanbul i.>elcdtyesi lba.~ı 
mufcttiş~eri , istanbula yakın 
mıntaklardaki E;.t vn::iyetini ted- ' 
kıke memur et.ıh iştir. Bu mil - ~ 
ft:ttişler bir kaç wlr!c kadar ra
porlarım lıelediye r.;:.ı.setine ve ı

1 rr<'cklerdir. 
Diğer taraftan İstanbul be- ı 

lc<liyesi celepleri davet ederek et . 
1 v~ziveti hakkında kendilerinden 

iz·ıhat. alnu~tır. Clcpler. ı;anh 
tıavy.ın fivatlarınıu yüksl'lişine · 
sebep olan toptancılarla, '1er3. -

1 
kcncicciler arasında mütavassıt 
roHi oynayan bazı tüccarları : 
gö ;t('nni~lerdir. Belediye vazi- ı 
yeti mezbahada tedkik edecek
tir. 

Polisin elinden 
kaçmak istemiş 
K·a vscrili Deli Ali oğlu Arif 

adıııda bir serseri, evvelki giin. 
sok akta, Elmadağında otu -

1 r:an M~lek adında bir kadına el
le sarkıntılık etmiş. bunu gören 
bir polis kendisini y,aka.!avarak 
l!~lmadağ polislerinden Osman 
'1'uncere teslim etmiştir. Os -
man Tuncer s1.1çluyu almış ka- · 
rakola götürmek üzere yola 
koyulmu§tur. ! 

Ancak au,;lu L!r aralık birdcD
hire polisin üzer.ine atılmı"9 
bcliııdeki talHA.nc·asını a!Jilak is
temiştir. Osman Twaoer kendi
sini cabuk topariaJllış ve buna 
fı~t bıraicmaml§tır.. j 

Arif buna muvaffA.k olama- 1 

~rınca. korkmuş ve bütün kuv-
vetiyle kaçmağa başlamıftır. j 
l\>lis arkasından üç defa: , 

- Dur: diye bn~nnış, fakat 
mıç!u "'ene du:"Jmt)"lnca tutmuş, 
ar kı.ı.<;ından iki eı ateş etmiştir.' 
l(urşur.lard.1n iki tanesi de Ari· 
!ın bac:a.l:larma isabet ctm~ .. ye. 
re dü'}Crek yakalanm1ştır. 1 

Yaralı hasta.lıaııeyc kaldınl- ı 
mış, tahkikata ba3}anmlftlr . 

Fıancala imalatı ~ 

İki sayfiye bir 
mukayese 

Yazan : ULUNAY 

Yatık,yasaı,ağaçsız,kupkunı 
bir arazinin ötesine berisine, 
ikinci ve üçüncü katlan cb§ın .. 
dan merdivenli kibrit kutulan 
serpilmi§; glliıeşin sabahuı 
saat .u. birinden akşamın altı-« 
sına kadar yana yana ~ 
bu ıtaş ve beton fmnla.rın duvar• 
lan harareti -.baha kadar -mu .. 
hafaza ediyorlar. Deniz, fuın .. 
Iarın önünd~ balkon şeklinde 
vanılan sahanlıklardan, kibrit 
kutulıınnın serpilişine t!'Örc kah 
yandan, l•alı karşıdan göriilü -
yor, hanıe:n kaynnmağa hazır 
bir çay suyu gibi üzerinde hafif 
bir buhar dumanı var. 

Siw biraz sc>rinlik verecek 
bu mürelli. safhayı görmek için 
elinize bir aaa &1!p çöl gibi ge
niş arsalar, kiitliksüz bağ yol
lan aşara~ ufacık bir tepeye 
çıkmak 1~. Denizi böyle 
f!antal > ı~ken<:esi gibi uzaktan 
gureceksimz. Yakınına inebil· 
ıo,,ck için blr çok (snobizm) kai
dclcrine uymak ıwmdır. 

:Bul'.anııı gezınti yeri neresi· 
dir! işte upuzun asfalt yol var. 
Ginef habarken ve battıktan 
sonra ınununini fınnl~:ın dı· 
ş~~nya aluıan nM' gibi ltız!ınmıt 
hındi ve tavuk püryıınlarım ha· 
tırlatan c!gun kadınlar sımsıkı 
blfı~lu pantalonlu ~·c~ kız. 
lar delikanlılarla koııuşarak 
"futing,. yani yürliyüş Y&ıPIYOI'· 
Jar. Genç cdrekler "kODU§Uyor-
lar,,dedırmek için lfilcırdı ediyor
l~r. Kadmlar da öyle.. Ağızlan 
sıncmadan, tangodan balıseder· 
keu gci~leri ile her geçenlere 
soruyorlar: 

- Şu (Negüjc) tuvaletimi 
nastl buluyorsunuz! 

'Buraw İst&nbulwa §imdi en 
"ala n10d .. sayfiyesi olan Suadi
yc semtidir. Doş kibrit kutula. 
ırııun fiyatluı çok yüksektir. 
Ve tabii her şey de kira niabe· 
tindl'dir. Yaz mevsimi için ln 
semti intihap edenler, giindi;.. 
pl:ijch1 kuvı•ctli. gece de küçü
<:ı.ik fırınlarda hafif ateşte ay
larca y.uıdıkta.n sonra (göre
ncl!e tibi olmak) vazifesini yc-
rine getirmif olmakla memnua 
\'C müsterih kışlık ap&rtınıan .. 
lanna döneceklerdir. 

ı-;ıkacak bir her!t t:m iki de\ieti tında müd:.ıfaanın çolr sürme - 1 arrıza tcrkcderler. 
vey Amerikalılar arasında daimA muvaffak savletleri' al- derpiş edemez, insiyatifı miıte-1 

yan yana bulundurmağa mec- dea kmlac:ığıru ve Moskova ve Büyült harbin hu cephesin • 

edilmemesi için hiç lıir sebep tahanesıne kal~nlıruş, su~lu ya 
voktw. kalana.rak tahkıkata başlanmış-

tır. ı 
arthrılacak 1 

:lstanbulda bir de Boğaziçi 
vardU' ki en tabii 'giizellilderi 
ihtıva etmesi dolayısiyle bütün 
dünya .ona hayrandır. Onda 
tfo.uizfn lwkusunu almak için 
Yemen çöHeriftde (Ve,·sc:J Ka~ 
rar~.d g~bj kal>atlm. .f!U dofciunılt, 
~agarcıgına :ı.ztğ.uıı koyup elde 
as;ı. tepe lınruuunağa Jüzum 

Mallım o).cinğu Uzcre Ticarc·t }'l\lctuı·.. 1Jeui% si~ serinliğiyle, 
Ve!dleti sc!ırirnizc Yerilen ftan - rcnlcler•yl~. oyn.ajr!ığıyle, kay. 
calalık un milrUrını 35 çuval- raı·, .kcndıne çeker. 

bll1" eder. 'Leailtrı'ad y&Ua.rıwn nıU.yet de Ruslann, kütle haUnde ver • ı Muhabere malze-
4 - Siyam ve Jl!elegıııepk Hin- ~ 1aaftada açJbcajuıı tahmin dıği esirler ve acı mağlübiyetler, 

drstanı cibi bfltfncetler arasm- cdm lıııitantflar da vardır. En ?rd!lnwı hareketsl%1iğind~n .!1e l ınesi hevannamesi 
da oluna ~ .._ tııapa iyi ~ hüyUk tecrUbe ılcrı gchyordu. Hemen her e'Un, .. • . .. tti. bi 
ıhtilitlB..ra ~ acahilir. lıer yap:ımf, aDUUN yeni :ye mcvdnn muharebeleıinin dew- Hukum~tin neşre gı r ka- 1 

+~)ana b etti bir meshe-+- ım mından dem vuruluyor. Fakat,• r~rn<liDle ıl~ muh::ıbere. ~alzeme 
B!r defa s.t,ra.m .....,.._ 1 

" ~ a l!f ıııuvaffakıye~•-r tabı0ye a•basın- sın~ be•r~amcye .. tabi t.u.tul-müdafaua aanetab cilıi görii- olan orau-. ctratttji esaslannı ı.ıt; _. - al - Dü d Uba 
uU7or. lDgVis ~ ıa\JuriUJıW.· yuataD üatadtar elinde, piş- d , mevmi ve ufak mikya&ba!I'. dugu m . umdur. n en ı -

• · .J i.hma. dikilen be er d Çünkü yüksek hareket kabiliye- ren _eırerınde mu~e D1a1ze: 
nn yarde-. gh11ebibr. •- r r eng ı ıwı- tını haiz btiyük 'kuvve~ı-r, mu-1 mesı b.\i!unan resroı ve husll8l 
pow.rla ;y· goç~ liyucti de recağiDe inuanlar ı:ajlaaı te- l.LC eh u- be 
taki.p fllfi1tliir. ..,_~ ~ mellere dayanıyorlardı. lıarcbenw mihrak noktalanna Clil'"_!W " ayete yaıuraıne ver-
~ lın •WPWroli U--. DiWır taraftaa, Kızılordıı Qa, yetişmekte ve her ~pr&§ık du . m~ge ~larnıştır. . ~>:~ ... - ı rumu cluzcltmiye çalı§makta - müddeti ıc~eatı P,wuı hıta· 
Yf: bitanı:f hraltuuL nmunu, büWn 3ent neeilce he- dtrlar. Geniş bir cephede teh- ma e~tir. • .. . .• 
~ HWuıa ise lb- nimseDnMI ve takdis edtimıf o- likelt bir mıntakadaki vaziyet Kalüm oldugu ~ h~u .-

tiıl..aR ~ ~- lan bir mezhepiteu abyonlu. et bu ,___ A'""er c t 
daıı A~ atMEader e- t En lftiyilk tehlike manaızlıktı. müdafii bu ana kadar felaketi~ m maı.r.ouıeyı --& ıya. ı-
der ZUM lAı -'d&kiamet bıgiti!: D~ terbıyetgahmın bu re si.irukl .. miş değildir. Henüz ı le satın alacalcttr. v• Anmribhla• mitvui lııir .geDı!j Ye cJrbüz elemanları, Ü· bir Tannenberg veya Mazuri 1 Basm bfrHği azalarma 
ivuet taltir et~~ Pabt dala. Ol'duauaun özünü t8i'iil mevzuu bahis o~am_ı~r. ~us j Basın Dirliği lstııuıbul Mın-
Hındipli _ ~ -ıa:ııaası da ediyurhmh. Bu rı&h, 19-17 Çar ordusu bu kabilıyetinı, motore tak&'N ~ğ~&a: 
ncv'ımn bit- l'Jt .. :ttiHttı dc'!ismesi ordusununkı ne blçülame~i. de borçludur: Ankaradan oğrendiğimize gö-
olnı~ıUna rağmen siyasi dnnı- linzerde bir ordunun maddi Rusların ın&an: ıv~ malzeme re basın knrtı nizamnamesi 

, ın:ı. t"'k o kadar .testt- e.tm. emesi \•ar1ığı !1•kkındn.. karar vermek kayna.klan zcrıg"!dir. . ~akat kat1 şeklini alıp yür urlüğe gi-
k .... ~·~ n-- -~1~ .... :ı B ~T.. bn ordunun tam sef en tertibi al- . ka , • ,., saft 

ı t ~~ r~• ~ ır: U· güç dc,.,.ddir. Hıç de kolay o ı- m'""ı ·ç d ~ b' .. dd t bek 1 rmceye aar mua~ .. n ev a .... . u.:.-~~-. F 1 k o ... , l ın au:ı ır mu e - k. k A • 1 kk t ıWın r7:.l'İM ~rat c emen yan bir gev orduların manevı - lemek 1... d H fa.:ır ı anunı aza arım.ro muva a 1 
I-lindbtanı kadP.r mühim değil- vatına nüfuz etmektedir. Kisbi · · azım ır. ava ıyeA - oosın kartları venl " ktir. A· 

.,. İk.nciıai heıtiiz vakit gelme- terbiye, bu karateristiğı bir ti~ın, ne d: yapılaa, harekiıt zalarımızın taahhudlenni ifa 
mittir. raddeye kadar yükseltebılir. gı"!lJ'~ten•~andt.'\~bdikıneRengdel ~ıaca1- hususunda bir ilrşıklerı kalma-
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••• JU. ... ır. us emıryo - k d'- ,:...... e im k 
Ancak unutmamalıdır ki, muhi: lannm Mo:ıkova ve Lcninzrad- ma ,a "'nnı ~rey . a a 
tin, fena telkinlerin ve hıu;is daki domirn noktal ık k şarttır. İlerde hır . gecıkmeye 
me.ııfoat anularmı besleyen si- dôvülmoktedır. Moak~a ~ ~~ roa~ıal kalmam k uzer~ ~eyıı
Y.ru;i eıılrit.~laı:!n• bazı m~lctıe. - lensi~ otOEtradı, hır aaheserdir yetı a.rkallaJjlanmua bilclirıyo- I 
rın tarih~>e_ m~bet c~:ıgavc:lik ve t..J gün i~c çok yaramakta _ =r=t=tz=. ================ 
haslctlermt ~ . zaafı\. ugrattıguu l dır. 1 da .Yal:uı ha<.lisetcr umat etmek- Rus sevk ve ıdaresı hakkında TI ~"'3 ' s s 1 ~ 
too:r:. hir mütaıca yürütmek ııaıoam Kısa Habeı·ler 

Dıger bır mukavc net ~t!bebi ~Jelmcmii-0imakla ~ra.ber, rnu- ..., -=-· 70 ••!!!i!D • '!!!!!: 

de, Rusyau n Ul'U lJucagı o1- l harebc birlıklerının ıhtiyaca gö- , -, 
mıyan derinlığidir. Polonyad~ re yetiştirilmiş olduklarını, al- * 1 ~r.ı•z' k :ı:n·ı &1r." yemek - 1 

Beki' nda, Gıriddc oynak l>ir tı haftalık denemelerden sonra bt ınbul beledıye:ıı temlt.lık :ımclesı-j 
~c.:fi ve tard muha ·ebc..:.ınc inı- teslım ctm k bır hakperestlik - n"' her &un yemek \•enneyi karatl.'lŞ-

gun, Ru ordusu ırnerk~r~e, 700 Rejimin a · · ., bn· ru"u rılmı. tır. 
Jre:.n ve.-cn d nnlık yoktu. Bu-ı tir. tıı mı tı. Bu ıs ir,:in 30 bin lır:ı :ıy-1 

kılcmetre Y.<''"l_ rcltı!mıştir. Ar- asıi' zarfmd ::ı.n nmaıuna iti
kada btt'akt ıgı erımde k~an na edilen gen,.lı2"m benimsemiş 
v~hkJar, ~rdıınun ıhtiyacını t&- alması, bir k~:ııçtır ve bu se
mıntl" gur.!ıık C'1kıırmıyor3 E- b~plc, R laı ıgin en buyük bir 
sas.-...1 Rus Ztml\mıiarlar. biltlin megnellıı. Tıu.n·uzun bir miı
lm~1vet .. k~ynaklfm~. gerıl"'r<!_e him h&Jcfı ise, Kızıl mezheptir. 
t~sıs c .. meK •. s~ret_ıylc . uzabrı Kızılordunun ~enç ""' gltz de 
~:-rrmek basirclı .go.:;to:'mışler - unsur.larını bir buçuk aylık l>o
mr. P,uşrnnlarda harcadtğına dair o-

nır diğer ya:-:da da tt~rUz Jo.:ın bhminlerde ne derece isabet 

ını.tır. 

Yaralı amele Ermeni haatahant"
ıııc kaldınlmıştır. 

ettıril nği vcçhıla, hnrek5t ılcr- cdildığıni, onümüzdeki çarpış-
AkfaM Y•t• l dık ~~ 1 rruz ord\tKU yenuını- mnlar gösterecektir: Harp bir 
l'l.00 1.47 7 •• 9 E:ı::ınt Y~C~ g· çl; · !.ere ~ayabile - milletin irade kudretini, ·Slyasf 

lmntc 

* Otomobil altında kaldı - Or-
1.&kö)•de otur.an A v:ıdis :ıdmda bir 
çocuk, tramvay caddesinde 4048 nu· 
r aralı .kamyonun altında kalmıştır. 
MUbtelif yerlerinden 7aralanmıftır. 

Çocuk hastahaneye kaldlrılmış, fO-'19.21 21. 9 3.01 ıa::J!l c0ktıı· . me:mebininde y.cama imkln-____________ .. _ Bu :ı rbhı bariz far:!:·... ölçen b1r .imtihandll'!. i F y alanmaıbr 

Jiletle karısının 
yüzüı:ııü kesti dan tl\l cııvala iblağ ctmiııti. 1 Gezinti mi iatiyoceunuz? Ar-

F .d d ,J bi Belediye .şimdilik bu 50 çu- 1'1a vutko',\•:•nden ·•st·ınycye ka-• erı n ınua r genç ayrıl - ünd 42 •• ~ 
mak istdiği kansı Nazmiye i~ vat undr1n g i çuvalını d,\l' nhltmdan y.üt·üyebillrs!niz. 
geçen gün Bakırkö}'dcıı bt:ın - !ffi'l~ cd·ımrı: _üzer.c fı':ncılaryt Jünd.inlzc gtiv.cniyorsanız San
bula gelirken, tren~e karşılaş • tcvzı ~tmcltt~ır. Be1edıyc bır :yere kn<lıt" .da uzanııı.. Her çı
nıışbr. Fertd ıkansırnu yawna k:\c .gu:ıc lcı:1:ir 50 çuvalını da kıntl da y.orgunluj{unuzu gider-

. . bazı al t~v::ı edc:ektir. Bu surtle ~eh - .r.rok jçin t!lbiat size bir bardak 
=~~~ır. su Jer sonmğa rnr.ı::~b d3.ha. geniş mikyaM.a l 1;mon3t.ı gibi serin bir hava su· 
Kadın cevap vermemiş, pek francala tevzııatı yapı!Acaktır . nar. cıecrle."iniz bu iyodht hayat 

sinirlenen Ferid cebinden us- ı * Hem suçtu hem ı·..ıçlü -- Ka- Stı~.unu i_çer ıvc içtik~,e İ9E!C:ği 
turasını çıkararak karısını yü _ dıı.o,und~ . .e .,t1 .. d caıld~indc 546

1 

tcJır. Öğleye kadar suların us
zünden ve vücudunun ba:;ı yer num:ıralı dDk~nda mana,· Vfthidin t~.ne pı:1::ı.nta şell~elc~ nkltan 
!erinden y!lialarnıştır. dul:dnınıı g len Şiikıii. e:.ki bir bor- .uuneş, ~r ta_raft -zıyasıy~e ~k_a· 

Carih vn.k'avı m\it('aklp Lren- ~unu istem:ştir. f.lur.:ı C'nııı ı;ıkı1an .mlf, auslemi! ve ~c.kılmiştır. 
den nathyarak kaçmış, kadın Vı1hid, evvela Şiikriiyiı k0'\'1ftU". .Şimdi ,a.ıtıJ!Ullln güzelliğini, gece· 
Hııseki haatahıınesine kaldtnl • gıtmeyince de bı-;:ıeı çekerek sot ııu_ı ılıi< havasını tatacaksınız. 
mıştır. Ferid aranmaktadır. ' L>:ıC'atınd .. n y:lraJ:ınur r. İkı tarafı koca koca ağa~h yol-

b.r, "c.şil tepeler yavaş yav.aı 

- Mahkemede ayılmış .. 
Tevkif olunduktan sonı·a koridorda 

kaçmak isteyen suçlu, bir hayli 
kovalandıktan sonı·a yakalcnLlı 

Diin aıJlıyede tevkif olunan bir 
euglu kaçmak istemlı. korıdoı-J:ırda 
bir hayli ko11alamacadan tonra 
yakayı el.: vermlıtlr. Adlı -
yedek! Jıall<ı da bir haylı heyec;ı. 

na c!ufuren 11ak'a ftiyle cereyan 
etmıftir. 

Manavlık yapan Hayı-ı a.:lınd;ı 

blrlal, evvelkı gıı.ce en fteal lam.a 
ıı ile blrlıkte Beyazıdda Piton a· 
dında biı-ısinin eyhaneılne git· 
mlf, lçme§e batlamıJt r. 

Vakit ı;ıe: ktıkçe Hayrının :.ar· 
hotluğu :ırtmış. arttıkça da reza· 
le~ ba~lamı,tır. Böylece meyh:ı · 

nede bir gürültüdür, k!lpmu5. bu. 
nu Iflten d~vrlye pol islerden 1\1 ~ 

tafa hemen iç~rl glrerelc H ıı• 

karakola götürmek irtem'ıtı,. 

Sarhoş buna busbüturı kızmıı ve 
pollee ileri 11erl aiiylenlp hakaret 
ettikten baıka üzerine de atılıp 

ketıdl•inl tokatlamıftır. Nihayet 
mi1fterllerln de yardıını ile teekln 
edilebHen Hayri. gDçlllkle kara. 

J<ola g;)41irü!'J'Üf, oradan d• •dli· 
)leye lcı:llm ed lml§tlr. 

Dun curmü ıncP,ı:d niSbetçlıi 

ıısliye altıncı cer.a ma!ıkeıne•1rıtle 

muhakeme edılcn suç t": 
- Vall;ahı dcmlftir. INeler ol· 

omu; bil.mlJ? Bunları Jtmdı burada 
cgrcnl)•orum. O ltııd:ır carho;tum, 
ki ne yaptığımı t:ı lmiyor .. m, an~ak 
a:.ıçumu öl!rcnince ııyı:.ctım.a 

Hakim heı- 'halde, .-ayriyı büa· 
butUn ayılt'l\:ık içlrı olac~k, k'n · 
dıslni tevkif ctmlt ve muhoık~me
yi karar vermek .Vzere b11ı;l-.:a bfı: 
(itine bı akmı,tır. 

Ancak dıroırı çıkarıı.tn Hayri, 
polıq tcalim eclilirkcın, mUbaşirın 

hlr !nhk g:ıfl otlnden latıfade ile 
bırdenl:ılr~ fırl nııı!J, 1-:oridorda bu
t ;.rı hı: l:: kaı'.:ma4a ba§lamıftır. 

•:oıidor t>lrder!Jire karıımıf, halk 
etrafa kas;ıınıı;tır. Fakat H;ı) rır.;n 
yarııı uzun sürrnem ı vs,...:ıd ·yı: 

poliılorl::ıden :iaeletHn lle mtıll<! ır 

Ul'li t:ırı:.1 ı:lotn yakalanar.:ık h'I· 
l.ı'•·•neye ~Sı ıl.:r.ılml§tir. 

.. 

l:oyu nefti üllere bürünür· 
Jcr. :r.ahütl~ bir.denbire sivrilen 
~·ama~lın·, bu renk oyun'ıannı 
foH.aıı clnlgalara resmetmeğe 
başlarlar. O z:ı.rnıın o derin ma-
vüikl~rin içinde pembe, eflatun, 
n'!fli golg-eler koşu§Ur. Tatlı 
mclte:nlelere okşanan evler fı
r.u1 vl'zifesini göremezler. Otu· 
ruL'\n meskeıı tunıımen sahilde 
de olmasa drniz ayaklar~ 
öpmek iı;tiy.:mnuş gibi :r.ıütema
diyen rıhtımı a rr.uk istercesi
ne 1tizc clcfrr'.ı ko~ar. 

}. çık pcncer~"li7.den bu ninni· 

1 

yi clintrverek pilfür püfür U• 
yursuııuz. 

Fakat inmmlıu bu cenneti bı
raltırlaı·, Suaciıyeye P'İdcrler. 
Çiin.'.tü orası fo l:ı. mod) "bir say· 
i:yoofr: ,.e vazı orada geçirmiş 
olmak (snöbizm~ in be~re tah
m t eylodiği esrıSlı "azifelel"den 
bitidir. tiisan vazife§inas ol· 
malı!. 

UUUNAY -· ........ --* Kısıklı Suyu - Kısıklı ınenba 
suyu hakkında son gıınlcrde beledi
yeye b:ızı şikayetler yapılmıştır, Be· 
1 ·dly ' zıycti t ?tkik edecektir. * ;ı· nce yerle rinde - 'Bclcdlro 
lc!tişl rınden uazı e11Lencc yerleri 
s:ıhiplermın l::onsilnıasyon .fazla üc· 
ret aldıltları tcsbıt Olunmu~uı-. nu 
6ekllde lıalkı aldal.anl:ır ~ddet.lc cc
z.alandıı ılatııktır • 



Gelirim. Ellıettc gelirim. Gel
memek ne lıuddıme düşmüş-? 
Batta ben omuı ye1:in<.le olsaın 
bu daveti bir i~i::if.lıam şeklinıle 
bile :;öyleınege liizwn. görmem. 

- Fazıl! Burayru geli ... deri~ 
Efendi ile köle ar:ı.sında. neza.. 

.kete 10.zum v:ar mı ya.; 
Kiıtı.iphane b:ı.lısi.nı.ienı sonra 

}'alnız k:ı.ldığımız zaman yata-ı 
ğın yanında. aıyulli:a dum.n Dil
fikarın nazaııUunniliı:. bir yumu.
şaldık gördiiın. Jı.fnsa.nııı. üzerin
de duran gümüş kutuyu bana 
do~ru uzattı. Kııtunun üzcrin .. ı 
deki harfler değism ı;t, (M) \ e 
(D) harflerinin :ı, erine (F h, 

(D) harfleri g;rift b r ı:ı ki'dc.; 
oyulmuştu. Buna rağmen iki. 
harfin üzeı·ine yine kol!aılml:ı 
bir prenses tacı ctur.t ·ıl m. tu. 

Kendimi bu tacın ağuıı.ği al
ltnda cz.i.liy~ıı'lım zall.112tıqm. 
... . --:- Kutuda yalnız şırun sevtli-I 
g,uız sigaralar var:. 
Kapağı açtım, für signr:ı. nl

d:_ı...ı. _Dilfikfu: da bir sigara :ıldı. 
KıhrJti ~~Uım, uzat1uu. f:ig~ .. -
raxı, Y~kıarken yüzüme baktı. 
G~z-~rmde arzuluı· parlıyordu. 
Rıbrtti tablô.yo, atıu ken bütün 
kadıulığile bana soR:u!du. Fl
sılclar gibi: 

- Size kar<::ı l aksızlık ettim! 
dedi. Belli mazur gprünüz. 

- Estağfurulll:ıJi ! ded'irrr. B ·n 
her emrinize itaate mecbur db
ğil miyim? 

- Öyle. söylcmeylniz. Her. 
ş?Y~e sizin de benim kacfar rc
Yınız olduğunu knbul edivo-
rum. · 

1 
- Bana alı~madığım bir sifat 

tevcik cdıyorsunuz. 
Karım, nu söıü..111ü f;imdiye 

k..;ı.daı: bende. yerle.Je.n, "madun
l~k~, fi~(tiılf1'en uog;:ı.n bir netıc:.e 
gıbı telaklu. ctınıiş olacak lti ba
na. karaı daliu rnillayn11 dav _ 
ranmak _suretiyle bu tesiri i2a
le edccegıni ZaIL"ll'tti. 

.. -: .. ~~l, dedi. Mesele dii-
~unaugunüz. ı.rih; deını r.•.. .· . 
1 li ow ,. o• . JJ\:11 sır.ı n 
~ze ııefomizi yaralhyacaıt hiç 
bır {)ey yapmanım. 1 

, Il~ !~a.d·~r asağıcl'tn ~ülcşme
Sı hı~ ışımc gclıniyorrltt. :Kendı 
kendune haz1rlndığı.m pl<m bu 
Eur~tıc suya düşmU~ olacaktı. 
~u .~tiliarla k!l.1".lmın tabammü • 
'lun? !mna~nerı kırmak için da
ha ilerıye gıtmck- lüzumunu :m~ 
ladun: 

-:- Uanım o.fendi hnzr0 t!eri 
ucchnLSiziııle nasıl ltouu. m;ıt ın~ 
zınt gc:!cccğihi bılınıy,-0rum. 
. - h.~rınızla, nasıl ko .,mnk 
ıcap edıyorsa be.nimle ovlc ko-
UU.Şursunuz. · 

- B~nu f.evkahlde bir mü-
SJ.adc gıhi tel5.kki edece'' im [ 

- Nic;irı.? b .... 

- Şi?1iliye kadar ben siı.e:-ka~ 
rım gıbı muamele edem ~<.liİn. A
ı·am1zda: daima bir. mesafe bı
:t~J~t~~z.. Siz, bir. a.salct kalesi' 
gıbt. ı~unız, ben de kal~ tlı. ,. u·ımn 
h_& _wınde idim. Bu ortaçağ kale
SltUJl köprülü kapısı b", tiirlü 
h~ndc~in ilzel"ine ynt:artı.k be
nırn s.~ze kadar yak! malôığı
~-a m;1.1saadc etmedi. Ifissivat 
ı~:ha.:1yle da~a ~u tan g{i _ 
ı .t~-tu~. Bugun. bıı:.dcnbfre 4en.
d_7kle,r~ l~Oldu~~ığun.ı, ltöp
rulerı ındırmeltlıgınıi enır.edi~or 
sunuı. Ve bunu da gene bir emir 
verir gibi söylüyorsunuz. Bw1n 
ıı.edı>n lüzuın gördüğünüzü bir 
türlü anlayamadım. Y ıışayış 1 

1.~r~ınuz<l.aıı memnun doğjl mi
i!ınız? 

. - ~.u memnuniyet müteka
bıl tiegı4 ben mcınnun olaa.ıuı siz 
tnernnun değilsiniz. · 

. - Benim mcınııuıuvetimin hiç 
bır el1emnııveli yoktu~r 'D... • . . ~ . ~n sı-
2ıme evlenmeği gözüme aJdılC -
ınn sr.mua aramızdaki karıkocu 
~~yatı~da. m.cvkiiıni tayin et. 
tı.n . llu cıhctı ı tı.t• 1·,·eı· •·· ,·· • • • .ı ı uuşun-

n~c:yım~, bunun i1tin hic üzülıne
ymız. Sız f>reıtscs Dilfikaıı hn 
ıwn efendisini.. ı..-~;..,., ı' -· 1. . . ! ~ ...... ve va de 
tnın vo ırumclısuuz. Si c kan 
demek bile helki benim içi11 ııa:ı~ 
elini bilmemezlik demeklir. çu11• 

kii sizi velirumctlik tahtından 
a~ağ-1 inrlirmeğe h:ı.klam yok; 1 
lt:z mevcudiyetimizi size sattık 
efendim... Anlaşıldı mı? Gel, 
de~iniz ~relirim, git dcrniniz gi
derım. O Jc .. ıdar; bundan fa;ı;la
sını benden ist:cmey'niz. 
~- bilfikar saraı'<lı. Jlidcfotlcnf.i -
"ı . d lU anlıyorum; bir uf-c'R gayret 

1.f ~ edersem elmaslı ~armakla-, 
ıı1d~ ?a.na kapıyı go3rcrecek. j 

N'inı .geçirmeme~ icı,ıı: 
--. 'f.'-. t , 

fa?:ı~ - 4 ve , dtxlım. U-cncien d:ılrn 
1 ''<ı!;ın · 
knı11~ 1 ıst:emeğc lnkkınız yol<. 

dutlar .Cl? aşamıy ıc~ i-ıım1~ hu
&.sale+· 1~ 1 tıde bulunı .yo: uz. Si7.i 
ı-· -.n tzu ..... . • , ., 

İlli~ct... en, SCl"ı 1,;, illZüCll 11.-ı;~. 
bıi1 o.;l\ [' . . 1 
~ <tk llJ' azamcttııızı cıı a.\ ır • 
~ılSe ~ıl benim ki.ı c~ogru de-

en ~Y~ızin tle bc~i ıııadcliliğim
~Lii!tUr t'ın:ı.ğn çalışnramz doğru 
ıaııUlıat · lliiınir; de mevkiim.izi 

ıa c: "Clim. 

f"KN 1 SABAH 
= smwwww:ı== :ım: = 

( E A ! 
~=~~-----.ıı-----------------------------=--~~~-------------J 

• rz!aTes:mfri~ka~No..,,. 42 SovyetJer yeniden r-Kısaf~·t' ~ş-, ıiek1ephrrde yeni 
nill;,~ taarruza geçtiler Ajans ffabarleri naıkanıara se~~g 1~!,~18,.~8~}.t 

bisin.iz. Arnmı~a. başlayan n:ı.ik ( Ba§ tarafı 1 inci sahifede) ttaJya.nla.ra. göre bir o.yWt 4 - Öğretmen okulları: 
P,akıaşamn ben başka türlü bir .tngili.z zayiat\ gelivormuş . Mesleki sınıflraın bütünleme 
ıstikaınet alacağını zannediyor- ların yapmış oldukları bir1akdın Rbma, 4 (a.a.) - Stcfani ajan- Lon.,,ı-!ll , 

4
.:;r(a.a.) _ Rus teb- imtihanlarına 1 eylülde başla -

dum. tesebhüsti esnasında Kı7..ı or u sının Uilalı·diı.tine gorc tngıllz ha- uı.-..., nıp 16 eylülde son verilecektir. 
- Rica: ederixn, dedim. Ev:velfı tayyareleri, iki Alman tayyare- va ordusu Temmuz ;ıyıııda 579 liğleri geniş mikyastaı bir hare- 5 _ Me~leki tedrisat okul -

m~na~a demeyiniz, Münaka.'}a si düşürmüşlerdir. tayyare kaybet.ııu:;tir. Bunlardan keti kaydetmediği halde Btitan- lan: 
musa.vı şartıur içinde bulunan - Baltık denizinde bir Alman 573 ü Afrikada ve Akdeni.zde "a: gaeeteleri bütün cephe. üze.. Bütünleme imtihanları ile ta-
J;ara, malısus b; .. ;""t·yft_..;ı,_ Bız· b ım t ım t·· rinde zıı.ukabfr. bir Rus tıa:ı.rru. . - lebc kayıt ve 1-buıun·· e 25 agus· -.. ..... . ........ 1 ~-. tahtelbahirleri atırı lf3 ır. dı.işürü üş ur. .ı:ı.a. 
mwı.,ır...."a edeıneyı·z Sız' ...,....•rı n d · t· zundan bahsediy_orlıir. _Nıtekım. tasta başlanıp 20 eyıw· de son ve """"~ · ... ...,..,. Sovyet ta1,..,.,.....,,leı·ı' tarafın- uşınan onanmasının zayıa • _ hf l 
ve · · · "'- J J ""'"' bu haberi Bertin resmı ma ı · .

1 
ktir ~raın.ız '-'\:ndeniz de itaat e- dan Köstence limanına yapılan şunlardır: le . ..;ı_ kab-

1 
erli 

1 
nece . 

der
1

""' · Mii ...... ı~ ..... a lı-·1...:ı.~ karı .. 6 t · h ·b· rı ~ uı Y_?r ar. ..- . 6 - T"1ebe kaı.;,uıu·· nn· tı'hanl--...,._ -~c ~ bı'r -1- e ..... .., .... ,.da ilci m:ominin 1 kruvıBVr, Ol'{>tı.o mu n ı, İ _ _ _ nil ~ ı.ı ... -
koca arasın·n· olur. CUUlJ._ ~ b..-~ ·--'t.r. A ıd g mL taiyan menabundcn ogre . ue:ı. ''an y-"-~ak uzc·· r.e olduguw ve di- 3 demL.Clil ve ~ y,a.ı. Hncı. e w. ""'- l l. t rı 

Ya b · 
1

'"' \,' .. L-....... J a.u.u ı ta digın. e nazaran u.~reş. ::ı. ' 15 ı- · ... ) - Sanat ~,,~ ı'ncaaat usta: o-• - < en oy.ı.c •ıW muna..,.~ gw er gemilere isabetli endahtlar 1 batmış, 5 la uva1.oı;e torpil. y- A bekl d k b - ,.. ' - ~ 
ıstıv_ o-~am. . . 2 , ıh<> nz". .. d tina. '11 etnmek 1 .. :ır zamnan- l·ullann", alına-k parasız ya-''Unıidıg'fi ır'Jrüln::üa4-..Ur. yare gumısı, agır ... ıv. uı, ~ t • '·' "'" 

-:- ~ dh bizim h.ıiıı ınümkiinl J ı ~ ';l." k.ru~·azör ve 5 to"pı.fo muhribine 1 fYı:-rde ki~ me ·r ~z~re -..~ tılı talebenin imtih~nları 20 a-
desılı..tü'. Norv~ç sa.hiHeri a'Qıklarmdaı bomba isabet etınhıtır. tngil.z ti- eke~ ıes~ :, __ . ~azı e~ın\ :ı~va 1 ğustosta yap1lacnktır. 

- 3~eıı 7 8 bin tonluk bir Alın~ g_emi&i caret t.losu, 45~.488 tonilfıtoluıt ~hen m.ı.~.uuş 1.r. u 1 ıse - · b) Lise ve orta okullara alı-
- Çüııkü karı kcc:ı arasımla. ba.tır.ılmıştır. Iltli gerru!. ı;ın ve ~vapur zayi etmiştıı. Bundan l.>aş- nın ~~ıuhtelkıf tef:Isırler .ru;ya.nınYdua 1 nacak parasız yatılı talebenin 

mi..ttHt!ı..c.!...~, iGira::, tcnkid gibi· Alman oı:dul.o.ınn:ı mübmımat k.a ss_ooo tonilatolW< düşman ti- en c:ı..n. a; ya ın ° anı Ruu.ur · - imtihanları ile s::m'at olmlları-
ş~y!erin v.ukuu ir;in evvela' ~e .. 

1 
giitfuım.ckte idi. caret ·ı:aplıru haı;:ım ugratılmı~- ~~· Y~osliı.v ve ft 'I?ulg.ar aha.- nın elektrikiçilik şubesi dör • 

vıs:rn.e ol•n"'lı Bi.,. d · ı..., k . l lı.sı Alm:nı:Iara.ı Wı derecede d .. .. ınıfl a alınara.I{ orta ~ . " . ,...., e ısc •.Jt.f. y.o . ü·~iincii bir ". "'d1nm lraı-bi tır. ·t +- .._ ı.fı,d' V Ma l uncu s arın 
- !·re .,;;yı:·lV01"<'Uil""? r.ı..,..,...} 1 ~ .JP ~--~~ l a. a.I:. ew..uem.eıu.:e. u·. e reşa. okul ffi'.":...ml"rlrun t'mtı'hanlan 

' ~·J u. • ·~ ...,.. · »." .. ' . t.f~ı?!>lfüsü Muiııaıip memle,Ifot fa!drn.,~• L B:tlk:a la.rd k ,,;,......,.,. ... 
- Hakiıt ;-i söylii~.oınım, c- " ~.:....- , .... ..,....... ıst bu sevahati • n a: 1 2 5 yıül tarihleri arasında 

f"-ndi B k . D" ak A:ınerlli="l ~-....... ı A~n:ıan faalihkiimünün ruı.ı-.:Jtl ve e • 1 ~ m. a. 1111.;! sı~drıha i:v:i Londrn, 4. (a.:ı.) - un . • Vaş,jngton, 4 (a.a.) _ ori.: . tini b' .. ek · · y::ı.pılac:ıktır. 
anltıt.nı:ı" ~in !.>.iz· misal aetire - ı Ş2.ll'., Londra.. saiılbıy.etliı ma.lı~il· Hariciye nezareti, birleşik A- vazıye ızzat "'Orm ıçın 7 - Orta okullarla liselerde 
yinı. 'l'amdılilhr1maa bÜyle da- !erin.de hakim ollın kan~te gore merikanm muhal'ip meınlckteıe.-- yapmıştır. Ye öğ'retmen okulian He bütün 
ime knv~:ı eden l<ar.ı Jtocal2r Aim.ın ı:~kumnndanlıg:,. S~~ ~ le işgal altındaki ınemlekeller mesleki tedrisat okullarında 
\'an: r.. B!ııbir:lemn~ k::tr.Rı llcrı:;e- yet ordtısunu.:ı .. m~~kı.vemeü.nıjl fakirlerine yardıın.. maksadiyle Alb h ft } k derslere 25 eylülde başlana. -
yi 

50Y1'"Irı.ak i~iıı hiç bi . fırsatı kırmak üz.ere Ul(Uneu bır yıldı- T1 32..82.3.9M dolı1r. t))pl.-ınuş olduğu- a a ı caktıı·. 
l:aaır!ll'.tz!tı.r. Bu "'İUi v:ak.'alaı: rr.m lıarbi hazırla.makLadti". Bu nu bilclirmcktetlır. Bu parolar, 
,\"alnı~ aca.l:mnda 7recmc..,· he.,.- lı lıkl ·1 l cdilı ~ek üzere ' l . h nda .. kili • Jr~esin y nımia dh ka~ga. ederler. azır ar lıml~ l. . [ Amerikadaki füıyıı- c:emiyPt en arp sonu icra ve erı 
l\oca:;ı: • Çcneıu t:utul(·un lcan !:, olduğundan, bır ho.ftadanberı ı tarafından toplanmtştır. 
di,;re bağır.ır. I\o.tıısı da.. ''ha'' ı:ı,·~- şark cephesinde cerey~ ede; ; Avustralya l>a.şvelillirun nutku Almanla .. •~-ti bi.r netice heyeti toplandı 
f;ertfıne..ıı·n ı.,...nıı•ı. ,, d:ye ,.11 ha'"_ muharebelerin nıümeyyız vas 1 ı ~ Melbounnc, 4 (a.:ı.) - Avus- , , ...-c:a 

1 
V 

""~·•L • •· "" ..,. ı.· I"" de · ı Anlrara, 4 (:ı.a..) - cra e-le Qo~eı:. Etın.lar.t işicl&'1ilec- li:.ı.kı- olarak dalia istikrarlı un• ~~ut: ftaly:ı başvel<ili dün irad ettiği e ue e menuş~er killer~ heyeti bugün san..t l6 da. 
k:-ıwn hu ciftitl birhı.·rl"rı'r.d"n .ı- ha.rebe hattınm mevcuu.ıye ı t bir nutukta ezcümle ~öyll? demi~- L d 

4 
( ) M k R f k 

· "' "' " 1 a·ı u·ı kted' o.•.ı_ ra •. __ a .. a. -.. os ova- ·Baaşvekalette Ba.şvckıl \.e ı km. nsu"',;J.•kin". 'nn lıu··ı,,medc....:ı,.ı·. iza ı e ı euı mo ır. tir: d - - 6 h fta 1 
·•'..l .. " .. Lı.... k ·un ogrenıldıgıne gore, a Saydamın riyasetinde top an • Fak<.ı.t üylc cl'-";llidk. Aksmn. er .,..,.,.... "B~e zaferler kaz:ındıraca .. uh b l d l 

1 . u Ru.9..ar A!ma.ı:ıln.n akla.tm~ bir devrctc giriyoruz. Fakat hfıla suren anudane m are e eı· en mıs ve ruznamesindeki mese e -
unca ılcisi a.'.T'ni yastığa bıı;ı ko· . 5ıonra mütecaviz Alınanlar şark teri göriişrnüştür. 

Y<.rlnr ve hu büylcea senelerce Luntlra, ~ (a.:ı:) - IDeyb ı büyük ölçüde mlllt gayretler saı·- eephe.sillde. kat'i bir netice elde j =========================== 
dcvo.m t'<.ler. İ-Ialb~ki vnlar iste- . EksP.rcsin Stokholm_tla.ki muha·ı ı fotınek ve fedakarlıkl::ır.ı kotırın- etmeğe muktedir olm:ıdıklarun 
mis ol~lat' a;r ::ıh.bilirlerdi. "Ha- biri telkrnfia bilfürıyor: lamnak mecbutiJIE!indeyiz.,. isbat etmişlerdir. Nihai cezadan F JK R A: 
yat1! dt:ğıl hır celıe ınem. diye Sovyet Ru~mn Iüzıl mey - kurtulmak üzere yaptıkları ü-
t:asvir- e· il lcri ya~yış tarzını. daLda..- "aptırdı1~ aEcltri manev· l Japonya m.id$iz gayretlere rağmen Al- (Baş tarafı Birinci sayfada) 
siit tip git.n ekte ne: ınulu;utL.rl o-

1 

rn: ve geçit rcsimlt?rindtm eski man.Iann \'a.ı.:iyetinin önümiız - rebilıyorsak, sen bu yangını da-
labilüili? Ayrılm~zıar. cocuK- tan~dan bu. meraı.U.me iştirak.. et S • hududunda deki altı ay esnasında gıttikt",e ha serin kanJa, daha mantıki 
ları bil,, oli.u: b'·ı.·le clt::le d!ıli- füı:reh. ecnebi attuıemilit.erleııini ı.yam feıia.iaşacağı anlaşılmaktadır. bir kafa ile, daha milli bünyeni 
~ (Hdı~e _.Ut.tirler.. Buntm se - aldhlmı.ş olduğu: Ber.linde res- ı falis.İefat vapıyor. Sovy_ e.t ordusu -~Uşman~ kuv. Garamadan seyrettirebiliyoruz 
b:!if; ıı....-<ıir. bilir.• ti~iuiz? .M:!.!hub- men söylenmektedir. . ~ Jı tl sı ncd f nden demek. Bu da inS'B.nlık bakı -
bet. lk;sı' <l"' bit ı..,·ı·ler.ı'nı· se\•ı· - · Bangkokı 1: (a.a.) - Reuter: ve ~Lenı ~:...!d uçMoskeo,:, ve' 

"' u "A:.f'"t l I ı 1"<l seneler yam m ... ~.. .... ınından bir vazife değil midir? Yl"ıt !ac. P>ttnun dal ~ bil' çal .ı:au e.lassıs ara ra, '11 ı Her ne kadat" ja.ponya şimdi· 
1 

. 0 ' le 
muhtelif ı:;;•kiHcri , . .::r.rdıu. Ben ce manevralar ve gccit resimleri ye kadar ıesıni bu: tehli~de bu- Kıefden uzakta tutmaktadır. Meseia; Hüseyin Cahid ne<: n 
ynlntı.! afı~ J:av.g-;.ıaı cıeJil, hattiı. icin hPp ayni eski funltlnrı kul- lunmamışsa da, Sıjra~ Man \ ~oskoVJ., 4! (~.a.) -.~eut~r okunuyor da Müseyin M'llhil 
d<ivüfi etlcıılori de oördtiın. B!r- l~nmıcılardır. Alman efkarı u 

1 
çukuo ve Nankin hük.functlcri~ Ad.J~nsının bususı muhabın bıl- yan çizlliyor? Anlanuyacak ne 

" · · Al "'e cllmnı'n ınyo;r· var? PsikoloJ"ik bir ihtbraç. Ca-birlerinc kn.•n.sıya \'lllara.k kfu. nııırnı;e.qı, man "' n . .,. ni tanım.ası icin iki tarat ara.sın s··za.' yıldırım 1 b' ed' . 1 .J 

k··u liali d w ı.d ;. zayı·atın · · o e ıar ı y ıncı ıı: ,;J sı·TJO'>"'i fikirlerinin, ciddi mü-falm ını cr,o .. ".Jhrinı· ......... ııltl .. ,...ı u c n e ugr: l};..• ' ' d · r m1 ıuiiı~a.kereler ce · j - ~ 
ı. - " ~•...uou •U k. ıtı w a ga.yetnt. -~ 1• mdur j haftasına. a;rerken Moskovnv~ talealarırun şusundan busundan nalde a.ğl y .. 1 nğlay~ öpii.)irler., mesulünün ım o ugunu sor - reyan ıgı ma u . . h. k' la o·h 'tt'k - j 

ba.rıştr1ar.. Buııl" r muha.b etin, mnktadır. 4:.ı.tiyle real.IBt bir tarzda. hareket 
1 

a un ? . n. ava gt ı çe cesa- değıl; a.ncak ya.zı.Jarındaki ince 
:.ı.::.kın .. a~ılamıyacak: ltndarrc;ck .Ho.rbm· ilk üc. ha.ftuuula. etmeği tasa.vvw:. ettiği de iddıa I ret' vcrıcı hır ms.bı;Y~t n!ınakta- afu.yia.rdan, nüktelerden, cinas-

.. ı ~ı · tl , ,1 b dilmekt ,~ :- dır. Alman nrnna~~md.'lSl nıu- j lan.:ia.o, isti'arelerden, im:ıla.rdarı ı;a:ıın. ... enm en 1Jirid1r..: v.e un- ... ı ___ -·'".''İ~• c 1.."Ull·. f.f k etr .. ..ı ı h lı -:-~ ı.. k ... 1 ... l .ııu:uıuı _,. c:;n1,1: müdh· ;.... .innon kuvve • ı va .ıı. ı.y eıu'.!n. evve. cep e 1 o.ğır ba...'} ca .ı.•ıu.c..ua ay:ı;pu.rın-arı- hizinu ~m· mrurım imkau .A d b' ~ :\.U ":r .ı:ı-ı:ı: te ı ı 1 w ı · ı · den 
yoktur. Çilnkü b.ız birbirimizi Moskova; 4 (a.a.) - "-'' a ır !erinin Siy.am!ll şark. hududla _ 1 ~gen~:_~~ . . m!z ~ı·mesı. azım dan, gillereır igne eyış crın 
sevmiy,oruz. defa çılfan "Komünist enternas rında t.op}.3.ndığı herkesçe ma. geldıgını ıddia etmektedır. Fa- ölün.i okunuyor. Arttk bana. (o· 

Krırım, y..Hzüme bakmacla.n yonal,1 mecmuası şöyle yazı - lümdur. '. kat bu. __ masal Alman halkı~ı l lmnmıyt'>ı-) diyenler, iddialannı 
seı t bır ta;vırla: yor: Siy.aııµn komşula.riyle dost beklendı~nden daha uzun su- ki.il&h.ıma anlatsınlar. 

- Ben, dedi. size karşı la- Rus Alman harbinin ilk üç kalmak için. elinden geleni recek .b~r m~are~ye lin~r - 1 Sıin~t olmuş ~ocu.ğu bile bin 
k , ı .ı .... ..., ı Al k P""'Hrı . 80··yıenmektı:>dir:. lamak .. ıç.ı.n say_ lenmışe benz1y~r.

1 
türlü tuhaflıklarla güldürmcğc ayu uegmrn, .cazı.. haftasında yalnız man ayı.p, ~~~ - O ..;ı;...ki \ k 

D .ı.. r ... -...: ............ -..... - numıızuc o..y ço c nazı çalışu-l:ır. Koskoca buruunış t!1'uıı.l cevap vcrmru: ları ölü, yaralı ve esir olmak bi a ola aktlr Fak.at cıO""-""t d·u·ny" "'unne·· t olmaktadır. hf'r 
- Sizinle aynı lııMle oleım.a - Al f ı- • Y c · ..;ı '.1 v 1 "" "' 

dığımdan dolayı çok mütecsbi· üzere bir milyona baliğ olmu.<_r I m~·n ransız Ruslar bunu itimatla k;ı.rşıla. • koca bir sütuh boyunca bunca 

Sayfa S 

Her Sa bab 
Avrupa çalıyor, 
parsayı A~ga 

topluyor. 

B ilmem sizin de dikkat na.-' 
zarınızı çekti mi? Avnı .. 

pada kıyametler kopuyor, mil• 1 

yonlar boğazlaşıyor, mamurel~ 
harap oluyor. Muharip ta.rafla... 
rın yalnız öiü olarak verdikledı 
zayiat daha şimdiden . mil.yo~· 
lar hanesine- çoktan enşmıştir. 

1939 Eyiiı.lünden beri d~~ / 
tayyarelerin ve hanlarda çar. i 
pışarak, düşüp paranrparça ola•I 
rak veyahut yanıp kömür hali.:l 
ne gelerek can veren tayyare .. 
cilerin tam bir istatistiki vücu• 
de getirilmiş olsa insanlığın btı 
korkunç liste karşısında kan 
ağlıyacağı ve dehşetinden do--
nup kalacağı muhakkaktır. ı 

Halbuki bütün bu feci didiş .. 
melere rağmen Avrupada galip 
ve ma<>Jüp henüz katiyetle tn. .. 
ayyün ° etmiş iieğildir: . y~a. 
muharip taraflardan bırıs1 şım• 
dilik müstevli vaziyetinde ise 
de hakiki galip ve mağlllbun a~. 
cak nihai zaferden sonra bettı' 
ola.cağı da aı,ıikardır. Bir nll'c 
maralı Cihan harbi de göster• 
mi§ti ki. cidalin deva.mı müdde
tince ilerileme veya g,erilemeıer: 
bir ınıı.na. ifade etmemektedir. 
a:td:esela o badirede Sırbistaıı AV• 
rupa haritasından tamamile ai-t 
lin.miş, Rum~yanın hemen he
men heyeti umumiyesi, Fransa .. 
n tn Ş;imal ta.n.fları ~man is• 
tilası altında kalmışb. Bütiiı:l 
bunlara rağmen nihai hesap 

örülmek üzere sulh masası 
ga.sına oturulduğu zaman istila 
ya· uğramış bu memleketler bfr ... 
denbire galip ve muzaffer maı.r .. 
l<iine çıkıvcrınUılerdi. 

* İşte milyonlarca cana ve mil.a 
yarları aşan maddi hasara. rağ• 
men AvTup:ı.d.a. galiıJ ve mağ-. 
lup henüz belli değil iken dün: 
yanın öbil:r ucunda, Aksayı 
Şarkta kan dökmeden, tek fi;. 
şek yali:mad:ın Japonyalılar mü. .. 
him kazançlar elde etmekle 
roeş~dürler. Hindiçinide da.ha 
~imdiden "doğ:ın güneş,, mcm .. 
le-ketinin kıı'mlZlh beyazlı ba~ 
r~ hükü.m.randır. Siyamın ~ 
yakında işgalinden bs.hsolmı
ma~ başladı. Felemenk müs.o 
temlekeleri. Rilipin adaları ha· 
rıt harıl müdafaa. hazırlıklariyie 
mesguldürlcr. Demek ki bir güı:ı 
ooıarın mı srrasuını geıeee~ 
den endişe edilmektedir. 

Su halde Avrupa. çalıp oyna4 

maktn fakaf parsayl Asya top
lama kt~dır. Na.sıl ki bir zaman-
lar da Asya çalıp oynuyor vo 
pıtrs:ıyı Avrupa topluyordu. 

fiın.. tur. Aynca 2300 tayyare ve (1 maktadır. ikı satır mlmh çok mu? 

- Ne c1emek? en iyi Alman tümenlerinin 30001 muRlnas~fiatı s 1 k't H f ~============:::::::=:;::=======================::; 
- Çünkü ben sL'.i sevmiyo - tankı tahrip edilmiştir. "' moımıs e us ar istan/Jol Fi at Mil rakabe 

rum. Kat'iyen sevenıiyeeeğiıni Mecmuaya göre Sovyetle-r bir İ (Baş tar.;fı 1 inci aahıfede) VOml•S.'uı, nundan 

A. C. SARAÇOGLU 

de anladığım için bu ha)ıatı bu olursa, bu mutil, hükfuneti is· imha ndifı·vor ...ıı :." 
şarllar içinde sii.ril{? gjtmekte liği ile Büyük Britanya; arasın- tismar hususumla Almanlar hiç 1111 liUI Jı 
bir fayda. t:uıavv.ur etmillorum. daki anlaşma, Hitler Alman l şüphesiz daha ileri gideeekler- 91 No. lu il5n: 

Dilfikar, hala beklediğim h~ yasının a:skeri ve siyasi. yalnız-' dir. 
reketi yapmı:v.ordu. Fakat son lı w be l tur r Londiaya: gelen haberler, Af. 
d:!rcce sinirlendi:i!ni anlıyor- gına se p ~muş • manlar..n Vichy ile tel<r.a.r mü-
dum. Birden bire -syağa kalktı. j Ha.rp 94t de bdmi.veoek zaker~ye bışlamıs olduklar.mı 

(Baş tarafı 1 inci uhifede) 

Dün gece eheır..m.iyetli tayyar 
re tesekkülleri Moakova. askeri 
hedeficrini müessir surette bon'\ 
balamışlaroır. 

ı - Ell<?rinde ıışağıda mi..ıfTed:'ıtı göstcrılıniş ofan ınuhabere mak~ 
mesı hulunanlar bunları en geç l l"'/94 t pazartesi saat l'T ye kadar 'rilll~ 
yete \reya kaymakamlıklara birer beyanname ite bildireceklerdir. 

- O halde! dedi. Bw1u ne- Londra, 4 (a;.a.) _ Alınanlari göstermektedır. Mali'ı.m olduğw 
den daha b~'?langıçta söyleme-! çok yakında: kat'i büyük mu _ üzeı:e bu müzak<::l'eler. Alm:ı.n,. 
diniz? zafferiyetler kaıanacaklarını ve 1 Sovyet harbinin başlııması üze -
.- Sizi'sevdiğimi de söylediği- . . W• • ı rinc inkıtaa.: uğramış~r. Alman.

1 !mi hatırlamıyorum: Anlamanız ı yakında Lcnmgradın dli.~cceın.ru j Fransız ınüzak.crelermde Al- . 
icap ederdi. ı haber vererek ahalinin endiJ?e• ! maııların takip eetıği gaye, ami· ı 

İkimizde ::>ustuk. l\.acımın ba-1' sini yatıştırma tesebliüsl~r.ine 1 ral Datliım Il'.tansız üı>..leri ile 
na.w knrşı y~ı.p:ıcağı muamelt.!y.i de_:am etnıektcdil'leı'. ~an Fi'anınz, filosıwu: bı~ sulh mü -
sog~ıkkanlılıkla muh:ı.l~cınc. et- pl?.nlan tahakkuk ctmemege de ıta.fab. alil.rak Jill.nanynya ter:· 
ti~jn~ :aıınetliyordunı. Keneli v::u:ı ebtiği ve evvelinden haberi ketmeğe ikna. etrn"'kte.n: iba.ret-
keudune... .. veruen ınuvaffakıyetlerin ifa,. tir. 

Gozun ayclın Fazıl! di- zanılması giuikçe geciktiği tak-
yord1uu. B.u muscle bu al~şam diroe Sovyet Rusyanın yedi ha.f Bazı! sefarıef 
l ! u:ana, lut1aca.k ... Y ayııı vab:le - ta içinde istila. edileceği liak _ı ra D ma-
rınıı to~layıp lıt:l'rlY.Ct Ufuk.la.-, kında Verilen teminat gibi bun· memur ., 
rın:ı d0gru uçacag:ım. 1 d Al efl : . - a•lan arinrıh:fıor B ta.ti ·1.. .. d a rm a m:ıu {arl wnurn.ı ~ 

u .' ı : u~unccme cvam e- yesinde inkis:ırl::ı.ra.. sebebiyet Anıtar. 4 (~a.) - Maar.t.E 
dcm.c.dun. haru~~ . . . 1 vermesi kabildir. Filli:ıkika.; .AJ- Vekiliğin1:len teBliğ edilınişt;ir: 

.. - ~a~.ıl; de~. Sızı bu delice m::ı.nların Leningrad lia.lfüını:ihlti ı 2 Ağ'µstos 194:1 furihli e"ıim- · 
~0~.eı·ı soyıum~ge sevkedcn se- iddialarını· haldı gösterecek o~- Iuırivct gn:z;etes.in<lc, Maarif \fo. · 

nle .
1
n1 ne ol.Uııgurıu pek güzel j tada hic bir em::ı.re yoktur. Sov: killıgm· ~- ce öı'Tı-ı>tı:nen!erin Halk - · n <lt m1. Şımdi size ı:ıöylc ·.., ö~- · • 1 · 

ğiı::ne d.ikkat_ er N · yecc· • yet teblig1cri cephenin lieycti evlerinde, hu.yır cP.mıyet ~rıude 1 

llıraa olsun c si~· ? ~ur~tl? 0
-; umumiyesinde zikre değer deği faal vazifü kabul! • etm1yerck \ 

bir aclnının lraa 
11 v 1a~ı~etimzı.le 1. şiklik voktur. Sovyet tebliğleri münhaiıt'.'ln mesleki mesaıler<le 

~ . e sa 11bı o1amı • bul ·-' emre<l'Id •· Y.~agını sı:r: <le nnlars1nız • ı cephenin heyeti unıumiyesind.e unır..;ua.rı.:ıun . .. 1 .. ıgı 
s~zınle ce~z:n cvJenn:ıediı~ Be~ 1 zikre değer değişiklik olmad~ğı h~nda: !JIL: havadis gorul -
Edcnmek: iln fut"al!ın muv r 1 nı bildirmekte, Alın::ı.nl:ır ısc müştüröw· · . H lk l . d 
kati ile olur. Siz o ıa.mau na, a- ı Sovyet mukabil liücumliı.rına 1..~retın.enlez;mtl ... -:-ı.n.dev erın.fe 

ı: k t tt' · l) · u - .. . ve lLJ.yır ceınıy.e: en e vazı e 
•;ata -a .w~ .ı~ız. .. ~ı~ heni karşı mukavemet gostermış ol- ıılmallirını menedici lıiçbir emir 
sevmecligJnızı so;vl_c.>.dıgt~ıe; hnı-ı ~nlarından başka bir muvaffa- tımiin. bulunmndıih bil-
dc bu muvafakatınız 'bır '1nnk- kıyet iddia etmemektedirler. Al X~· ın.: 0 

sat için y~pılı:ıış~· .. Bunun ne !?an pı·opag::ı.ndıası bir te.zad 1 !r. 
kadar ~efıl bır du.c;unce mahım- orgUsii h::ılinde işlemeğe devaml Aırnanfa!t' porte-
ıu oldugunu fökrar etır.~ktı~~ U· etmektedir. Çünkü Oir tavaf! - _k :i € h •; C Q: 
t<mıyar.unı. Demek b':nı sc-~~- tan tantanalı bir surette ve J .. 
diginiz h:ılde.p~ramı.n n:ı.tırı ıc:ın çek Y_aklntla büyük muzafferi- edeceV.-..ertnlŞ 
"evet!,, dedını~ .. Şımctı benda!l Y.e~lenn k:::zanıtacağl haber ve Moskova, 4 (::ı.:ı.) - Afi: 
kafi dereee:dc ıstıf:l<fo edemedı- rılırkcn digcl:" taraftan Berliner Tas.s a:jansı.. P'fitlerin Porte-
gınızı görerek ayrıu:mık i:;t:i. - N~cht.a~sgadcs ga?..etesi Alınan kizdc hücum etnır.:!k LiL.ere Frnn· 
yor"Bunuz. Rn.f;llm bır zengm m11letını bazı hayallednden sız _ lspu.nyol lıududı.uıfio. asker 
kadın bula.caksımzı onun para- ınabrum etmekte · ve Bolşevik tab.sid etmekte okluJu.nu huber 
sm1 ye:)rcbılmck: ü:in onunla.: CV- !iği mağlUp etmek zarureti kar- vermektcclir. 
l0n~cksiiz. E;.J-er. otlan da. İtil::ifa- şrnmda bidayette hazırlanan Daha şLrııdiden bit· çok fır-
de cdenıezsoniz bir ba~fo!ISlm a- planlar karıştığı için lıarbin kalarııı Bordeall.X' ile Bayonne 
nıyacn.ltsunz. 1941 senesinde bitemiyeccğini arasında tahşid edilmiş ofoduğu 

r:ArkCTsı var) itiraf eylemektedir söylenmektedir. 

Kiyenn i!JgaJine doğıu 
Stoltholm, 4 (a.a.) - 0euup 

cephesinden gelen sem haberle-
re göre Kiyefi zaptctnıek i.,;in 
bit.yük bir- haceket yapılmakta
d.ır. Almanların d::u kabul vo 
teslim ettikleri ve<ıhile bu mev 
ltiin sevkillcey.~ bakımından bü.
yük bir. kıymet yok ise de şe.ret 
ve.. haysiyet miilahazala.r1 bu 
hareketi zaruı::i k.ılm.akta.d.lr. 

Ankara, 4i (Hwrusi) - A· 
mınıika, İngiitw'e ve SOvyet Rus 
y.adak:i hayat pahalılığı dolayı ... 
siyle oralardaki sefa.ret memtıı:
larının masraflnw krşılmdı 
üzere üzere yüzde yirmi be~! nis
betin<l~ 'bir zam. ya.pılıuaısı.na 
dair lay.ihe; meclise gelmiştit": 

&irkin bir reeavüz 
' hadisesi 

(Ba:; ta.rafı 1 inci .ya,?ıfad<s ) 

sın.da kac;maktan başka. carc 
bu!.amamış!ardır. Ancak ka.(,lıı;,
lardan Hediye kaçamamış. g·l~-ı 
!eri di>n.:nüs, erkeklerle kırJa 1 
y.aı;:ayalıaz ·kalmıştır. j 

Müteca "izler Hediyeye zor.la I 
t:ısJ.ilutta bulunmuşlardır. Bl
rı:ı..z sonra vak'adan haberdar o
lan jandn.rına suçluları Hediye
ye tecavüz ederken suç üzerinde 
yakalamışlardır. Bunlardan ö .. 
mer kaGnııştır. Başın.dan ba.lta 
ile yaralanan genç Nii.mune lıa.e
tahanesine gönderilmiş, tecavüz ı 
edilen kadıu da tıbbı adli.Ye mu-• 
ayeucye se\'kedilmiştir. l 

1 - Manyatolu telcton c:m.ı.~:ı veya sahra tclefonuı. 
2 - 1 - 4 milimetre kutrundn brom: v~:ı bakı.r teL 
3 - 1 - 3 numara izalitör ctclgraf fincanı> 
4 - Anteıı teli c:RadyoUm:la kttJI:ııulen> 
5 - Potas kostik c:krıst.al b.ali.nd.e-. 
G - Kum pil ~ele!.onlal'a mal'lsus• 
7 - Anot bataryasr c50, !)O, 120, l~O valtlllk> 
8 - Kômür çubuğu d4 milimet.ı·e ll:utu.ı· 100 metre bo~ 
9 - Tutyn levha e0.66 millruetr~Lik \2 rmmara tutya Ievhadtın:J 
10 - Humu~u sani maııgane:c cto~ l'lalınde safiyet dffeCesi %90-IZ 
1l - Gn~fit toz halinde ~f,iyet dt!recesi 38S dan ıışagt olmıyae:ık. 
lZ - Oksijen kaynuk teli c3 - 4. mllimetre kutrunda• 
2 - Bcy.annamclere bu ıuı:ıiz.cntC>ııin adedi cinsi, mtlrtarı ve beyaıt .. 

naır.enin verildiği tarihte nerede bulundlıgu \'e sahlbınil\ kim olduğtt 
y auluııak:t!r. 

3 - işbu beyannoınelerin ylik:ttıda g6ste1'm~ ol::ın tarihe kadar ta~ 
yın edılmiş olan yerlere \•e.rilmeıı.ı. mıııt korunma kanununun \'ercliği sat 
liihıvcte istinaden ilan olunur. (6,W) 

Gümrülller aıuhafaza Genel/(. 
sahnalma komisyonundan 

112·12 lira 40 ku.ruş ınuhamrnen bedelle 2..l Aılustoıı 1941 perşemb~ gün(J 
sa:ıt l!i de kapalı zarfla 1222 ÇLfl er kundurası alınacaklu-. ill;: temiruıts 
IH-1 liradır. Ş..ırt.n:ıınc \'e nliınunc~i he.· g in koırıis]-Ond::ı giki.ılel.ıilir . .tstek
hlı.:rin krıpalı zarflarını en ı.!eç eks-ıltmc s:ı;ıUn..ıfurı bir s.;,at e\ \relin~ kadaeo 
(;hl:ıtn - Mumha!'lc aac.l.dc:si 5!! numar:ıh dairedeki S.:ıtm.alı113 kon.1is7onuna 
vermderi. (~IH-J) 

Ticjret Veka:eti iç Ticaret Umum Müdürlüğiin1en 
30 İki.'lci Teşrin 1330 tarihli "Ecu.cbi AnOniın ve sermayesi 

eı;hama müuk::ı.sım :;;irketlcr k:.ı.uunu.., hilkiimleıine tevfikan Tür
ki~ ede çn lıc::masına i~in vc:·ilmiş olanı Ecnebi şirketlerinden Stc
aua Romn.:ı.a ş;rketinin Tiirl,iyoumumtl ~ekili H. R. W. Atkins 
bu defa. müracaatla he<iz olduğu rotihiycte bin:ıcu, şirketin Tiirlti-. 
ye merl·:czini 1/8/1911 t:ırihindcn itib:ı.reı;ı. Konyad;:ı.n tı:t:ınbula. 
ııc:ı ldcucc~ğiıı i ve bu nakil dolayrnile şirkctiıl İstanbul Tfüi şubesi· 
nin aYni tarihte {1/3 1D1.1 de) merkez kadrosuna iltihak edec~ 
ğini ,;c rnezkiir t&li ~ubcnin l:lğvi dol:ıyısile. G. J. Kennerlcy'in 
tali ::;ube rn iidi.iıfüğü salii.lıiye~inc o.it Beyo~lu dördüncü noterliği.. 
nin 6008 nıım:ırni.ı ve 30 MaytS 1911 b.rihli vekfıletn:ımesinin 
hükümden salHt ol:ıca;ını ve l0,ll2/1940 tarihinde .Beyoğlu Dör· 
diincü Noterliğince tanzim olunan 15141 sayılı ve müdür sıfatlle 
icrayı fa:ılıye:t edecQğina dair olan vekaletnamesinin hükmü evvel 
ce olduğu gibi ıner'i ve muteber bulunacağını bildirmiş ve lazım 
gelen vesaiki vermiştir. Keyfiyet tetkik edilerek .kıınuni hüküml&o 
re uygun görülmüş olmakla ilan olunur. 

'--



RGELECI iBRAHiM 
Yazan: M. Sami Karayeı ____ __, ... 63--· 

-Abe, Tosun yok bu akşam ı 
be! . Hü men • ',a.nın kızgın bo
ğa...~ gib' IJ ı mı aldı gitti be!. 

Bu sözler üzerine ağalar, 
Tosun üzerinde konusma.ğa 
ba~ladılnr: 

- Abe gitsin be! .. Ondan peh
livan olmaz be! 

- Hafızın dediği gibi o, iske
led sırık hamallığı yapabilir 
be.!. 

- Tehey! Hepten kalp be!. 
Bu, sözler Deli Hafızı büsbü

tün deli divana etmişti. Her -
ge)ecl de olduğu yerde duramaz 
oI.ı.nu~u. 

Nihayet, Deli Ilafız söre ka
nştı. Çünkii ağalar bahsi uzat
mı lardır. Deli Hafız: 

- Olan oldu. Bırakm şimdi 
Tosunun lafını nğalnr be! 
Ağalardan biıi : 
- Ne o, Tosun mu yoksa 

seni Uzdü? 
- Ne oldu ise, oldu.. Başka I 

lii.f a geçelim~ . 
Deyince, ağa, lbrahime dbne-1 

rek: 
- İbram, yoksa sen de mi 

Tosuna üziürnüş bulunuyor-
ırun? 

Demesi ü.ıerine İbram, patladı 
ve: 

- Elbet de üzUldüro .. O, ~ok 
iyi bir delikanlı idi. Tosun, bu
lunmaz bir adamdı. O, pehlivan
lı~ı pekala öğrenecekti. 

Dedi. 
Ve, sözlerine şunları da Ua

v~ etti: 
- Ben fazlasını bitmiyonım • 

Her halde o, kovuldu ki gitti. 
dedi. 1 

Bunun üzerine Deli Hafız, 
meeeleyi açtı. Hata ettiğini iti
rıct' etti. Hcrgcled, t.amamiyle 
vaziyeti anlamıştı. Bunun iize
rine, ustasına hitaben: 

- Usta, yapmıyacaktın' elin 
garibine böyle muamele yapılır 

mı? 
- Oğlum, görliyoıımn çok 

müteessirim.. Oldu bir kere iş.. 
te! .. 

- Usta, mağlfip olduysa ne 
.olaca..lttı:?. 1 

- Oğlum, ha.mal gibi gUre.,ti. 
Hiç hasmının vaziyetini kontrol 
etmiyor, hab~e dövünüp duru
yor. 

orta güreşini bekliyordu. Ha -
fızla İbrahim.in güreşi heyecan
lı olac&ktı. Seyirciler hemen he 
men iki taraf olmuştu. Bir ta
raf İbrahim galip geleceğine 
emindi. Diğer taraf da Kadirga
lı Haflzın büyük ortayı kurtara 
cağına kanidi. 

Deste gilreşlcri bitti. KüçU.k 
ortada tamamlandı. Sıra büyük 
ortaya geldi. Cazgcr davul ve 
sunıaları susdurdu. 

Ya bağırdı: 
- BUyük orta.ya bir çift gil

reşimfz var.. Ezerooll tbra.mla, 
Kadirga.lı Hafız .. 

Bu sözlerden sonra da: 
- İbram Hafız meydana!. 
lkı pehlh·an zaten hazırlan -

mııj bekhyorlardı. Hergeleci, 
ustasının elim nlclacele öptü. 
Biraz daha heyecanlı idi. Oldu
ğu yerde duramıyordu. Bir an 
evvel meydana koşmak istiyor
du. 

Kadirgalı Hafızın da heyecan 
lı olduğu görillUyordu. Her iki
si de hızlı ve heyecanlı pehlivan 
oldu?;u i<:in tavırlarından vazi
yetleri malum oluyordu. 

Her iki pehlivan, yağlanmağa 
bS?ladllnr . Bütün gözler onlar
clıı. idi. Her ikisi de gayet itinalı 
yağlamyorlardı. 

Ca7.gır, güreşçileri şöyle tak
dim elti: 

- Ezerceli İbram!. Büyük 
ortanın Kırkpınar başıdır. 

- Kadirgalı Hafız, büyUk 
ortaya meydaiı okuyan bir peh
livandır. 

- Güroş kıran kıranadır. 
Hariçten kimse güreşe müdaha
le etmesin .. Suya gitmek, göz 
sılmck, yağ tazelemek yoktur. 

Dedi. 
Jl::ı.vul zurnalar acı vurmağa 

başladı. Çingene davulcular ve 
zumacıJar pehlivaııına göre ha
va çalarlardı. Onlar, pehlivan
lan Lir pehlivandan daha ziya
de tanırlardı. Ortaya iki mü
hiın pehlivan çıktığını biliyor • 
!ardı. 

Her ne kadar bunlar baş 
pehlivan değiller idfyse de baş 
pehlivan narnzedi olan pehlivan 
Jarrlı. Sonra her ikisi de hızlı, 
atak, oyunbaz delikanlılardı. ~ 

Çingenelerin davulları zur
naları ortalığı çınlatıyordu. Bü
tUn seyirciler davul ve zurnala 
nn ahengi karşısında oldukları 

·yerde hıza ve heyecana gelmiş-
lerdi. 

- Usta, senelerce Kara ku· 
cak yapmış bir pehlırnn: B!li
yorsun ki, yağ güreşi bUsbiıtiin 
ba.şka bir iş, kolay kolay. Eli 
yatmaz bu işe onun ... Fakat, bir 
de yatarsa onu meydandan kim 
ee çıkaramazdı. 

- Dedim ya, oldu bir kere Her iki pehlivan, gayet gü-
oğlum !. zel hu~ ~-revi yaptılar. Fev-

- Sonra, Tosunun bize hic: kalide çevik çırpındılar.. Her 
ziyanı yoktu. On parasız köle ikisi de kendini göstermek isti
gibi çalı§an bir adamdı. Bütün yordu. 
eyin i.şlerini o, görüyordu. Hergeleci, ayak parmaklan· 

- İstanbula döndUğUmüz za- nın üzerine dikilmiJ bir ceylan 
man onu bulu~. Ben gönlümU çevikliğile havalanıp sıçraya.-
Y!-P&nm.. rak dönüyor .. Ellerini bir yuka-

Bu, eöz her ikisi için bir te- rı bir aşağı hareketlendirerek 
selli ve bir ilmi<l oldu. İki gün oyluklarmn. seri ve keskin vu
eonra fstanbula döndiiklerl za. 141lrak ses çıkarıyordu. 
man Tosun. hemşehrinin yanın Kadrigalı Hafız da İstanbul
da arayacaklar, bulacaklar, a- lu olduğu için huzur peşrevinin 
lıp götUrcceklcrdi. daniskasını biliyordu. Arada 

Yemekten sonra ciddi mUbe.- sırada dizlenerek ve elini kal -
haseler oldu. Kadirgalı Hafız binin üzerine götUrllp masajlı
üzerinde duruldu. Hafızın duru yarak huzur selamları veriyor
mu mühimdi. Hcrgelecinin ya.- du. 
pacağı güreş çetindi. Hergeleci, İstanbul ve huzur 

Deli Hafız, Hafı?Jn gltreşini peşrevini ustasından bütün in -
adım adım takip etmişti. Onun celiklcrine varıncaya kadar öğ
ne biçim gUreş ta.biyesi tuttu - rendiği cihetle o da, açmazlar 
ğu nuve teknik durumunu epey- da Hafızdan aşağı kalmıyordu. 
ce kavramıştı. Hergeleciye, bu • Pe.~rev, epey~e uzun sürdü. 
bapta uzun uzun dersler verdi. tki pehlivanın helfıllaşmaları da 

Hergeleci, ustasının verdıği baş pehlivanlar gibi cakalı oldu. 
dersleri dikkatle dinledi. Hatta Güreş bir anda büttin hızile 
ustası amel~ olarak elbise ilel başladı. Her iki pehlivan da 
bazı oyunlar gösterdi. birbirlerine durmadan hücuma 

Kadirgn.li Hailzın girişlerini bat}Jadılal' .. 
Hergclcciye tatbik etti. Bu gös- Hücumlar, çok sıkı ve sert 
tcrişle:r Hergeleci için fayda.il 1 oluyordu. Bh·birlerini kaptır
oklu. ınıunak i_çin en ince manevrelcr 
• Hafızın. ~apraza gınşı QOk oluyordu. a . 
ustalıklı tdı. Çapraza girer-ken Her iki taraf mr oyundan dı
olan hasmın& gövdesilo vun.ı - ğer oyuna geçiyor, bir an bile 
yor hasmını scrscmlettp dağı- nefes almam adan birbirlerine 1 
tıyor ve bir anda bu dağılmadan salıyorlardı. Tam, on beş daki-1 istifade ederek tek çapraz bu -1 ka ayakta iki pehlivan şiddetle 
dayıl.rak kolaycacık hasmını 1 ve ROP h11Ja birbirlerine hücum 
altına a.Jıyordu. ettiler .. Çaprazlar, kaz kanat -

Deli H.~ı~, J;Iafıztn bu, ~ek lan. Dalmalar birbipni velye-
çaprar. gı:'~ıne ım~eım~~.Li. Çok diyordu. · 
ustn.lıkh ıdı .. ol~gu g;ıbı h_!l~ - İki tarafda birbirlerinin oyun 
ma ~aprn:- gınnıyordu . Göğsılc Iannı meharetle defediyor. di 
~ıııp dagılıyor ondan son~ ğer oyuna geçerek lı~um edi
bır qırpıda oyununu tatbik edı- yordu. 
yordu. ,. D 1· H f b v J k 

Deli Hafı?. Ilergfll...eciye bu, e 1
• .n 1

'\, av .. ıı:_q . ur~rnş, 
giri"leri göster<li. Sonra Hnfı- k~lı dık , ~ gL !t·~ı ~kıp ~ 

.. · d d diyordu. Gurc.<?ın 'UlbıyC3ı aşı-
zın bı.z.ı huncrlen aha var ı. , .... rdı H 'k' l li ı bil 
Altta !ken hMmmı birdenbire AK • er ı ı pc ı ~a.n c a .. -
bos~htyor.. Hıunm boşaldım cm~ ediyorlardı. Mudafaa gu-
?.minederck nJttım kıt.lkarke:n reşı yoktu. 

Arkası ,·ar 
boz~u: cfüzt-:ı kaiiueınclan istifa- ==================== 
rle ederr.k dc•-h'll mi.\lıim bir o-1 
vun!a. l::a.nıyn?'lh. 
• Hcrgdc.'<:.l, U!<' • •1ntn tarifle
rinden ve oyu..,· Ln tatbikinden 
mühim şeyler tsğrenıil. Yarınki 
~'l"efl için epeyce fikir sahibi 
oldu. 

• • • 
Giireş 1airulmuştu. Davul -.:ı .. 

Dalar vuruyordu. Herkes b4tyi1k t 
• 

ZAYi . 
tklnci süvaı·i tirowni, 22 inci sii

vari tupyı ._'i :ı,cı silv. ri alayın

dan Rlmış oldııfıun tcı his tezkere
mi -ıayı etüm. Yenisini alacagımdan 
eskainin hQlmıü yoktur. 
~e Askerlik ııubesinde 

kayıdh 127 doğumlu Mustafa 
Qjlu Mehmet Çakar 

RADY.QJ1 

5 Ağustos 1941 1 
7.30 Program 18.30 Serbest 
7.33 Müzik 10 dakika 
7.45 Haberler '.!8.40 Müzik 
8.00 Milzık 19.00 Konuşma 

8.30 Evin saati 19.15 Mil:dk 

* 19.30 Haberler 
12.30 Program 19.4!1 Şarkılar 

12.33 Türkçe 20.15 Rndyo 
plAklaf gauıteal 

12.4!1 Haberler 20.4!1 Müx.ik 
13.00 Türkçe 2.1.00 Ziraat 

Pllk~ takvim! 
13.1!1 Müzik: 22.10 Saz eserlt 

* 2.1.30 Konu~a 
21.4!1 Fasıl 

18.00 Program 22.30 Hnberler 
18.03 MUzik 22.45 Cazbant 

2Z.5!'1 Kapnnıs 

Uzak şark hava 
hareketleri 

( Baı tarafı 2 inci sayfada) 

zaman zaman faaliyetile müş -
kül olur. Şu halde harp uzun sil 
recek bir yıpratma harbine 
müncer olur. 
Japonyanın en bilyük ihtiyacı 

petroldilr. Eğer kafi stoklan 
yoksa bu yüzden müşkülata uğ
rar ve harbi göze alacak kadar 
ileri gitmez. 

Orijinal harp: Bunun nasıl 

:! EN 1 SABA.R 
• - 4 

Bando mualiimi ve elemanı ahn~~ 
Demir çelik gençlik kulü 

başkanlığından 

~HAZ~~ ETi YUSUF 
il. iLE C;_l!;;i.;ER -~ZELi ZÜLEYHA 

Oençllk klübil bandosuna 2 lira yevmiye ile nşağıda yazılı Alet.14 1 

eleman alınacaktır. Taliplerin &kert handolanl::ı hı .... met ctmie olmaları ve- Yazan Muharrem Zeki KORGUNAL 
y:ışlamun 40 dan !azla olmaması şarttır. --------------·_;:,_..;..:..:...=..::...:..:....:.= - 47,; 

Bu evsafı haiz olanların !ki kıta Iotcıitral ve ellerindeki vesaik ile Si2e, rilyanızın tabirinde dalmıştı. Yanında şarap~ 
klUp başkanlığına müracaat cbneleri. Aciz kaldığımızı bildirmekle mü başka kİD18e yoktu. Şarap~ 

Aynca 6!'1 lira aylık ttcrotJ.e bir de bando mualllmi alınaca!ından b'u işe teessi.fim!. &fendisinin bu haline ~k üıi l 
talip olanlann da 2 adet :Cotoiraf ve Tesaiki ile kliip be.okanlılına xnOra- Dedi, ve ellerini uğuşturmağa 1Uyordu. Bir 98.1"0 !>ulup '1', 
caaUan 11An olunur. (663:?\ ı ~ladı. meraktan Jru~ can sP 

Tronbon 
Saksifon 
Davul 

s 
1 
a 
ı 
1 
l 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve dnsi aşali!ıda yaz.ılı bei liste 

muhtevıyatı malzeme, her liste muhteviyaU ayrı ayrı ihale cdflmck ittero 
ve kapalı zart usulü ile 20 Ağustos 1941 çar"M'!bn günıi saa\ 15 de Anka
rada Umum MUdUrlilk binasında toplanan merkC'z 9 uncu komisyonunca 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat temlnafüm ile birlikte kanunun 
tayin ettit?i vesikaları ve tekliflerini ayol gün saat 14 e kadar komhyon 
reisliğine \'ermeleri hlzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Haydarpı:ışada Tesellüm ve Sevk &elliğinde 
ve Ankarada malzeme dairesinden temin olunur. (6591) 

Liste I 
No. aı Malzemenin ı.mr 

Muhammen 

Bedeli 
Lira 

Muvakkat 
T~lnatı 

Lira 

• Firavun, kulaklarına inanamı- yordu. DUşünüp dururken ~ 
yordu. Bir rilyıanın tabir edile- denbire Hazreti YllSUfu ba.P-; 
miyece@ıe nasıl ihtimal verebi - ladı. Gözlerini sevinçle par~.Jı 
lirdi? X oksa hayumz bir ne- rakı --1 
tice almışlardı da söylemekten - Buldum, buldum ı.. J 
mi çclrinlyorlardı? Bu ~· Diye be.ğırdı. Firavun 
genliğe ne lüzum vardı T FJra - üetle başını geri çev.irdl. 
vun onlardan mutlaka hayırıl slni daldığı tefekkür fil~ 
bir netice beklemiyordu. Ha- ayırdığı için şa.raptarı payla 
yırlı ela ol.c;a, hayırsız da olsa dı; 
rüyasının tabir edilmesini isti-ı K00 sesı· · k" tah ' - ......, nı, lıS ... 
yordu. Sonrn mcrnk edrrek ı::;ord 

Reyyan ibni Velid, artık sar- - Buldum, buldum, <liyoı 
h~~ değildi. Müroe&;illn mi.istet Ne kaybettin ki, ne buJasın ! 
veya menfi hiçbir şey üade et- Şara.ptnr, ayni heyecanla 
meyen sö~eri üzerine ayılmıştı. vap verdi; 
Normal bir adam gibi kalktı, gi- _ Rüyanızı tibir edecek 
yindi. İhtiyara yer gösterip o- ı risini buldum. 
turmasıru işaret etti. Kendisi 
de yanına oturdu: Firavun, ş~ıı-aptarın yakas 

- Ürkekliği bırak, dedi. Şu f,arılw: 
anda kendini bir Firavun hu- - Gercck mi ı-:öylüy<lrs. 
zunında addetme. Alelade bir O{'dbnht! Eğe!' yalan söyledi 

tan:ıhkuk ederse seni cel • 
Mısırlı ile nasıl konu.cıuyorsan VP! iı·ım !. 

olacağını tesviye etmek için ha ı AUıtı cerrrıhiye 
rekat planlarrnın bilinmesine 2 Amellyathnnc masaları ve te-

5.815.00 
ıo.000.00 

421.13 

benimle de öyle konuş. Rüya
mın tabidni açıkça. söyle! Söz 
veriyorum ki dcla.Iet ettiği ma
na uğursuz ise size hiç bir za

Şa.raptnr korkmıyordu. ff 
rctı Yut;ufun t.8.biı ve tevi.l~ 
mindekı derin vukufuna in 
yordu. F'akat şimdiye kadar 

1.500.00 
ihtiyaç vardır. Bu harp u- ferrüatı. 
sullerindc Giridde olduğu gibi a Muayene ve pansuman masa~ 27S.75 
hava kuvveterintn bilyük rolü o ları ve teterrilatı 
lur. Esasen hava kuvvetlerinin ~ Kilçük sterilizasyon ciluızları 

8.650.00 

47t.25 
bugünkü kudret ve kabiliyeti ve te!errüatı 

uso:oo 

karşısında artık donanmanın 5 Fizik tedavi banyoları ve te-
serbeSt hareket etmesi karaya lerrüatı. 

4.905.00 367.88 

asker çıkarıp onu himaye etme- ==-================================'===========~~~ 
si pek müşkülleşmiştir. Netice-
ye varmak için 7.a,yiata ehem -
miyet vermiyerek her iki taraf 
açık döğiişürlerse o vakit pek 
meraklı harp hareketlerine şa
hit olmak kabildir. O vakit der 
nan.ma tayyare gemileri refa -
katinde bir deniz ve hava harbi 
şeklinde döğil.şecekleri gibt, ka
ra orduları da tayyerelerin mö
za.heretlerine karı§lk olarak 
çarpışacaklardır. Fakat acemi 
boksörler gibi açık döğüş ekse
riya yapılmadığından uzak şark 
ta muhtemel bir harp bazı far:k 
!arla garp cephesi ve Atlantik 
de devam eden hava taaM"UZları 
deniı.altı ve korsan harbine ben 
zemesi çok muhtemeldir. 

Netice: Japon hal·a.cılığı A
merikan İngiliz ve Rus havacı
lılıklar ile boy ölçüşemiyeceği 
şüphesiz ise de Rusların ve 1n
gilizin meşgul oldukları ~ı.ı sı -
rala.rda Amerikan üslerinin u
zak bulunması Japonlara cesa
ret vermekte olsa gerektir. Çün 
kü ~k uzaklardan gelecek bom 
bardıman tayyarelerile ha.sarat 
ika edilebilir. Fakat harp bit
mez. Garp cephesinde daha ya
kından yapılan bombardıman
lar da bunu göstermiştir. 

!~te uzak şarkın hUBUsiyeti 
budur. 

İnhisarlar .!:!: Müdürlüğünden :I 
Cinsi Mlkdarı Ekel~e ,ekli 
Sakız 2500 Kg, Paza.rWc 
Lit3Pon 2000 > > 

--~~~--"--~~~~~~-

1 - 29/'1/941 tarihinde yapılan eksiltmesinde talip zuhur etmediğinden, 
yukanda cins ve miktaı-.ı yazili ik1 kaı.tn mab:tflle iUtname ve nilmunesi 
veçhilc pazarhkla sabn alınacaktır. 

2 - T'a;miık 8/8/1941 Cuma günil saat 10.30 da Kabataşta Levazım 
i\lbemiz alım komisyonunda yal)llncaktır. 

3 - Şartname sözil geçen şubeden bc-delsfz alınabilir ve nümune aynt 
yerde görUlebilir. (8623) -

Beden Terbiyesi lstanbul Bölgesi 
Baıkanlığından 

Dolmabahçede yapılacak tıWn.li stadı için Bedf".n Terbiyesi Genel 
Direktörlüğünce 1295 tarihli kararname hiikıimlerine tevfikan umumi 
menfaatler namına istimlakine karar :ılınan gayı:i mcnlrulUn takdiri 
kıymet muamelesi için dalmt encumen!n 25/6/941 tarıhll tçtim:ıında teş
kiline karar verilen komisyonumuz 4/7/1941 ve 7/7/941 tarihlerinde ma 
hallen yaptıfı tetkiklerle rnadam Tedeşi ile evlAU&~na ait bulunan ffbu 
arazinin toPoğrnfik vaziyetine naz.aran heyeti umtimiye-sinin rnilt2addit 
parça üzerinden ayrı ayn kıymetlendirıldiği vE'rgj defterindeki kayıtla

rının tetkikinden anln.şılmış bulunına~ına ve istimlaki mukarrer olup ev
raka '-bağlı harita sarı boya ile işaret edilen 2400 metre murabbaı saha
nın •Askaraga, cad~i üzerindeki cephcsilc gazhaneye bitişik büyük 
kısmı mevzuu bahsolduiuna göre bugünkü alım ı;atın icaplarına göre be
her metre murabbaına beş Ura kıymet t:ıkdirine karar verilmiştir. (6629) 

Umwnt meclis azaları 
Allkadarların nazan dikkatine ar zolunur. 

rarım dokunnuyacaktır. 
İhtiyar m~il, düzme bir 

tabir ile Firavunu aldatıp ya -
kasını kurtarabilirdi. Fakat, o 
karakter sahibi bir insandı. Ya-
lan söyleyemezdi. Esasen arka
~ları da kendisine hakikatin 
haricine çıkmak salahiyetini ver
memişlerdi. İlk cevabında ısrar 
etti: 

- Hakikat budur. Bütün 
gayretimize rağmen rüyanızı 
tabir edemedin. Aciz kaklık. Ac
zimizi itiraf tXJiyoruz. 

- lnaıunıun! Her rüyanın 
iyi veya kötü bir tabiri vardır. 
Siz de benim rüyamı tabir etti-, 
niz, amma müteessir ola.cağunı 
veya hiddete kapılarak size bır 
fenalıkta bulunaca.ğunı zanne
diyorsunuz, söylemek istemiyor
sunuz. 'J'ekrar ediyorum ki ben 
sade<>e meraktan kurtuhnak a?.r 

mindeyim. 
- Hakkınız var devletlim! Ne 

yazık ki rüyanız hiç bir rilyaya 
benzemiyor. 

- Rüyamın diğer rüyalara 
benzemiyen neresi var'! Bundan 
dnha açık rüya tasavvur edil~ 
bilir mi? 

- &lilemez.. Fakat riiyanız 
tAbire gelmiyor. Nehirden ye
di semiz sığır çıkıyor. Bu, bel
ki bir şeye delalet eder. Sonra ' 
<Ja yedi zayıf sığır çıkıyor. Bu
na da bir mana vermek kabil
dir. Lak.in sığınn sığın yutma
sı pek acayip! Gayet manasız! 
Sığırlar birbirlerini boynuzla -
yarak öldiirscwrdi. Hiç de aca-

nu niçın hatırlamamıştı? B 
sus ki o, kr:ndisinden tav~ 
takbındc bulunmuştu. "~ 
Firavıın.a hatırlat,, diye rica :1' 
mişti. Heyecandan titriyen v. 
~le: 

-- Ev benim devletli efe~ 
diye söze başladı. Zındanda )"J 
di senedenberi bir deıikal~ 
yatıyor. Bu, İbra.nidir. As 
hür olduğu halde kardeşleri 
rafmdan köle diye satıbn~ 
Yedi sene Potif arın bizme · 
de bulunmuştur. Nihayet&l 
leyharun gadrine uğra.yarak 
fehdisi blra.fından zındana a 
mıştır. Zında. .,a ayni ~ 
girmiştik. MahkılınJann ril}'J 
lanm tabit' ederdi. Ben ve 
daşım çaşnigir, bir gün onu· 
tiha.ıı etmek hevesıne kapllıııf: 
birer düzme rüya söylemi~' 
Düzme rüyalanmıı.ı hakiki ft" 

ya gibi dinleyip tabir etti~ 
nim üç gUn sonra aff'mıza 
har olarak tahliye edil~ 
Mki vazifeme döneceğimi, ;1~: 
dafiJJllın da asıl~cağııu bi · 
Dedikleri ay..,cn çıktı. Eminiııl 
Pizin rüyanızı da. tabir eder. :Jlll 
mfr buyurursanı.7. gidip kerıu"'! 
t:ine nakledeyim. 

Firavun. hir türlü manın,J 
istemiyordu. Bunca meşhur rıı 
abbirin, kahinin, sihirbazın, ıIJ 
neccim ve alimin tabir edem 

Fatih Birinci SUih Hukuk mah
kemesi Satıı memurluğundan: 

Saim ile Yusufun yarı yarıya uh
delerinde bulunan Mevlevihane ka
pısında Melek hatun mnhallcsinde 
Camii şeri! sokatında 16 No. Jı bir 
tarafı Mustafa o~anın hanesi bir 
tarafı Şakir baba verese1crinin hane 
bahc:cııi ve bir tarafı Hatice hanım 
vereselerinin arsası ve tarafı rabil 
tariki Anı ile mohdud (!'100) lira 
muhammen kıymetli vakıf Jkl oda 
blı· hcltı ve 20 kadar meyva ağacı 

bulunan bahcel! ve bahçede bir ku
yuyu h:ıvi olan ahş.ıp ev l.zalci şüyu 
zımnında açık arttırma suretile ati
deki şartlar dairesinde ve tapu kay
dına göre mahkeme b::ış kfıtibinin o
dasında 16/9/941 tnrıhfnc musadif 
aalı günü satılacaktır. Satış saat 14 
den 16 ya kadar o günü muhammen 
kıymetin % de 75 şlni bulursa ihale 
edilecek, aksi takdirde en son art
tıranın taahhüdli baki kalmak il.zere 
26/9/941 tarihine mDıadıf Cıima 

günU ayni saatte ve ayni mahalde 
satışa devam edilerek en çok arttı

yip olmazdı. Ba.şa.klar da öyle .. 
Hülasa, rüyanın ipe sapa gelir 
tarafı yok. Biz; aslı, hakikati 

111 olrnıyan ıman.asl7., batıl rüyala
rı 'tabir edenler de bulunur. On
lam inanmak caiz ise sizi her 
halde meraktan kurtarırlar. 

ği bir rüyaya alelide bir z1"! 
dan mahkumu nasıl mAna ~ 
rebilirdi. Bununla beraber, ~ 
raptan göndermekle bir f!!11: 
kaybetmiş olnuyaca.ktı. Ona~ 
te<liği müsaadeyi verdi ve d~ 
ki: 

- &ayet rüyamı tabir etJJlıf' 
ğe muvaffak olunıa yanıma bı:J. 
dönme, o delikanlıyı da getito 
Bir dcf a kendisini göreyim -' 
sözüne inanmak caiz olup ol 
mıya.cMlna kana.at getireyim. 

ranA ihale edilecektir. 
1 - İşbu gayri menkulde 'mfüec

ccl ve gayri müseccel hak sahipleri
nin tarihi llfuıdan itibaren 15 gun 
zaründn vesaiki ile birlikte memuri
yetimizc müracnaUan lazımdır. A'ksi 
takdirde gayri müseccel hak sahiple 
ri paylaşmtıdan hariç kalırlar. 

2 - Satış peşin para iledir. Me
mur knnunl mehil vcrcb!llr. 

3 - Bedeli ihaleyi milşterı :rnia
dında veremezse ihale fcshedılerek 

gayri menkul yeniden arttırmaya 

çıkarılır ve ararlaki fark ve ı.ar:ır 
bila hüküm müşteriden alınır. ı 

4 - thale tarihine kadar vergJln 
hissedarlara % de iki buçuk telUıll

ye ile 20 senelik vakıf tnvız bedeli 
mu. teriye aittir. 

5 - Arttırmaya iştirak edecekler 
o/. de 7 bu~ nisbetinde pey vere-
ceklerdir. • 

/(üçük tasarruf 
hesapları 1941 
İKRAMiYE PLANI 

KEŞIDtrER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 
1 AOustos, 8 lklnclteırln 

tarihlerinde yapılır. 

ASI 
1941 iKRAMiYELERi 

1 adet 2000 Liralık = 20CO.· - Lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 
4 > 
8 > 
35 > 

81) > 
301) > 

no 
500 
250 
100 
50 
20 

> = 1500.-- > 
> = 2000.- > 
, = 2000.- > 
> = 1500.- > 

> = 4000.- > 
> = 6(\0().- > 6 - Şartname bugünden itibaren 

herkesin göreb!lecefi surette açık- lı••••••••••••••ı:a•••mı•••••••• 
tır. Fazla malılmat isUyenler satış 

18!l numara ile müracaat etmelidir Sahibi: A, Camaleddln Saraç«>Alu Neşrıyat Mildilril: Maolt Çetin 

ler. Basıkblı 1er: (H. Bekir GGNOylır ve A. Cemaleddln 8araçoAJu MatN.sı) 

İhtiyar mümesgil, son sözünü 
söylemişti. Bu rüyanın batıl o'
duğunu idrua ediyordu. Halbuki 
Firavun öyle clüşünmivordu. 
Rüyasının batıl olm..a.dığuia ina
nıyor, çok mühim bir şeye de
lalet ettiğini mulıakkak sayıyor-ı 
du: 

- Pekfila, dedi. Artık gide -
bilirsiniz. Yalnız şunu söyle -
mek isterim ki sen de, arkadaş
ların da rilyadari aıılamıyorsu- 1 
nuz. Cehlinizi bilseniz de ha.ika ı 
karşı birer alldmei cihan gö -
rünmek sevdasından vazgeçse.. 
niz çok iyi edersiniz. 

İhtiyar minnes.'lil, Firavundan 
ayrılıp arkad.aşlarınm yanına 
döndü. Hemen sa.ra~·l terket -
mc.k mecburiyetinde olduklarını 
bildirdi. Sebebini sordukları za
man da onlara Firavunun son 
sözlcıini tekrarladı. Bunu du-ı 
yarlar da artık dururlar mı? 
Umdukları bol bahşişe veda c- , 
derek süklitm püklüm çekilip 
gittiler. ı 

Firavun, ümidini kesmemişti. 
Ümidini kesme<liği içindir ki 
işden gilçtcn soğumuştu. Hep 
rüvaEnnın delA.let ettiği mi.nayı 
bulma.ğ'a çalışıyordu. Zihni bun
dan lıaşka bir şeyle mt>.şgul de
ğil<li. Y omektall. 4;111• ' 'en bllo 
ke.'iilmişti. Gilı:lıdtizler ıhnt e-
demiyor; geceleri do0. ı·u, di.i -ı 
rüst uyku uyuyamıyordu. 

1 __ Bir güu_g_eue tefekktlı· alemine 1 

Şaraptar, el ve etek öpercl 
huzurdan aynkb. Zıodana gıD> 
mek üzere sarayı terketti. 

* Ha.zretl Yusufun içinde bit 
kaç gündür bir ferahlık ~rd> 
Üzerinden ağır bir yük atn1ıf 
gibi kcndi.~ini hafif hissediyordılı 
Bu ferahlığın hayre alimct O' 
laca.ğını dUşünerek sevinip dt.1' 
ruyordu. !Muhakkak ki ook , s 
kında 'Ulu Tanrının yüksek tıı.ı• 
zaruna na.il olacakb. Sonra at' 
kada.şları da kendisivle pek ınA 
nidar 'konuşmağa başlamışlar 
dı. Sanki ağı?. birliği etmiş!c 
gibi: 

- Eğer zındandan çıkarsa 
bizi unutur mfuun 7 

Diye soruyorlardı? H albul--l 
yedj sene zarfında böyle bit 
sualde bulunmıuuışla.rdl. Al• 
lalı, mahkumlara böyle ko • 
nu~yı ilham etmekle sevgili 
Ywmfia yakında hilrriyete ka• 
vu.şacağını S<!?..diriyordu. BunıJ 
çok iyi anlayan Ha.7.roti Yus:ıfı 
arkad.aşlarmın suallerine cevnP 
vererok: 

- Allah, bana 800 unuttur • 
ma.~m!. 

Diyor ve onb.ra daima f"..ab1r-
lı olınalannı, Cenabı H::ı.kl'' 
şilkretmeleıini, 

1 Devlet Denizyolları İlanları 1 
Galata nhtmu ilzerlr.dc baluıtan mPrkez ve ıubc acwtalık.larlU'lız ,ı

ıelerinde vapurlaaı bar ·tlerlnden bir balta evveline bdar bilet tedat)J 

edilmesi milmnlndQI", 

Mevsim baMbile 70lc'1 nakli.7Mmln zı,adeı..rneamdeo dol~ •apıırl•" 
runınn be..reket ırün .... ~ "d'hmna mahal kalmamak üzere •• ,-
7olculanmu:an bir kaç ıftJı WMlindm bu ~ biletlerini abla~ 
mümkün old8in ilin oJllDui'. (881') 


