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ALMAN -RUS 1 1 ALMAN-RUS 
HARBi L.. HARBİ 

Moskova bildiriyor Berlin bildiritıor: , 

Anudane Harp pl8~1 . 
harpler dahilind 

devam ediyor inkişaf ediyllı 

lsveçte Alman lspanyollar 9C 
askeri dolu iki Rus kumanilanlanndan bin gönüllü aS• 

1 General Kullk k d d 1 fren uçuru du !iği: er gön er i er 
1 

26 Temmuz gecesi Sovyet J 

.,.,, k f kuvvetleri Smonsk ı•e Jitonir 'llfı k • 
ır.1.0S ovaya aarruz l istikametlerinde muharebelere ı~ OS ovaga genı 

ahim kal(l.ı anudane bir surette devam et - bir hücum 
ınişlerdir. Tepenin diğer istika-

:Moskova, 27 (a.a.) - Bugün met ve kısımlarında muhtelif Berlin, 27 (a.a.) - Alman 
öğle üzeri neşredilen Sovyet teb l (Sonu uyfo 3 ıütun 6 da) (Sonu aoyfa 3 ılitun 4 de) 
--''--~~-=~~~-='--~~~~~~:__:__~~~~.:-~~~-

Akdeniz 
ortasında 
muharebe 

Raşid Geylani 
Şehrimizde 
Sabık Başvekil bir 

müddet burada kalacak 
Bir müddet İranda kaldık

tan sonra Erzurum yoliyla An
karaya gelen sabık Irak başve
kili B. Ali Raşid Gey lani dün sa
balı Toros ekspresiyle şehrimi
ze gelmiştir. 

Ra.şit Geylfuıi, Haydarpaşa 
garında 1rak hadiselerinin de
rnı esnasında şehrimize gönder
diği ailesi erkii.nı tarafından 
karşılanmıştır. 

Raşit Gey18.nin.in bir müddet 
şehrimizde kalacağı tahmin e-j 
dilmektedir. 

HARP VAZiYETI ı-
_,,I"'""'~ ........ -----~--· --..,...._,,,, ....... .._ ____ ~_ 
Alman -Rus harbi 
Taarruz ordus~nun asıl hedefi 

Rus ordusudur 
YAZAN: 1 

lEmekli General Kemal Koçer 

• 

Dünkıi at yanşlanndan biri netiooleuirken .... 

At yarışlarının üçüncü haftası dün 1 
oldukça kalabalık bir seyirci kilt- ... Her Sabah 
lesi önünde Velie!endi ko~u yerin- r 
de yapılmıştır. 1 Vı 

Birinci kotu: 1 eren razı, alan 
1600 metre mesafe Uıerinde ya- j k f 

pılan bu koşuda 1 - Elhan (B. razl' a a ••• 
Halim, 2 - Poyraz (B. Hallın), Sfzlmlı: pek a15kas: yok ammı.. 
3 - lleves (Suat Kara Osman), hldlseA'• gaı·abetl üzerinde dur· 

Bu kOi>Uda ganyan 100 kuruş ver- mamııilk da kahil deö•I. 

miştir. Jaıponya bir Fransız müatemle· 
lklnel koıu: kesi ol.ıın Hlndiçlniyc göz dikmiı· 

1400 metre mesafeli bu koşuda: 1- tir. Vıchy hükCımcti: 

Gölgcç (F. Atlı) 1 2 - Süleyk (Bör-
1 

- Zor oyunu bozar! kaldccine 
tem), 3 - Guruş (Ş. Kega). Bu ko- boyun cğ~rck tnüstemlckcyl iŞ1Jale 

şuda ganyan 150, ikili bahis 3(\0 ku- hazırlanan japonlarla anlag.mak 
rus vermiştir. yolunu tutmuı bulunuyor. 

ÜçUncU koıu: Yani veren de alan da anlafmak 
200 metre m~:ıieli olan bu ko- üzeredirler. L5kin milletler araeı 

şuda: 1- Mi:noza (H. Ergay), 2 - durum ve de..,lcllcr arası politika 
Mis (F. Atb) 1 3 - Roi (Suat Kara o kadar kar14tıklır ki mal sahibi· 
Osman) . Bu koşuda ganyan 275 çif- nln razı olmasına mukabil onun 
tr bahis 375 kuruş veı·miştir. eıki müttefiki lnoiltcre ile daimi 

Dördüncü koıu: dostu Amerika bu pazarı~oa razı 
1800 metre müsabakalı bu koşu- oJmuyorlar, Zira her iki tarafın 

da: 1 - Mihrülcan (S. Akson), 2- rızasile yapılan bu al-§ vcr•tte öz 
Karakuş (H. Mutlu), 3 - Işık (N. menfeatlcr\nln tehlikeye girdi{linl 
Temizer), Bu koşuda ganyan 150, görüyorlar. 
pl5se lOOJ 225, 350 kuru,ı,1 ikili bahis Acaba Vlchy'nin japon istekleri· 
13.5 lira vermiştir. ne boyun c!]meıı bir taraftan mu-

Beılncı koıu: kavemet lmkAr.ııtı görmtdlWI, di· 
1800 metre mesafeli koşuda: 1 - 6er t:ıraftan da bu devletin lngll· 

Karanfil (A. Atman), 2 - Dandy tere ve Amerika ile o:ırasını açmak 
(H, Alataş), 3 - Komi.sarj (Sefe- için midir? l\1ümkün. 
rot). Bu koşuda ganyan 200, pl5ıse Hul~sa acayip bir devirde yafı· 
175 kuruş vernıiı;tir. il yoruz. 

(Sonu sayfa 2 sütun 5 de): A. Cemaleddln SARAfOC.LU 

J 
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i'ENI SABAH 

_..w( Edebi Sohbetlerr J._:.---'~_Ş_E_H_I A __ H_A_B_E __ R_L_E __ l--J) 
Tokadi Z~de Şekip 
ı9stad ile ilk tanışma - Ostadın arkadaşları - Mütemadi 

imtihanlar - Üstadın karakterini ifade eden bir şür 

Qüzel bir 
teşebbüs 

roKUYUCU 
DiYOR 

"\ 
K /: 

Aorya helalarından 
\~ şikayet ediliyor 

{
. Beni onnnla. ilkönce, gözlük
ltt Hafu Ali Efendi hocamız 
cöriiştürdü. Bu iki mütevazı Yazan: 

Ruhi Naci Sağdıç üstat biribirlerinin ellerini öp
tükten aonra, ben de Şekip Be
yin ellerine ııanldmı. ~"'akat, yi-

/ ne karşılıklı ola!"81c, ayni mera- _ l _ 1 
simi tekrarladık. :t.tediğim gi
bi hürmet vecibeaini eda ede -
meJiğim için derin bir hicap ve binden, sigara kağıdı kadarcıkl 
azaba tutulmuştnın. Hafız Ali bir not çıkarıp uzabr. Bu not
Ef~~ ii konuşmaya be.şladJ: ta, arap edebiyabndan seçilmiş 

- Ş~kip Deyefenw ! Gıyaben gayet karı~k bir kıt'a yazılı _ I 
lıtirmetkarlannızdan ve şüb - dır. Hatta hazan da bililtizam ı 
hanı şi'r U edeiı«len Ruhi Naci! yalıuş harekelenıııiş veya bozuk 

- Evet. evet .. Ben de gıya - kompye edilmiştir. Maksat; Şe-
ben tanıyorum. (Fani derle) kibi falsoya düşürmektir. J 

imzasile İzmir gazetelerinde şi- Fakat §ekip, bu liitifeden 
irler ne.~roden genç! memnun . KB.ğıdJ evirir çevirir, 

inhisarlar idaresi işcile
rine sıcak yemek l8Uaıı1Mıl Mlkı 

haw-a almak ve tı.tfrakat Gt.mek 

verilecek lçht 1-bulua ... iyi iıneolr• 
Kalender -n-"-.....--'flriwfbıı Inhisarl:ar günde ""'1',-gvw•....... işçilerine yeri olan Floryaya gidiyor, tron· 

•. yoktur, bir' defa.ya mahwa olm8lt fuıere dea tn .. lrmıez biraz yürllyillı<:e 
~niılt19"~!7t.-· devlet b~ıın sıcalt yemek Ot"&111n en mühim ihtiyacı olan 
zzetı >ıef:nme hurmetcm ~ - verilmesi ve mu!ı:ahi[inde hiç bir MIA yoklujjile kal"f•l"f'yOt'uz, bu· 

. . •. çclfW.r; kat'iya.t yapıhna.ması kararlaş.. "'"'" içine glMT1ek töyte dursun 
Ôpihıı.ell iatr.,Jen etıegı "6Vmtlm. tınhnış, bu iş için de bir milyon yakınından geçmek içia mubak· * lira tahsisat ka"ıul edilmişti. kak pantalonla" yukarı kaldor· 

Zeliliıı kaııiim ltamaketine, Hazir.:..n başlangıCJnd:ı.ııteri m•k ;cap eder, çunku 5· 10 "'•'· 
Kulak ar.ı.sam aczin bu hususta dc.va.m eden incele- relii-: bir ;;.ahaıı klmilen pta.lik 

liyakatine, meler henüz bit ııetic.:) venne- k.a..plamışbr. e~ı helJları ıs-
Cth.cı111 :H&hit ike-R- miştir. l;rh etmek lmkinı yoku bunların 

· ııadakatine Bu işte ilk mfu;külat, hEr ortalığa ha.tohk aac;maması ;çin 
Ku1·dtı severim de - kısımda çalışan i .. -.ilerin hc:r bir an evvel kaldırılması daha 

köpeği sevmem. zaman için muayy~· •nıktarlar- hayırhdır. eunu IJaı:eten ı~ yay· * 

1 

d:ı o1ma.mas.ın1an ç:rkm::lrta.lır. i manızı de.rin aaygılarıfftla dlluim. 
. . .. • Maamafih, 1nlı.:.>arlar Vekfil<:<i, I Ku:ıkopı Nişanca Ha'k .ı=-

Ezeltlen maiJmı nüktedaMğll bu incelemel<>rin intaı:ını iste - tisi binası a•kasındo No. 53de 
Hürmetim Wyii.ktür mek.tedir. 1 OSMAN ÖOER 

kahm,,.ıılığa ------------ ____ _. 
Ah ~ gençlik .. ne tuhaf şey? siirin doğru şeklini bulur, çıka· ı 

İnsanın içinde; en zayıf hislerin nr. Hatasızca tahlilini yapar ve Heytl~aı·ııı o·' •.:r rıon;z 
de, en kuvvetli heyecanların da neş'e ile: u~ l,.;ij 1 
- Afrika sahillerinde olduğu gi- _ Hocam! der; şu horoz se- Diyebilir miydi?.. • , , , 

Ni.8bdim yoktta da ~hfüxmlığa 
Kolnyca biil:iilen bileği aemncm. At ~anşla~ır.~~ 

Ucüncü Haf tası bi - cezir ve medleri varıp geli- si işitmedik hikmetleri, nük - ÜstadJn Türkçesi kadar a ne'?1q11sı 
yor. Hem şu pehpehlerin, ben- teleri nereden bulur getirirsin rapçası <hı., Farsçası da kuvvetli !! L · 
!iği saran, hoş bir lezzeti var. böyle? idi. Onun bu yabancı dillere VU· (Bat ta••fı 1 inci •hifede) 1 

(Saf tarafı 1 inci aahifede) 
Hem de bu şahikaların üstün Akif hocanın mukabelesinden kufu; kitaptan, lıigatten öğren· iki arkada§ Modada.n denize a-
ten kayıp dökülmek tehlikesi de takdirler ta~ar dökülür: 1 me değildi. Onları o dillerin çılmıştır. Altrn« kotu: 
mevcut. 7 edebıyatından kavrayıp hazmet 1 Hova bozuyor I 1000 metre mesafe üzedndeki bu 

Bir yandan o yüksek lezzeti - Aferin üstat! Bravo sana! miştir. Acemcede, Mevlana haz' ::3ay Kaplanla arkadaşı san- ı k.,.uda: ı - Demet (F. SimMro&lu) 
tetmak ihtiram, öbür yandan Bu çaprru;ık ibareyi her yiğitin! retlerini bile imrendirecek nük- 1 dallariyle denize açıldJktan son- , 

d
. · k _ _,. 1 2 - Buket (F. Simsaroglu), 3 -

çukur bir hezimete düşmek en- ışı esem.,-..... ı. tebazlıklar yapardı. Omın bil- ra zaten şiddetle esmekte olan 
dişesi; inanın içinde, bir ke- Ben işte l;ekibin. kuyu gibi, ha"81l bu cephı:sinden feyizler rüzgir şiddüini büsbütün art- Gur odin (F. Atlı), 4 

- Karab!bcr 
Jebek gibi çırpınıp çarpınıyor, derin ve karanlık içini, Akif ho iğtinam etmek isterdim. Biz bu tırınıŞ ve uzun müddet güneş (A. Atman). Bu koıuda F. Simsar
doğrusu. Bir saniyecik ci$!1lll- canın fenerile görmeğe başla - zemine girdik mi: yanıınur:la altında durmuş olmasından &o
niyetimizden sıyrılarak o heye- dım. Artık ben de münakaşa ekseriya, kunduracı Mehmet layı armuzları açmış olan san
canlı manzarayı, hariçten tema- yolunu tuttum. BilhaSlla Şeki - Ali ustadan baş1'a kimsecik'er dal su yapnııya ba.~lamıştır. 

oğlu iki ku\·vetli rakibi karşısında 

buyul< bir muvafia~et elde etmiş-

Ur. Ganyan 750, pl~se 800, l75 ku

ruş ikili bahis 47 .50, üçlit bahis 51.50 şa mUınkün olsa .. Ne zevkli bir bin şiirlerine ilişmeyi adet e-

1 

kalmaulı. Şerbetçi Kadir dede Diimeıı de p:nÇ31an:yor 
sahne karşısında kalmış, neme- dindiro. bizi gözetler durur. Tanı ba.'ba-1 İki arkadaş tekneye dolmıya 
ra.ldı bir seyir lleınine dalmış Üstat Şekip, gerçi davalı bir şa kaldık mı? Mevsimin icabı· başlayan suları yenmek için hir ı lira vermiıtir. 
oluruz. adam olmadığı i~in miinakaııa _ na göre, ya birer limonata, y:ı.- taraftan su boşaltırken bir ta-ı Bisiklet masabcı.kası 

Şekip Bey, meşhur müderris dan h~lanac:ı.k bir mizaçta de- 1 hut bir~r kara dut şurubu ile raftan da düzgü eağnaklan al
Gözlüklü Ali Efendi hocadan ğildi. Ancak.. Görüp anladJğı j ders iiyiniınizi telziz etmeyi hiç 

1 

tında bocalamakta olan tekneyi 
vaktile ders :>ldıgı" için ona kar- şeylerden uS&nıverir ve daima ilıor.tl etmez. :lem de _ zahit - idareye çalışıvorlıırdı- Bu sırada 

ı kötü bir tesadüf ...._. 0 1-- ı. 
şı tazimkiir idi. Alı Efendi de, taze heyecanlar arar dururdu.! !ere mübarek zemzem suyu su-ı ~·· ...,...., 
esasen çok mütevazı olmakla Bu ta.biatından dolayıdır ki yıl nar gibi - hürmetler göstererek. ! ııa.ndabn dümeni de parçalan - . 
beraber, eski talebesi Şekibin lardanberi herkesten ve her Ruhlarımıza itminar: serinlikle mış ve büsbütün idaresiz kalan 
şimdiki ilim Ye irfan me1-tebe- yerden g,ördüğü takdirlerden, ri serperei<. 1 ~ Poyraz rüzgirının ~-1 
sine hayrandJ. Oda aşkın taş - ~ıtayi.şlerden, medbü senalar _ tik sıralar ben Şcl<.ibi, avu- le Sivn Hayırsız adaya dogru 
kın bir aamimiyetle mebzul hür dan bıkıp bezmişti artıJc. Kar- katlıkla iştiğal ~yor sanmış- sürüklenmcğE'. ~şlamıştir, .. ı 
metler saçıp avuruyordu. Ben, I şısına her sefer başka bir ze _ tım. Çünkü evden kiracısını çı- Maamafih ikı arkadaş bu ıı
su salkım saçak teşrifabn için- karanuyan kocakarılar ona ge - ~ v~yette teli.şa ~ res-2 
de, bu il1c müaahabedeıı hakkile 1 minde, muarız sıfatile, dikilip !ip ağlar, sızlar. Askerdeki tı>- du~er. ~ki denizcilere 

bir tat 1 
dl Ba agı· -ı.ıı dayatupm onun ruhunu gıdık- rantına paP bulannyan nin--''-- ya.kışır bir sogukkanh.hk_la tek-

• vn• m. Y .,... - lardJ. K-if ve tatbik ettı"gı"·m '--1 - ~ '--ı. dmı bile. ...., .... 

1 

ler gelip ondan imdat i&ter. 1 ~eye ".':' _dohnaama manı ounaa. 
Ondan 11011ra, arlı:adaşı• •air usul sayesinde üstadın yeni ye- Bunların bir çoğunu para ile, ıçın bütün gayretlenyle suyu 

Hüseyin Avni ile bırlikte birkaçl nı şevklerine hem bais hem şa-ı bir kısmını arzuhal yazmak, boşaltmakta devam. etıniııl"': vel 
defa daha temas ettim. Sohbet hit olurdum. tavsiye mektnbu verınek-gilıt ~ ~uretle suların cereyanıy~e 
mevzuumuz münhasıran edebi-ı Esasen o çekingen, o müte- hizmetlerle memnun eder. Eğer Sıvn Hayınıı.zad&y;:. bı~p bir 
yattı. Arıanızda muh-ıbbet şer- vazı kalıbın içhde öyle kendi- parası yoks3, nohut tanesi gı1ıi halde var&ra:1< o geceyı _orada 
betinin, kaymağı sıyrılarak. ne güvenen kükremiş bir arslan azap terleri dökerdi. aç ve susuz hır halde g~ırmış-

Beden Tecbiyesı 4tanbul bölgesi 

b~iklet ajanlığmın beden .terbiyesi ı· 
mük:ell@lleri a.ra&•nda tertip ettigı 

üçüncü teıvlk yarı§ı dün ()6.jeden 

sonra yapılmıştı. 
Fenerbahçe stadı önünden hare

ket eden on alli koşucu kartala ka
dar g;.Lp gelme .wretile 35 kilomet 
relik mesafe1i kat'ed..-ek stada hal 
kın sürekli alkıtlan arasında dahil 
ol mV'fla~ ve bir tur y~parak yarıp 
ikmal etmişlerdir. 

Neticede Topkapıdan Sabri l sa
at bir dakikada birinci, Hilalden A
lae.!dın ikinci, Topkapıdaıo Hamza 
üçüncü. Alemdardan Nureddin dör 
düncü, ~mdardan KAmil beş.inci 

ve Haliçten Niyazi. altıncı g.!..miş -
lerd.ir. 

Derece alanlara birer mada)J'e ve-

Teneke 
tevzia ı 

-o--

1875 sandık tenekenin 
mühim kısmı konserve

cilere verildi 
Mmtaka Ticaret Müdürlüğü, 

tevzi edilmek malrııııdiyle emri.
ne verilen 1875 sandık teneke -
nin mühim bir kLSlllllll konser-ı 
vecilere vermiştir. 

Müdür 1 ü k ayni za-
manda gazozculara da te\"'Ziat
ta bulunmuştur. Koruıerveeile
rin hepsi, müdürlüğe müracaat 
ederek hisselerine dü.«cn nısbet 
!erde tenekeleri a1mıı!ıardır .. 

Binaenaıeyh kon.seı-vecilerin 
teneke ihtiyaçları muayyen bir 
zaman için temin eıil!.lıniş olmak 
tadır. 

Teneke, yalnız kcm•erve ~a
nayiinde değil, zeytinyağı işle . 
rir>de de kullanılmaktadJr. Tica· 
ret Vekfiletinin nu'<llsı takas 
muamelelerinde aldığı son ka
rara göre yakında muhtelif mem 
lekelerden teneke levha Ye de
mir 1•e lıidon gelecektir. Bu tak
dirde zeytinyağcıların kah ilıli
ya.çlan da şimdikinden daha 
fa::la mikyaslarda temin edil
miş olacaktır. 1 

Gün:lüz s;fur~~i ş:mdilik 
tecrübe mahıyetinde 

tatbik edıliyormuş 
Denizyoll-J.rı idaresinin halen 

tatbik .etmekte bulunduğu gün
düz seferleri programı tecrübe 
mahiyetindedir. İlk seferlerin 
ikmalinden sonra yani 15 gün 
içinde tecrübelerin netiCC>ii aılıa
şılacak ve ona göre kat'! bir ka. 
ra.r verilecektir. 15 gün ınüd.ret
le tecrübesine karar verilen gUn
düz seferleri programı şimdiki 
halde, Karadeniz, Bartın İmroz 
Ayvalık ve İzmir hııtlannda 
tatbik edilmektedir. 

Fuar münasebet:yte lzmir 
ve Bandırma postalarına da yeni 
bir şekil verilecektir. Bu arada 
Bandırma sür'at postalarının 
her gün yapılması düşünülınek
ledir. Şimdiki halde bu postalar 
pazartesi, çarşamba ve cuma 
günleri yapılmaktadır. Fuar 
münasebetiyle İzmir hattına 
tahsis edilen gündüz seferleri
nin gidi.o geliş müddeti yan ya
nya çoğalacağından, arttın! -
ması imki.nlan tedkik edilmek 
tedır. 

Bir haka ret 
hadisesi berrakla..,mış olmasına rağmeni nıhu şahlruııp durmasa: _ ~'-amı ~'1' _ !erdir. 

hala kendisile Iaübali olmıy~ ============='==========~~= Sh'l'İılftl Y21811l lhyı:nıza ·-
imkan bulamıyor, onun ı;ohbeti H A R p v A z • y E T • Salı gecesini Sivride geçirdik-ni dolu dolu içip kanamıyordum. 1 1 ten sonra 23 Temmuz çarşamba i Dün Florya treninde bir h.ii-

O ·, karnı. yakadan t-unire """ günü erkenden Yassı Hayırsız K dise olmuş ve Hayganoş adında b~~ ad .. ya ge~eg·e karar verm;Q amyon altında kaldı hır kadın Ahmet isminde birine 

rilmiştir. 1 
1 

tiği günler, Beyler sokağının ağ .,.... .., • f zında Sultaniye otelinin altın-ı 1 a n -Rus !er ve binbir müşkülitla bu iki Mercanyokuşunda 9 numa- bilasebep hakaret etmiştir. 
daki kürü.k kahve-ye otururdu. a ıssız ada arasındaki mesafeyi 1 rada oturan İbrahim Sönrnez Floryaya gitmekte olan tren ~ aşmışlar~·r Sirkeciden ayrıldıktan bı·raz 
Orad~. kendlııiııiıı ruhi hazlari- · İki fe,';'ke.tzede arkad•Q Yassı 1 dün gece saat 21 de Karaköyde sonra Hayganoş önun·· de ı"kı" kı"· 
le asla illi ti olınıyan, bir hayli (B•t t•••fı Bidnc; sayfada) a) Sovyetler, en yetişkin or- Ha"''"'"::; kloQon Ziraat Bankası önünden ge<;er- şilik yerlerden birinde oturmak-
ahhabı vardı. 0 hkip Beyin. o ' -- epeyce ya_,,. ca, ken şoför Halilin idaresindeki "" strateji kudretinden istifade e- dusunun mühim bir kısmını lü- ad"-ya yanaşmış "Yıldınm,. ııno- ta olan Ahmede yaklaşarak: 
yaslı başlı ve ekseri..~ı mütekait derek. şarkta da. dıtima kuvvet- zınnsuzca ilerlerdc muharebeyi törünü görmüşler ve azgın 4127 numaralı kamyonun altın-, "- Utanmaz herif, çocuklu ' 
zatlarla münasebetinin hepsi teri uzun merhalelerde kaydır - kabul ebnek yüzünden kaybet - dalgalar arasında kaynayıp da kalınışbr. ka~a yer verihnez mi? ... ,, diye 
birtakun resmi teşrifatla dolu mak suretiyle, yarmalar icra e- miştir, boğulmadan kurtulmuş olma - İbrahim Sönmezin sol baca.- bağırarak hakarette bulunmuş, 
idi. derdi. Çar ordwıunda ise, bu b) Rus stratejisi, kudret gös nııı verdiği sevinç ve heyecanla ğı ve bir çok yerlerinden ağır Ahlmıet Florya istasyo:nıına 

Acaba Şekip Bey lıınire g~i dinamizmden eııeı: yok gibi termekten uzaktır, ve son bir gayretle motöm surette yaralanarak Beyğolu g_e~nce doğru karakola giderek 
mi• diye daima &ıltaniye kalı- idı. c) Alman dinamizmi, her en- yaklaşınışlardU'. )1 hastahanesine kaldırılmıştır · ~ık:ı-yet etmiş ve vak'a adliyeye 
vesini yoklar ve eğer bulursam l Tamam beş hafta önce, bu _ geli ezen bir harikuladelik ifa- Denizcilik oenti}meollği _s_u_ç.:.l_u:...ş.:.o::fi::ô:..r..::Y~:a:::ka=lanmış==:.:t:.:ır.:..· __ _:1_.'.'.ın'.,'.t::'.ık~al~e'.::tm~i~ş:ti~r:.... ------
yanına gider, otururdum. O sı- gıin, Rus drdusu baskına maruz de eder, Artık kurtulınaş olduklarını 
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Nisbet Verme 
Yazan : ULUNAY 

(Nl:ıJKıt ~) ~· 
dalôai ~i.ııı:rl~ lıiJ' noı..11t 
bulup mütemamyen onu · iıed 
siinneldir. 

Mesela geliu, ka.ynaıınya ~ 
bet vermek için ne yap·.r~ Ol\'' 
lunan mnh•bl)etinia. taaıııın"° 
kendine hasredildiğini aJ1)r 
1acM vaziyetlerde bnlnnur. O 
aman bii.yök "anmıın ~~ 
açılır: 

- Gt-lnı değil, ~ bdii811 
l'I t·heltliı- sana ~lıt-l ! ~lutlll 
böy;.. l,'01. hilmi;; ıran a)aıtlll 
luı.i,; budur. 0<,),lU ıl.....,.ıdan ~ 
li_r ı.~lı~"" odaya kapi6Wyoı·lal' • 
Kıın, o~umun \iizünü bilr bar" 
na göstermiyor: İl•!de birde gıı 
s1ılha0Nfe ttuş mt;Jtır'!' ];lf'or nıll ... 
dur r.. ,! karın ağrı,.,ı i.._~ 11~u st~ 
gN:li ı.,uekeuin altından ayrı l
mazlar ('ı~ an karı, hir t"k rn•·· 
nımu öklürecM :.' Sen ana ol cl:ı 
lıuna tlay ıı baka) ım ı. 

Gelin böyle ııi:Jıet vert' vere 
yıı. kayaana.~ını \'ll.kt.i.nde• e'I· 
•·el tlllıt:ı.lı köye ı;önderir, yalıııt 
mııhlkien•ille g~ilir. kan koLll' 
ıı.zıcık ıışmı, ağrısız bııŞllP>• 
diye ew çıkarlar. 

Ada ' punmd.a ur ktll" 
bon l'-,e1iia böyle bir (olstıet 
\-entlO) vak'- şahit olmUŞ. • 
tum. 

Kurban rseıı lıaışısıada ~· 
turıın ~Y"t lıemb giyWDf.İŞ bit 
~tı.: 

- Efendim! drdi. Sizi lalJJ" 
mı)·orum anıma. müsaade ~ 
seniz hüsnü tabiatının tebrik r 
yiın. 

( TSl'bi tanıınly"M ade~ 
sordu: 

- Neden ~te.ıdim? 
- o kadar gWıel giyiniyot"' 

sumu ki hayran olmamak P
bil değ.il. KostWıüııı rwgindlJAd 
l<lbarltj\a fW bakıı.yım ! y olıJlll 
kt'Zini:ıin mah&retine mi şaŞI'" 
yım? l'll11tla.ka Bot.erde yapW" 
mt;.<;ııuzdır., Belli. İyi mal kelJ." 

dini güsterlr. Fakat.. . BilJlıcıP 
siz de dikkat buy:ıı·dıınuz uıu t 
Fesin rengi biraz ~ık düşıniıŞ • 

Atlı"ııc:lb'u, b&?tıan sa,\'JJJll 
bir cevap \Crdi: 

- E"-et! Ila.klunız var. Oy!O 
oldu. 

- Yazık. I:lbiAt•ıln ı,ut.uıı 
güzelliğini ~rıı..t ediyor. J{J1Y 
vat da clbbeye uygun.. , ııer 
şey mükemmel. Fakat a.h şu fil" 
sin rengi 8ı!;ık oım·:· ,. .. 

- Aın..:ıa cfeı1Jl·1 ... ı anladı.k .• 
Artık k5.fi .• • 

- Kızma),n beyim. Bu bit 
uvlc mesclosiclir. Balanız, ılJO" 
ııelil. kostüm tatlı hir ı;iih ı.o.ıJe' 
mi renginde .. Kravat ela IİJ1ldll 
küfü, bunhra bir l;JeY diyor mıı · 
yum, Ilayır ... a.,ı gekllm bll 
nar çi~.eğl fes, hcpsi.ıri tıerı,,,.C 
ediyor. Ne olurdu iki ı:;ö;cıin~ ~ 
Paraya. kıymış iken şn f.,..ıtl 
nar !.'i~~ği rengini vi,,nc çiırit • 
ğüne yal~mıydbı ... 

- Riea cdfırim, bitirin.. 1ıı
sam :ıoıia siuirlestimıekte mi' 
na yok... • 

- Ben bunları si.xi nıl!!ttsııl 
etmek için söylmıiyonım, 1ıt>" 
)im, ağzımdan ne çrkıyorıoa 
hepsi bu fesin yiizifn<lf'n ı;ıkJ· 
yor. 

- Susacak mısnm;!' 
- 81L<>acağım c.iendinı.. f'ıı.' 

rada yeni bir sır kesfettim. Kun kalmıştı. Vakıa, Rus ordusu d) Müstahkem manzumeyi sanan iki kazazede deha! mo
duracı Mehmet Ali Efendi is ·I fi"liyat sahasında geçirdiği bir yaran kuvvet, her güçlüğü ye- törün kaptanma müracaat et -·r-
mindeki çok mukallıt bir zat, imtihanda denenmişti. Fakat, nebilir ve saire saire. mişler ve başlarından geçen fe - SARKINTILIGIN SONU kat dayan""1ıyonun. İnsan i'•""' 

\ alırken şöyle d.llJuı.tJ.ice IJBk• 
nıaz ını? Amma rica et.k-riOl' 
söyleyin.. Bir fes dediğin ~ 
pıı.ralık hikaye? 

~·kip Beyın en samimi hır dos- bu ordunun harp için ne büyük Rus ordusu, harp başladıktan 19.keti anlatınışlardJr. 
tudur. Ne tuhaf ki o soytarı a- ölçüde hazırlandığı meçhul de- sonra, on üç ::ınıfı silah başına Burada sözü bu heyecanlı de
dam Şekibin yanmda. ibadet e- ğildı. Hasmın kuvvetini küçüm çağırdı. Rusya ~Hıi, vüs'atine niz macerasının kalıı••manı bay 
diyor gibı, uslu pualu otururdu. semek hata.sııı.a Alman sevk ve nisbetle, yol, ve demiryolu şe- Kapla.na terkederek kendisini 

---------------------------------
Mahkemeye gururla girdi. Fakat 

içeride tevkif olundu Bu iki dost biribirlerıne adeta idare.;inin lııç de dü.smiyeceği bekeleri mahdut bir memleket- dinleyelim: 
candan bağlı idi. Bunlar birle- meydandaclır. te seferberliğin ikmali bir za- •1,_ Motörcüye Sivri Hayırsı _ 
•ince hemen bahar tııaıılar. mec man mesele.;;i idi. • za duş·· tüguın" ·• üzü, aç ve susuz 
., O ·cbeple, şarkta, geçen yıl- B h f b • !isleri gmıca "',·ı·ııerle bezenip eş atalık ir devre, ordu· kaldığımızı, san~- 1 ·-·"'n delinip •·- !arda muhtelif cephelerde mü - . . ="'"~ süslenirdi. I ed.l 1~. ul"' nun mıihim hır kütlesinin harp su yaptıg"ını, inanmazsa bakma-

racaat ı en yı wnm us u - tak • 
Sonra bir de Akif hoca \'ar- nün tatbiki i~in bütün ted- ımn asına sevkine imkan sını söyledik. Ve bizi yedeğe a-

~-. lzmir fetvahane müsev'.idi- - ·· vermiştir. Ve bu ordu, l!l14 - lıp hiç olmazsa Adalara kadar 
w b>rlerin alındıgında şuphe yok-

1 
1917 rd · le · im k 

nin oğlu olan bu zat; garip bil- o nsıy makıs o ıyaca götürmesini rica ettik. Hatta 

gi!erin gizli bir kolleksiyonu tu. derecede mücehhezdir. cebimizdeki parayı da teklif et-
Ruslar da, kL•mi bir seferber- H k·t ._,_, f t k' d' mbidir. Tabiatı (hicve değil) are a ın '""'~a ı, a ıp e ı- memize rağmen "302., numaralı 

,,. lik vapm••, hatta nisbeUe bü- ' Jecek lıareket hatt da tesbı't (Y ı~---· hezlc m~ildir. Neyzen Tev .. fik 

1 

' """ ını hu.ı.nm) motörünün kaptanı yük kuvvetlerini ilerlere, son '. etJnişti · Gedikler· k ak ge 1 (' · · gı'bi alaylı ve kuvvetli sıırler · 1 apam • - ısnıınin Şükrü olduğunu bila-
muhadenetin bahşet•;;:;.; em;ni - çen kuvvet! ı k h -va;oar. Ancak yalnız dostlarına ...,,. er e savaşına • ne are ögrendik) bize sert bir 

, vet ıruntakalarına sürm;\olerdi. ye malolu~ ols taa-· o ta l 
açılır, ba•,kalarile lıiübali ol - ' ...,, .. ,Q un .. üz r-1 vıra: 

fötearrız. esas taarnıı isti- dusunu "P t k S maktan karımr. Benim onunla Y• ra ma ·· - izi bağlarsam iki şişe 
' kamet ve hedefini gız· lemcsini Alman ordusu ·stil· pi· nı '-- · (··,n--~en •-""!!lklıgun· h=en · ı a anı .,.,nzın yakanın. Bana ne? Bu 

"'-" ..,,,~ bilmi ti. Taarruz, görünüşte, tahakkuk ettiretilmek için, bu lıemerı dostluk derec.:!<>ine her taraftan tevcih edilmis, an- mi.i<l· ahale ordularını be_. __ , hdiavada denize çıkmasaydınız ··· 
varmıştı. !,..e bu Akif hoca da- • '"'"'ili ye cevap verdi. ... cak, han•katın inkışafivle sik- etmek --<-·-arındadır Onun "çı· D · 
hi, tıpkı benim "'" bi. Şekip beyi ' u.ı..ı.ı • ı n enızcilik centilmenliği şöyle Jet merkezlerinin nerelerde teş - bu andakı· hedef Sovyet ordu d · 
.
e:örmtk i,.;n kahvenin önünden • - ursun, ıııııanlık vazifelerine ya-
,, " kil edildıği aolıtşılm~tı: Darbe, sudur. Bir haftadJr, şı·malde ve kı<>~• b k nd 
geçer. Şekip Bey varsa girer o- Le · ad, M ,,....yan u cevap arşı.sı a 
tunır. eğer yoksa ııankh kıya - ıungr Oflkova istikamet- merkezde iki çetixı meydan mu- donup kaldık. Baktik ki motör-
feti ıle kahveye girmeyi şeref !erinde tevcih edilmek isteniyor- harebesi devam etmektedir. Ve cü iki üç şiı;e benzin uğruna bi· 
\'C vekarın:ı yakıştıramaz idi. du. kat'i netice, bu kanlı boğuşına- zi Yassı Hayırsızda aç susuz 

Samimi dostlarile pek laüba- Rus orduları, ağır zayiatla lann akıbetine bağlıdır. bırakacak, kendisine, bizi böy-

- Siz benim yaııma bakmayın, 

diyorda. Ben kadın tarafından hiç 
açhk çckmedlml 

Etrafını çevirenler kendisinin iki 
karıı boyuna ve henüz yenı terli~ 

yen bıyıklarına bakıp hafif hafif 

gülümserken, o kendi•lne çeki dü
zen vererek yalanlarına devam edi
yordu. 

- Bir gün azizim hiç unutmam 
bir kadını gözüme keatil"'dim. Fakat 
koc~ı var. Sen olaan ne yaparsın? 

- Hiç.. Allah btrlbirine bag19ta 

sın! der, çekilirtm kenara .. 
- Yok, İfte bak bu olmadı. Sen 

l::J kafa ile, bu vadide çok Uban 
-s.: rütür.Wn. Fakat ben hiç. de böy 
le dütünmedigim için muvaffak oı· 

dum. 
- Allah, Allah. Na•ıl muvaffak 

oldun bakayım. 

- Pek basit. Bir gı.ın baktım, 

kocası evden çıktı. Doğruca çat 

kapı, gittim. Kapıyı ken.dt.l açtı. 

Anladım ki evde kimse yoktu, 

Bir kere bakayım, belki dalga bo· 
zuklug:u vardır. 

Gibi liflarta bir. dereden mı ge

tidtm. Ve anlıyoNunuz, tabii, böy· 

fe dalga boı:uklugu falan biz içe· 

riye damladık. Sonra•ını arifsenız 
anlarsınız ... 

- v •••.... 
lşfn tuhafı, b:ı palavraları savur

duktan sonra da takdir bekler gibi 
gözlerini etrafındakilerde cezdirj -
riyordu, 

Biraz sonra polia kolundan tuta
rak kendi:sini mahkemeye &oktu. 
Davacı• genç bir kızdı. Kendi•lne 

ı;okakta .• büyük bir liübalilikl.e l&f il 
attıgı ve a.arkıııttıJık ettiği için po
lise murae<1at emit. blzimkinı ya- 1 
kalamı§. 

M•hkeme, suçun mahiyetine bi. 
naen bu u.ta Donjuanı (l) tevkif 
etti~ evveli palroivralarını v~ bilJhar-e 
de dogruaunu dinllyenl•rden birisi, 
polla refakatinde mah k.emeden çı. 

karılırk•n, yaruna yaklaprak ku· 
taQ-rr.-a e~!t~i: 

li olan bu Akif hoca; Şekip Be- kar ılaşmalarına rağmen, mu- Harp mantıkı, her tedbire le perişan bir halde bırakacak 
ye karşı, fazla olarak, bir de harebeler vererek, Stalin müs- baş vurmayı icap ettirebilir. olursa şikayet edeceğimizi söy
muziplik hislcrile dolgundu. Şe- tahkcm mıntakalar üzerin çe- Muhariplerden birinin veya ö- !edik. Motörcü bir kahkaha sa
kibin senli benli konuştuğu tek kil.mişlerdi. Alınan takip lruv- tekinin gaz kullana.cağı da ıs· vurdu ve müstehcen bir vaziyet 
adam, bu Akif hoca idi. Kendi-, velli!ri, hakikaten hAyretler u- rarla bildirilmektedir. İstikbal i aJ:ırak nereye istersek oraya şi
sfuden kat kat küciiklere bile yandıran bir saldırı;;anhkla harbinin gaz kulla.ıııwağını her kayet edebileceğimizi cevabını 

- müstahkem cepheyi bir ço.k yer 1 askeri devlet derpiş etmekte verdi a_,ağa kalkan Şekİp, Akif hoca· ı !erinden delmiş ve ötelere geç- idi. Gaz da en mües ir bir sililı . So - No n<uvaffakiyet, ne "'~"!!" 
yımenço;k teklifsiz karşılar ve he- m.iıılerdir. Bu ilk haftaların zafe- ol"".;...". go··re, bir rubu asır - ''Yıldınm,, nmçareotö"ru""yle Yassı klyet. Bravo una vallohl. Fakat 1 . b ladı... hızla ~~ Diye f~kırdadı. Sarı• kalae, kal· uaulün •na kalu", çocujum. Be~ 

_Ne 
0 

hocam! der: yine ğ'iru 8!.na.Sar çokt~~ edec:~ı ::=i::tzırlan~~~~ ~aya gezmek m•kııadiyle gel-, ~:~.:~~'.din, dojil m;? Fakot beft nim böyle moceralar uırun• kod . 

- Efendim, ben radyo taımiı-ciıM· 
yim. Radyonuza bakac.aktım, o.etim. 

- Ar,,ma bJzim radyo boz"k de9H 
kll 

. b' . a ~ ljVU""'"'L 1.1.UJ\..'~l-U,! mış Burgaz adası sakinlerinden •• S'rMeje niyetim yok, dlyo fı . 
yenı ır şey mı v r · ilmitler, bir çok za&f imıillerine IGimııe garanti emez: Harp, (Gilva) ve (Kuder) ailelerine - 8.i•e ~YI• hal>or vemıiıler. aıldadı. 

Akif hoca yeleğinin ııa.at ce - isti~ ettiriliyordu~ iınha siya.ııeti güder!. ~ Sonu oayra 3 oütun 3 de)) , , __________________________ ..) 

Ada.ıııcağız, lıa<ja çıJ.-mnıya • 
cağını anladı, yerinddn kalka -
rak u,,.,p'teu ına.kça bir mrvl<ie 
yerleşti. Beş dakika sonra J{ nr
ban Usep kıı.n;ısında idi. Şim • 
di artık söz söylemiyor, .. u.' le 
nzıı.ktan ellıiııesini ı?;österiyor '0 

Ü!.' pıınuağııu bir araya gotlriV 
eline bir armut seldi vP.rer<ıl< 
gözlerini stizmek Sur..tiylo v;ı.l· 
zel ohluğMııı anlatıyor, MOt1J1lo 
ba.~ıncbki feı.'i göst.erenık y\ı • 
ziınü bunışturuyordu. 

Bu işaretler bh· iki df'fa te
kerriir tıdince, adanını.ı;tt keP, 
dini kaybetti, mosmor bir ııeh ' 
reyle yerinden kalktı; lıa..~ııuJ.'<11 
f . çıkardı; p!M"Ç& parça Ptlik' 
'- !IOllI"' .. dımizc fırlattı. v: ı:ıv 
yı seyredenlerin kalıkahıı.la n u, 
rıı.smda Usep'e: 

- Beğeudin mi ı- yedir' 
diğiıı haltı! dedi. 

İşte bu "araka,, denilt'fl ııı, 
ttfe ve "ııisbet \W'me,, nin dl 
f'evkalilde bir Şt1klidjr !. 

ULUNAY . . . . . . . . . . . . ,,,,,, 
Gönüllü Hastabakıcı 

Kursları 

Bir müddettenberi devam te
mekte olan gönüllü Jııı,st:a.baJOCl 
~u."Sl11'.1ruı. .Ağııı;tos ayının 15 
!ilde nıhayet verilecektir . .tmu· 
hanİa• bitirildikten sonra der-

' hal ikinci kurslar faaliyete ge
çecektir. Bu kurs i;in dahA şınt 
diden S?. baywı kaydoıı.ı.wııur 
tur. 
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- İlAhi Nadire hanımcığım. 
~ de herkesin sözüne iaaruyor 
lıııı. Benim servetim bir sarho-
h. ıneze olmaz 

- Bıı eösü bana birka<; defa 
~ Senin -tin öyle 
;ı-e ile, ziyafetle bıter şey d&
•ılQır. Dilnyanın sarhoŞlan bir 
~Ya toplamıalar hepei btrer 
:"'er ııızaıotM- yine geride lııalaıı.
'ıl: yiyecek meze kalır. 

, ~Saniye sesini çıkartımyol'du. 
; ~e hanım, onLtazip etmek 
"ıı ınemnwı, devam ediyoıılu. 
, - Zorun ne? a kadın. Ne o- ı 
:Yonun? YarıD öbilr gün gö-
. ~Ü yınnduğun zaman bütün 
~ bıriktirdiğin paralan beraber , 
. ıp mezara mı götürecelı:sın • 
11'iınıJarından beş on hayırsız 1 

~ bin türlü mahrumiyetle 
1 :ıtır ettiğin bu mızraklı İngiliz 

~nnı çıtır çıtır yiyecekler, 
,:ataıa.nnın, teyzelerinin ruhuna 
~~ fatiha bile okuyamıyacakla
.«ıa şimdiden kalıbımı basarım. 
Saniyeye NnJirc hamının an-1 

<ttığı hakikaten vaki olmuş gi- ı 
'1t geldi. Yüzii'le soğuk hafif 

1 jt ter bastı. Kendi işini görme 
1 

~n küUeşmiş tırnaklı ellerile 
1ilzünii. kapadı. Na.dire hanını 
ltııden: 
,. - Seni hınzır hıyız kan seni! 1 
\llıgenelikten bana yalnız bıı.sı-
. < bir ar.aba sefası sürdürmez
ıı ha! Dur ben senin fitil, fi

;~ bunnnıdan getireyim de 
1 

'''t! diyordu. 
~,~aniyenln U-Urllı>ü gikme-
"I gibi yaptı: . . 
1 - Böyle kendilerini fakır~ -
'.~ lnı;ıhkfım ederek para bı~k
~tıııiş ne zenginler gördüm. 
·~ıısi öldüler mirasçıları bir 
~ duası bile yal?~.~dılar: 
ateuk mezarına. da küfur ettı 
·t ?ı.1eflnır Hayriye tüccarı Ha 
\Fettah efendi ne oldu? Her 
~ eşeğine biner, _öğleyin Y.i-l'e
'~ peynir ekm~ mendiline 
~!ar, yaz kış sırtından çıkar
ı:;'Qığl &vniye kaputunun kuku 
~~ini ka.falluıa ll'eçırır ışıne 
·rıe ·derdi. 1 
~bıraktığı kibritin bile a
. 'ni ııay&rdı. Bu suretle öldü-
~ zaman milyonlar kaldı. Da
"'ldı bir t:&r&ftan, çocukları bır 
~taftan on senenin içinde para 
l.ıın albndan girip üstünden 

l:ı!ar. Bozdoğım kemennde 
Odalı evi kendine çok g;ön!!l 

Fettahm kızı kona ':la.ra 
~adı. Damat by Avrupayı 

'.~şu kap= yaptı. Bugün hep 
Yarım pabuçla sokaklarda 

~aid.ıtar. tıianır mısın gömül • 
~ğü yere bır taıı bile dikilme -

""· ı\ılıı.lı gecınden versın. Sana 
la bir hal olursa Hacı Fettalı
'ıı farkın kalınıyacak. Senin 
~ğun, çocuğun yok . nıına 
,'•«ıeşın var, .'.'-ı:ııan ;:tbı ye- 1 
~!ttlerin var. Dwıün hanımefen 
'' .. Gözünü yumduğun gün her 
•I" • k 1 ~ çıkan evde Kur ıın o nnur; 
~~tlaka sizin apartmanda ban 
~ tnuzıka çalacaktır.. . . 
Saniye Sapsan kesılm~ı. Bu 

"l.ar gayretle biriktırdıgı ııev
•lı paralarile har vurup har
ıı..n savurulma&lna tahammül 
~emiyordu. . . 
l'iadire hanım. yaranın u;ınde 

'<ııçerinı bükmekten zevk alan 
·ır ceJIAt gibi anlabyordu: 
- Zaten doğrusu da budur. 

1erkcs senın gibı parayı t;>Pl~
ı~ yemezse :ııonu ıı.e olur . Bu
~n dünya fakir . kalır. P~.ra 
i.'l\ıııeli ki hcrkeR ıstıfade el"ın. 
'~la Ha.el F tt.ahın çocukla
\ da babaları gibı olsaydı bır 
~ yaramıyan mılyonlar boşu 

1 
~Una bir köşede bektiyrL-ek -
l Parada devrı daim la~mı . 
·aıc, Dılfikar hanımefendiye ... 

. " 'l.J>csinde kaç kişi gecmıyor .. 
\ıiÇ 1ıar, hizmetçiler u~akbır sof 
~ılar, bahçıvanlar. arabacı -
~r ... Halbukı ın elbette Dılfi
~1 daha zcngınsin . Bır ca
i güvercini senıu sofrandan 

'!' kırıntıya naıl olınaını~ür. 
iilııya böyle ikı gözüm yemı 
lnin malllll yerler ... S..nın ~-
1\ı da yiyecekl.er. Buna emın 

•Jı 
" 
Saniye, ooğa.zınd:ı <l~"ümle. • 
heyecanı pdcrnıek ıı;ın bır ı 

'.~ defa kuru kuruya yutkun· 
'ılttan 110nra: 
- o senın !IOytediğın ~&rçur 

itilen servetler haram ka?.anıl 
ış paralardır. Hacı Fett'.'-h 
!'asını miirab cılılda. eS<r- I 

1~kle biri~ı. Hidiv Si-
n Paşaya "• 'izik Eda., ha-
1tnefendiyı satan Hacı Fettah 
·~~mi? 
~adire hanım: 
.._ V allah gôzilin. yenmiyen 

. alın haramı da bir. lıeliıJı da 
~r. Canuwı i.ıtediğı ylere kar 
: "Smı.lı:i ~m!. diyerek 
'flinı, ı.a- ~df:a oıalırwn et
~~lt sureWe para bıriktirip ca
~ ı. Y&ptlr:a lnswin hıli,-inij 
lırsiıı.. Şeriat o camide ıb&de
~ bile m;ıeaade etmedi. , 

• -~-fri-ka-No"'. 34 H_in~·çin~ harp pi n dahili de ; r-Kı altılmış-, 
"',~ ~.~!!~!f~4.) in~.~~!.fı~~"~~~~:.~) _Ajan~ Hab~rler~ 

Anudane harpler 
devam ediyor 

Tasarruf Bonoları> 

H likftınetbı çıka.muş ııl-

dnğn soıı tasa.mıf bono· 
rmın pek büyük bir rağbede 
ka.rşde.nmış oJmuı lıbe haldı 
ohra.k hem ı-ıei, loem ite 
gurur '-eriyor. 

- Benim be.ş on kucuş pa.. 
ram varsa öyle olmaz. 

Nadi re hanım hırsından ıslık 
gibi öten bir sesle acı bir kah
kaha atarak: 

- Evet! dedi. Senin bıraktı
ğın mi17oıılar "i>'liim hak, mi
ras helfil,. ola.rak m.irasçı..larına 
kalınca onlann "ah bu paralar 
l:ıWm eevgili halamızın yıı.digi
ndır! bir tanesine bile dokun
m&dan böyle mııhata.za ede -
!im!., diyeceklerini mi zannedi
yorsun? Evvela aralarında ne 
kavgalar, ne nizalar ne davalar 
olacak. Ondan sonra vurp&tlasın 
çal oynasın, bu altunlarla ne 
pal üze g. bi gerdanlara pırlanta 
!ar dizilecek! Ne pembe kulak
lara tek taş küpeler tokı!ac•k ! 
Ne billlır bilekler bileziklerle 
donanacak! .. Kadimm. Hemen 
sen ölmeye gör yoksa. .. 

Saniye hakikaten karşısında 
kendi parası ile mücevherata 
gark oim.uıı lradınl.:ır görüyo
rum zannetti. kurumuş gu-t
lağından hırıltıya benziyen ke
sik cümleler sarfoderek: 

Nikbinliğin sebepleri şunlar- orduları başkumaııdaıılığınınl 
dır: tebliği: 

1 - Büyük Okyanusun ınub- Bütün şark cepM.ıi boyunca 
t.elif merkezlerinde mücellilli harekat ıı:ııuva.tfakıyetıe devam 'I 
bir ihtilat zuhurwıun yakın ol- etmektedir. 
madığını gösteren aliimetler var Alınan harp tayyareleri dün , 
dır. 2 - Japon istihbarat bü-

1 

p;ece yeniden lılııekovadıı.ld de- ı 
roounun Hindiçiniye ıınüteallik miryolu ve iaşe tesisatına çok 
olan notasının mübhem m:ahi- müessir bir surette hücum et -
yette olınası, 3 - V aşingtoru:la · le d' 

nuş r ır. ..., 
bloke edilmiş sermayeler için İspanyol gönüllüfori • 
ruhsatnameler verilmesi husu- Berlın, 27 ( a.a.) _ Şimdiye 
sunda liberal bir zihniyetin hü- kadar İspanyadan gelen gönül
kümran olması. 4 - Mali japon Jü adedi OC bindir 1snanyol ma
mahafilinin vaziyetin bir kaç kamları icabında bunun arttırı
gün içinde sal!i.lı bulacağına da- ' labilcceğini üade etmişlerdır. 1 
ir olan bcyanatlan. Madrid, 27 ( a.a.) - Ofi: 

Haliha7.ırda bu mahafilin na- Bir tay:,·areciler grupu, Rus 

Kral Boris yeni Alman 

e!çisini kabul etti 
Sofya, 27 (a.a.) - Kral 

Borla dün Alma.n elçısini ka
bul etmiştir. 

Portekız cumhurreisi 

Açores adalarında 
Uunta del gada. 27 (a.a.) -

Portekiz reisicümhnrunu ha
mil olan vapur, A<:or.,,; ada
ları sularına girnıit;i1 ir. 

Yeni bir kruvazör 

'" (Baı tarafı 1 inci sahifede) 

.ırarekit vukııbııl:ma.mıştır. Sov 
yet hav& kuvvetleri diişııanın 
zırhlı ~tamlarına ve tayyare 
meydanlarına darbeler indirmiş 
lcrdir. 

~dolu tnnltır bwhMa 
oldu 

Londra 27 ( a.a.) - Moıılto
va radyosunun bildirdiğine gö
re Alman askerini h5.mil olarak 
İsveç tarikiyle Finlıindiyaya 
gitmekte olan iki tren berhava 
edilmiştir. Alman hüklımeti İs
veç hüki'ımeti nezdinde protes-

Duincy "Massaclıussets,, to ederek trenlerin himayesi 
27 (a.a.) Ofi: Sand.ıeg a- için müessir tedbirlerin alınma -
dındaki y.:ni kruvazör, dün sını talep etmiştir. 
Bcthelm Steel Campany tez- LeRinı,'Tada. hücum 
gahları tarafından denize in- M:oskova, 27 (a.a.) - Bu sa-

Seviııiyonu; çiJıakö miDI mti· 
dafaa lhti~na taba etmeııı 
me.re biildlmetia ~ göster. 
diği p&ra sür'atle t.eınb. edilmlo 
olayw. Bu pua na kadu ça· 
bok toplanırsa milli mildafaal 
mu o k.a4v ııiir'atle kuvvetle -
necek ve büı;bütün ~ bh 
kudN>t pe:t·da ecleceirur. İftihar 
eili~·erw:; :ııir& memleket halla 
bu bonola.nu ınruıasıru tam mi.
na'iiyle ka,n-ayaea.k ve hükü - . 
nwie yardun ehnek için elinden 
gdea fedekiı-bğı y:ı.pmaktıan 
ı,ıekimni~k derecede yiikıiel
ıruş demektir. 

Vatan borcu 
zarı dikkati, bizzat Rooseveltin cephesine gitmek üzere hpan
dün gazetecilere vaki beyana - yadan hareket etmiştir. 
tında dediği gibi, Uzakş:ırkta 
"Emniyet supabı,, teşkil etmek 
t(· olan Felemenk Hindistanına 
müteveccihtir. Bu mahafil, Fe
lemenk Hindietanının İngiliz
lerle Amerikalılann hareketine 
iştirak etmeınlıı olmasını mAni -

dırilmiştir. Bu kruvazörün balıki Sovyet tebliğine göre 
....ı süratinin en yeni torpidolar Alman hava kuvvetleri 20 ile H "'-'·"·- '-" kti • / '"............ u....i va . yenı:. .. 

Ş• I" Af "k d süratine müsavi olacağı be- 26 Temmuz arasında geçen de olan vat;mdaşJanmı... 1 ima 1 rl a a yan edilmektedir müddet içinde 12 defa Leningra-

dar bulmaktadu:lar. 

Cenu bi Ame~ika harbi da hücum etmek teşebbüsünde zıu hiikiımet!n ~ bu ta.- ı " ı 2 bulunmuı;ılarsa da her defasın- sarnıf bonolannıdaıı ..tın alına- ı 

mavzıı ç1rpısma ar Quito, 7 (a.a.) - Equa- da zayiat vererek tardedilıniş - lan bir vatan borcudur. Vatıaıı- > u ] teur - Peru hududundaki mu- 1 . 7 ..e''<lTllk sadece lifta ve gönül- ı - Nadire hanım... Nadire 
lı.anım... dedi, sus! Allah a.,kı- 1 
na suıı! Fewı. oluyorum. Bilınem ı============= 

çok mu yed.m, nedir? Başıma H 1 b" d • 
hasamat, dün saat 18 de ke- erdir. Lenıngrad civannda 4 d ,,...___ 1 ( B•t taraf o 1 inci uhifede) Alın.. an tayyaresi düşürülmüş e ........,....,.alıdll'. Bn duygn fi1i 

Dün iMalta üzerinde vukua silıniştir. tur. bir h&reket ,,ekliDe de inlnl&p 
gelen ha~a miUıarebeleri esna.sın Yakalanan bir vapur etmelidir. 

::~dt:=~~~fe;~ o~a~ e ecan 1 1 r enız da düşmanın dört tayyaresi dü- Londra, 27 (a.a.) - Ami- Moskova.ya taarruz Bugün memleketim.is mncize-
şürülmüştür. ralhk dairesi, abluka hattını Moskova, 27 (a.a.) - Resmi vi bir !jelı:ilıle harp harichıde bu-

ı;eyler söylüyorsun.. Lillilh aş- uezı'ntı's·ı 
kına biraz sükut et... 

Nadire lıa.nım, muhatabının 
rahatııızlığmdan mütessir ol
mwı gibi sahte bir teli'.s eseri 

İki avcı tayyaraıniz, üslerine yarmalt teşebbüsünde bulu - tebliğde şöyle denilmektedir: 1 lunuyor. Yurd, varlığını konı-
avdet etmemiştir. Bunlann pi- nan Erlangen adındaki Al - 26 - 27 temmuz gecesi, dal - mnk iç!u evliid1a.mım kanmı is· 
lotlanndan biri kurtarılmıştır. man vapurunun Atlas Okya- galar halinde birbirini takip e- teıniyor. Falmt eğer bu halin 

gösterdi. 
- Vah vah ... dedi. Sizi ra· 

hatsız ettim. Allah bilir enkas
dan yapmadım. Bunlar nihayet 
bir takım havai likırdılardır. 
Böyle müteessir olacağınıza hiç 
ihtimal vermemiştim. Maksa -
chm böyle mahrumiyetle para 
biriktirenlerin akıbctl!lri ~'.11' .~ı 
kında sizi uyandırmaktı. Çunku 
para denilen şey, . nih~yet yu
varlaJı: bir madendir. Si,zd,,n gı
der, başkasının ce~!11e. gi~. Ser 
Yeti ile beraber gömillınuıı kiDı 
vardır? . 

Saniye artık konuşa~nıyor: ~r 
elile suımıasını rica ediyor diger 
elile de soluk perdelerden dikti-' 
ği kalın kumaşlı_ elbisesinin düğ 

1 
m.elerini çözmege çabalıyordu. 

Nadire hanıma birdenbire 
bir korku geldi. Biraz ileri gü- , 
tiğini anladı. Şoförle aralanıı -
daki camı vurdu: 
_Oğlum biraz acele et. lh

nımefendi azıcık rahatsızlandı! 
dedi. Kendi kendine: • 

- Biraz daha gayret . et8em ı 
karının bir tarafına inece!<. 
Allah etmesin, daha lakırdıs~
lc kendini kaybetti. Eğer hakı
katen parasını biriı;i.ı:ıe kaptıra
cak olursa yüzde yuz canı çı-

kar... ı 
Havuzun kenarını dolaşan 

kırmızı kum döşenmiş şoseyı 
takip ederek köşkiın önüne ya
naştılar. 

An.hadan indikleri zaman 
Nadire hanun, Saniye hanıme
fendinin koluna girmeğe mec - ı 
bur oldu. Biçare, parasının ba-
111na gelecek fel:lketin ko.~k~. -
suııdan haıii. titriyordu. Koşkun 
holünde hasır bir kolt~ğa .otu- ı 
ran Refika hanım, Sanıyeyı Na 
dire hanımın kolunda görünce: I 

_ Ne oldu buna? dedL Bir
denbire iğn, yutmuş köpeğe 
dönmüş ... 

Nadir<! hanım elite üstcleme
mesini i.şaret ediyor, fakat o 
anl..-yor soruyordu: 

- Yine mı pisboğazlık etti? 
Her zaman böyledir. Beleş bul: 
du mu? dayanamaz. Ziftin pek\ 
olsa. yer... Kaç defa söyledim. 
"Karı ııen.in miden büzülmüş. 
ona göre ziftlen!., dedim. Kime 
anlatırsın• Bir ı;ün patlıyacak, 
hepi.ıniz.in keyfini kaı;ıracak ! .. 

N.Wire hanım kendi kendine 
dU..ünüyordu: 
İn.eaıılann çoğunun deli olduğu 

na ı<üphe yok. Fakat delilerin en 
sunturlulan Ulll2:inlerin arasın 
da bulunuyor galiba. Şu kadına 
Saklavi Pa.ııımııı haremi derneğe 
yüz tane şahit ister. Mutlaka 
bunun soyunda ya bir tulumba
cı reisi, yahut bir hamam ana

·ı 

sı yardır. 

Saniye hanımefendiyi tenha 
salonlardan birinde geni,, kana· 
pelerden birinin üırtüı•e yatırdı
lar. Başınııt altına yastıklar 
koydular. Davetlilerden çoğu 
hadiseye ehemmiyet vermedi 
Yalnız Mis Bartriç daima ya -
nından ayırmadığı eczahane 
çanta.siie koş"1, hasta.ya renk 
renk haplar yutturmıı.ğa, ruhlar 
koklatmağa başladı. 
Şahika luınıınef eııdi Sa.niye -

nin baygınlığıaı vesile ederek 
bitmek tükenmek bilmiy~ da 
va ltikiyelerile uyuttuğu liİll 
maa mııhptahlnı yine bir köşeye 

-
-

sıkıştırmış: 

(B•ı taraf• 1 inci sahifede) 27 temmuz gecesi, Valetta üs- nusunun cenubunda İngiliz den yüz kadar Alman tayyaresi temadisini istiyorsak miDi mii-

ınensup yirmi kadar ecnebi ge- ~ü ~·eniden bombardıman edıl- gemileri tarafından yakalan- yeniden Moskovaya bir akın dal'aaıruzı büsbütün takviye et-· 
zicim' vardı. Motörcünün duy- miştir . 1 mış olduğunu bildirmektedir. yapmak teşebbüsünde bulun- 1 ıook mecburiyetindeyiz. Milli 
gusuzluğu karşısıru:la bu ya- Şimali Afrikat!a Tobruk cep- Gnrl. de Gaulle Beyrutta muşlarsa da tayyare dafi batar- ~ müdafaamız ne kadar knvveUI 
bancılara müracaata mecbur ol- 1 hesinde diişmanın bir taarruz .. yalarımızın mania ateşi ile kar-1 ,.e kudretli oluna hup bize ı:el· 
duk ve kendilerine Fransızca o- teşebbüsü aldm bıraktırılınış - Beyrut, 27 (":.a.) - Hur şılaşmışlardır. Avcı ve himaye mekten o lmdar ı;dıiııir. 
tarak içinde butunduğumuz tır. Limanda demirlemiş bulu- Fran91z.la.nn şefı olan Gene- tayyarelerimiz, diişman tayya - . 
müşkül vazıyeti anlllttım. 1 nan bir İngiliz gemisine Alınan r'.1;1 .?0 Gaulle geçen . Cınna relerini dağıtmışlar ve payitalı- • Netıce ••• 

- ' . 
Bir ırkdaşı:ınızın bızden esir- i toplanmn daneleri müteaddit 1 gunu Beyruta gelmiştir. ~- ta kadar gelmelerine mani ol- ' ~ 

gediği allikayı bıı yabancılar ı defalar isabet etmiştir. ta ve Yakııı şa.rktakG Hur muşlardır. • ·-- N etice itibariyle ~ 
gös terdiler ve: 1 Sollum cephesinde iş'ara. de- . Fransız mıımes•Uı . eneral ' TebPğ, ilave ediyor: rizkl milli miidıdaa.mm 

_ Hay, hay! Buyurunuz. Fa. - ı g" er bir şey yoktıır. , 1 Catroux tarafından ıstikbal .._,_ . _ .. _k 0 _..,. _ _._ 

lıi edilen General de G uJJ h J Düşmanın bombardıman tay- ""''"ıye '-~ .....,..,..ucn biri kat motörcü sizleri alma,,_ z 1 26 Temmuz gecesi İngiliz tay .. a e a - ı •-~--• bo ._ ____ , __ ,_ 
ki k tezah t Yareleri, ~birden uzak '-erlere o an .....,..,~..... ııo_. .... ......_ 

ne yapabiliriz? dediler. yareleri Bingaziye bir akın yap. n COIJ un ura ına ınıı.z .,... , ı ""'-'· •-· ' h lın t Be tta'-' b" karın-ı..·-·ık bir halde bom'---1 ıer ,....,.,., Ya ..... ıdaşıwn mukad-Kendilerine motörciiyü şikB.- mışlardır. .a. r o uş ur. yru A.I u- ~~.., "" d .,. 
t 1 b ·-"l la d lar a•~··'·""·r. Ancak ... ~ il& es bir va.tAı.n borcudur . .,steliJc 

Yet edeceğimı ve kendilerini de Şarki Afrikada duş" man, yie un ev er aJ·- ar ona - ........-~ """' b ..,,,~•-- __ ,_, ıer· ,.,,,,. 
t '-··tır yedi dii,51Dan tayyaresi, mini! u ,..._ ....... p uı.e ....-Şahid göstel'eceğimi söyledim gündenberi mahsur bulunan ı.........., · "•·~k '-'- f · temin '-·kte 

ı ·------------' ateş.ini geçebilmiştir. yu...., ...,. a.ız • ..,.., • ve isimleriyle adreslerini al-

1 

Uolchefit garnizonuna yeniden 
1 

dir. Bu Q:a ı.u işe yutuılacak ı-
dım. teslim olmak teklifinde bulun- İstanbul Teni.} Mo;:;kovadaki hiçbir askeri he ralan ıremalandmıcak bir Amil-

İnsaf edin. İki şişe benzin muştur. defe isabet vaki olmamL~. Bir dl 
·"· 1 r • t sarfolunaeak diye iki fel .... etz&. Kıtaatımız silahlarının ateşi Şampiyo ası kaç evle bir mektepte yangm MURAD SERT0<1LU 

deye ;;ayet basit bir yardımdan ve cür'etkıinıne bir huruç hare- çıkınışt.ır. Bu yangınlar, sür'atle ~~ 
kaçman Ye denizci geçinen bir keti ile mukabelede bulunmuş - - İstanbul tenis şampiyonası bastırılmıştır. Ölü ve yaralı var 
motörcünün bu hareketi hangi lard•r. d•r . * Tramvaydan düftU - Kora

gü.mrükte oturan Osman. adında bi
risi dün tramvayla Atik Aliden ge
çerken atlamak i~teml§ muvaz.enes.ini 
kaybederek düşroüştür. 

denizcilik kaidelerine sığar? Trapanide bir 1ngili= tayyare- final maçlanna dün Dağcılık Henüz natamam olan malıl-
Her ne iae gece o ad.ada aç, si, çok yükseklerden bir kaç ' kulübü kortlannda devam edil· ı ınat& göre altı düşman tayyare

susuz kaldık ve ertesi günü pek I kumbara ile yangın çıkarıcı 1 di, karşılaşmalar oldukça heye- si, düşürü~tür. Sovyct tay 
bitap bir halde kıırtnlduk. Vıikıa pU.klar atmıştır. Bu yüzden çı- canlı bir bava içinde geçti. Ne- yarelerinin zayiatı yok"tur. 
ha.ınrlolaun boğuhııadık. Fakat kan yangınlar, derhal bastırıl - ticede tek erketlerde Muhiddin 
motörcünün bu hareketi bize mıştır. ı Altunbaş Hüsnüyü 3-6, 1-6 Grodeslci Bayan Beharı 2-6, 2-6 

Vücudünün muhtelif yerlerinden. 
yaralanan Osman Cerrah~a hasta
hanesine kaldlrılın1ştır. boğulmaktan da ağır geldi. Ya-ı -:: · 3-6. Tek bayanlarda Bayan maji:lılo ettiler. 

rın herhangi bir vatandaşın ba- Akd , f ______ .:,_ ____ _.:. ___________________________ _ 
şına böyle bir kaza ge!·~bilir ve enız or asın-
ayni muanrleye maruz kalabi-

lir....... • . da muharebe 
Doı,"nı ....... acı ..• 

Bay Kaplanın bir mektupla (Bao tarafı 1 ıneı uhlfede) 

bildirmiş olduğu hadiseyi yu- sünü, bu tayyan>ler filonnun top 
kanda aynen yazdık. Şayet bu !arının menziline gelr.ıeden ev
iddia doğru ise (302 ) numaralı ve!, akim bıraktmlılar. Düşma
"Yıldınm,. motörü kaptaruna nın iki avcı tayyaresi <!;üşüriil
hareketinin asla doğru olınadığı- dü ve ikisi de hasara .u~tıldı. 
nı ve denizcilerin ezeli kaidesi o L Ertesı sabah kafıl.eyı takıp et
lan centilmenliğe, hele Türk · mekte ~lan C::~t tıp~nde bır tay
denizcisinin şian olan efendiliğe yare mıtralyoz ateşıne rllaruz 
ve civanmertliğe hiç yakışma - kalmış ve içinde yangın çık
dııi;ını söyleyeceğiz. mıştır. İtalyan tayyare mey -

l!<i şişe benzi.'l için aç, susuz d~lanndan pek uzak olmasına 
ve felaketzede iki Türk gencine ı ragmen bunlardan bao,ka ltal-
nası! el uzatılmaz? 'ı yan tayyaresi r;örülmemiştir. 

Denizcilik usullerinde söz bu Cant tipinde diğer bir .ta~Y:ı--
re de ertesi sabah d u~urul- 1 miiı;tür. Bir müddet sonra bi
zim tayyare gemisınin avcı tay 
yareleri, bombalarııu uzaklara j 
atan 8 İtalyan bombardıman 
tayyare ini yakalaınışlardır. 

kadar mı ayağa düştü? 
Hiilasa biz kendi hf'Sllbımıza 

bu maceranın doğnı çıkmama-

sını teme.·~ edeceğ ız. -* Btr araba den1u yuvarlandı-
Arabacı 7-~r dun am·aha ile Paşa-
b<:ı h('e can1 fabrika..<>l yanında ara -
ba~ı~1a yukledie_j molo.ıl:jrı denize 
dökerken 1>4-ygirler Urkmü91 ar:..ba-
yı denize yuvatlanuş.lardır. Beygir-
let boğulınuotur. 

Yeni Sabah 
ABONE BEDELİ 

. 

T:lrklye Ecnebi 

SENELiK 1400 t<r1- 2700 Krı. 
6 AYLIK 750 • 1450 • 
3 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 1~0 • soo • 

TAKViM 
HIZ1R 84 GÜN •09 AY 7 

1360 28 1357 

Receh. TEMMUZ Temmuz 
3 1941 15 

Pazartesi 
GUJ\et 001• lklnclt 

9.2?. 4.SJ> S.47 l!;ı•nf 

4.52 12,20 16.17 Vasati 

M<pm y- 1-

12. 1.Sl 7.17 Eunl 
19.30 21.2'l 2.47 v..,u 

-

Ertesi gün 6 düşman tayya -
resi bir kere daha bize hücum 
etmişlerdir. Bunların hücumu, 
bir saat devam etmiştir. Bu tay 
yarelerden biri tahrip edilmiş 
i~<ı de vapurlarımızdan birine 
b'.r torpil isabet etmiştir. Bu va 
purun nakletmekte olduğu 
kıtaat, bir torpido muribine a
lınmıştır. ı 

Maamafih, kendisine isab.et 
vaki olan vapur, kendı vesaıtı 
ile ilerleyebilecek bir halde idi. \ 
Bu vapura bilfilıa.re içlerinden 
biri tahrip edilen StukAs tipin
deki tayyarelerden atılan bom
balar da isabet etmiş ise de 
vapur, gideceği yere gitm('ğe 
muvaffak oJmııştur. Kaflle, de- ı 
nizi geçmiş idi. 

Keçi kılından çuval 1 

imal.atı artıyor 

Son günlerde keçi kılından 1 

torba ve çuval yapma faaliyeti 
artmışbr. !stanbulda bile bir [ 
çok hanlarda bu şekilde çalışan 
münferit tezgahlar vardır. Bu 
yüzden keçikılı piyasasında bir 
canlılık baş göstermiştir. Mu
taflat iyi fiyatlarla keçi kılı al
maktadır. Keçi kılından yapılan 
çuvallar 100 - 125 kuruşa ka
dar temin edilebilmektedir. Hal
buki ka.nıuriçe çuvalların adedi 
235 kuruştur. 

Bonuyu istedia:iniz anda paraya 
n!7. kabildir. Vade dolmadan herhanıi bir b211-
kaya müracaat ederek bono faizinden yüzde ya.-

4 run suretile bonoyu derhal iskonto ettirebilirsiniz. 
rım Icdak3.rlık yapmak suret.ile bonoyu derhal 
~konto ettirebilirsiniz. 

Elinizdeki parnyı niçin verimsiz bir halde 
~aklıyorsunuz. Paranızı derh~l tasarruf bono!iu

r na yiJ.lı.rınız. 

Faiz peşindir. 
Merasim yoktur. 

Vade kısedır. 
Hazine kefildir. 
Paranız paradır. 

TASARRUF BONOLAR! ÜÇ VADE ÜZERiNE \;IKARILMIŞTIR: 

3 AY VADEI.h.ER BİR SE.."i'EDE o/o 4 PAİZ GETİRİR. 
6 AY ,, o ,, ~ 5 ,, ,, 

12 AY ,, ,, ,, ,, 3 6 JJ ,, r 

Bonolar bankalarla şube Vıl" ajanslarır.da ve Milli Piyango idaresinin ns .. 
hÜ satış gişelerinde, banka olı:nıyan yerlerd~ Mal.Andıklarında satılmaktadır. 

Elinizdekini israf etmeyiniz. Derhal bir Tasarruf Bonosu alıntt. 

Vatanın yüksek menfaati 
sizin de menfaatinizdir. 

Çünkü Ta~arrut Bonoları hasıl8tile millı mtidaraanın artan ihtiyaçları 
karşı.l.anacaktır. Paranız emin \'C gelirli yerde bulunursa, siz de memnun, 
mes'ud ve rahat olursunu't. 



HERGELECi İBRAHiM 
Yazan: M. Sami Kara.Jel _____ 56 

- Bugün Şuınnuda ağal&r Gttgide yol b1tmiyordu. Niha 
Jaı.hvede konuşuyorlardJ. Onlar 1 yet Elıninönüne indiler. Yenica
da gidecekmiş.. mi bütlln ~etiyle kar3J,sına 

- Alay etmesinler.. doğnı çıkmıştı. 

YENi SABAH 28 TEMMUZ itil 

DEKORASYON 
Müessesesi Müdüriyeti: 

Mağazamızın zemin k•tında yapılacak tadil&! münasebetlle cadcJe ille
rindeki mcthallnin 10 Ağustosa kadar kapalı bulundurulacağını ye 1JıCt' 

müd 'et zarfında muhterem mUwterllmmlzln malaz.anın yarluu:lakl (,..... 

ruziya) sokaöında mevcut kapıdan teviflerinl rica ederD. 
mu acaba?, Biraz sonra köprüden geç -

- Doğru usta.. ıneğe başladılar. Ustası ona Sü-
- Eğer doğru ise gideriz.. leymani.ye aırniini gösteriyor-

Ben de istiyorum. du: 

ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SlNlR ve BEL ağnlan ile soğuk Zengin ve mU.tesna eserıerı ihtiva ed..:e!ı: ,-eıı1 --] 

algınlığından ileri gelen vücnd KIRIKLIGI, NEZLE ve GRİP il ~ Pazartesi g!lnil ızıerıııdmte açz1 .... 1r1ır, 
- Aman usta gidelim ııu gü- - İbram, bak şu ea.Inie! 

zel İstanbula.. Hergeleci, tepenin ilstilnde bııBWıkla.n D E R M A N ka.'jclerile derha.l geçer icabında ~-··------------------·-' gönde 1 • S kaşe alınır, her eıez"'1.aııede bnlnnlll'. ' J 

- Doğru ise gideriz oğlum.. dilriJrniş büttln haşmetiyle dıı
Dedi. ran mua.z.zam, bu Türk eserine 
Deli Ha.tız, sabahısı kasabe.- ·vecd içinde bakıp daldı. Onu 

. ' . . . , ·• ı ........ &. ·- . . ' . - f" . ri-.. . Beşiktaş şeref stadı toprak tesvi~ 

ya indi. Meseleyi tahkik etti. çok güzel, çok büyük görmüştü. 
Çırağının işittikleri doğru idi. Ustasına dönerek gözleri yaşlı 

İstanbul deniz komutanlıg" ından ve drenakj ~latnalı. 1i~şası açık . . e sı me ı canı 
İki hafta sonra Kartalda gü- soruyordu: 

reş vardı. \ - Usta! Bu ne güzel canri .. Yüzme seçme 
mü! a 'bakaları 

Yar şiara 105 yüzücü 
iştirak etti. iyi neti

celer alındı 

Denız lısesi ve gedikli erbaş mekte B •kt rk kl"'b .. 
bine talebe alınucak eşı aş genç ı u u Hergeleci seviniyordu. 1stan- - Oğlum, bunu Kanuni Sul-

bulu görecekti. O, Kartalı tan Süleyman yaptırmıştır. Sen 
lstanbul içinde bir mahalle sa- Kanuniyi biliyor musun? 
nıyordu. J - Bilmiyorum usta!. 

İkide bir de ustasına: - Bileceksin? Şimdi sana 
- Usta. Kartal mahalle mi? bir şey soracağım, derhal ha-
- Yok .. Bir köy oğlum .... tırlıyacaksın? 
_ 1st.a.."lbula yakın bir köy - Hani bizim Şuınnuda bir 

mU? mescit var y:ı.. 
- Tıpkı bizim Torl3k gibi - Var ... 

bir köy .. Fakat, d:ı.ha büyük. ı - Yanında medreseleri de 
- lstanbula yal<IIı mı? var. ı 
- Yakın. .. TorlaJ.: gibi.. Var ... 
Diyordu.. Hergeleci, yola Bir de imaret var ya? 

çtkmağı iple çekecekti._ Nih&· Evet usta, hatta ben bu 
yet, Deli Hafız çıraklanyle yo- imaretten zerde de yedim. 1 
la çıktı. lstanbula epeyce yol - Yalnız sen mi? Hepimiz 
vardı. Öyle kolay kolay gelin- perşembe günleri Şumnuda 
mezeli. Arabalarla geliyoı lnr - bulunduğumuz zaman imaret-
dı • ten zerde ve pilav yeriz. 1 
Şuınnu ağalan ve etraftan - Ne kadar güzel zerde ya -

gelenlerle on, on beş kişi hep parlar .. 
bir kafile halinde, konakla.ya - Söyle bana bu imaretin ve 
konaklaya. Silivriye gelmişler- mescidın ismini bakalım. 
di.. - Süleymaniye imareti, Sü-

Silivri, o vakitler lstanbulun le~mıaniye mescidi .. 
son merhalesi sayılırdJ. Silivri-• - lşte, bu Süleymaniye ismi 
den sonra ver elini İstanbul yo- bir padli}ah ismidir. Türk pa
Junu tuttular.. dişahlannın büyüklerindendir. 
Bakırköye geldikleri zaman, Ta, Viyanaya ve Almanyaya 

lstanbulun kaleleri ve uzaktan kadar killtar diyarını zapt.et • 
minareleri görünüyordu. Her mıı; bir hakandır. Bu gördüğün 
geleci, hayran hayran uzaktan carnü o yaptırmıştır. İsmi de 
lstanbulu seyrediyordu. Onu Süleymaniyedir . 
çok muazzam bulmuşutu. Ne Dedi. 1 
de büyük kaleleri vardı. Hergelecinin ruhu, kalbi ak- 1 

Nihayet şehre Yedikule kapı- sülamellerle dolmuştu. Dininin, 
anıdan girdiler. Arabalar yürü- milletinin büyüklüğünü bir kat 
yor, yol bir türlü bitmiyordu. daha h;s;;ederek vecd . içinde 
Bir çok gitın.i.şlerdi. Nihayet kalmıştı. 
.Ak.saraya kadar gelebilmişler - Hergelecinin İstanbula geli-
di. şi ~'Ok iyi olmuştu. Onun körpe 

Hergeleci, To~unun söylediği dimagı üzerinde heyecanlı eser
gibi yollarda kupa arabaları gö- ler bırakmıştı. 
rüyor, meydanlarda at sürücü-

1 
Hergeleci, esasen beş vakit 

leri buluyordu. namazıru kılan dopdoğru bir 
Hele, Aksarayda ne kadar delik.anlı idi. Babasından, de-

\ İstanbul su sporlan ajanlığı tara
tındo..n tartip edi.len yüzme şampi -
yonluk: seçme müsabakalarına dün 
Moda yüzde havuzunda devam edil 
dL 

.rt.füsabakalara 1 O!S yüzücü iştirak 

etti. Alınan teknik neticeler: 
BUyOkler: 
200 serbest: 1 - Mu•tafa (Gala

Uısaray) 2.42.4, 2 - 1.smaıl (Bey
koz). 

100 sırtüstü: 1 - Fuat (H. P.) 
1.26.2, 2 - lsmail (Galatasaray). 

1500 serbest: 1 - tbrahim (1. L.) 
24.43.4, 2 - Mehmet (Galatasaray). 

Türk bayrak yarışı: 1 - Galata-
saray takımı 6.2. 2 - Beykoz takımı. 

Kule aUama: 1 - Sabri (Galata
-ay) 63.36, 2 - Kemal (B. H.). 

KUçUkler: 
200 sr-best: 1 - Bodrl (B. Z.) 

2.40.4, 2 - Necdet (Galatasaray), 
100 sırtüstü: 1 - Bahaoddin (B. 

.Z.) 1.34.1, 2 - NeJat (B. Z.). 1 
Türk bayrak yanşı: 1 - Beykoz 

takımı 4:.26, 2 - Galatasaray takı-
ını. 

Kule atlama: Galatasaraydan 4, 
Beykozdan 2 aylayıcı !inala kal -
mı:ı:lrdır. 

Su topu mUsaba'kasında Galata
saray - Beykoz ve Kadıköy Halkevi 
muhte-ltt takımı ile karşılaşmış ve 
muhtelit takım S-6 talip gelmiştir. 

Beden Terbiyesi mükel
leflerinin Atletizm 

müsabakaları 
Beden Terbiyesi mükellefieıi ara-

A~ğı falı:! şartları haiz olanlar Deniz lisesi ile iedikll erbaı mektebine 
talebe olarak alın;.ıcııktır. 

Deniz Liıeılne glre .. ·. k tallplerln: 

1 - Yasları birinrj7oıf ıCin 15 - 16 olacaktır. 
2 - Yaşları ikinci sınıf için 18 - 19 olacaktır. 
3 - Bu yaşlardan altı ay büyük veya lı:üçtik olanlar da kabul edlle

celı:tir. 

4. - Lise birinct sınıla orta mektep mezunlan alınacatı dbi lisenlıı 

birinci sınıfında ikmale kalmı.ş olanlar da alınacaktır. 
Deniz Gedikli Erbat Hazırlama okuluna glrme,Oe taliplerin: 

1 - Yaşlan 11 - 17 ol.ocaktır . 
ı - Bu mektebe ilk mektep mezunu alınacağı gibi orta okulun 

muhtelif sınınarında ikmale kalmış a.ıanlar da alınacaktır. 

3 - Tahsilini yalnız bir sene zayi etmiş olanlar da alınacaktır. 
Bu ~artları haiz olup Deniz U~esi ile Deniz Gedikli Erbq hanrl.;3ma 

okuluna ginnek istiyen taliplerin 15Ağustos 941 tarihine kadar tst..mbtllda 
bulunanların Kasımpaşada Deniz Komutanlığı.na, hariçte bulunanların da 
mahalli askerlik şubeleı-lne müracaaUan. (5708) 

1 Devlet Demiryolları İlanları 1 
Muhammen bedeli aşağıda yazılı 3 liste muhteviyatı kalörlfer tesisatı ~

beke malı.emesi 8/9/1941 tarihinde saat 15 den ıtibaren sıra&ile ve kapalı 

J.Qrf usulü ile Ankara<la İdare binasında .satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin liste hizalarında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun t.ayin ettiği v~lkaları ve teklinerini ayni &Un saat 14' de kadar 
komisyon reisli;ine vermeleri 1.Awndır. 

Şartnameler parasız olarak AD.karada Malzeme Dairesinden, H.aydarpa
p.da Tesellüm ve sevk şefiiğinden daiıblacaktır. 

Liıt• M 1,.1hamme~ bedel )1 uvakkat te.m1nat 
No, Lira Kr. Lira Kr. 

1 10950 821.25 
2 13800 1035.00 

3 5400 405.00 
(6022) 

l._İs_t_a_n_h_ul_B_c_Ie __ d_iy_c_s_i_İ_la_n_la_r_ı_. 
Tahmin ilk 

bedeli teminat 
sında ter'..ip edilen atletizm müsa
bakaları dün Fenerbah~e stadında 

ı;ok sürücü vardJ. Daha Top - delerinden, muhitinc!en aldığı 
haneye kadar gideceklerdi. Yol , teroiye ona kiıfi idi. Cahil ol- 196000 148 i10 Haseki hastahanesi hariciye ve ms.ııye doğum paviyon- 1 
uzundu. makla beraber dini ve milli his- yapılmıştır. Müsabakalardan evvel lart için yaptırılacak 2 adet takim kazaru. 

Hergeleci soruyordu: !eri her şeyın fevkinde yüksek bir geçitresmi yapan mill<ellef atlet 3658 00 274 42 Belediye <liare, şube ve mevkilerle sıhhl teşeküllerle 
_ Tosun, daha gelmedik mi? 

1 

ti. ler Beden Terbiyesi Umum Müdtirü sair müssesat için alınacak kok kOmUrünun nakletti-

- Dur bakalım... Hergeleci, küçükten beri Bul- namına Amiral Fahri ve lstanbul rilmesi i31. 
_ Ne kadar da.ha var? garistanda büyüdüğü halde hiç bölgesi müdürü Feidun taralından 1374 00 103 05 Belediye merkez ve şuaabatı !çın almocak 3000 adet 
- Kale kapısından girip bu- bir vakit dini ve milli hislerini teftiş edılmlşler, bundan aonra da elektrik ampulü. 

raya. geldiğimizin bir kaç misli tezelzüle uğratmamıştı. müsabakalara ııeçilmi.ştir: Tahmin bedeller! ile ilk temınat miktarları yukarda yazıli işler ayrı 
da.ha var. ı Esasen, o vakitler Bulga.ris- 100 nlelre: 1 - Koc;o (F. B.), 2 - ayrı açık eksilt.meye konulmuştur. Şartnameleri Z.."lbıt ve Muame1At Mü- 1 

_ Amma, yaptın ha? tan Türk imparatorunun bir Dana (B. 0.), dtirlüğü kaleminde görulcbilir. !hale 4/8/941 Pazartesi günü saat 14 de 
_ Asıl şehir bundan sonra vilayeti idi. Tuna viliiyeti değil 200 metre: 1 - Koc;o (F. B.), 2 - Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek

başlıyor. Beyazıtlı Veli camisinin mıydi? Şuınnu da Tuna viraye- Foti (F. B.). tupları ve 941 yılina ait Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen 
önünden geçeceğiz. Sonra Sul- tinin bir kazası idi. 400 metre: ı - Foti (F, B.) 2 - ==s=ao=t=te':::::D:::a:::i=ml=:'::E:::n:::cum:::·· :::::cn:::d:::•=::::b=u=lu=om==al:::a:::rı:::.=========~(~60~2~5~)= 

Llble (B. Ş.), 

tanahmet camisine varacağız, İçli ve ha;ı:;as Hergelecinin ü- Kemal (A. H.), 
orada işi.Oniş olduğun Ayasof- zerinde İstanbul, mühim tesir - 800 metre: 1 - Foti (F. B.), 2 -
ya camisini göreceksin? !er yapmıştır. Cevdet (F. B.). 

- Bu, Ayasofya camii eski- Onun pehlivanlık hırsını ve 1500 metre: 1 - Nihat (E. B.), 
den kelise imiş, değil mi? aşkını daha ziyade haınlelen- 2 - Nuri (B. B.). 

- Bilmiyorum... dirmişti. O, büyük bir pehlivan Uzun atlama: 1 - Kenen (B.Z.), 
- öyle imiş... olup bütün Avrupada bulunan 2 - Koço (F. B.), 
- Ustaya sor... ecnebi pehlivanları birer birer Uç adım: ı Kemal (A. H.), 

Dedi. alt etmek azmine düşmüştü. 2 - F.ltof (F. B.), 
Tosun da bilmiyordu. ÇünkU Yenilmez ve kolu büleülmez El bombası' ı - Safi (B. Z .) 2-

lstanbullu değildi . O da Sanı- bir Türk olduğunu cihana gÖS· Recep (F. B.). 
sunlu idi. Yalnız kiliseden ca- termek istiyordu. ı 4XlOO bayı·ek: 1 - Bey'wz, 2 -

mie döndüğü.nü işitmiş idi, o ka • • Eyüp. 
dar. O vakit Tophanede büyük Bayanıor: 

Hergeleci, ustasına sordu: hanlar vardı. Pelıüvanlar bu ı oo metre: 1 -
- Usta, Ayasofya camii es- hanlara inerlerdi. Hatta, lstan- 2 - Melek (B. Ş . ). 

kiden kilise idi değil mi? bulda kalan pehlivanların he - •!!!!!!!!!!!!!!'.:!!!!!!!!!!:!!~!!!! 

Çanak• ale Nafia Müdürlüğünden 
Kaparlı zarf usul le eksiltmeye konulan iş: Çanakkale - Balya yolunun 

57 T 500 - 67 ..+ 200 kilometreleri arasındaki 9700 metceUk kısmın ta. 
miratı esasiyesidir. Bu işin keşif bedeli 20799 lira 90 kuruştur. 

!hale 8/8/ 1941 tarihine müsadiC cuma günü saat 15 de Nalla Müdüxlü
ğU binasında toplanacak komisyon h.uzurunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1560 liralık muvakkat teminat ver
n1eleri ve i.hale gününden eo az üç gün evvel vilf\yet makamına müracaatla 
alacakları ehliyet vesikası ile 941 yılı Ticaret Odası ve::.ikasıru komisyona 
ibraz etmeleri lüzımd1r. 

Talip olanlar bu işe ail keşi! ve ~artnameler:i Nafia Müdürlülünde pa
rasız olarak görebilirler. 

Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar komısyona verilmiş ol· 
ması şarttır. Postad <.. ':i gecikmeler kabul edilmez. (6012) 

- Evet oğlum .. Fatih Sul - men hepis bu hanlarda oturur -
tan Mehmet, lstanbulu fethet- du. tlm:::lllG::lllll•••-•••••---•••11121•-•llll tiği zaman onu cami yaptı. Pehlivanların bulunduklan !S ,_ • ı 

Keşke çıldırasıya sevdiği Yusu 
fun daha ağır tahkirlerine ına • 
ruz kalsaydJ da iş bu şekle dö
külrneseydi. Şimdi iyi mi olmuş 
tu? Yusuf, altun kafesinden u
çan bir kuş gibi, ebediyen elin
den kaçacaktı. Üstelik kocası 
Potifar da hakikati öğrenmişti. 
Artık Züleyha, kocasının naza
rında lekeli hır kadındJ. Müthiş 
bir ayrılık acısı ile kıvranarak 
ihanetinin, daha doğrusu, mu
kaddes tanıdlğı aşkının cezası· 
nı çekmeğe mahkumdu. Yusuf 
gerçi haksız yere zindana atıla· 
cak, geri kalan ömrünü orada 
geçirecek, fakat kalben, vicda
nen müsterih olacaktı. Lılkin 
Züleyha, bu vicdan istirahatine 
hiç bir zaman nail olanuyacak· 
tı. Kocasının yüzüne baktıkça 
günahkar olduğunu anlıvarak 
üzülecek, yalnız kaldıkça Yul!ll
fun hasretile ah edip eriyecekti. 

Dedi. yerler malılm.da. Beşiktaşta A- 1 F 
Arabalar yürüyordu. Her - karetlerde Kömürcü Mehmedin H A z R ET 1 y u s 1 

gelecinin ilk gördüğü büyük kahves~ pehlivan toplantısının e-. 

~:~~r~ğ~tanv~~amrS.:,~~'.nin ~~!'. ~~ı: A~i~r~:~~ ~~ iLE GÜZEL.Lr-_R GÜZELi' Z Ü l EY HA 1 
Valde Camii ona çok büyüle dayetlerinde açılmı.~tı. Saya o- '( 

görünmüştü. Hayranlıkla onu cağında yatıp kalkan Sultan A
seyretti. Araba ilerliyordu. zizin baş pehlivanları hemen 

Nihayet, Beyazıt meydanına hepsi buraya gelirlerdi. 
geldiler. Bir de Kadırgada Cindi mey-

Beyazıt Camii, Serasker kapı- danında bir pehlivan kahvesi 
sı (şimdiki (Üniversite) Her - vardJ. Bu kahve de meşhurdu. 
gelecinin damarlarındaki dini Pehlivanlar buraya da toplamr
ve milli varlığı yerinden oynat- !ardı. 
tı. Onlan çok muazzam bul- Cindi meydanı esasen Yeni
muştu. Beyazıt camii, ne ka- çeri devrinden kalma bir talim 
dar da zarif ve güzeldi. meydanı idi. Şimdi de pehlivan 

lar bu meydanda güreşirler ve 
Nihayet, Sultaııahmet mey - idman yaparlardı. 

danına. geldiler. Ağalar araba- Beşikta.şta.ki kahvenin de 
lan durdurdu. Aya,;ofya cami· idman ye güreş yeri yakındJ. 
inde namaz kılmak sevaplı. Akaretlerden Ihlamura gider-

Hatta onlarca yarı haccet- !er. orada güreşirler ve idman 
mek sayılırdı. yaparlardJ. Ihlamura o vakit 

Kafile, Ayasofya avlusuna Hacı Hüseyinbağı namı veri-
girdi. Kollarını sıvadılar, şadır- lirdi. 
vanda abde><t alıp camie girdi
ler. Namaz kıldılar. 

SÜNNETÇi Hergeleci, dininin ve milleti· FENNi 

nin büyükliiğ\inü görmüştü. Ec 
dadı neler vücuda getirmişti. E~~iN FiDAN Ağalar, namazdan sonra Sul
tan Jımet camiini de ziy:ı.reı 
ettiler. Hergelecinin göğsü ka

Kabine: 
F.ı p 

Beşikt..ş 

apartn1anı, 

44395 -• nyordu. Tüı kim, kolu bükül· Telefon 
mez olduğunu bir kere daha an- Evi . Suadıye ls-

tasyon yanı. 
ıaırul;tı. 

( A r/.:aın t~ır J 

Yazan Muharrem Zeki KORGUNAL 
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Potifarın hiddeti hayrete in

kılap etmiştı. Yemlihaya bunun 
sebebini sordu: 

- Bana yardım etmek kara
rından niçin caydın Yemliha! 

Y emliha, hfıia sırtı duvara 
dayanmış vaziyette duran Zü
leyhayı gösterdi: 

- Züleyha, Yusufa iftira et
tiğini açıktan açığa söylüyor. 
Bizzat şikayetçi tarafından ma
sum olduğu itiraf edilen teı;niz 
bir insanın cezalandlnlmasınıı. 
vicdruıını razı olmuyor. Senin 
vicdanın razı ohırsa, hiç durma, 
hemen onu zindana gönder. En 
mukaddes tanıdığını şeyler üze. 
rine yemin ederim ki ben bu çir 
kin hadiselerden kat'iyyen ha
berdar değilim, bundan sonra 
da haberdar ohnıyacağun. 

Y eınlihanın sözleri, Potifa.n 
düşünceye sevketti. Mısır azfai, 
'ioclanı ile çetin bir miieP deleye 

girişti. Bu mücadele pek kısa 
sürdü. Potifar, hissiyatına mağ· 
liıp oldu, vicdawnın emirlerıne 
itaat etmedi: 

- Hayır! diye bağırdJ. Yusuf 
zindana girecek ve bir daha çık 
mıyacak! 

Yemliha, Potifardan tama -
men başka bir cevap bekliyordu. 
Beklediği cevabı alabilseydi onu 
bütün mevcudiyeti ile tebrik e
decekti. Umduğu insani cevabı 
alamayınca orada kendisini faz
la gördll ve vedalaşarak çıkıp 
gitti. Şimdi odada karı, koca 
yalnız kalmışlardı. 

Züleyha, ağlayıp sızlamakla, 
yalvanp yakarmakla yine kendi 
şikayeti ve ısrarı üzerine verdi
P'i müthiş karardan Potifan cay
dıramıyacağıoa kanaat getir
mişti. 

Bittabi Yu.eıufu şik8.yet etti
ğine bin defa pişman olmuştu. 

Hulfu;a, Züleyha, tam ma.nasi 
le yanrruştı. Büyüle a.şk davasını 
feci bir şekilde kaybetmişti. Göz 
yaşlarını silerek ve yalvaran 
bakışlarını Potifarın hala hR§in 
göl'iinen yüzüne dikerek: 

- Betti yalnız bırak! diye in
ledi. Suçlu bir kadlnın üzerine 
bu kadar düşmek doğru değil • 
dir. 

Potifar, cevap vermedi. Mü· 
tereddit adımlarla ~ çıktı. 
Şimdi ağır ağır koridorda ilerli
yordu. Biraz sonra kendisini 

başkanlığından 
Beşi'<.taş Gençlık klılbü taralır.d an yaptırılacak Beşiktaş Şerel staayo

munun toprak tesviyesi ile drenaj kanalının inşası lı;i açık eksiltıneyc ic.O"' 
nulmu~. 

2 - İş, vahit fiyat esası üzerine olup ilk keşi! tutan 2879 lira 63 kU
ruştur, 

3 - fhaJe 28 Temmuz 941 tarihJne müsadil Pazartesi günü sa::ıt 14 de 
Taksimde Sıraserviler caddesinde k~in 57 numaralı bed~n terbiyesi tstt\flbtıl 
bölgesi binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye Jştitak etmek istiyenlerin ihal~ tarihinden en az 2 !'
9•' 

evvel bölgeye müracaaUa bu nevi spor saha!'-1 ::;;leri yaptıklanna dair rett
mi vesaik ibraz ederek ehliyet vesikası almnlnrı şarttır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin yukarıda yazılı ihale tarihinde ve yoııll 
saatten en geç bir saat evvel ilk teminat bedeli olan 215 lira 97 )<:urı.ı;;"
bölge muhasebesine yatırmaları l~:tund1r. 

6 - Bu işe ait proje, keşi!, fenni şartname vesair evrak yuk..U-S .. 
da adresi yazılı btanbUl bölgesınden alınacaktır. (6248) __..--:: 

Siyasal Bilgiler Okuluna "Mülkiyeye" 
girmell isti,,en lise mezunlarına 

Siyasal Bilgiler Okuluna girebilm<.'k içjn lise mezunu olmak, olglln)t.11C. 
bnihanını vermiş bulunamak ve yapılaeak se<.;me sınavıru kauınmak 1~1.1 111' 
d.Jr. Seçme sınavına girmek ıstiyenlertn nanızı;t kaydı Ankare.da müE"S'& 
binasında ve lstanbuldn Yüksek Öğrt>tmen Okulunda 20 Afustost&O :ııt 
Eyhile kadar yapılacak ve eıeçme !Unavı 25 Eyliıl Perşembe sabahı bB~ .. 
lıyacakbr. Seçme sınavının gunl<.'rini, hangi derslerden, yapılaca'1Dl ve 
kayıt için lAzımgeJen evrakın neler olduğunu öğrenmek istiyenler buıuıı .. 
duklan yerlerin Maarif mudürlerıne veya hı:.e müdürlerine ve Ank.ırad' 
Siya.sal Bilgiler Okuluna ve 1stanbu1da Yüksek ötretmen okuluna ını.ır9' 
caat etmelidirler. ••432511 (6155L-::: 

tramvay ve tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden: 

1 - Keşif bedeli "6511,38" lira tutan Fatih Beyazıt ve SUltanahl11eC 
tramvay duraklarında 3 adet ahşap be-kleme kulübesinin i.nŞ88l ili ac;~ 
eksiltme usul ile ihale edilecektir. 

lstanbul elektrik 

2 - Eksiltme 8/8/941 Cuma günü saat 10 da Metro hanının 5 ınÔ 
katında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat "488.35 .. lıradır. 

4 - isteklilerin parasız olarak. verilmekte olan sartnameleri levsıı~ 
dan almalart ve kanuni vesaiki asgart 6000 liraya kadar bu ve bUnn mLl .. 
masil inşaat işlerinj yaptıklarına dair vesikaları ve muvakkat terninatlJfi 
ile ilAn edılen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (818~ 

lstanbul elektrik, tramvay ve tünel 
işletmeleri urr.um müdürlüğünden: 

1 - Myhtelil cins pirinç malzeme mektupla teklif istemek suretile sa .. 
tın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 643 liradır. 

3 - TekliOerin levaZJmdan parasıt. tedarik edilecek şartnamelcrindeıJ 
taritata uygun olarak 7.8.941 Perşempe günü sat 17 ye kedar Metro Jı3' 
nının 4 üncü katındaki levazJm mUdürlügü.ne imza mukabili verilmiş 01 .. 
ması lizımdır. (6117).....--::: - ::;...-

Babaeski belediyesinden : 
Trakyan1n Kekik kokulu çayırları, yemye~il ve geniş meraları. tert';' 

miz ve iyi sularile her yerden tlatün bollukta ve güzellikte hayvan yeti~U .. 
ren bir yer olduitınu bütün dünya bil•r. 

12 Aiustos 1941 de acılacak ve dört gün sürecek olan Babaeski hayvıı.O 
ve emtia panayırı bu güzelliğin biricik m~herirlir. 

Babaeski panayırında her keseye uygun fiyatta emtia ve her ~ yar3t 

hayvan bulmak mümkündür. 
Tilccarlarımızn, celeplerimi:r:e, canbazlarımıza ve esnaflarımıza bU P3 .. 

nayıra gelmeyi ihmal etmemelerini tavsiye ederiz. (6158) 

Sahibi: A. Camalcddln SaraçoAlu Neşriyat Müdürü: Maclt çetlrl 
Basıldığı yer; (H. Bekir Qürsoylar ve A. Cemaleddin SaraçoAlu matbaaeı) -
Yusufun odasında buldu. 

Yusuf, o sırada pencereden 
mavi Nil nehrini seyrediyordu. 
Gözlerinin önüne sanki bir gü
zellik sergisi açılmıştı. Öyle bir 
güzellik sergisi ki üzerinde bin 
bir renk uçuşuyordu. Bir daha 
göremiyeceği bu nefis manzara 
ya öyle dalmıştı ki, odasına Po
tifarın girdiğini farkedemedi. 
Hafif bir öksürük sesi işitmescy 
di kiınbilir kaç saat ayni vazi
yette mebhut kalacaktı. 

Birdenbire silkindi. Hemen 
ger-i döndü. Muhterem efendisi 
nin elini öptü. Potifar da Yusu
fun gözlerini öptü: 

- Nasılsın Yusuf? 
- Çok şükür iyiyim, ya aziz! 
- Yeınliha sana bir şeyler 

söyledi elbette ... 
- Söyledi ya aziz! 
- Hakkında verdiği acı k&-

rardan dolayı beni affedebilecek 
misin? 

- Karar bellti acıdır, fakat 
ıi.diliı.nedir ya aziz! · 

Potifar, gözlerini hayretle a-
çarak sordu: 

- Adilane mi dedin? 
- Evet ya aziz! 
- Halbuki ben bu kararın hiç 

de adilane olmadlğına eminim. 
Yusuf, izahat ister gibi şaş -

kın şaşkın ytizline bakan Poti -
farı meraktan kurtarmak için 
hemen ilave etti: 

- Bu karar adilanedir, çüıı-

kü ben istemlyerek ZilleY}1Ş 
hakkında sağda solda bazı -.e'i.: 
!er söyledim, bu gevezeliğim)~ 
zünden onun dillere düşeceı,<1 
hiç düşünmedim. MaksadJll" 
Züleyhayı bu suretle kendinıdcll 
soğutmak ve uzaklaştırmaJ<tl· 
Kendimi zindana girmekten 1<ııt 
ta.ramıyacağuna kanaat • Ptir ' 
diğim için şimdi hakikati sö)M 
mek mecburiyetinde kaJdJ!ll' 
Çok mühim bir mesele daha vat· 
Eğer sevmek bir suç ise, bu s0' 
çu biz Züleyha ile birlikte JJ;JIY 
dik. Kabahati yalnız ona vi.Ü:. ' 
!etmek vicdanen doğru değildlr· 
Züleyha benden yüz buJ.ma;ın1° 
dı belki bu derece ileri gitmcıo.l~ 

Yusuf yalan söylüyordu. ~:ıı; 
kat Potifar, Yusuf un valan soı 
lediğini anlıyacak vaziyette dil" 
ğildi: 

- Gerçek mi söylilyorso~ 
bedbaht! diye bağırdı. Dertle 
Zülevlı.avı bu kadar lillll~ 
sensin ha?. 

Yusuf bir baıı işaretile ws<Jil' 
etti: 

- Evet va aziz! Fakat ııöY1: 
asab!Jeşirsen asıl söylenmesı 1 
zmıaelen hakikati söyliyenıc111· 

Potifar, asabiyeti bırakıp s_8;; 
kin olmağa çalıştı ve mmraff..,. 
oldu: 

- Benim bilmediğim mühjJll 
bir hakikat daha mı var ? ) 

( .Arkıı.Sı WI' 


