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IHTiKARA DAiR ... ~L~:u~~B~.M~i~lle~t~M~e~cl~is~in~d~e. 
öyle esnaf vardir ki bunlar pusuya 
yatmış birer haydut gibi halkı soy-

Bir bomba 
Patladı 

Amiral, Almanlar lehine 
arkadaşlarım lknaa 

ça11şıyordu 

Berlln bildiriyor: 

Kief ile 
Odesa 

düşmek üzere 

Asker ailelerine yardi 
liyı ası kabul edildi 

Hazerde bir hısım ve se/erde biitün subaylara lıaput 
ve çizme veı itecek - Harp do/ayısile memleketi111ize 

gelen mültecilere maddi yardım lıanunlle diğflr 
bazı lagıhalarda tasvip olundu 

ıın!!81::ı,;r~:eh~in~t~J; Meclis 15 Eylule kadar tatil 
mevcuttur. Almanların yedi 
haftalık bl&ııçolanna göre bir --------------·--

milyon esir alınmış, on bln tay- Japonyada -
- --"j 

Ankara, ll < a.a.) - BUytıll' 

yare ve on üç bin t.ank tahrip 
edilmiştir. Almanlar Karade-
nize doğru bir akın yapmışlar- umum 1 

8o"u N)'fa 3 aiİtUft 1 de)) 

•• .,. - llOCUldı .... 
Evler yancll bir 

Seferberlik 
Japonlar Birmanya hu· 
duduna 15,000 kişilik 

bir kuvvet tahfit 
ettiler 

Bugün Londra radyosu, Ja
ponyanm umumt seferbeı-lik 
illıı edeceğini ve bunun neticesi. 
olarak Borsaya, sanayi vasıta
larına el koyacacağını bildır
miştir. (Radyo gazetesi) 
Bimu.myo hududunda toh.şidal 

Tokyo, 11 (a.a.) - Afi ajan
sı bildiriyor: 

Domei ajansının BangkokdL"l 
verdiği bir habere göre, Siyam 
ile Malezya arasındaki büyük 
otomobil yolu kapatılmı§ ve hu
dudun 15/ 20 mil gerisinde hlı
JWt U'hkiw-'t iapatı yapımu,
tır. Telıuna • K-- plen 15 

( ScNlu uyfa 1 aUtun 1 ela) 

Mulet Meclisi bugün Refet Ca
rııtezin baı;'kanlığında toplan· 
mı'i'tı. 

Cd8"ftin açılı§Ulı müteakip 
Ağrı mebusu thsan Tav'ın vefat 
ettiJine dair tezkere okunmut 
ve hatırasına hürmeten iki da
kika ayakta siikut edilmiş ve 
ruznameye geçilmiftir. 

Ereğli havzasındaki ocakla • 
nn devletc;e işlettirilmeai hak 4 

lnndaki kanunun sekizinci mad
desinin tefsirine ait mazbata 
kabul olunmuştur. 

Harcirah kararnamesine ek 
kanun layihası devlet memurla
" aylıklannın tevhid ve t.eadl
lü hakkındaki kanuna ek kanun 
layihasındaki deiifiklijin ya
pılmua tnJıiarlar umua mtl -
du.rıtığtl mütedavil amevlJeal· 
nin 36.500.000 liraya iblilana, 
Ordu mebualanna bir er tayini 
istihkakı verilmeai hakkındaki 
kanun layihası mfuıakere ve 
tasvip edilmiştir. 

3elen evrak arasında billten 
lapo11 Mlleıteriyle lılrliktıe y~ 1 kanun layihasuıdan hazerde 
tlrlerek ~ ........_ ae\k yarsubaydan yüzbafıya Jradar 
.-. wz o r • ·• ıdeldta bir kuAm aubaJlan ,,. merde 

'bir tip f~t· 8 ailNt& '1 de) 

HARP VAZiYETI 

Alman - Rus har 1 
• 

Kızıl ordunun artık arazi bırakmamak 
ve gösterdiği ısrar, mühim sebeb

lerden ileri gelmektedir. 
YAZAN: 

1 Emekli General Kemal KO(er 1 

Ruslar, bir tehlike karşısın- piş ederek, kombinalarını geri
da garpteki yurd inamurelerini lerde, Urallarda. hatta daha 
terketmek mecburiyetlerini der (&onu uyfa 2 eUtun 2 de) 

Muhterem halkın nazarı dikkatine ! 
Fiat Murakabe Komisyonu Reislilinden : 

Fiyat Mitrabba tePDm 11&ym haDommn ihtikara mü
t.eıallik olarak yapaeaklan her türlü §lkiyefleri derhal tedkik 
ve takibe imadedlr. 

Sayın hallmnam teabit eclllmlt olllll kir hadleri veya 
iami safıt llyatJan fevkinde 8llbş yapWan 'ftya maıDanıu 
gideyenk -.fmaktaa imtiaa eyleyenleri, latan vermeyen
leri, muhik bir sebep olmedam fiyat yWuıeltealerl hemen &IA
kadar J118JgynJua ihbar ~A rlcıa olunur. 

Vuku balaeak mliraea&t ve lflkiyetler lçjn apğıdald t.&. 
(&olıu sayfa 3 aütun 5 de) .J 

Cevap veren: Alla Gilndilz 1 

(ikinci sahifemizde okuyunuz) 



YENi SABAB 
---
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Aka diyorki: ..... , ~ t~B~ı~t:Rt l l Ş • R _ J 
Bir" Avcılar r· b .. " Borsada kote ol- • 1 Terfi 
Nasıl olmalı imiş?... mayan paralar eden 

f Yazan: Aka Gündüz-, 

.Ankara 11 (Hususi) - Bor- H k • 1 
sada kote olmayan veya kote o- l I • • A "' t a ı m er 
lup ta fiyatJan tesbit edilmiş o- k devre yı rm 1 g us 05· 
lan bazı ecnebi paraların tem-

lıluhterem okuyanlarımdank Avcı klüpleri, hü:kfunetleri, muz 94l kadar altı aylık vasa- ta başlaya· ca• k 
~e avc lığın amatörlerinden bi- nin yardunlarından ziyade ken- ti fiyatlan maliyece tesbit edil-
J.risi, b:-na. bir mektup gönder - di fedakal'lıklariyle yaşarlar • di. 

Adliye Vekaleti 
tarafından hazır
lanan listeyi neşr 

ediyoruz 

ı.di .. fektubun özü şu: Şahsi fedakarlıktan kaçınan - Yüz Rejistermark 23 lira 29 
c ...• ben muhtelif şehirlerde ların klilp kunnal.arına, beleş- kuruş 25 para. /hinci devre kampla ikmal imtihan-

ınuh lif klüolere '"'İl'dİ.m, veya ten geçinmek istemelerine mey- Yüz Riyal 739 kuruş 28 para I I d .. .,. ll • "' • d 
~irin n ötekine geçtim, :Şm dan vermemelidir. 1 bir Kıbrıs lirası 5 lira 23 kuruş arı. aynı zamana esa u e ıgın en 
IlrtızCc L Avcılık, askerliğe yararmı.ş. 8 para t l b • Ü Jı •• ı i f d •• • 

<Hı. biri beni tatmin edeme- Evet 3ıllUD.a, gördüğümüz biçim 100 İiret 6 lira 63 kuruş 30 a e enın m ş u oaz ye e aşmesı :Adliye Vekaletinin hazırladı
ğı \:C dün de İstanbul Müddeiu
mumiliğine tebliğ ettiği yeni 
te1 fi ve _tayin listesine g,öre bu 
sene de ıstaııbuldan iki hakim 
100 er Jira asli maaşlı Temyiz 
mahkemesi aza.lığına terfi el • ı

1 miş1erdir. 

W. Y anlaşmazlık, ya dağı- de değil, lazım geleni tatbik para 100 ruble 24 lira 79 ku- ihtimali kBFŞi.Slnda tedbir a.fınmafıdır. 
rukhk, y.a sınıf iddiası, bu say- şa.rtiyle yarar. ruş 38 paradır. 
ı{ı değer teşekkiilleri sarsıyor... Atıcılık oı-duva yaraınuş. E- Bu sene Üniversite talebesi -ı 
K:>..ç klüp değiştirdi.ınıse - tek- vet amma, pireyi mavzerle gö- Hariciyede nakiller nin askerlik kampları iki devre 
rar «leyim ki işim iktızası çok zünden vııra.n asker kaçaklarını Ankara 11 (Hususi) _ Paris olarak yapılacaktır. İlle devre 

1 
dolaştıgım için - bütün tanış- araya sokmamak f3artiyle ya - büyük elGiliği başkatibi Cemil 20 Ağustosda başlıyacak ve yir 
tıklarımdaı.ı pek memnunum.

1 
rar. Vafi merkeze alındı. Yerine mi gün devam ederek 10 eylülde 

Yalnız klüp denilen teşekkül, Ben "e.ğri oturalım, doğnı nihayetlenecek ikinci devre 12 ı 
Mulıaıre:rı Nuri tayin edildi. 

insana üzüntü verecek derece- konuşalım . ., deyen soyundan Vekalet emrinde bulunan eylülde başlıyarak eylül niha -
de aksak ve ger.ı.dir. Siz, bir e- değilim. Hem doğru oturalım, Köstcnce kanciları Feridun Mo- yetinde sona erecektir. Evvelce 
mclcli ve denekli avcı olduğunuz hem do~ konuı;;alın.ı deyen tind merkezde hizmete alındı. 15 eylül olarak tesbit edilen im- 1 
için soruyonun: Bir "avcılar takımdanıtn. tihan günleri kamplar dolayı-
klübü nasıl olnıalı ?,, a.vın açıl- Neyıse, yürekler ıu:ısıdır. ge- sile ağlebi ihtimal deği~miye-
ma mevsimine az zaman kaldı- çelim. Lii.fın ucunu kaçırma - Kır çeşme suları cektir. Bu suretle ikinci kamp 
P.ı için yakında bir cevap verir- yayını da okuya.nnrun ı::orusu- devresi ile imtihanlar ayni gün-
seniz en yeniniz ve en aceminiz na cevap vermeğe çalışayım: kesildi de gelmektedir. Hal c;aresi ola-
olmak s.ıfatiyle çok memnun 

1 

Bir avcılar klübü demek: 

1 

rak kamplarda bulunan tale -
olacağım.) bir siyasi, içtimai, ilmi (olgun- Sıhhat . yek8letinin ~~rile l beden imtihan günleri gelenle-* lar klübLi) demektir. dünden ıtıbaren şehrımızde re izin verilerek imtihanla.-

Sayın okuyanıma (okuyucu Bir avcılar kliibü; Hk veya Kır~ces!De suları kesilmiş~ir. 1 rına yollanmaları diişiinülmek-
Türkçe değildir), ve yeni avda.~ orta okul voleybol klübü de- Veka.~~tm bu kararı vermesınel tedir. Maamafih imtihan tarih -
!':Jila cevap veremiyeceğim, mek değildir; ve omm talimatı- ı en muhım sebep Kırkçeşme su- leri hakkındaki nihai karar ö
çün'kü benden üstünleri var, na yana~smaz. yumm menha ve mecralarının J nümüzdekj perşembe günü pro-
ti .. arşa kada.r. Sadece düşün- Bir avcılar klübü; tahsilini gayet bo~uk olu::ıu itibarile su- _ _ _. -------t-~-· .~ 
düklerimi söylemeğe çalışa.ca - bitirmiş, resmi meslek veya y~m mikroplu olması ihtimali - /•h .k .-... •h f • 
ğmı: aerbestmeslek hayatına atıl- dır. tı ar, l ,_ 

Kenardaki, bucaktaki mahal- mış. kanunca bütün medeni Esasen bundan dört sene ev-
le kahvelerini (av klübü) yap- haklarına sahip ohnuş, (olgun- \ vel E?elıir meclisi verdiği bir ka
m.ak devri geçeli çok oldu. Av lar klübi.i) demektir. rarla Kırkçe.şıne suyunu tunu -
klüpleri içtimai, efendi teşek - Yanlıs bir telakki: Memleket mi qeşmelerrlen kesmişti. Bu 
külJerdir. Av klüpleri; memle- avcılarmı, çocuk veya delikan- itibarla o 7.amandaııberi Kırk -
ket gencliğine, memleket ce.-ui- lı snor teşekküllerinin bir şu· c;eşrue suyu sadcee bir kaç ca
yetine muaşereti, efendiliği, be- be:si sanıyorlar. Bu ,sporu biL mide 20 kadar resmi ve hususi!· 
raberliği, karşılıklı fedakarlığı, memek demektir. isterse spor müessesede kullanılıyordu. Be-
hakiki vatanseverliği öğreten kurumu bana darılsın, yanlış lediye vakıflar idaresi sulan ke , 
yüksek toplanma yerleridir. yanlıştır. Onların sandıkları silen camilere tcrkos verilmesi 

A,·cılar klübü, medrese değil- şeyin hakikati şudur: Çocuk için derhal harekete geçmiştir. 1 

dir. ve delikanlı avcılığı ve atıcılı~ı Bu camilere verilecek terkos 1 

Avcılar klübü, tekke değildir. ancak bit· stajdır: yı:ırınki avcı- suları için lazım gelen tesisat 
Avcılar· klübti, sınıfçı değil- lııfa namzetliktir. İkisini biri- j beleriye ve vakıflar idaresi ta-

dir. (Sonu sahife 4 si.ıtun 3 dıı )) rafından ya.pılacaktır. 
A\•cılar klüW, politika hasa- ===============-================================== 

mağı değildir. 
Aw.ılar klübü, ilk okul de

ğildır. 
Avcılar klübü, orta okul de

ğildir. 
.~vcılar klübü, lise değildir. 
Avcılar klübü, üniversite de

ğildir. 
Avcılar klübü, mütegallibe 

yatağı değildir. 
Avcılar klübü: bir takım e

§Ckçe hırsla.mı anırma yeri de
ğildir. 

Avcılar klübü i ( Gttkınldım)
lann kadife koltuklarda mon
şerlik edecekleri yer değildir. 1 

Avcılal' klübü; 
Bir memleketin gerçek ~enç

liğini, gerçek ya.<?lılığıru, ~er
çek :-;porculuğunu, gerçek hal
kını - eoufsız ve san'atsız top
layan bir (efendiler yeri) dir. 

Avcılık. bedavava olmaz. 
Avcılık, karınca kaderince, 

kendine göre bir masrafa kat
lamnakla olur. 

!Devlet; bedavaya fişek ve
riyor, ve masrafla sürek avları 
tertip ediyor. Sorarım: Kaç 
domuz, kaç muzır hayvan vu-
ruluyor? 1 

HA P VAZiYETi 

n - Rus harbil 
(Ba.,ı 1 inci sayfada) dir: bırakılma..c;ı belki telafisi 1 

içerilerde kurmuşlardır. Büyük kolay olmayan güçlükler çıkara 
1 

mikyasta çckilsın d~ Kızıl or- bilir. 1 
duyu elemli vaziyetlere diişür· E) Arazi terkinin manevi ve 
mez; bu ordu her tarafta bes· siyasi tesiri de dikkati çekebi-
lenebilir. lir. 

Moskovaya kadar cepheye F) Geri çekilen halk, geri~ 
müvazi müteaddid demir yolla- de de barındırılır ve beslenir; 
rı vardır. Ve Moskova, bir dil- Rusyada bu gibi teşebbüslerin 
züne demir yolunun kavuşaca- ruhlar ve menfaatler üzerinde -
ğındadır. Bu şebeke, hint.erlan- ki tesiri diğer momleketlerdeki 
da ve cephenin muhtelif mm - kadar değildir; fakat. mühace
takalarına uzanmaktadır. retin harekat aleyhinde darbe-

Taarruzun Moskovaya doğru ler teşkil edeceğini inkar etmek 
inkisaf etmesi, Sovyet cenup 

1 

de doğru olamaz, 
ordttlan için tehlikeli vaziyetler G) Ruslar; bu ric'at demle
doğurabilir. Bilakis Kiyef ordu-

1 
rinde, hasmın idare merkezine 

lar gmpunun kuvvetli bir siklet doğru uzanmakta ve az çok te]ı-,, 
merkezi teskil etmesi de taar-ı didlerini ika etmektedirler. A
ruz ordusu' için sevilir bir .va - razi fedakarlığı, harp afetlerini 
ziyet değildir. Ode8a ve Nıkola büsbütün Rus topraklarına saı- 1 yef istikametinde tevcih edilen dırır. Bu, mütearrız için en bü-
darbeler, Kiyefi ielihclaf eden yük bir kazançtır. j 

kar üstüne 
(9aş tar•fı 1 inci nhlfede) 

mağaza.sının mes'ul müdürü Sa
lamon Serera dün yine ayni 
mahkeme tarafından bir başka 
ihtikar suçundan dolayı yeni -
den tevkif olunmuştur. 

Bu seferki suç lüks mağaza 
evsafı nazara alınarak 19 lira 
10 kuruşa satılması lazım ge
len bir kadın ayakkabısını 28 
liraya satmaktır. 

Reşit Aykut adında birisinin 
şikayeti olan istida, geçenlerde 1 
görülen muhakeme esnasında J 

okunmus ve müddeiumumilik 
bunun h

0

akkında da takibata 
g~erek ayakkabıcılar cemiyeti 
reisi Abdullahın riyaset ettiği 
bir ehli vukufa mevzuu bahis 
kadın ayakkabısını tetkik ettir
miştir. 

Ehli vukuf ayakkabının 11 li
rava mal olduğunu ve nihayet 
19~ lira 10 kurusa saWacağını 
söylemiştir. Halbuki fiyat mü
rakabe bürosu istida kendisine 
tevdi edildiği zaman yaptığı 
tetkikat sonunda ayakkabının 
19 liraya mal olduğunu ve Ba
ker gibi lüks bir mağazada 28 
lira 60 k~a satılacağını bi -
naenalyh bunda ihtikar olmadı
ğını beyan etınis, hakkında ta
kibat yapmamıştı. ~it Aykut 
ise ertesi günü mağazadan ge
çerken ayni ayakkabının 22.5 
liraya satıldığını görmüştür. 

Mahkeme dün bu davaya bak 
mıs ve ehli vukuf raporunu oku 
duktan sonra Salomon Serera 
hakkında tevkif kararı vererek 
şahitlerin çağırılmast için du -
ru.şmayı başka bir güne bırak -
mı.atır. 

Devlet: para ile - ucuz veya 
pe.halı - av malzemesi satıyor. 1 Sorarnn: Parasız :muzıra kar
ii, paralının av tutarı nedir? 
Muhakkak ki yüzde doksan do
kuz f a.7Ja .. 

Eskiden, (Osmanlı impara -
torluğunda demek istiyorum) , 
bir yerde iki spor klübü vardı: 
lzmirde. Biri (Sport.ing Klüp), 

har~katla da ahenktardır. H) Ric'at, ne denirse densin, 
Diğer taraftan, Voroşilof bir felakettir. Ordu, bir çok şey,==========:-:============== 

ordular grupunun sebatı donan- !erini bırakmak ıztırarına kat-1...,;"--~-..-.--=-... ,.... ... liil"i_.__t' 
manın hayatile de ilgilidir. lanır. Yaralıların, düşmanın Jl ~ :!'; ib~ ~! -

Merkez grupunun büyük kuv m~rh~_etin: tevdii ço_k acı ve ~sa}!a;;,e! e~ 
vetlerin tazyiki altında ağır za.- ' psıkoloJık bır meseledır. 1 - -
yiata uğraması Budiyenni İ) Rus hava kuvvetleri, azim 
kuvvetlerinden bir kısmının zayiata rağmen, hatırı sayılır 
kaydırılma.sına mecbur ettiği bir kemmiyettedir. Garp mın -
gelen haberler cümlesindend!r. takası, hazarde vücude getirilen 
Son günlerde cenup gru~u agır tesislerile bu ordunun daimi 1 

zayiata uğrıyarak arazi terkin- faaliyetine imkan vermektedir, 

biri (Avcılar Klübü) . 
O wma.nın Ba.şkendi olan İs

tanbul kanşı.ktl, o karışık olun
oo öt.elci şehirler - tabil - kar
ma ka.nşık. 

r -· ----~ 

!Yeni 
ABONE BEDELi 

TUrkly• Ecnebi 

f 

8ENELIK 
il AYLIK 
3 AYLIK 
1 A. VLIK 

1400 Krf. 2700 Krı. 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • 100 • 

TAKVİM 
HIZIR 99 GÜN i24 AY 8 

1360 •2 1357 

Recib AGUSTOS Temmuz 
18 1941 30 

SALI 
Ollntt C)Olo lkhıdl 

9.54 s.°' 8.S7 Ennl 
5,07 1z19 16.10 Vautt 

.&.l<pın Yat.ı IMNk 

12.00 1.44 1.58 Ezanl 
]9.12 20.58 3.13 Va.ı:att 

de muztar kalmıştı~. . J) Şimdi öğrenildiği veçhile 
Ruslar neden gerı çekılme - Moskova ve Leningra.d da sanat 1 

mekte musırdırlar? mıntakalarıdır. 'J'amir ve ilcma-
A) Vikıa, Alınan ordusunun li, harekat sahasında da ihtiya

"muharebeye icbar etmek,. pren cı karşıhyan müet>Seselere ihti
sibine uyarak, hemen her mu - yaç gösterir. . 
harebeyi kabul etmekle kana - K) Rusya, hınterlandını hava 
makta ve yıpranmaktadır. Fa- tehdidlerine kar~ı korumakta 
kat, Sovyet kanaatine göre, istisnayı teşkil eder. Harekat 
Alman ordusu da hırpalanmak- ileriledikGe, bir yandan o top
tadır. raklar da tehlikeye düşer ve ha 

B) Arazi terki, ne de olsa. sım ülkesi bir kat daha emni
bir ziyadır. Geride hasmın isti- yet altına girer. 
fadesine yarayan hiç bir şeyin Bu sebeple, Rus ordusu anu
bırakılmaması hakkındaki ihta- dane mukavemet etmekte en 
nn yerine getirilmesi ise. bu za- büyük zayiatı göze almaktadır. 
rarı arttırır, Leningrad - Moskova - Kiyef 

C) Arazi terke mecbur eden miise~esin~n tahdit ettiği sa
sebeplerden en mühimmi, ordu ha, sure~lı v,_e kanlı çarpışma -
büyük. kısmı kapdırmak korku- lara cevlangah oldu ve olacak
sudur. Ruslar, şimdi anlaşıldı- tır. 

* Boğulurken kurtarıldı - Aksa
rayda oturan Ahmet oğlu 7 yaşında 
İsmail, dün Yenıkapıda den.ize gir
mi~, yüzmek bilmediginden boi;:ul -
mak üzereyken etraftaki kayıkçılar 

tarafından kurtarılmıştır. Çocuk 
Haseki hastahaneı;ine k.aldınlmıştır. * Maarif Müdürü - Bir müd
dettenberi mezun olan btanbul Ma
arif Müdürü Tevfik Kut dünden 
itibaren vazifesine başlamıştır. * Ehliyetnanıesiz sandalcılar -
Deniz banyoların.m artması dolayı

sile icrayi faaliyete ge<;en zabıt.a, 

dun de ehliyetsiz, muayenesiz çalı
şan 10 ı;andalcı yakalıyarak cez:aya 
çaı·ptınlmı~tır. * Met~o~oloji ist;ı.syonu - Bele
diye Floryada bir meteoroloji istas
yonu tesisine karar vermiştir. istas
yonun yeri şehircilik mütehassısı 

Prost tarafınclıın tesbit olwıacaktır. * Ekmeklerin teftiti - Belediye 
muhtelif muıtakalarda ekmeklerin 
teftişine devam etmektedir. Bazı fı
rınlarda b-Ozuk ekmekler bulunmuş 
ve bunlar müsadere olunmuştur. ğına nazaran, ellerindeki mena- Rus oı"dusunu, her hamleyi 

bie bas vurarak ve zayiattan da karşılamaya teşvik eden mü- ~~~~~~!!!'!!!!'!!!!!~!!!!!!!!! 
yılmıyarak, her düelloyu kabul hiın bir amil de, istinas ettiği 
etmeyi tercih etmektedirler. iklimdir. O iklim ki, durakla -

D) Bugünkü harp sahnesi, malar bilmiyen yıldırım hare -
tesislerile, tahkim manzumele- ketlerine fasılalar vermek isti
rile, harbi besliyen cihazlarile, dadlndadır ve hükmünü icra 

de, her iki ordunun da kışı 
intizar vaziyetinde geçirmeleri 
mecburiyeti baş gösterecektir. 
Alınan ordusunwı, bu sevilmez 
vaziyete düşmemek iç.in, şark
ta son koztmn oynamak istiyeyol ve şimendifer şebekelerile, etmeye hazırdır . 

hususile zengin insan kaynak - önümüzdeki haftalarda 
larile büyük ehemmiyeti haiz- bir netice elde edilmediği 

kat'i ceğine inanmak bir hata sa.yı
hal· .. ıamaz! 

fesörler meclisinin toplantısın -
da verilecektir. 

Talebenin bu yeni vaziyet 
karşısında haı.ırlanınak i~in çe
keceği zorluk nazarı itibara a
lınarak imtihan günlerinin tehir 
edilmesi de muhtemeldir. 

Diğer taraftan haber aldığı
mıza naı.aran imtihanlar eylül 
15 de başlıyacak olursa üni~er
site teşrinievvel bidayetleı'inde 
açılacaktır. 

Galatada ankaz 
altında kimse 

kalmadı 
Geçenlerde Galatada vuku 

bulan inhidam hadisesinde, ev- J 
de oturanlardan birisinin enkaz 
altında kaldığı yolunda bir ga
zete tarafından neşriyat yapıl -
mıştı. 

Müddeiumumilik yaptığı tah- 1 

kikat sonunda Galatada Güven 
sigorta şirketinde komisyoncu 
olan Hüsnünün hayatta oldu -
ğunu ve vak'a sırasında evde bu 
lunmadığını tesbit etmiştir. ı 

Enkaz t.:unamen temizlenmek 
üzere olduğundan bugünlerde 
bir keşif yapılarak inhidamın 

1 ne suretle vukua geldiği araş - , 
tırılacaktır. 

o- l 

Etm~~elesi J 

Belediye ve ala
kadarlar tarafın-

dan tetkik 
olunuyor 

İstanbul belediyesi iktisad 
müdürlüğü ve al3.kadar diğer 
makamlar et meselesini ehemmi ' 
yetle tetkik etmektedirl~r. ı 

İktısad müdürlüğü lstanbul 
celeblerini davet ederek kendi _ I 
!erinden ihdas edilmesi ist:.eni -
len et buhranının sebeblerini 
sormuştur. Fakat kasaplar bu 
hususda mukni hiç bir cevap 
verememiştir. Diğer taraftan 
mezbahada ve civar canlı hay -
van mıntakalarında yapılan tah 
kikat kasaplık canlı hayvan 
miktannın normal olduğunu 
göstermiştir. Bu vaziyet kar
şısında iktisad müdürlüğü ve 
alakadarlar celepl~rin vaziyet- 1 
lerini kontrol etmışler ve bun
lardan bazılarının ellerinde ka
saplık hayvan bulunduğu halde 
piyasayı yükseltmek maksadilc 
satışa çıkarmadıklarmı tesbit 
etmişlerdir. 

Bu celebler hakkında kanuni 
takibat yapılacaktır. 

Bunlar asliye üçüncü Ticaret 
mahkemesi reisi trfan Bilgin 
ile Zeki Fererdir. j 

Listenin İstanbulu alikadar 
eden diğer isimleri de söyledir: 1 

90 Jira as!i maaşa terfi 
edenler 

Dördiincü Ticaret mahkemesi 
1 

reisi F'a7.ıl Soruşbay. asliye hu- j 
kuk hakimi Ali Rıza Tamtekin 
ve asliye hukuk hakimi Senih 1 

Arslan ticaret mahkemesi reis
liğine tayin olunmu~tur. 

80 Liraya terfi edenler 
70, 60 ve 50 Liraya 

terfi edenler 
Asliye üçfüıcü ceza hakimi 

Nec;b Nadir Körükçüoğlu, bi - 1 
rinc.:i sınıf adliye müfettişi Nuri 
Okçuoğlu. Nuri Okçuoğlu Üs -
küdar asliye ceza hakimliğine 
tayin olunmuştur. 1 

Bundan başka 70 lira asli 
maasla ticaret azalığına asliye 
hukuk lıakimi Nail İnci, 60 lira 
asli maaşla İstanbul asliye hu
kuk hakimliğine ticaret reisi 
Nazmi Urgan, İstanbul sulh ha
kimi Behçet Barbarosoğfo, ls- : 
tanbul asliye hukuk hakimliği
ne sulh hakimi Nizam Ö?.<leniz, 
50 lira asli maaşla Boğazliyan 
hukuk hakimliğine İstanbul 1 
sulh hakimi Süreyya Malkope, · 
İstanbul ticaret azalığına Af
yon hakimlerinden Behzad Atış. j 
Istanbul Ticaret azalığına Ger
ze! müdediumumisi Hikmet 
Oral, 40 lira asli maaşla lstan - 1 

bul sulh hakimliğine Ankara 
sulh hakimi Kazım Kazı. 35 lira 
asli maa~la Üsküdar müddeiu - 1 

mumi muavinliğine Bodrum ha 
kim mua\•ini Fuad Gidik terfi 
tayin ve naklolunmuşlardır. 

MÜTEFERRiK 

Regium harabelerinde 
hafdyat yapılacak 

' 
Tarih kanununun Çekmecede 1 

kadim Regium harabelerinde 
geçen sene yaptırdığı asan ati -

1 ka hafriyatına bu sene de de
vam olunması, bu sene de yine 
Arkeoloji müzeleri umum mü-, 
dürü Aziz Aganın riyaseti al
tında devam olunması takarür •

1 
etmiştir. 

Hafriyata bugünlerde başla
nacaktır. 

Hayırll arkadaşlar ... 
Bir çocuğu kandırarak enişte

sinin elbiselerini çalmışlar ... 
Dün cürmü meşhud itlerine b;ı.. t;ı. Fethinin eni~eslniıı elbiselerlnl 

kan üçün~ü •ulh ceza mahkeme· çalmtflardır. 

elrıde garip bir hı-reıı:lık vak'aaının üçU birlikte elbiseler koltukla· 
muhakemesi görülmüştür. Mah- rında Etyenıeze egllnce Fuad, 
kemede ok11t1an e11rakta11 anlatıı- Fethiye: 
dığına göre hadise şöyle cereyan - Nüfus kigıdını aldın mı? E· 
etm;ıtir: • ger almadınsa bu elbise~ri aata-

Aksarayd• oturan 111 yaflarırı· mayızl demiş ve Fethiyi tekrar eve 
da Fethi adında bir çocuk, geçen- göııdermifi:ir. Fakat Fethi nüfue 
lerde eskiden beri tanıdığı Fuad k~ıdı ile hayırlı (!) arkadathırını 

adında bir arkadaşına tKadüf et· • bıraktlığı yere gelince, ikisini de 
miştir. Fuad Fethiye parMızltktan orada l>ula.mamış ve hemen iti an-
ba~t. bunun üzel"'lne Fethi de lıyarak kara.koüı kofmuftur. 
k•ndiııine: 

- Beniım de bet param yok, de
mift:ir. Zira geçenlerde babamın 

p.pkaeını çalôı.m, sattım. Bunun 
için babam beni evden kovdu. Şlm 
eli evimiz:iıı bahçesinde yatıp kat· 
kıy.orınn, 

Bunun iizerlne Fuad, Samı adın· 
da dlier arkadaşını da bularak 
Fethi diye tanıttırmıt ve çocuOu 
eve getirerek enijteainin elblaeler· 
ni çalmak için kandırmış ve evvel
ki gece Fethinin kıllvuztuOu ile 
kapıyı açıp eve glrmlı ve üat kat-

Z•bıta Fuad ile Samiyi araya 
dur.un bunlar üç takı-m elbiseyi 
Bitpazarına götür<müş ve 26 liraya 

utmıılardır. Dün de ötede beride 
yerken yakAıMnarak adliyeye ve
rlı.tni91erd lr. 

Tabii hırsızlık vaka'aında Fethi 
de alakada!' olduğundan o da suç
lu idi. 

Neticede Fuad ite Samı tevkif 
edllmlf, fakat Fethi hakkında ai· 
INi tarafından bir ~k!yet vaki 
ohnadığından serbest bırakılması
na karar verilmf§tir. 

Ağusfos 

inhidam vaka
sından sonra 'enneğ 

~
rınız 

Yazan : ULUNAY rtınız 
ömleğ 

Nccatibey caddesinde yık1• Epanı 
lan iki bina haklnnda gaz~telet' arha 
de bir çok yazılar yazüdı. F.,ı ngins 
kat bunların (şahese> i J .1iiph&'f'a.nız, 
siz bir akşam refikimizde gö '~~ veri 
rülendir. "Bu bir intakı haktırıt' ız. Fa 
serlevhasivle yazılan ve gaze" kl.e~ 
tenin baş sütununu işgal edeli . Dılf1 
bu yazıda çok acayip filcirlet nd~n 
ve çok acayip cümleler gör~ kan 
düm. İnhidam vak'ası bir !k•• 
za idi. Bu kaza, çok şükür 1~· 
sanca telefat verilmeden ge~ 
İçindekilerin ezilmemelerini, ol· Ru e 
memelerini, kurtulmuş oımıı• . -;-- T 
lannı mucize kabilinden bir fıs: •ıırıu d 
dise telakki etmiştik. tat a 

Öyle değilmiş. Muhterem ı-e-h~llarıı 
fikimizin baş muharriri söyle ~rn ~ 
söylüyor: ım<lJ 

''Hayır, bu ne bir peygambe' t. b 
rin mucizesi, ne de Allahm bit Bır 
inayetidir. Bu sadece deva.mil alktı 
bir dikkatin vorulmadan yapl' 
lan bir takibin verdiği müsbt.-'4 
bir neticedir. Dünkü hcldiseniıı 
en kalalıa.lık bir semtte, eO 
kalabalık bir anda, hiç bir in• _..ı::><ı..S,aı 
san hay.atına, mal olmadan g-e
çiştirilmesi, yalnız bu, beledi • 
yenin defteri amaline kar ola: 
rak kaydedilebilir.,. an 

'·Belediye gece gündüz §!" ına m · 
hirdeki eski bina tehditleriııııt lıa.~ 
müraka:besini yanmıştır.,, . orgu 

Ve sonra fikirlerin en harı: işler 
kuladesi olarak da şu cüınleyı p 
alıyorum. kto 

"Bu sabahki gazeteler inht' 
damdan beş dakika evvel b&' lnesl 
lediyenin Yak'a mahalline gel" lınızı 
miş bulunduğunu kayediyor• llün . 
!ar. Bu umumi itiraf hadiseniıl 'tal.cak 
belediye için bir sürpriz olma • Bal 
dığıru açıkça gösternıektedir·ı• ~anı 

İstanbul belediyesinin başın1 'SözU 
da bulunan valimizin çok pelC histi. 
çok faal bir zat oluğunu hepi 1 

-

miz bilivoruz. İmkansızlık için· tru? 
de meydana getirdiği eserlet -
bunu alenen isbat eder. Ve ts· e<l 
tanbul l:iimdiye kadar dokto~ da, 
Lfltfi Kırdar gibi faal bir v9li oavra 
ve beledive reisi görmedi. Bu.Jl' Bu 
da müttefik olmıyan yoktur': krinu 
Bu zat işin ba.Şl.tLa geçti ge<:eli t!-t.iğ. 
lst · bul da.imi bir vapı yc:r:fti" l.İrt:th 
döndu. Meydan açıyor., Y~ den t: 
yapıyor, sokak tamir ~y?r' lır 
ortadan kaldıramadığı çırkııı• ladnn 
tikleri hiç olmazsa tahtaperde- bisett 
ler!e örtüyor, bıkmıyor, usan· troru 
nuyor, üşenmiyor, cesareti kl• lf 
nlmıyor, ucu bucağı bulun • ıtde!1 
mıyan ve asırlardanberi i.Iunal ac-sı 
edilen bu şehirle gece. gündil1 ~~~b 
bir dev Ç,ihi güreşiyor. ıgın 

Amenna.! Bunu biliyoruz. le ar: 
Fakat lstanbul bclod.iycsiuiıı Kı· 

o binaların yıkıla.c~öını evvel· llem : 
den hissedip bütün imdat ve 
muavenet ekipleriyle ka.zadatl lınt d .. 1 
beş dakika evvel vak'a mahal· .a 
tinde bulunduğunu ileri sünnelC :Ofkel 
"muh:.ıyyeliit,, i ile meşhur ola.il tö~le 
Giridli Aziz efendiyi a<:.?.e düşü· ' d 
recek bir kariha genişliğidir· ]) 
Dünyanın en yüksek bir lfeıJ B c 
hey~ti) dahi gece giindıiı: ~· olu~:ı 
kılma tehditlerinin rnürakabesi· rum 
ni yaptığı ffiki bina.la.rın yıkı • da · 
lacağı aıu böyle iftaı· topU 
patlar gibi saati saatine, ds.ld· aiı: 
kası dakiköSlll.a tayin edemez. ;1 Belediyeye böyle fevkatt.ahi& Bunu 
bir mazhariyet isnad et· kork 
mek . güli~ç bir şeydi:·· Ve A 
bu kimseıun hoşuna gılmez; :Bı 1 hatta makus bir tesir bırakır. gı~ 
Eğer belediy<aıin bunu duyacaJt 1»acl: 
derecede manevi (sismografik) Vt 
bir hassaslığı varsa binantu yı· g öz'" 
kılmasını beklemez: evvela için# ·ın 
dekileri boşaltır. Muha.kk.a.k bir ya 
ölümden kurtulan lohusa kadı· bu ., 
nı da müthiş heyecana maruz " 
bırakmazdı. 

Böyle inhidam hidiseleri her 
yerde olabilir, en büyük ı::ehir
lerde de görülmüş şeylerdir. 
Fakat dünyanın hiç bir ye: inde 
makale muharririn.in dediği g-i· 
bi kazadan beş dR.kika evvel 
vak'a mahalline gidilerek her 
şeyi hazır bir vaziyette bina -
nın göçmesine intfaa.r edildiği 
görülmemiş bir şeydir. 

Bir fen memuıu: 
"Falan mahallenin, filan so

kağında şu numaralı evin ya
rın saat beşte olduıfu gibi gö· 
çeceği hissedilmiştir. Ka.zm:ı 
küreklerle elli kişi derhal izaııı 
edilsin, ayrıca hastahane ot<>'" 
mobilleri ,ilk tedaviyi yaooıak 
üzere doktorlar bulundunılsmı, 
sargı bezleri, pamuklar, ecza1a.t 
hazırlansın, kırık çıkık ihti
maliyle Şahnazar dahi ci"3J' 
kahvelerden birinde be.k.letil1 

sin.,, yolunda bir rapor veı-ae 
bunu amirleri bır latüeye hanı· 
!etmek mecburiyetinde kalırlar.-

Bu itibarla bizde ref'rkimiziıı 
başınubarririnin fikirlerini bit 
latüe olmak üzere kabul etrn~ 
ıztırarındayız. 

Flakat malfun a!. Latife atıl 
gerek! ULUNAY 
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~ Tefrika No!: ~-ef o e- BütünS/avlar 
' - ~ halde birbirimize izahat 
erınege ne lüzum var? Uşak -

~
rınız dışarıda duruyorlar Ça
~nız. Beni kırbaçlatınız. Deli 
omleği giydirtiniz. Sonra Av
Panın bilmem neresindeki ti-

rl" car~an_e~e kapattınnız. Siz 
r ngınsınız, milyonlarınız, pa
~ta.nız, altınlarınız size bu hak
. '~~ veriyor. Her şey yapabilirsi
ırıtllız. Fakat benden bir yakınlık 
~ klemeyiniz. 
ell . Dilfikarın çehresinden fik
let nd!ID geçenleri anlamaklığıma 
r "' kan yok. Bütün hissiyatının 
a•tzerine sanki balmunıudan bir 
i~· t1:l~ çekmiş. Ufak bir zaf ala

, etı gösternıiy )r, 
öl· Bu <>özüme karsı: 
~· . - Tekrar ediy~rıım dedi. Ben 
a.·•~tn daha ilk günden bana ha- 1 

J' arkadaıi! olamıvaeağınızı 
re-P.~lanu.ştım. Fakat ma..c:.eıe be -
ıe ~n1 ~erefünc taallük ediyoruu: 

mdı benı d nleyiniz; sizi scr
st. bırakıyorum! 
a~~ şey soy.lemek için ayağa 

m. ve hıraz evvelki heye
.. ~~ sınirlerimde yaptığı (ak
i b' el) ~ kadar kuvvetli oldu 
'"ndEde~l.m-e etrafımda her şey 

u. • ı~rı.yetsiz bir kuvuya 
rşagı gıdıyonnuşum gibi bir 

Ut b~ladı... ı 

ıa· B:.ı:. ta 19 Eylfıl ı 
<U4 ya ktatnno n· · 

an beri a "~ı.ı. nır haf ta-
şa- -a .. g zet:eJerı okumakhgı--·o ... nıusaade d"ld' 

a.~t.aıı - ,, ~ 1 !· Doktorlar 
. or r dım~ımın fazla · · f! ~gu., .şeklınde teşhis et-

p 'k ana Yazı yazmag~ ı k·ı o umağı • ~ 
ktor b. h menediyorlar.1 

hi-- F ır afta evvel· ı - a.zıı be . . 
lnes}ı>-0; ... : • y, diyordu. Siz 

.. ~;b['ız ıcabı olarak dima-
or• ~ün .ınerteazlbea Yornıu~unuz. Miim 
· az oku ıtl aa.caksınız yup, az ya-

a • lialbuki. 1 
r.,, 'kalem alın aylardanberi elime 
· n• 'SÖzü rnesıeğ!llıştım:. D<:ktorun 
. histi. G ü1 ':e gore bır teş - , 
ı.. _ D .... ere sordıım: 
iıt• tnı? .lŞUnıneğe müsaade var 

• 1 

Jet - M .. k" :ts· edec ~.um thı olsa onu da men-
tot da, :J:• de<li. Her haldE> yazı
·ali C.avra ınada bıraz pe-rhizkar 
un· B nın .. 
ul'· ~beni tekrar hatırat def
eli Mr<;· e .deı'dle~~eme mfü;a.ade 
. lirt ~nn ıçın kıhtlı serviveti gc-
y~ den tı_:n .. Es.ki yazdıklanmı göz
orı iu: oeç-Irdıkten sonra ağır a
in• L.dtnıvukuatı kaydetıneğe baf:
de- hisettiği Ufak bu· ba.ş dönmesi 

• >'onını. rn zaman fasıla veri - ! 
ıcı- ffa!-!tJtlığund 

• ıtclen annem an en fazla telfl.ş 
al desi altı d oh:uuş. Şefkat µer -
ili bebini 

1~f'a . sak.la_dığı telfı.şın
diğine kan·~ını ~bı herke.sin bil 
le ncık"a ~· l<~a~at bunu kim 

. J{ ~ sovlemıyor 1 
rıın cndıme c'eldiin · 
•el· bern: "' t-•rn zaman a.n-

ve ... _ -B!ı.ll laha çok Rlikür·' Atlat -a.n ıı.uı.. ;)ı nıcz · · · 
a.1- t.adar korı~ın Fazılı•ığım, ne 

)C 6fk('leııa ·1 •• um. Bazan sana 
e .. :.: gım "am ·ı . a . la.il -..ylenird· an ı etı ,,en 
•• •• ·h... .. 

1
• Nırr.... Rıl' daha tövbeler su· •.I\,<"; •• e , . .., . .._ ı ·' n.r>san artık sana 

ır. c ua et.{nenı 

1 
fe!l l)l~i.. .. 

Bıınıın n a 

so
ya
gö· 
ma. 

«>ltluğunnı ' n;sını~ ne demek 
nun. A nn"ınfn ~ ~el. _anhyo • 
da gizlenen ıruı. °"°z.lerıı:ıın altın-

All na şu ıdi · 
. - . ~a ~ok §Ükür! 'öı 

dıni ~ı~e:. olmu~ olsaydın, ~~i 
h udr.cıaıı mahrum edecektin 
c.ıın an dol:ıy "l · 
korktum.. . ı o eceksin di)'e 

'b A~.rıemt: cevap vermedi 1 
.oı, hız;1msuz il . . tt .m ... 
gunı anlatmak .~ ~a :ı_n sıkıldı
~adım O d ıcın gozlerimi ka 

.. a ısl'ar etm d' 
Vukuatı b' . e ı. 

gözümün .. .ırer bı~er Yeniden 
Dil .. ~ onune getıriyo 

1ıkarla al'atıı11.da .. rum .. 
ya Vaı>ıf Co m unakaşa. 
bu sebe· şl~uuun bir mektu-

.t il olıııustu. !\:arım ba 
aı olan bu mektubu na 
!Ve bu çıbanın b açmIHtı. ı 
tı. .. aşını koparmış-

.ona en ağır SÖzlert sö Ied·~· l 
~~ .h~tırhyordunı. Fakat y ıgı
dıgımı sırasiyle bula.nu ne de-
Yalruz kanm sorı söz oı~:~m .. 1 

- Sizi ser005t btrakıyo~m ı 
demişti.. · ı 

Ne ondan sonrasını, ne de 
e kadar müddet haRta yattığı 

<l~ biliyorum. Kendime gel-
d~en sonra Dilfikarı ıa-örme

. 'l alnız anr:em: 
0 d; ~.n o kadar üzüldü ki 
oldu!.~ ~n kadar hasta 

Sarı dA şt~ · 1 
nı Jı: .fte,,nıin yaprakları -
°l'Uld~r~~ken oda kapısı vu
&.ltın~· ter.; başyastığunın 
l.le~rükao~, Odaya giren 

- Il ag4 bır kart uzattı: 
tlera ~ aha.tsızlıı:Tınızda bir kaç 
tniRler e4'0n ettiler. Bugün gel -
tı h~~atoıı.da bekliyorlar, kar
kabuı-~t~htize gösterdim; 
-<>1.l t'CJıp t . • . . . 
~<ui ı~ e mıyecegınızı sor -
k l\arta 3.rettiler, dedi. 
un.... "<UCtmı: Vasıf Coş • 

BeşB~ sa düşmek toplandılar 
ma girdi. Bir mabede girer gibi u• •zere 
hürmetle ilerliyor ve her adun Tolstoy, Hitlerizmi imha 

için mücadeleyi 
teklif etti 

atışını bile düşünerek yaptıo1 
belli oluyordu.. Sanki bir ölÜ
yü ziyaret ediyormuş gibi avu
c~ki mendili ağzına götü
ruyor, b.~ı omuzlarının ara
sına gomerek acayip tavırlar 
alıyordu. 

- Üstadı muhterem! .. 
-. Buyınıınuz efendim. .• 
Elimi sıktJ... Pek acıklı bir 
ma~ görüvo~uş gibi boy
nunu bükerek hazın bir tavır 
aldı. 

- Buyurunuz. oturunuz .. 
Yat~n yanınclaki koltuğa 

oturdu. 
- Rahatsızlığınızı işittim, 

pek müteessir oldum.. Tahat -
tür buvurursunuz. Bir mek -
tupla randevu istemistim. Mek 
tubu alacağınızı tahmin ettiğim 
günden bir gün Mnra kitapçı 
Nesime telefon edilmiş ve bir
denbire hastalandığı.ruz haber 
verilmiş... Ondan sonra birkaç 
defa daha telefon ettiın. An -
cak bugün görüşebileceğimi 
söylediler... Bi7.zat rahatsız 
ettim . 

Şairin hu alakası dikkatimi 
CPJbediyorclu. ~ ramızda bu de
recı> sıkı bir samimiyet yoktu; 
mektuplara, telefonlara, sonra 
bizzat ziyaretlere neden lüzum 
görüliivordu ·~ Nezaket olsun 
diye: · 

GöstPrdiğiniz alakaya. 
ıteı:.:ekkür ederim.. dedim. 

İkimiz de sustuk. Bu ağır sü
kutu bozmak için: 

- Zannederim, mektubunuz
da bir mecmua çıkaraca~ınızı 
yazıyordunuz.. . Cıktı mı?. 

- Daha c.;ıkm 'ldı.. Esasen zi
yaretimin de mühim bir kısmı 

( Baı tarafı 1 1 ncl sahifede) 

(Ba..<J tarafı 1 inci 0St.ı11/ada) 
dır, Kiyef ile Ödesa düşmek 
üzeredir. Rusya yedi hafta için 
de teanelinden sarsılmıştır. 

Mihver gazetelerinin fikir • 
leri böylece hülasa edilebilir. 

Ruslar ise Almanlar tara • 
fından bildirilen zayiatı mü • 
balağalı görmekte ve Rus mat
buatı harekatın olduğu yerde 
sayıp durduğunu yazmakta - ı 
dır. , 

Sovyetlere göre Rus - Al
man harekatı bir siper harbi 
halini almaktadır. lngilizlf're 
göre ise Hitler Napolyonun a
kıbetine uğrayacaktır. 

Bu iki zıt iddiadan hangisi -
nin daha doğru olduğu, yakın 
istikba!de, askeri harekatın in
kişafından anlaşılacaktır. 

(Radyo gazetesi) 
Ruslar ric'at halinde 

Berlin, 11 (a.a.) - Alınan 
başkurnandanlığının tebliği : 
Ukraynanın cenubunda ricat 

halinde olan düşmanın takibi 
her yerde sür'atle ilerlemek
tedir. Şark cephesinin diğer 
mmtakalarında harekat evvel
ce tesbit edilen plan mucibin -
ce devam etmektedir. Tayya -
re teşkilatımız geçen gece Mos
kovanı n ve bilhassa şehrin şi
mali g-arbisinde ve şarkındaki 
:,;ılah fabrikalarını bombala -
mışlar ve tonlarca yangın ve 
infilak bombaları atmışlardır. 
Büyük Britanyaya karşı müca
delede Alman hava kuvvetleri 
Manş mmtakasında İngiliz sa
hillerine ve şarki !skocva sa
hillerinde liman tesisatına hü-

Londra, 11 (a.a.) - B. B. C. 
Bütün Slav memleketleri mü 

messilleri bir toplantı yapmış
lardır. Bu toplantıda bir nut.uk 
söyliyen Rus muharriri Aleksey 
Tolestoy, bütün Slav milletleri
ni Hitlerizıni ve Alınan askeri 
teşkilatını imha etmek üzere 
müttehiden mücadelede bulun -
mağa davet et.mi.1tir. 

Müteaddit Rus güzideleri, 
bilhassa muharrir Alex 'fostoi ı 
ve bu meyanda Slovak, Hırvat, 
Bulgar ve Sırplı münevverler 
bugün Slav miletlerine hitaben 

1 

bir beyanname neşrederek on -
ları bütün Slav millerin can düş 
manı evvela Almanya ve Hitle
rizm ile miicadelede birleşmeğe ı 
davet etmişlerdir. 

5 Alman tayya
resi düşürüldü 

Moskova, 11 (a.a.) - (Rad
yo): 

Sovyetler. dün Solki, Smo -
lensk, Bjale<;erkof, Umanj isti
kametlerinde şiddetli muhare-
belerde bulunmuşlardır. ı 

Sovyet hava kuvvetleri, ka
ra ordusu ile teşriki mesai e
derek düşmanın mekanize ve 
piyade kuvvetlerine ağır dar
beler indirmeğe devam etmiş • 
tir. 

Ödesanuı vaziyeti 

buna aittir. 1 
- Sızi dinliyorum .. 

cum etmişlerdir. Av tayyarele -
riıniz ve hava dafi bataryaları
mız dün 10 Britanya tayyaresi 
düı?ürmüşlerdir. Bir gambot bir 

Londranın sala.hiyetli mah -
fillerinde bugün beyan edildi
ğine göre, Aımanlar Ukrayna 
da çok ilerlemiş gözüküyor • 
lar. Elde bı nan malfımata 
nazaran Odesa üzerindeki teh
dit çoğalmaktadır. Fakat Rus 
cephesinin kınldığına dair bir 
işaret yoktur. Derinliğine doğ
ru muazzam bir muharebe ol
maktadır. 

Sair Vasıf Coşkun, avucunda 
buru<>turduö-u mendilin ucunu 
par·mağına dolayarak: 

- Mektubumda biraz bah -
se~mistim, dedi.. Yakında neşr
edılecek olan mecmna edebiyat 
v~ ı::ıa~'at noktasında~ pek bü
yuk hır noksanı telafi edecektir. 
~öyle<liğim ?;ibi bunu diğerleri 
~e mukayese etmemeli. GenG
lık biitün eskiliği kendisiule a
df'ta mi1saraaya davet ediyor. 
İşte (Fikir ve Biz) başlığı al
tında çıka ·ak olan bu h:ı:tta
lık san'at mecmuası fikirler 
için bir çarpı:jma meydanı ola
caktır. Size bir fikir vermek 
iGin rlanı göster~vim. 

Cebinden bir tomar kağıt. çı
kardı ... 

- Bakınız birinci sayfada 
bir ufak hafta müsahabesi var
dır. Bunu tıpkı vaktiyle Fran
sızca (Les Annales) gazetesin
de olduğu gibi müstear isimle 
bir arkadaşımız yazacak. Kı- J 

sn, va?.ih ve gayet kuvvetli .... 
Ondan sonra memnuanın asıl 
edebi makalesi geliyor; üçün
cii sayfada şiirler başlıyor: 
dördüncii ve bef)inci sayfalar 
tenkide aittir. Bu gazetenin 
normal ~eklidir. Asıl değişiklik, 
yenilık bundan sonra başlıyor. 
Şu başlığa dikkat edin: "Onlar,, 
yani eskiler: bu saha St>rveti 
Fünun ve Fecrifıti edebiyatçı
lanna. hatta di\·an edebiya~ı
lar~na. ~çılacak.. Kendi gazete -

1 lerı ~bı yazsınlar.. Beş büyük 
sayfadan sonra yaprağı çevi -
riniz .. Ne görüyorsunuz? Biz
ler! M<..>cmuayı tamamlayan bu 
beş sayfa mücadele sahasıdır. 
Or~da i~tediğimiz gibi çarpışa
cagız.. Nasıl buldunuz üs -ı 
tad? ' 

. - Güzel fikir.. Tebrik ede
r.ım ... 

- Demek tamamen taraf
tarsınız. 

- Tamamen 
tu;~~"!1 Coşku?': elinde buruş
t' a· gu mendılı cebine yerleş
ır ı. .. 

- O halde dedi . . 
sız etmekl· -· ... . Sızı rahat-

·1· ıgıme sebep l ~ 
mı ı söyleyebilir· o an a-

ı.rn .... 
- Buyurunuz 
- }.-Ieomuanı:~~ .. 

olmak şerefinden bi . ınuessisi 
etmiyeceksiniz... zı mahrum 

Meseleyi çoktan anlamı t 
Fakat bu mülakatı Sınıfta ş·unk · 
1 b. kt _ sı ı
an .. ır me ep ~~cugunuu te-

neff us ~nı gıbı addajiyor ~ 
du.m;. hıç anlamamış gibi sor
dum: 

- Nasıl nıü.essis? 
- Böyle mühim bir mecmua-

nın müessisi olmak hakkı ve 
şerefi kolay kolay herkese na _ 
sip ola.m.a.z.. Onun için mühim
ce bir şahsiyet düşündük. Siz 
bugün matbuat il.eminde tanın: 
n;ıışsınız; mecmuanın başında 
sız. bulunmalısınız. .Zira tekrar 
ediyorum. ... 

(Arloa.n '!>ar) 

düşman tayyaresi düşürmüş, 
bir devriye gemisi 2 ve bir ma
yın tarayıc1 da bir tayyare dü
şürmüşlerdir. 

Şimali Afrikada Alman ve 
İtalyan pike bombardıman tay
yareleri Tobruk liman tesisa.t.ı
na tam isabetler kaydetmişler 
ve bazı İngiliz dafi l it\ aryala
rını susturmuşlardır. Büyük 
bir Alman tayyaresi teşkili 
10 - 11 ağm;tos gecesi Süvey.ş 
kanalında askeri tesiı:;alı bom
balamıştır. 

Şimali şarkiden gelen mtin -
ferit bazı düşman tayyareleri 
geçen gece Almanya arazisi ü
zerinde uçrouşlar ve Berline 
varmağa teşebbüs etmişlerdir. 
Hava dafi bataryalarımızın a
teşi ile bunlar püskürtWmüş -
lerdir. Mütearrız düşman lay
yarelerinden ikisi düşürülmüş -
tür. 1 

Alman askeri ma.hafili nikt>in 
Bertin 11 ( a.a.) - Anadolu 

ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Askeri harekat hakkındaki 
haberler merkez Smolensk mın 
takasında kısmi bir tevakkuf 
ve fakat buna mukabil Ukray
nada büyük kıtaat tahşidatı 
ile fevkalade bir faaliyet oldu
ğ·unu göstermektedir. 

Ukraynada muharebeler Dni 
ester, Dnieper ve Karadeniz a
rasındaki geniş bir sahada ce
reyan etmektedir. Bu muhare
belere mühim miktarda piya
de ve motörlü kuvvetler iştirak 
etmektedir. Harekatın müsbet 
bir şekilde inkişaf ettiği anla._cu
labilir. Çünkü Alman askeri 
mahfilleri çok nikbin gözükü
yorlar. 

l\loskova.ya yapılan akın 
Moskova, 11 (a.a.) - Tass 

•ajansı bildiriyor: 
Müteaddit Alman hava te

şekkü11eri dün gece Moskova 
üzerine kütle halinde taarruz -
lar yapmışlardır. Alm.an ha•:a 
filoları dafi bataryalarrım1zla 
gece muharebe tayyarelerimiz 
tarafından tardedilm~lerdir. 

En az beş Alman tayyare -
si düşürühnüştür. Münferid o
larak Moskova üzerinde uçabi
len bir kaç Alınan tayyaresi, 
şehre yüksek kudretli infilak ve 
yangın bom baları atmıı,;t.ır. 

Darlan konuşurken 
(Blış tarafı 1 inci ."layıada) 

hükümeti l'>u madenlerden imal 
edilmiş olan lüzumlu eşyayı va
si mikyasda müsadere etmeğe 
hazırlanm;ıktadır. 

Alnıan1c.ra göre 
Berlin, 11 (a.a.) - D. N. B.: 
Yarı resmi bir menbadan bil

diriliyor: 
Alınan hariciye nezareti, ga

zete muhabirlerini bu g:ibi ha
berlere karşı müteyakkız bulun
mağa daveıt etmiştir. Hariciye 
nezareti mahfilleri . bu haberle
rin hakikati öğrenmek için uy· 
durulmuş yalanlar olarak telak 
ki etmektedirler. Ayni zamanda 
muhetlif meseleler hakkında 
Vichy ile Alman hiikfımeti ara
sında devamlı bir temas muha
faza edilmekte olduğu da bil -
dirilmiştir. Leningrad mmtakasmda mu

harebeler devam etmektedir. ~·~ .... --..... -----
Fakat vaziyette tam bir ka - ribini ve bir karakol gemisini 
rarsızlık vardır. batırmışlardır. 

Alman hava kuvvetleri, ev-
Abnanlar Kara<lebize velce de bildirildiği gibi şimd-i 

yaklaşıyor ye kadar 10.000 den fazla Sov-
Berlin, 11 (a.a.) - D.N.B. a.- yet tayyaresi tahrip etmişler-

jansı bildiriyor: 1 dir. 
Şark cephesinde cenubi Uk-

1 
Geçen yaz garpte yapılan 

raynada bliyiik takip muharebe- taarruz esnasında elde edilen 
si o kadar sür'atle inkişaf et • netice ile mukayese edilecek o
mektedir ki müttefik ordular lursa bu rakamın ifade ettiği 
Karadeniz s~hillerine büyük bir mana daha iyi anla..şılır. Filha
hızla yaklaşmaktadır. kika garp cephesinde o zaman 

Bu muharebeye Alınan hava yaıılız 2633 düşman tayyaresi 
kuvvetleri de müessir bir su-. tahrip edilmişti. Bu miktar fn
rette müdahale etmişler ve giliz ve Fransız hava kuvvet • 
düşmana ağır zayjat verdirmiş- lerinin kıta üzerindeki anuhare- . 
lerdir. berlerde kullandıkları tayyare 

Diğer taraft..a.n Moskovaya lerin en büyük kısmını teşkil 
yeniden bir gece akını yapılmış ediyordu. 
tır. Bu sefer Alınan tayya. -

1 
Sovyetlerle yapılan muhare -

releri Moskovada bilhassa sı- belerde bütün cephelerde riüsü
lilı fabrikalarını bombardıman rülen düşman tayyarelerinin: 
etmişlerdir. Bu fabrikalar şeh- dört misli tayyare düşürül -
rin şimali garbisiyle şarktaki müştür. Eğer Ruslar buna 
mahallelerde kam<iir. Bu bom-1 rağmen hala tayyareye ve 
bardımanlar çok tesirli olmuş-ı harp malzemesine malik bulu
tur. nuyorlarsa, bu Sovyetlerin mer 

Alman harp gemileri fa.ali - kerzi Avnıpaya saldırmak için 
· yetlerini buz denizine kadar 1 ne kadar çok tayyare imal ettik 
t.eşmil ederek bir Sovyet muh· l lerini gösterir. 

Sayfa : S 

Her Sa hah 1 
1 aponya a umumi Darısı bizim muh· 

v z· 
mühim 

seferberlik tehirlerin başına! .• 

(Baş tarafı 1 iı:ci sahifede) 
rek bitaraflığını muhafazaya 
karar vermiş bulW1uyor. Iranın 
siyaseti, hükümranlığının ve 
kanuni haklarının muhafa.za.s ı
dır. Bundan dolayıdır ki İran 
memleketin emniyetini mulıe. -
faza etmek için herhangi bir 
tedbire t.evessWden çekinmi
yecektir. 

Pehlevi Iranın kendi istikba
lini ve hakkını müdafaaya ka
dir olduğunda şüphe yoktur. 
(Radyo gazetesi) 

Soııyctforin teşebbii~ii 
Londra, 11 <a.a.) - Londra

da alınan haberlere göre. Sov -
yet hükü.meti, Alman tebaası
nın İranda bulunmalan hak -
kında ve bunların orada bulun
malannın teskil etmekte oldu -
ğu tehlike sebebile İran hüku
meti nezdinde bazı t~bbüsler
de bulunmuştur. Sovyetler. a).r -
ni zamanda Iranda sakin Al -
man tebaası mikt~::ı.nnı azaltma
nın bizzat !ranın menafii bakı
mından ehemmiyetli olduğuna 
da İran hükfrmetinin ı'azarı dik 
katini celbetmiştir. 

Maamafih B. Staline, İran 
~hına 1921 tarihli muahedenin 
Sovyet ordusuna bazı ahvalde 
İran hududunu geçmek müna -
sebetini bahşetmekte olduğunu 
hatırlatmış bulunduğu suretin
deki şayia teeyyüd etmemiştir. 

Almanlar Finlandiya 
da krallık kurmak 

is :yorlarmış 
Verilen bir haberde Alman -

ların Finlandiyada bir krallık 
kurmak istedikleri ve Fin ordu- 1 

ları baş kumandanı Mareşal 

(Bat tarafı 1 inci sMıifcde) 

bin kişilik bir kuvvetin Birma..'1 
ya hududunda tahşid edildiği de 
ilave olunuyor. 

Singapura yük Amerikan tay 
yaresi gelmiştir. Bir:ınanya hu -
duduna Avustarlyalı kıtaat sev 
kedilm.iştir. 
Jmpamto·r Japon başvekilile 

göriiştü 
Londra, 11 (a.a.) - B. B. C. 
Reuter muhabirine göre Ja

ponlar Hindiçinide elde ettikle· 1 
ri üslerde kıtaat ve harp gemi· 
leri tahşidine devam ediyorlar. J 

Geniş müstahkem mevkiler inşa 
ve hava üslerinin ikmalini tesrı 
ediyorlar. Japon başvekili im
p:ıratorla bir çok defalar gör.ıs 
nıü tiir. Bunlar. ehemmiyetli 
bir kararın ilk alametleridir. 
Japon iş m u.hitleri ifl.ô.s ediyor 1 

Nevyork, 11 (a.a.) - Ofi: 1 

'T'okyodan Amerika ajansla-' 
rına gelen haberlere göre, pasi
ifkteki deniz seyri!'ıefer kıım -
panvnlannın en ehemmiyet'ile -
rinden biri olan Canadian pasi
fıc Steamshıp Company Japon
yada bulunan bütün ::şubelerini 1 
.hapatmak emrini vermiştir. 

Diğer taraftan Nevyorktaki 
nat.ional City bank blançoı:-unu 
asgari hadde irca etmek ve Ja
ponyada Kobe, Tyanya ve hat
ta Tokyodaki şubelerini de ka
pamak mecburiyetinde kalaca
ğını bildirmiştir. 
Frmı~z Hinaif]inisil.e Siyam 

hudıulu 
Bangkok. 11 (a.a.) - Ofi: 
Frausız Hindiçinisile Siyam 

arasındaki hududun tehdidine 
memur edilen Siyam komisyonu 
azasından beş kisi bir alba~ın 1 
riyaseti altında dün va1.if el erme 
hareket etmişlerdir. 1 

M~;;ha";:ın_.. bun;;;=:r: -
kat ettiği bildirilmektedir. Söy· 
lendiğine göre kraJlığa İtal
yan kral hanedanirl~ alik~sı o
lan bir Alman getirılecektır. 

(Radyo gazeOOsi) _ 

Muhtekirleri haber veriniz 
(Baş tarafı Birinci sayfada) 

Jetonlar da hizmet.e amade tutulmuştur. Vukubu1acak şik&,.. 
yetler buralarda bulunan memurlar ta.rafından_ derh_a1 nar.ar 
n itibara alınarak tahkikıa.ta Kiri~eook ve netioolerı a.ynca 
müracaat saJıipJeriııe de bildirlleooktir. 

Telef.on No 
22233 
20952 
41458 
21135 
20567 

Fiya.t Mürakaba Bürosu. 
Emniyet Kaçakçılık Bürosu. 
Galata Nahiyesi Ba...~omiserliği 
Eminönü Em. Amirliği. 
Beyazıt Em. Komiserliği. 

Toprak malısulleri Of isi lstanbul 
şubesinden 

B erlinden gelen bir ajans 
telgrafında fevkalaoe 

:Alınan mahkemelerinin, İa.§e 
kanununa muhalü harekette 
bulunanları, cezaJn:ıdınnak hu
susunda son zamanlarda fazla 
şiddet ı;östernıeğe ba.şladıkla
n haber veriliyor. 

Bu meyanda izinsiz l 00 do
muz kesen bir muhtekirle, 500 
tavuk çalan bir hırsız ve as
kere gönderilen paketlerden si~ 
gara a§U'an bi.r kadın ölüm ce-o 
zasına çarptırılmışlar ve idam 
olunnmşlarmış .. 

Mangal kömürünün kiln<;ıtnıı 
daha ağustos ayında sekiz bu
çuk kul'Uı=;a sattıklaı·ından do
layı yakalaıPp mahkeme.re 
verilen bir kac muhtekirin tev
kifinden bahhSettigimiz sırada, 
gene l..·J. su tunlarda: 

"- Huy canın altındadır, can 
<;'.ık.mayınca huy çıkmaz! yo
lundaki atalar sözünü de işhad 
ederek menhus zincirleme u
sulünü ada:nıakıllı zmcıre vur
mak ıçin muhtekiri büsbütün 
sindirecek daha şiddetli cezalar 
tatbiki lüzumunu ileri sürmüş
tük. 

İhtikara saparak yurddaş· 
lannı soymıya aJışmış soy~uz.. 
lann ı;özlerini hırs o kadar bü
riimüış olacak ki bunlardaın ü
çunun, beşinin mahkemeye 
sevekdildiklerini her gün 2'a -
zetderde görmemize rağmen 
hala bu gayri meşru ve insaf
sız kazanç yoluna ıoiılmc ecıeo -
ler bulunmaktadır. 

Bundan ne anla.~lır? Kanuni 
müeyyıdelerin bu aç gözlü a
danılan menhus tkaretlerinden 
alıkoyacak derecede şiddetli 
olmadıklarım, o halde Alınan
yada olduğu gibi çok §iddetli 
ve ağır cezalarla ihtikarm ba
şını btisbütün neden ezmeme
li? 

Mesela günün birinde gaze
telerde: 

- Dükkanında üç yüı top
kumaş mevcut olduğu halde 
müracaat edenlere ";:;alılık ma
hm yok!,. cevnbını veren filan 
yerde ticaret yapan manifatu
racı filan, hayatının sonuna ka
dar hidematı şakkaya ma.hkiım 
edilıni~tlr. 

Yahut rla: 
- Deposu tıkhm tıklım za

hire dolu oldıl!,~ halde dilkka
ruııa p·elen fakir alıcılara., hem 
de vfu.de beş yüz karla, dirhem 
dirhem mal sat.arı zahireci falan 
idcrrna mahkum edilmiş \e lıiik
mü idam dün sab:ıh s.aat dörtte 
dükkanının önünde infaz olun
muştur ... 

Kabilinden havadisler okumı
ya ba.5ladık mı, memlekett~ ih
tikfır son nefesini vermi§ ola -
caktır. 

Anlaşılan muhtekir denilen 
100 _ 120 lira ücı·etli iki değirmen kontrnl memuru ile 85 lirli ücretli muzır mahluk başka türlü yo. 

iki muhasip alınacaktır. 3656 ve 3659 sayılı kanunlar şünıı.ı:une dahıl .ınü- la gelmivecek !. 
esı:eseierde çalışmış memurlardan iıntihıınsız olarak alınocagından talı?le- ·A C SAR~ ÇOG/:, 
rin bonservis ve sair lüzumlu veı;ıkalarile Liman hanındaki şubemi:ı:e mura-

1 
· · · · 

caatları. (689ı) 
fVVV",/V'V'o.~ 

1 B.Millet Meclisinde 
Emlak ve Eytam Bankasından (Ba:; tarafı Birinci sayfada) 

ikraz No. 1 bütün subaylara ve askeri meicra No. Nev'i 

934/924 Dük kin 
Depo 

Gayri menkulün mahal 

Galata Kılıç Alipıışa mah. Eski Çöp
lük iskelesi Y<'nı Karaınustafa paşa cad
desi eski 18 yeni 229, 229/l 

522 

Bankamıza ipotekli olup dördüncü icra memurluğunca yukarıda numa
rası yazılı dosya ile 19/8/941 Salı günü açık arttırma ile satılacak olan gay
ri menkulıi alanlar al'ZU ederlerı:e banka mevzuatı dahilinde bu gayri men-
kul mukabilinde kendilerine para ıkraz edebilir. (6882) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Hukuk, 1ktısat ve Edebiyat Fakülteleri talebesinın kampları birinci dev

rede, Fen ve Tıp Fakülteleri talebesinin kampları ikinci devrede yatısız ya
pılacaktır. 

Kız talebe atışları yapılmıyacakt11". 
'l'::ılebenin ona göre zamanında hazır buiunmalıırı. (6948: 

Kız Mimarlık talebelerine 
Güzel Sanatlar Akademisi 

JJlüdürlüğünden: 
Mimarlık ,\lUbe:;j kız talebesinin 'Onit•ersite talim tabw.'W1a müracaatları 

luzumu ilan edilmişti. 

Bu kere yapılan tebligat üzerine kız talebenin mür:.caatına lüzum kal-
nıadıgı ilan olunur. ( 6923) 

Siyasal bilgiler okulu 
direktörlüğünden 

murlara elbise, kapu~ ve ç zme 
verilmesine ait kanuna ek la -
yihası ruznameye alınarak tas
vib edilmiştir. 

Gene Büyük Millet Meclisi -
nin bugünkü toplanb81nda a_q. 

ker ailelerine yapılacak yardım 
hakkındaki kanun Jayihılsı da 
müzakere ve kabul olunrr.~tur. 

Okulu.muz naınzed kayıt zamanı ve seçme sınavının 

aşaiıdaki şekilde degiştirilmiştir. 

Bu kanun layihasının heyeti 
umum iyesi üzerinde söz alan 
hatipler tarafından ileri sürü -
len mütalealara karşı <1:thiliye 
vekili Faik Örtrak, bu kanunun 
tanzimine saik olan sebepleri 
izah etmiş ve şimdiye kadar bu 
yardımın hnJeı. seri bülten ka
nununun müsaadesi nisbetinde 
ve en büvük hiisnü niyetle ya
pılmış olduğunu fakat 7.amanla 
bu yardımın kafi g;elmediğ'i gö
rülerek Ctimhuriyf ~ HaJk Par
tisi grupunun teskil ettifü bir 
encümen tarafından uzun 117.ft.

dıya yapılan tetkikler 80nunda 
bazırlan~lf? olan rapor ve tı':ı
nun üzerine grup heyeti ır.nu -
miyesinde geçen mfi.7..&kerclerJe 
ileri siirülmüs olan mlitale:ılar 
f.'ÖZ önünd'.l · tutulara!~ ırwvzıı 
mii7.akeru t:ı!An kanun ı.Avihd.~1-
nın tanzim edildiğini ıı-:.b:Tiemi~ -

başlayacağı t.arih tir. 

29/IX/941 pazartc~ saat 8.30 Turkçe komposizisyon ve edebiyat. 
29/IX/9<il pazartesi saat 14.30 Türkiye komşu memleketler \"e büyük 

devletler coirafyası. 

Meclis. harp cfolayısile kara ~ 
dan, denizden ve havadan mem
leketimize gelmekte olan mill· 
teciler hakkındnki kamın lavi -
hasile askerlik kananuhwı 4 ün30/IX/941 salı saat 8.30 hayvan ve nebat fizyolojisi 

30/IX/941 sa.lı saat 14.30 Riyaziye «lise edfl>iyat kolu 
bilmesi lazım gelen bahislerden.~ . 

mezunlarırun eti maddesinin, örfi il~Ore ka • 

l/X/ 941 çaı-şamba saat 8.30 Türkiye tarihi ve Röne.sanatan sonra Avru
pa tarihi. 

l/X/941 çarşamba saat 14.30 F~efe ve içtimaiyat «liı;e fen kolu mezun 
larının bilinesi liızun gelen bahislerden-. 

2/X/941 perşembe saat B.30 yabancı dil. 
Na.ınzed kaydı 20 A~tos - 27 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. 

( 6265 - 8863) 

nununun bazı madı-lderinin v~ 
yedek sntıey ve aP..kerl memur -
lar ha.kkındnlri kanurrun üçüncü 
fıkrllSlnın "b., fıknsmın ta.dil
lerine ait kanun lay1halam:ı 
asvip eHi'kten sonra eylrlü.n 
15 inde toplanmak ilzere icti 
maına niha.yöt vermietb 



1~-1 

İ B 
1 55* 1 
R A H İ M 

1 Yazan: M. Sami Karayel 68 
ı 

- Boş bırakma hafız.. 1 razda sırtı mı yere vuracaktı? 
Heruelecinin taraftarları in- Deli Hafız, olduğu yerden 

kısan havale uğramıştı. Bu ne fırladı. Ayağa kalkmış bakıyor
haldi? Hiç "'iireş yapmıyordu. du. Bütün seyirciler de yerle
Gtlreı;; başlayalı yirmi beş daki- rinden fırlamışlardı. Ne olu -
ka olduğu halde daha hili du- yordu?. Hafız gidiyordu. 
nıyo du.. Hafız, bir türlü çaprazı sö-

Ca.zgır bile ümidini kesmiş-- kemedi. Nihayet Hergeleci, has 
tl. Hafıza dönerek: mını kazan dibine kadar süre -

- Usta.! Senin çırakta bugün rek budadı. 
gı.tre" yok.. Fakat Hafız, sırt üstü yere 

- Öyle... düşmemek için kendini ean hav 
- Hiç tutmıyor. Yıalııız. o- lile ters döndürerek yüzükoyun 

yu.nları ıyi karşılıyor o kadar.. yP.re düşürmüştü. 
- Onu da mı karşılamasın Hafız, fazlaca açık dUştüğUn 

be? den Hergeleciden uzaklaşmış -
- F kat. oyunları çok canlı tı. Hergeleci, yetişmeden derhal 

:ır ' yor. Bö.)•le, d<kt el olarak künteyi bir ham- 1 
n . nr a. neden gü- lede kaptı. Hemen ayağa kalk-

" ı mı or havret edivoruın. tı. 
iaı ya, 'cıurdu ·bugi.in. Hergeleci, hasmının peşinden 

- Sana çıkarken ne dedi? saldırmıştı. Fakat. yetişememiş 
Guı e~c 0ideccğini söyle - ti. Hafız. ayağa kalktı. Hasmı-

rnıştı.. . na doğru gelirken Hergeleci, 
- Durdu öyle ise... çırpınarak bir nara daha savu-
- füet... rarak:-
- Pe olacak dersin? - Hayda maşallah Hafız be!. 
- Vallahi bilme.en.. Böyle Nara atıp hasmının üzerine 

~defbe fena... gelirken birdenbire güreşe gir-
._ Evet berabere de yok .. Ak- di. Ve yine sıkı bir çapraz top-ı 

şama on sa:at var.. ladı. Hafız, çaprazı kaptırmış-
- On saat güreş tutacak de- tı. 1 

ğil ya ... dedi. tı. Ne oluyordu. Elsiz, ay~_ksız 
&'üreş tam yarım saat sür - uçarak on adım kadar gitti. 

dü. Hen ayakta oluvordu. Ha- Hergeleci, hasmını çaprazla yen 
fız, hasmını bir kere dahi ol- mek istiyordu. 1 
sun bastıramamıştı. O kadar Hafız, çırpmıyordu. Yenilece- l 
kuvvetli hameleler yaptığı hal- ğini anlamıştı. Bir türlü r~prazı 
de de?il bastırmak, dizleyeme- sıyıramıyordu. Hergeleci, bir 
mişti bile hasmını.. yandan hasmını sürüyor, bir 

Heı...,.elecinin bu durumu her- yandan da <(engel yetiştirmeğe 
keGi lıayrcUer içinde bıraktığı 1 çalışıyordu. j 
biı' sıradn. Heı·gelecinin birden Hergeleci. nihayet çengelle -
bire hasmını hıra.kıp açıldığı di . Hafız, düşerken yine ters 
~örüldü. • dönerek kendini kurtarmıştı. 
Çırpınarak bir niı.ra attı: Hafız yüz üstü düşmüştü. 
- Hayda hafız be! Her6el~ci. hasmını altına alır 
Hergclecinin bu narası acip alm;lZ hemen sarmaladı ve kün-

idi Durup dururken nara atı- ! teye geçti. 
lır mıvdı? Neye nara atıyordu. Cürcs b€'ı:ı altı dakika içinde 
Ortada fol yok yumurta yok _ <:anlanmış, · heyecanlanmıştı. 
tu. Hergeleciye ne olmuştu. Güre-

Sonra da Hergeleci bir şey de si l>"rclenbire bindirmi~ti . 
yapmamıştı. Ne bir oyun yap- Hafız, keyif içinde idi . Çıra
mış ve ne de canlı bir hücum! 1 ğını gıpta ile seyrediyordu. Ne 
N eye nara atıyordu. Seyirciler, yaman pehlivandı. Dayanama
Her~elecinin bu haline gülmüş- dı. tazgıra dönerek : 
lerdi. - Bana bak! Doğrusunu söy 

lemek lfız1msa tbram hepimiz. 
den pehlivandır .. B u., naravı anlayan ve m ana. 

veren tek bir kişi vardı. O da, 
ustası Deli Hafız! . 

Deli Hafız, Hcrgelecinin çır
pınıp nara attığını işidince oldu
ğu yerden fırladı. • 

Ve: 
- Oh !. 
Bu, nirayı ıı e f e s almış, 

çırağının güreş tabiyesini ya
rnn saat sonra kavramıştı. Her
gelecinin taraftan olan beyler 
ve ağnlar kendi kendilerine: 

- Neye attı bu narayı san-
ki ? 

- Güerş mi vapıyor ki? 
- Güreşi hafız yapıyor .. 
- Nara atmak, ona düşüyor 

galiba!. 
Hafız, taraftarları gülme

lerini aleniyete vurmuşlardı. 
Bağın vrlardı: 

-Hayda hafız!. 
- Sen de bir nara salla 

be? 
- S~Llla bir nara }rafız!. 
Hafız ,oralarda değildi. Her

geleci. bir iki el daha hasmının 
bamlı>Jerine karşı koyduktan 
sonra ensevi çözdü. Ha..<;mın~ 
dan yarıldı. 

Ve çırpınarak bir nara daha 
attı : 

- Hayda ma.şallah be!.. 
Hakikaten Hergelecinin bu 

naraları giilünc;tü. Hem de ma
nasızdı. Deli Hafız. çırağının 
ikiııci n5.rasına karşı daha bü
yük keyif duymuşlu. 

DC'li Hafız, Hergelecinin hü
cuma başlamak üzere olduğunu 
se:r..mişti. Çırağının üçüncü na
rasını bekliyordu. 

Cazgrr, dayanamadı. Deli Ha
fıza gülerek: 

- Hafı7~ senin çırak delirdi
mi he? .. 

Dccli. 
H ... fıı. cevap verdi: 

Şimrli ~örürsün? Delirdi 
mi, delirmcdi mi?. 

-- Ne o, başka türlü konuşu-
vorsun usta?. 

-- Üc;üncii narayı bekle .. 
-· Ü~iincü narada mı var?. 
- Var ya ... 
- Eh! Ondan sonra ne ola-

cak?. 
- Göriirsün dedim ya?. 
- A birader .. ne göreceğim .. 

Nara mı?. 
Deme~c kalmadı. Hergeleci, 

lın.smmdnn :ıyıılara.k üçüncü 
·ı~:·anın t ~·a.ll:ıdı: 

. - Ha'"-"':• Hafız be!. 
t ı;ılC' h11 ü~i.incii nflr·a ile Her

r,clc"ı b;rcicnb"rc hasmına gö
mU1 lii Sıkı bir c;apra.r. toparla
dı. V !.! sürdü. Hafız elsiz ayak
sı~ ııC'!lVordu. 

- O, pehlivandır vesselam ! 
Benden bile pehlivandır valla
hi, 

Diyordu. 
Herg,elecinin taraftarları ke

yif içinde idiler .. Güreş tabiye- j 
sini anlamı şlardı. Hasmını yor
duktan sonra hızım kestikten 
sonra birdenbire güreşe girdi -
ğini sezmişlerdi. 

Onlar da kendi kendiler ine 
konuşuyorlardı. 

- Bu. Ezer çeli yaman şey -
mis .. 
~Vay canına, Hafızı ne hale 

getirdi. 
- Yarım saat, hamle ettirdi. 

Hızını aldı. Şimdi de güreşe 

girdi. 
- Çok pehlivan delikanlı 

doğrusu .. 
- Hafız kurtaramıyacak ya-l 

kasını .. 
Hergeleci, hasmını altına al

dıktan sonra kün leyi takmış- ı 
tı. Hafız çırpınıyordu. Kurtul -
mak için türlü hünerler yapıyro 
du. 

lki pehlivan arasında müthiş 
mücadele oldu. Nihayet Hafız, 
ha$-mının altından tek paça ile 
kurtuldu. 

İki pehlivan ayağa kalkar ı 
kalkmaz Hergl'leci, hasmına 
tekrar saldı. Üst üste hamle 
edip şiddetle saldırıyordu. 

Hergeleci, o derece hasmına 
sal<hrıyorrhı ki Hafız bunalmış
tı. Üç dört dakika geçmedi. Bir 
çift d:ıhf::la hasmının topukla -
rına kadar indi: 

Ve tekrar Hafızı altına aldı. 
Oyundan oyuna alt mücadelesi 
epeyce sürdü. Hafız yine bir 
bicimine getirerek hasmının 
altından kalkmıştı. 

Artık Hergeleci, tamam.ile 
güreşi bindirmif?ti. Durmadan 
hasmını bastırıyordu. Göz aç -
tırmıyordu. 

Naralar, tırpanlar birbirini 
takip ediyordu. Hafızın hücum
ları, hasmının hücumları önün· 
de kesiliyordu. 

Tam yarım saat ic;inde Her
g<'lP"İ hasmını bes kere bastır
dı. Fakat Hafız, bir kolayını 
bularak kurtuldu. 

Nihayet. güreşin ikinci sa -
atlerine doğru Haf1z<ln tutar 
yer kalmamıştı. Fena halde 
hırpalandığı göriili..iyordu . 

Hergeleci. güreşin ikinci sa
atinde hasmını tekrar bir çap
raza. alarak sürdü. Yine götür
dii. lfai'..a.n dibine bastırdı. 

( Ar"/w.s'ı var) 

IIcr~eler.i, hasmını amansız 
ı::P;:-üyordu. Hafız, birdenbire S~hibi: A. Camaleddln Saraçoğiu 
ne TC uğradığım rıasırmıstı. Çap Neşrıyat Müdürü: Macit Çetin 
rz• ~ıyıraınıyordu. Ne Ôluyor • Basıldığı yer: (H. Bekir Gi.lraoylar ve 
dıı ?. Geçt.?n haftaki gibi bir çap- A. Cemaleddin SaraçGı:il u matbaası ) 

Aka diyor ki: 

rur. 
Oğlum kabalık etti: 
- Aman bay amca! Keklik 

kurşunla vurulmaz, bir avuç 
saçma ile vurulur. Babam a
va gidecci!i gece, sıkılan dol
dururken gördüm! 

Profesörde surat bir karış 
on santim!. 

Aka G"ÜND"ÜZ ... .... . ..... .. ....__~ 
Za yi 

Evkaf idaresinden almııkt.a oldu
ğum muhtacin maaşıma ali t atbik 

YENi SABAR 

7.30 Program 18.30 Serbest 
7.33 Müzik 10 dakika 
7.45 Haberler 18.40 Müzik 
8.00 Müzik 19.00 Konuşma 

8.30 Evin saati 19.15 Mi.ızik 

* 19.30 Haberler 
19.45 Müzik 
20.15 Radyo' 

gazetesi 
20.45 Müzik 
21.00 Ziraat 

takvimi 
21.10 şarkılar 

21.30 Konuşma 

21.55 Fasıl 

22.30 Haberler 
22.45 Müzik 
2~.liS Kapantş 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden 

1 - Beş bin kilo Sudan zamkı kapalı zarf ve bin beş yüz kilo tutkal 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Zamkın muhammen bedeli 5750 ve muvakkat teminatı 431,25 li-

radır. 
3 - Tutkalın muhammen bedeli 900 ve muvakkat teminatı 67.50 liradır. 
4 - Zamkın ihalesi 14 Ağustos 1941 perşembe gtinil saat ı6 da idare-J 

mizdeki komisyonda yapılacağından taliplerin kanunun tarif ettiıii vesaik ve 
muvakkat teminat ve teklif mektuplarmı havi kapalı zar.narını tayin olu
nan saatten bir saat evveline kadar komisyon riyasetine vermeleri. 

5 - Tutkalın ihalesi 15 Ağustos 1941 Cuma günü saat 15 de yapılaca
ğından isteklilerin kanuni vesaik ve muvakkat teminat makbuzlarile bir
likte mezkur gün ve saatte mezkur komisyonda hazır bulunmaları lAzım

dır. 
6 - Zamk ve tutkal mühılrlü nümuneleri idaremizce her gün gösteri-

lir ve ı,ıartnameler verilir. ( 6338) 

r 
TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: ıoo.000.000 Türk llraııı. Şube ve 

Ajans adedi: 265 

Zlrat ve Ticari h11r nevi barıka mua r:neioierl, 
Para blrlk~lrenlere 28800 lira ikramiye verlvo.,. 

Zlraat Bankasında kumbaralı c ihbarsız ta.sarrtll' hesablannda en 
az 50 lirası bulu::ıanlara senede 4 defa çekilecek kur'a. ile aşağ:ıdak.1 
plAnn göre ikram iye d&~ı~ıtcaı.dır 

4 aded 1.000 Lira lık 4.000 Lira 11 100 a ded 60 Liralık 
4 lt 500 > 2.000 • 120 • 40 • 

6.000 Lira 
4.800 • 
8.200 • 4 • 250 • 1.000 • il 160 it 20 

40 lt 100 lt 4.000 • u 
miihrümü zayi ettim. Yenisini yap - Di K KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 J.i.r'ad an a~a~ 
brac::ığundan eskisinin hükmü yok~ düşmiyenlere ikramiye c;ıkbğı takdirde % 20 tazlasiyle verilecektir. 

tur. Fatih _ Çarş&1mba _ Cebecibaşı Kur'alar senede dört defa 11)fart,11 Ha.ziran, 11 Ey· 
mahallesi Mcscid sokağında 3 liil ve ll Birincik8ııun tarihlerinde çekilecektir. 
No. da Mediha C04kundenlz jll•••••••••••••mm:zmE••• .. ••••••111111 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞ,I DELER: 4 Şubat, 2 Mayı•, 

1 AOuatoe, S lk i ncl teırln 

t;ı rlhlerl l'ldo yapılır. 

12 

ı adet 2000 LlJ·alık = 2000.· .. 
3 > 1000 > = sooo.-
2 , 750 > = 1500._.. 
4 > 500 > = 2000 ....... 
8 ) 250 ) = 2000 ....... 
35 > 100 , = 3!100 ..... 

80 > 50 > = 4000.-
300 ) 20 , = 6000 ...... 

=======:==========;::===================::=::~ 

1 Devlet D emiryolları llanl~ 
İşletmenin sıhhat servisi jçın bir ~ne m udd etle ve her gün ;I 

den 17 ye kadar ser\'i.ı>te kalmak şarlık ve rn:ıhıye 300 lira ~ 
deUe bir kamyonetin kıralanması işimrı 26/8/]941 salı günü saat 11 4' 
kecide 9 işletme binasında A. K koıııısyonıı tarafından açık ebil~ 
pılacaktır. TaliplE>rin 270 lira mm akkı.ıt teıniıuıt ı le ayni gün vı' 
Sirkecide 9 işletme binasında A. E. li.om iııyonuna mtıraca.atları. 

Şartnameler parasız oh.ırak komisyondan verilir. (6896) 

• • • 

ıstanbul Deniz KomutanllQından 
Deniz gedikli okulll müsabaha 

imtihanları ilanı 
Deniz gedikli orta okuluna kaydedılen okuı·ların müsabaka ımtiıı' 

18/8/1941 pazartesi sabah sa;ıt 9 da yapılacaktır. 
Okurların ayni gıln ve saatte deni.ı komutanlıgında bulunmaıııf 

yanlarında kurşun ve mürekkepli kalem ve 15stik bulundurmaları. ( 

Yüksek ziraat enstitüsü veterinel 
fakültesi askeri kısmının kayıt 

ve kabul şartları 
1 - Ankara Yuksek Ziraat Enstiti.isu Veteriner Fakültesi askert k16"' 

yıl sivil tam devreli liselerde iyi vepek ıyi derecede mezun olan ve 
luk imtihanlarını vermiş olmak şartile talebe kabul edilecektir. tst.:ıVll' 
aşağıdaki şartları haiz. olması H\zımdır. 

A - Türkiye Cilmhuriyeti tebaasmdon bulunmak., 
B - Yaşı 18 - 22 olmak (22 dahil) dir. 
C - Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her rklib1de faal tılf 

müsait olmak edil rekltkcti, olanlar alınmaz . .ıı 
B - Tavır ve hareketi, ahlfıkı kusursuz ve seciyesi sağlam oln11 

E - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak cbunwı için 61 
bıta vesikası ibraz etmek> 

2 - İsteklilerin müracaat istidalarına !iU vesikaları bağlamaları Jflıı' 
A - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti, 
B - Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri h astahane r:ıporu 

kağıdı, 
C - Lise mezuniyet ve olgunluk şehadetnamesi veya tasdikli sıır' 
D - Okula alındığı takdirde askeri kanuni nizam ve talimatıarl 

ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli taahhüt st 
Talebe okuldan istifa etmek ister!"e okulca tahakJrnk ettirilecek most' 
birden verir ve bunda taahhllt senedine kaydedilir. 

E - Saralı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çarpınmaya ıııtll 
olmadığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli taahhüdnamesi. d.11' 
hastalıkları.lan bfrile okula giımeı.den evvel malUl oldukları sorıradaıı ş 
şılanlar okuldan çıkarılır ve okul masrafları velıleıine ödetilir. 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine isti0 

müracaat edecekler ve şubelerince 2 inci maddede bildirilen evrakı 
ettikten sonra Ankarada Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner fakültesi 
talebe amirliğine gönderilecc:>ktir. Mıiracaat müddeti eyliılün 25 ine kıııl 
Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul şehadetname derecel,P,rine ve müracaııt 
sına göredir. i stekli adedi tamam olunca kayıt işleri kapanır ve ırnbul 
~ere müracaat ettikleri askerlik şubclerile tebligat yapılır. (69:;3) 

.A 

Bursa Belediyesi m uhasebe 
Müdür l üg"ünden 

~ ~ 
Çekirge mıntakası dahilinde yapılacak 50 hektarlık bir arazinin il 

sı için kapalı ı.ari usulile eksiltmeye ı.")nulınuştur. Eksil' "De 18/8/941 9' 
tesi günü saat 15 de Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

Haritanın beher mefre murabbaı 2 bin kuru~ üzerinden naul1
111 

bedeli 1000 lira ilk teminat 75 liradır. • 
Şartnameyi görmek h:tiyenler her iş z\inü ve. saatinde mubase!JC 

dür1Üğüne ve. eksiltmeye iştirak edecekler usulii ve<;hilc hazırıanıı1~~ f 
larını 18/8/1941 pazartesi günü saat 14 de kadar Belediye Enc:funClll,69 
ğine ilk teminat makbuzları ile birlikte teslim etmeleri ilan olunur. l 
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