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Türkiye 
hakkında 

ıYeni dost
luk teza. 
·hür 1 eri 
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. S l Dumlupınarda yapı
- ngı tere ı e ovyet er lacak merasimin 

r--
• B' ··ı ı· 1 ız mu te ık/erimizin sa. 
mımiyetinden ııe dostlarımı. 

yardımda bulunacaklardır ıproğramı hazırlandı 

H 
11 k A ı• • •ı - il 1 k b 1 Ankara:-7:ı (a.a.) _Aldığı-zın h" • d . ınıyo.iın an ayrıca 

~~.mınat ve izahat istemeye 
u:um kalmcıyacak surette 

e'?'in bulaııduğumaz gibi hiç 
~·~ tar~flan yakın bir zaman 
ıç.ınde memleketi1nize karşı 
hır tehdit ve tehlike tevcih 
edilmesine de ihtimal ver. 
memektegiz. 

1 J_ ___ ~--~_rne ımıze ven en mus ere eya~-~~~ç ___ $ ~:~~~It~;~r~~~ 
ne ~ ww~..__.._ ....... LL&JLJ&:x&NIVUAWMCJLWliV• pınarda Meçhul Asker abidesin 

11• •ı• J S J B v ı I"" de yapılacak merasime ait prog r , ngı iZ er ve ovye~ er ogaz ar11 r ,.- ~ ram tespit olunmuştur. 

I
AL M AN -RUS 1 - ALMAN-RUS Cümhuriyet Halk Partisi ge-

k 1 
• nel sekreterliği tarafından ha-

HARBİ hakkında Montrö mu ave esıne HARBi ~~~:n~~şm~:~sim~u 28P~fıi~1r~ 
- ten gönderilecek ve Cümhuriyet 

!isleri adına seçilecek mümessil 
lerden mürekkep heyetlerle Af
yon, Konya, İzmir izcileri, An
kara ve lstanbul yüksek okulla
rını temsilen bir kısım talebe, 
beden terbiyesi gençlik kulüp • 
leri adına bir mükellef kıtnsı, 
Kütahya ve Afyonkarahisar 
köy ve kasabaları halkından ts
tiklfıl harbinde bulunmuş olan 
mücahitler i:;;tirak edecekler -
dir. 
Dumlupınarda yapılacak olan 

bu törene saat 11.30 da atıla-
lltlseJin Cahid y ALçıN 

11 ngiltere H · · -
O Mıster Ed ancıye Nazırı 

Av • en geçen gün 

Bertin bildiriyor: sadık kalacaklarını bı.Jdı.rdı·ıer Moslıova bildiriyor\ Halk Partisi ile halkcvlcri ve ... diğer vilayetlerde!! unnımi mt-C· (Sonu sayfa 3 ıutun 6 da) 

Düşmana 1 .. k. · h b k k Bir Alman . - - -=--- ~..._,..--:;_~ ieketimiz~at~ın~rasında mem
lle beyanatta 1; la pek dosta
ınızclıık" u unarak ara
kıyınet ı ~zun mUdd~tli ittifakın 
Türk' . e .. ehenunıyetini ve 

ağır zayiat ur ıyemn ar e anşmama fırkası 
verdirdik l arzusu da taktir ediliyor imha edildi t 

ıyen,n )'. a.kınşarktak' .. 
esna mevk' .. .. ı mus
ettinnişti ıB ve rolunu tebarüz 
di 1n -1 · . unu takiben şim
ii h~i::::eJlc.Sovyetler Birli
~eken eli er! f;amfından müş
J;>irer nota an~ye Vekflletine 
ber alı tevdı edildiğini ha-

N YOruz. 
ya~ 00~1n bizce en dikkate şa
bu ·· k~ noktası Türkiyenin 
rı flln u Avrupa harbine ka-

Kuvvetlerinıiz 
geni muvaff akı 
yeller eldf! ettiler 

Moskova cıvan 
bombardıman edildi 

te~~a.nı.ak?ıki ıarzusunun müt
rJklerımız ve dostlanmız ta
ln ı.udan talı:dir edilmesidir. 
• ~tere ile aramızda aktedilen 
.n.uxara muahedenamesinin bi- Berlin, 13 (a.a.) - Almar. 
~yet.te .. suitefsirc ugra~ dı- orduları baş kumandanlıgın~ ıı 
gı ve T u r k i y · tebliği: 
tinin i s t i k 1 a l i ~ i k=~=; Cenubi Ukraynada Alman pi
~c~ müttefiklerin arkası sıra yade kuvvetleri ile Alman ve 
Y~lunemehal ~arbe sürükleneceği müttefik ordulara mensup ser. 
ğu da Acndışeler izhaı· olundu- teşekküller Karadeniz limanla 
edip~ealuAmdkur. Vekayi inkicaf rına çekilen dü~anı takip et-

" n ara '!< mektedir. Bu teşekküller anu · 
sinin tedar .. A ~uahedename- dane bir surette cereyan eden 
ettikçe ve~ nıahıyeti tezahür takip hareketleri esnasında Sov 
istiklali v d"n~a ~iyasetinin yet dümdar kuvvetlerini muha-
Yenin e urUsUüğü Türki • 
tecavii~atan topraklarına bir rebcye mecbur ederek ağır za
be k '"" vukubulmadıkça har _ yiat verdirmişlerdir. 
tnim~~~~ak arzusunun sa- Şark cephesinin diğer bölge
real'tegı inkar kabul etmez bir lerinde ~iman kuvvetleri düş-

ı .. ~alini aldlğı vakit baş- mana ~ucum ederek yeni mu _ 
ka turlu dedikodular ortaya vaff~kıyetler el<le etmişlerdir. 
çıktı. Türkiyenin harbe karış- Dun gece oldukça kuvvetli Al 
L:rnak yolundaki azmi gfıya man savaş tayyare teşekkülleri 

. ndr~ ile Ankara anısında M~~ovanın ~arbında bulunan 
bır SOgukluk ve uzaklık tevlid mühım demıryolu münakalat 
ettiği söylendi. Son teminatlar merkezlerine infilak ve yangın 
ve bu ~otalar ile siyaset sema- bombaları atmışlardır. 
~~1u: ait kısmı tamamen M oskooaya kuvvetli bir ta<ın'Uz 
tefikı .hı~ §ekil almıştır. Müt- Stokholm, 13 Ca.a.) - Afi 
harek~~~ ve dostlarımız bu ajansı bildiriyor: ı 
nıemnun~rı~ıe bizde hakiki bir Bazı müşahitlerin fikrine gö-

Son zi~anl~~lit E;tnıişlerdir. re hayati bir noktada Almanla j Hariciye Vekili Şükrij 
fillerde başka b.a sıy~ mah- Sonu sayfa 3 ıUtun 3 de)) Se,nooğlu (Sonu ıayfa 3 ıütun 4 de) 
ha dol ır şayıarun da- ------------- ------·-------------------....._. 
olmuf;lt~ıynag~ltaşladığına şahit ' 
• '.i • Iı 1 ere hüku · ' -.ptiiliil~~ .... ----liliiiııiıliill ... _______ lilılİ_-lı-ile Sovyetler B' li ~. metı -

'I'ürkiye aleyhin~~ gıba arasında H A R p VA z ·• y ET •ı malar vukua geld'-· 2J. konuş-
malar temin edi ı~. ve .:ınlaş- -.p;--ıaımili!iBM!!!!!!ilimii ____________ , ___ ~1-. 
Yordu. Ver:ilen l~ı,'1 soyleni- -
lar bunları da k~~~terek nota-
at.mıştır N o unden söküp Al R h • 
no~ı . lngi~~r~lu~~u~:r~z man - us cep esı 
Bogazlar aleyhıne mut ~n 
taarruzi h · b" eveccıh e----....,...---

Bu sene bol 
şeker ıstıhsal 

ediliyar 
hudd b ıç ır _vaid ve taah- C 
nin c~ğr~~~adıül~kll! 1:il~kiye- enupta cereyan etmekte olan hare- Ankara, 13 (Hususi) -- Al
nı ... -· m ı bırlık ta k .... t •b• Tmllu şeker fabrikası bu ge-
ve- .. ı~etine ih .. timamla hu·· ...... et- a ın inkı· cafı mu" tearrıza ne gı 1 

Bertin dün yeni
den şiddetle bom
bardıman edildi 

---•ı--

b
. ~ayet gosterece-· . .k .. u ,A kol ) k ':f • l • d ? ce yarısı yeni sene istihsal fa-
ır lısan ile bey gını a~ l ay 1 lar ve faıde er temın e er aliyetine başlayacaktır. Diüer 

B:ı mün. as. ebctle 
8tng~ılmteerketedhı·u~· §eker fabrikalarımız da nor::ıa1 Alman - Rus harkatuu 

k ~ Ll AN mes. __ ailerine devam ediyorlar., gösterir harita umctı bır ~vı-upa. devletini~ YAZ : 1 D -
taarruzuna ugrayabılecck Tür Em kll /{ı l u ıger taraftan muhtelif pan - -----------
k. - e Gene .. gl ema n.oçer car böl~elerinde ekilen pancar l Japon-Amerı·-ıyeye yardımda bulunaoağı ı " mahsulü fabrikalara nakledil-
yolundaki Ankara muahede- kted· B sen 

Bir lngiliz gazetesi 
Amiral Darlam Hitlere, 
Mareşal Peten'i de Hin· 
denbourg'a benzetiyor 
Vaşington, 13 (a.a.) - Hari

ciye nezareti dün Vichyde ce
reyan eden hadiseler hakkında 
muhteriz davrandığı hakkında, 
ayan ve mebusa.n meclisi azası 
birleşik Amerikanın şiddetli 
bir tedbir almasını açıkça tav
siye etmektedir. Bu aza, birle
şik Amerikanın diğer Amerikan 
cümhuriyeti ile beraber Mar -
tinik ve garp yarım küresinde
ki diğer Fransız müstemlekele
rinin müdafaasının derhal de-

(Sonu sayfa 3 aiıtun 4 de) 

Türk-lran 
dostluğu 

çok 
kuvvetlidir 
İki mi!let fana günla:e 

müştereken göğüs 
ge eceklerdir 

ta 1 

lran bitaraf kalmağa 1 
azmetmiştir. 

Tahran 13 (a.a.) - D.N.B. 
İran basını, birçok Türli: 1 

gazeteleri tarafından Türki-
yenin İran hakkındaki dost-

(Som4Say/a 3 süttm 7 de) 

====-==================~~ name . h"I .... tek d d Ş~rr.aldeki har k" . . ak d .. 1 me ır. u e pancar malı k • ı· ~ • sı u ununu rar a a cttıgi gaye ,. _ .c atın ıstıhdaf vurmaktır. Bu m sa a vusu 1 sulü gerek kalite, gerek meb- an gergID ıgı 1 alev ale" yanıyor. Seksen srı.n-
kayde mülahaza Ctnıi§tir. No- mek Rus ~rdnıngradı düşür- için Voroşilof ord~lar p;ıpu- zuliyet itibariyle geçen seneden F J K R A 1 timlik gövdenin içi değii ! 
~lar müşterek oldugu- cı'hetle ' usunun d • ·• nun esı·r ve imha edılmcsı lazım iyidir. Pancar rekoltesiru·n 550- • Bt;.~r aklı selimini mi ka .. ,ı...,,tti 
.. lerile irtibatını k enız us- art yor J uc ,..ını<'.li Sovyetler Birliği hUkfı- masını yuvasız b~erarekk donan_- gelir. o sebeple, bu mıntak:'dald - 600 bin ton ve bu sene pan- 1 8 ı k'I f 'I ne? Bunlann önünde <lüşiine dü 
~~ti bu teminata iştirak etmiş Rus cephesini ~ mak ve müdafaa, daima beslcnmış ve car istihsalatırun da 85 - 90 esıye c, e 1 en 1 §Üne ürpereceğiııe havadis sağ 

Yor. ı !!=;;=.:=~!!!!!!sa!!';g!!!!y~a~n~ı~nd~a~n~~~!!(~S;o~nu~s~a~hi~fe~4;sli~t;un~2~de~) bin ton olacaıh tahmin edilmek- Amerika efradın naklarının altında serinliyor-
Yeni bı'r dA.l:k d . tedir. Bu miktar istih.c;alat ge- YfZ"ln: Aka Gu-ndu"z muş gibi! Hani temmuzda haf-

tef . 1.."UJ o uya ve sın- ümid eyleriz. ned d .. tal 
. sız:e :ıneydan vermemek için 1 B' . ve izahat istemeye lüzum kal- _ç_e_n_se_ en az egildir. terhisini gc::rİ hı- arca yağmur yağrnazdn orta-

tmdide · ızı şu dostluk tezah·· ı · mıyacak surette emin bulun- ---- bk bunalır. sonra birdenbire 
· ı· n söyleyelim ki, Türk - de mütehassis eden noktur e1 rın- kt k ı•k Esk" •:.b· 1 d a· boc H k d b' f al 1 · gı iz .. 1 a dugum-uz aibı' hı.çbır' ta .. aftan • • ra ı, as er 1 ı ı..&. ır er en ır: '!<anır. er es e ır er· ı. )Jf -ı . nıunasebetleri bakı- dan bi · d ar - ,.... ~· • • 

... ndan · .. d h" rı e notaların yn~ııması ı yakın bır' zaman ı·çı·nd" mem - SIZIN iÇiN d d Dereler gı'bı· kan aktı. İkı' go"- nec'c, bir ke.•·if.1 
llokt ışın ıçın c ıç yeni bir .. ·· ·· w ....,. .., '!< _, ğjn· a yoktur. Sovyetlcr Birli- teşcbbusunun dogrudan doğru-ı Jeketimize karşı bir tehdit ve mÜ detİ e 18 ay zü iki çeşme oldu. İçi yanıyor. Ayıptır söylemesi, hugi.inku 
'l'iı~rı. dostluk tezahürlinü de ya Londra ve Moskovadan sa- tehlike tevcih edilmesine de TAS ARRU uzatıldı Derlerdi. folaketli badireler karsisinda 
°';::kıy~ye karşı tek taraflı bir dlr olmasıdır. Müttefiklerimiz J ihtim:ıl vermemekteyiz. .Ara- f .Meğer ne hesaba gelmez, beşer bu vaziyeti takınnuşa 
t:>""-ant add imk" la ve .dostlarımız bunu kendilik- da sırada dostlanınızın Türki- . ' Londra, 13 (a.a.) - Afi: mikroskopik te.şbihlermiş! benziyor. 
ltın~ 1 

etmiye an ° - le.rınden duş·· urun·· uş" ler ve Tü'r- iÇiN 1 ş· d' tespı'he te 'l · t• Hab0 r Qatafatlı olsun --. '!'" k · ye lehinde gösterdikleri sem- ASKER ÇEL K Deyli Meyi gazetesi, B. Knox, ım ı '!:>/ • msı e, ıs ı- '- :1 aa. ne 
hiç :b· ur iye hiç bır zaman kiy~y.e karşı_ besledikleri sem- J pati ve itimad ni§aneleri Tür- R H T Stimson ve Cordell Hull arasın- areye filan lüzum görmiyen taraftan ~elirse gelsin gibi Dir 
g~1t devletten tek taraflı bir :patiyı ve baglılığı müştereken kiyenin müstakil ve nıilli siya- Z 1 1 R da aktedilmiş olan konfenuısın bir hakikatin ta kendisi var: suniyyet. Tuluat tiyalrO!;.ı~Jn 
etnıişu ne istemiş, ne kabu~ üad~ etmeyi münasip gôrmUş- setinin isabeti hakkında bir Bi ~ f ehemmiyetinden bahsederek bu Dinyester, bir gözyaşı nehri- düello seyretmiyoruz. Bir ta-
nıaır..._ r. Ankaranın ötedcnben }erdir. 1 r asar.··u d" v 1 'd d w•1 k .l. k . " d " k w '4111 1 delil teŞkil etmek itibariyle bW .. · kabil konferansların çok nadir ır. o ga a su egı , anwr nn ınsanı ve me ew yı m a-
g~laı..·1ı 0 an bu prensibi vukual Biz müttefikJ ... ..ı .... ;zı·n samı·- üt kk' b 1. k n·· d d r" şahı'd olu 
1 "'" nı . ..... ... u memnun ve m eşe ır ıraN' Bonosu alınız.· okluğunu askeri ve siyasi iş- a an. unya uman, uman .... yoruz. 
eli. lek:ı melhiız bazı tefsir miyetinden ve dostlanmızın ı maktadır. birliği temininin bir mukaddi - tüterken; Avrupanın bu sahası (Sonu sayfa 3 ıDtun 6 dt) 

be kifayet edeceğini hassasiyetinden aynca teminat Bil&eyin ()abld y~ (&onu aayt. 3 .uwn 6 de) l:::::;;;;:;;;;;;:================== 
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' lh~-:ır. bir. dostun. sözleri - Eski Sandıl.bumu ve lmgün
ki Ycnll ı - Odnn )'lğıııla.rı arasında. modem(!) gn.ziııolar -
Hoıınrlor rekabeti 'e musiki curcunası - BobSitil 4elikanlılar, 
ihtiynr bü) UI ya.Jideler 'e yeni . · ler. 

~vvvv.. 

ABONE BEDELi 
TQrk o Ecnebi 

SENELiK 140:> Krf. !'rOO Kr5. 
6 AVLIK 760 • 1450 :a 
3 AVLIK 400 ıt l!OO a 
1 AYLIK 110 • ıoo • 

TAK iM 
Hl, IR 101 GÜN .r26 AY 8 

1360 ı A6UST3S 
1357 

Ree ğusuto. 1 

20 ı 19 1 1 
Perşembe 

~· lklrntl 

s. 7 6.58 Ezani 
12,19 ı 9 Vamı 
Va ı lmuk 

1.43 8.01 Eunl 
70.56 3.14 Vaçtf ......... 

gürültü h ıl oluyordu. Bu gü
rültü okadar kuvvetli idi ki bu
gun bu d norm l sesle ko
nuşmayı bile mıkansızlaştı..rıyor· 
du. Sahilden denızc dogru uır..a
tllmış kalasla.r üzerinde tesiS 
edilmiş gazinolardan birinde 
güçlükle bir. masa bularak o
t-urduk. Sahilde sıralanan bu on 
ikı gazinonun h psin c de bü
yi.ık bir kalabalık k ynı~ıyor
du. Arkad ma s rdwn: 

- Her zaman boıle kalaba
hkmıdır? 

- Her zamnn, dedi. Bilhas
sa pazar gıınler• oturacak yer 
bulamazsınız. Y ı ık burası ci
' r halk n hava alacağı yega
n pen credır. Sıc günlerde 
bu ının günü bırl cr·ne müda
\ m ri vardır. S b hleyin ge -
lirl r, öğle ve ak arn yemekle
rim e\lennden getirerek bura
da yeri.er. Ve bu hoparlor cur
c n ı içinde glırülttiden bu -
nalm yı, sıcaktan bunnhnaya 
tercih ederclt, otunır 'Ve Cbrle -
mrlcr. 

Hakikatc-n arkadf'~ mın hak -
kı vardı. Bazı m'.Ulilar.dn tam 
blı aile teşkilatı· mevcuttu. 
Evet ihtiyar kainpeder ve valde 
ler.ile, genç kızlatile, gclinlerile 
i "nden yeni kurtulnrak henüz 
grl n damnt beylenle, p vtnk, 
p ytak yürüyerek dolasab"lcn 
k · çtiklerile ve ar d ırada n
n inın ku,. ı~'lnd n, tiz le, 
hoparlörlere r. eyd n okuyarak 
h:ıvkıran mPmcrlen h miz ke
sılmi.c; ya"r !ıırile t m bir aılc 
te kirtı ec;ld JC .. 11 han<> al m-
1 rini hatırl:.ıtat. k • kilde bir 
k vık bo''u~•J 111 <ie .rb Aman 
All:ı.hım, burası hak ten cğ-
1 ıre)ı h"r y .. ı dı. ' c.ıl ·z k yık
ı ın i ı de olur. :a 1'ak u k 
b'le m all ıkı s al p 'lı" ebilır • ı 
di. 

(Sonu Sahife 4 sütun 3 de) 

m 
b 
Ru l ıın u znyi
nd bı Jaldı~ı Alman 

tcb ı ı d n anl ılmı tır. 
upta büytık bir siklet mer 

ke ile h r kete g i · mecburi 
lnl n be ler muhteliftir: 

A) Müdafaa ceph inde ileri
ye do !rll sevkulceyşi b r cıkıntı 
teski ed n bu c phe kısmı, mü
ka r z lehine dtizeltılmelidir. 

B) Ukrayna, Rusyanın anba
rıdır. K :wetli bir garnizondw·. 
Bir çok harp m ddeleri h m 
ma.d9clef bıırarlan edinilebilir 
ve ati iç n bu verimli araziden 
istfüı.d mtimkündıir. Ukrayn'a
Iılara tatlı ümidler bağlanmak
tadır, 

CJ İklim, nisbeten müsaittir. 
Harekat, şimal mıntakalarine 
nisbetle, uzun müdd devam et 
tiıilebilir, 

D) Dni.eperde tesis edilecelt 
blr müdafaa koltuğuna dayana
rak ha.riılditi_n şatka. ve şima"li 
şa'.tkiye dô'ğiu ileriletilmesi im-
k. tiları a.nabilir, 

E) Sağ kanadını nWı .isti. 
naif ettiren taarruz ordusu, Rus 
Ciemz üslerine llerllcd1kçe ha· 
kim olur. Kırıma doğr.u üç ınu. 
hiın kıyı hn tehlilcaye dttŞU-

S! 
Ankara 13 (Hususi) - Maa

rif Vekfıleti bütün mekteplerin 
sıhhat işlerilc uğraşmak üzere 
bir sıhhat te kilatı vücude ge
tirmek için tetidkat yapmakta
dır. Bunun hakkında yakında 
bir kanun 1 yihası hazırlanacak 
tır. Lfıyihaya göre vilayet ma
arif müdürlükleri emrinde tale
benin kesafetine göre kafi mik 
tarda doktor bulundurulacak 
doktorlar kontrolleri altındaki 
mekteplerde talebenin sıhhat 
iıılerile daimi surette meşgul o
lacaklardır. 

be i l i o:p 
• ~ iy cı 

Ankara 13 <Hususi) - Maa
rif \ e!.a etı :v.em ders senesi 
için kitnp ihtiyacını te bit et -
m ş. ve kitaplar şimdıden ha
zırlanmıştır. Yalnız ilk mektep 1 
ikincı sınıf okuma kitabının 
basılması bır kaç güne kadar 
bitecektir. 

Hububata el koyma 
kararı bazı vilayetlere 

t".\şmil edildi 
Ankara, 13 (Hususi) - Hü

kfunet bazı mıntakalarda buğ
day, arpa, c:..avdar, yulaf ve 
mahlUta el koymuştu. Yarınki 
resmi gazetede neşredilecek 
bir kararla mezkur el koyma 
keyfiyeti muhtelif daha bazı 
vilayetlerimize de teşmil edil
mi~tir. 

MAARiFTE 

Üniversite kampları 
Üniversite kamplarının her 

iki devresi de yatısız olarak A
yazağada yapılacaktır. Maarif 
Vekilliğinin bir emrile Üniver
siteli kız talebenin atış talim
leri derslere başlandıktan sonra 
yapılmak üzere tehir olunmuş
tur. 

rülmek isteniyor. 
F) I<ıyef - Odesa hattında 

muvaffakiyet, mearkeıdeki ha
rek tı kolaylaştırmak üzere ye
ni teşebbüsler icra$ına imkan 
haır.Jrlar. 

G) Bu mıntakadaki nehirler, 
sınıra müvazi gibıdirler ve de
nize yaklaştık~ manilik kabili
yetleri ar tar. Fakat A.lman or
dusu ıçin nehirlerin de büyük 
bir engel teşkil etmediklerini 
hfı.diseler gösterm · tir. 

Cenupta muharebelerin Octc
sa Nikolayef ve Kerçi istihdaf 
etm k üzere Bug \•adilerinde 
kızı tığım tebliğlerden anlamak 
tayız. 

Kiyef kapılarına varıidığı 
ilk li talarda da sık sık bildiri! 
mekle beraber, şehir henüz Rus 
!arın elindedır. Rusların, Dni
yep ri müdafaa etmek maksa
dile ~kilm kte devam ettikleri 
de söylenmektedir. Her halde 
bu nuntakada vaziyet, biraz kı
ritiktir. Bir çok tlimenlerin csa- 1 

reti ''eya ımbasile neticelendj
ği tcy:id cdıl n çarpışmalar, 
kat'i neticeye u!aştırabilfıüi. 
Fakat. AJman tebl ot'>lcri, ber -
mut.ad, harekutın plfın dahilin
de ve müsaid seyrinden bahis
tirler. Rus tebliğleri ise, bir 
hat, hatta bır mıntaka te bit 
etmeksızin bclli b h şehirler 
ıstikametile \ aziyeti tayin et
memektedırler. Rus muvaffa -
kıyetleri ise, mevzii ve çok de
fa tiU.>ıye sahalarına mi.mhasır
dır. Büyük zayiata ugratıldtk -
ları tebliğ edilen Rus hava or
dulannd~n muhtelif filolar, 
Alman hınterlandına döıdüncü 
bir akın daha yaptıkları gibi, 
Romanyada, Çanıovuda köprü
süne de taarruz etmek fb satln
rı bulmuslardır. Bu köprü bü-ı 
yük harpte. d~ tahrip ~ilmişti. 

Y'ENt 

:Vali va Belediye Reisi Lftt-ı dan geçecek, ayni zamanda Ka
fi Kırdar dün berm,erindc ka.y- sımpaşa halkına. yeni bir yol 
makam ve başmühendis oldugu .kazandırılmış olacaktır. 
halde Gazi köprüsünden Aksa- 1 Bundan sonra vali, J(asımpa
raya doğnı açılmakta olan Gazi şa - Halıcıoğlu yoluna gitmiş
bulvarına gıtmişler ve tedki - Ier ve sahayı gözden geçirmiş
katta bulunmuşlardır. Bulvarın ]erdir. 
giızergahındaki :yerlerin islim - Eskiden Mezbaha ve SiHih-
lakine bir sene evvel başlan - tarağaya, Şişli ve Hürriyet ii- ı 
.mıştı, Gazi köprüsünden Şeb- bid,esinden gid~mekte idi. Bu 
zadebaşına. kadar olan lruınıın yeni yol mesafeyi 12 kilomet-
110 metreye kadar olan mahal- re kısaltmış olacaktır. Dönüş -
lindekı istimlakler hemen he- te Şişhane - Azapkapı arasın
men bıtmiş gibıdir. Tamamen daki istimlakler mahallinde de 
istımla.ki biten 500 metre yer- teclkikler yapılmıştır. Burada 
deki yolun yapılması da ihale istimlak edilecek bir kaç bina 
edilmistir. Mütebaki kısımlar- kalmıştır. Ayni zamanda Şiş
daki tektük binalann istimlAki haneQen K'3Sllllpaşaya inen yo 
dC:' tamamlanmak üzeredir. Bü- lun da tevsian in§aSlna karar ve 
tun bu işler bir ıki aya kadar rilmiştir. Lfıtfi Kırda.r.ın dün
tamamen bitecek, yol da ihaleye kil tetdikleri, çalışmalar için 

-
Tayfa ar kurtarıld\lar 
Şile li:ımınına. kayıtlı lyusuf 

kaptana ait motör. evvelki gün 
odun yükiyle Anıavutkoyün -
dan geçerken motör'il bozulmuş· 
ve sulıı.nn cer~aniyl ]!jlektrik 
idaresinin nhtımıps bağlı bu-
lunan ablo vapurunun ha •

1 latına çarparak batmıştır. 
Denize düşen Yusuf kaptan 

ile Hüseyin ve Mehmed adında.
ki tayfalar kurta:ıılmı~tır. 

• • 
[l 

.......... ~ .... ı 
Dün akşam üzeri, Rıza paşa 

yokuşunda.ki Şark hanında bir 
yangın çılmıı.ş ve Serkis ile. Ar
tin adında ilti kişinin 31 ' e 32 
numaralı yorgan imalathaneleri 
tamamen yandıktan sonra sön
dürülmüştür. 
Yangının ne suretle çıktığı 

konacaktır. Bu suretle 100 çok faydalı olmuştur. 
metre genişliğindeki Gazi bul- --------------------------

ıtahkik edilmektedir. 

varının Gazi köprüsünden Sa.-! 
raçhaneyc kadar kısmı muhak
kak açılacaktır. Gazi bulvarı 
İstanbul ciheti ıle Beyoğlunu ı 
birbirine çok yaklaştıracak, ı 
ve lstanbulun imaruıa da hiz
met etmiş olacaktır. 

Müteakiben vali Lfttfi Kır
dar Beyoğlu tarafına geçerek, 
Beyoğlu kaymakanu ile bera -
her Beyoğlu kazası dahilinde 
hali inşada olan mühim yolları 
gözden geçirmişler, bilhassa 
Harbiye - T ksım yolu ile As
ker-0cağı yolunu Taksim mey
danına bağlayan Mete caddesi
ni ve Dağcılık klübünden Taş
klşlaya giden ve Taşkışladan 
Dolmabahçeye inen yolun inşa
atı ile hali inşada bulwıan, Maç
kayı Beşikt~cµı bağlayan ve A
karetlerden geçen Spor cadde
sinin parke inşaatı ile Maçka
yı Dolmabahçe'yo ba.ğlıyan 
Yoruldum caddesini tedkik et
mişler ve çalışmaya daha fazla 
hız verilmesi için direktifler 
vermişlerdir. 

Ayrıca dünkü tedkikler es
nasında Kasımpaşayı Şişliye 
ve Taksim - Harbiye yoluna 
bağlayan Doğum yolu da ted
kik edilmiş ve yalnız toprak 
tesviyesi yapılmış olan bu yo
hın. katran kaplama şose olarak 
i şası münasip görülmüştür. 

Keşif evrakının Jıazırlan -
masma başlanan bu yolun in
şası 45 bin lira.ya malolacak
tır ki inşaatı mütcakibp de.mir 
t.ekerlekli arabalar Taksim -
Şişli yolundan eeçmeyip bura-

Belediyenin getirteceği 
otobüsler 

Tramvay malzemesi ile oto
büs işine bitmiş nazarile bakıl
maktadır. Mübayaa için icap e
den müsade Takas Limitet şir
~etiQ.e gelmi.Ş ve mübayaa. pa
rası Merkez bankasına yatırıl
mıştır. Bu paranın 500 bin lira
sı otobüs 20 bini arozözler ve 
90 bin lirası diğer malzemeye 
tahsıs edilmiştir. 

Bir muhtekir mahkum 
oldu 

Sirkeci istasyonu karşısında 
mezecilik yapan Mehmet Süvari 

Mısır çarşısı
na sa tesisatı 

iM.unrçarşısırun dahilinde ta
mir, kanalizasyon. ve su tesi -
satı yapılacaktır. Çarşının cep 
he şclcilleri değiştirilmiyecek 
dükkanların dahili duvarları 

yeni bir projeye göre yanıla • 
caktır. Çarşının başlangıcından 

itibaren sıra ile şu dükkanlar 
olacaktır. 

Manav, sebzeci, balıkçı, ta
vukçu, kruınp, yağcı, peynirci, 
bakkal. 

etresinin 
kesmi 

•• •• zu 

Sabri adında 18 yaşuıda bir 
genç, bir müddettenberi metresi 
yaşadığı Zehra adında bir genç 
kızın kıskançlık yüzünden ji
letle burnunu dibinden kesmiş, 
yakalanarak ikinci ağır ceza. 
mahkemesine verilmiştir. 

Sabri dün ikinci ağır cczn 
mahkemesince 1 sene 9 ay müd 
detle hapse mahkum edilmiş -
tir. 

ahk"" odu 
Halil adında 18 yaşında bir 

gocuk, dün akşam ÜY.eri, Tıop
kapı tramvayında Cafer adında 
birisinin içinde 32.5 lira bulu
nan çantasını çarpmış, paraları ı 
koynuna koyup çantayı yere a-' 
tarken yakalanmışbr. 

Cafer asliye altıncı ecza mah 
kemesi tarafından dün 2 ay 
hapse mahkfun ve hemen tev -
kif olunmuştur. 

Bir ihtilas davası 
Bu kanun ile askeri hizmet 

18 aya çıkarılmıştır. 
Fatih ırnaJ.ınüdürl4ğ"Undt_ ma

aş tevzi menuru biılundugu sı
ralarda, ö1en bazı maaş sn.lıip-' 
lerini yaşıyormuş gib göstı::! • 
ren ve mühürlerini taklid ede
rek bin küsur lira ihtilfısta. bu
lunan Hüseyin Aksoyun dün 
birinci ağır cezada göıiilen 
muhakemesi bitmiş, suçu sa -
bit görülerek 5 sene 10 ay 
müddetle hase konulması karar 
altına alınmıştır. 

ile çırağı Haydar, bıtişiklerin -
deki f ınnda ekmek kalmama -
sından istifade ederek dilklrun- r 
ları na gelen milşterilere ekmeği 
13 kuruş yerine 15 kuruşa sa\. I 
tarken cürmi.i ıneşhud halind 
yakalanmışlardır. 

Suçlular hemen scvkedHdik • 
leri ikinci asliye ceza mahke -
mesince 50 şer lira para cezası• 
na ve dükkanın da. 15 gün kapa
tılmasına mahkfun edilmiştir. 

zorl teca 
ç k se e sem 
Hüseyin oğlu Ahmed, Ali oğlu 

Ahmet ve Mehmed oğlu Osman 
actmda Gç arkadaş, bir lııUddct 

cv11el, Beykozda gezintiye çıkmı§• 
1 r ve kırlara doğru açılmıpardır. 

Cezai n ırz
/an fırıncılar 

Dün belediye müfettiş'leri fı
rınları teftiş etmişler.. Ayvnn
saray ve BaJ,atta 348 clı:mek 
müsadere edilmiş, Ayvansara'y
da Yahya İşbaşuun fırınında a· 
melenin ekmekler UzQr.inde yat
tığı, Kadıköyde Yorginın f ın
nında amelenin muayene cüzda
nı olmadığı görülerek ceza ve
rilmiş, aynca Beyazıtta Şevki 
nin ve Gcdikpaşada l..ambonun 
piŞkin o1rnıy::ı.n ckriıek çıkartlıR
lan görülerele be.şer c;uvo.l ek
sik un verilerek cw...alandırıl -
malarına karar verilmiştir. 

Bir ihtikar hadisesi 
adliyeye intikal etti 
Ç!Akmakçılarda, bil '"k Yeni 

handa 42 numaralı man atura
cılık yapan Ali Cavid, dUkka -
nına. müracaat eden bir ol kim 
selere kaput bezi l alm d gını 
söylemiş, keza şikay t üze ine 
dükklinında yapılan ar da 
bir hayli malı bWunarak yaka -
laıunıştır. 

Ali Cavid geç vakit Müdd ·u
mumiliğe teslim roiln i tir. 

iplik ihtikarı d vası 
Bir müd'det ewcl, B ır a Me

rinos fabrikası ·ın iplik i ıh -
ı tıhın bu ük bır kı ını u:fie -
rıne alarak ve perak nde 
mUsaud ini de istih al cd 
pu. ke deı.;ılere mal t 
ret.ile ihtikar yapan N o 
Yuvan Sal a k~ı o~lu t.. -

ler ~ akalı;ı.Jlarak jkınci a lıye 
ceza mahkem sine ' tilm l r 
ve dunış.mnları sonunda da yüz 
de 20. 50 ve 60 d~cesın e ıh
bk lr yaptıkları sabıt goz ule -
rek be er ay onar ~n ha ve 
67 gUn de maaaza.lam ın ddc
dilmesinc>, 750 lıra ela para ce
zası ödcmeğe mahkum ed.lmis -
lcrdi. 

Karar bilahare T myiz m h
k mcsince bozulmu oldu·!Ull
dan muh -em ye y d n baş -
lanmış ve dün mahkeme müd
dc;umumiııin de ist1o i wçl ile 
ayni kararda ısrar etmi tir. 

l k bir ka 
iki kişi 

.... 
u 

Gündüz ba~katına iştirak 
etmek kudretim kösteren Sov .1!1';~~~~~~~~5iii~~~ 

• 09 lll'bdııE b aı: eonrıı ı~ız bir 
~ymla yanınpa .e )iajıJl<la torunu 

i'iı.ın feryadı bıraz sonra devriye 
gezen Jandarmalar t:ırafından du· 
yulmuıı ve bir ncı Ahmed ile Oa· 
man tecavUzlerlnı tamıımlııyıp &.ı• 

ra ıdlğer ~hmede gellnco )'et ferek 
kendtlerinl cUrmü meşhud hal nele 
yakalamıı;la"'ır. 

yet tayyareleri. 'tabiatile, savnş
Ian kabul etmektedirler. Bu du
rumun her iki fürafa da paha
lıya mal olacağına inanmak ge
rektir. Ancak, zayiat miktar" ve 
nisbetlcri hakkında ha.kiki bir 
fi1Ur edinmek imkansızdır. 

Bir şeyi katiyetlc ifade etmek 
kabildir. RuSJarın müdafaa az
mi!~ Vaziyeti ıı.yôıtillı.tnuik jsti -
yenler, ?llU\"affnkiyeti mesafe 
ölçüsilc çer-{;eY&!mek ıztJrarın • 
dadırlar .. 

Bu ~üyU ıccnUpta.ki boğuş. 
maların &ki.beti dahi verebile -
OEiktir ~ fukat, t'i netic.e be, 
llÜ?. um gibi görilnüyor! . 

* sandviç 'iıhali jçin imı:ı1iyctçk J 
Mr be1edıyedcn 1rtıncala iJnu jstcmkc 
tc. idiler. Bclediyc bti gibı yer ere 
ekmek unu vcreccl.tır. Bu suretle 
&and~Vitle.ı:. dah;ı UCl,l.Zn ~ }tıcaktır. * 'Osktidar ıneytl•nınuı asf:ııtla
tna ve dıgc.r işleri 23 bin lira bedel~ 
l~ llc miln:ıkasay K\)On ıpt\if!" 

A~Ue blrJlkte :yala ~-~· çır· 
pı -toplayan 58 y:ıJJnda Saniye a
ıdında. bir kadma tesadüf it~ 

* Hayvan ıforsası kom eri bu 
s:ıbah nı&bahara· gi~crek cnnlı Juıy .. 
varf Stıft~:ınnı kontrol Ctinl§tlr. YA rınuk torunu, üg y.abancının 

Dün mezbahada 2628 khraman ve büyük Hneııirti yakaftyaraH bir 
2215 kuzu s:ıtılmı&tıı;.., hendeğfn lçf"e •örül<ledlklerıini 

A~ın adamların tecavU:zlertl ile 
bltab bir hale gelen thtıyar kadın 
tedavi altına ahnmıı; ve ~ulıır 

blrl ol oofr ceı.ı mdtt~ef1'r;skııı tev 
di redifmlPırdrrr 

M11tilccme,r dtrn, mllt®nvi:ılorin, 

91ı11 olarak gördügti muhakemesi· 
nf bitlrdt ve ıkal'.ıırıııı a1e»en ttf· 
hfm etti. 

'4.:hmect ile•'Osmanııı ihtiyı:ır l<a· 
chnıı zorhr tecaVil:: ettlklert s:ıblt 

görüldüğünden 2 J§er sr.ne müd· 
dotlC napıe matıkOtn <ei!fldner. 01. 
ser rAltmedln tet::.VOZ:: dtlr.!!iliğı :in~ 
ıaııldığından kendisinin ber:ıctlne 

karar ver.lldı: 
* ~ 13 e&a çop 'tn:;i\rnasıı lJl)rUnce .feryadt basmıı, ci)'l(k dl-

vc uı; tcınc Qrtn b~;y; k<)yık.. ~ ;)'ak -t>aü~:ığa 'bıııfaml,§tır, Çoca• 
laırar mm~. \..,. __ ~---~--ıg>;:,..,. ___ ... _________ "' .... """"' ... ..,., 

e 
Yazan 

Güçlükle okuduğum · 
dan isminin ''Memduha,, ol 
ğunu anladığını bir okuyıı 
muz, bulunamıyan (defin ) } 
ait bir mcktlJıP ~önde 

ektup· t.'.ıliibi. • 1.stı m 
m çok acayip hulaca 
B~lki de oku~'l.lp alay ed 
~ceeksinız., de<likte11 son 
"Bu p:ıtalar, ya.zfilğınızs. g c 
bir (martı) ile g;ömülm .. ; ye 
mü~ p~ '(t;ılsuii)' bO F~ 
mayın.Ca gofu g6i-ülnı'ei; o b yok 
de bu (define) nin tılsımı (ıtı 
ti) dır. E-er bir martı 11 ul 
tutulup bu ye de k il C:'k \' p 
Iuı:: b:ıkm n .,ıl bu 
glirür~Unü.z. ,, dıyor ve W \ 
diyor: ''Aın·ı i buna in 
mn mı~ ... Zam ed mı u 
balı:iliıin en kuvı etli .ke 
faslı da bu son ciıınlcdir. • 
sım iti'Qariylc; 1 n (Sept* l 
adamım ; fa.kat böyle şe. 1 
inananlar vardn .Mesela bu 
tubu okuduktan S{)ma m d 
Haygunoş çizn elcri çclriı . } 
yını olrnnu al,ıp "qv il.llıe · P 
ynn,. gibi mnrt;ı avla.ınağa 
derse hıç lıayret etmem. 

Fakat şu define sahibi de 
muzıp adammıs! (tilaım) 
martı ile yapacağına i~ ya 
dişe dokaıur bir başka sukll 
ile mesela Qiı ör~ek ve yalı 
bir k~la yapsa ·.ai :daha iY' cı 
ınaz mı ıdi? Bahusus (J{iıS 
böyle haya1 peşinde ko~ıı 
için hem güzel bir "senbol,. 
lur, heın de çukurun b ı 
kıırbnn edildikten sonra de 
gene ele g-cc;me-.:se mahrumı 
acı ını - nar mbi W1nda ;.p:.rf 
tılara.k sofrayıı. ko.nmak sur 
le - btr der.eceye kadaı tel 
ederdi. 

Çocukl,uğuıp.zda bunaı }Jeı 
rnfl.S:}llnr dhılerdik: Şehirl~r 
birınde bir medrese Y'lf 
htic:relerinden bırinde. kin:ı gece
yi ~irirse ertesi sab~ı Ql :..i( 
cıkaı, ınış. alr gUn cJ)SUr «" 
seyyah mcdre!:JedC misafir ,ı.ııJ 
m~-tk i teınis ... :Y:~· yok! oeınif 
lcr. Bir tek hücıe var., o dn -tr 
ğur::;uıdur, kim Qı;ada. gfcele f'J•ı ' 
sah ha cenazesi çıkat.,. vr 
ıh .,,.rtı n ! 
Ji hücreye girmiş; a şaı.w Lff'ı' 
muş, y,a.Uı.ğ:ıru: sermiş~ tpın. ı;• 

ce yarısı korkunç: bir ses gll 
lcmiş: 

- Çıkayım 'mı? 
Cesur nd::ın1 aldırmamış. at 

raz so n-a hır da.ha: 
- Çılmyım mı? 

1 Yol u öfT,elenmiş; i• me<:l1 
t hclıde kaı~t: . 

Çık b kalı.in t.ıa gfü•eıııır 
n ':> ınc C: bu. en bire dıı\ 

varılmı , o<l.Uıı ı rta.'!ıu 1 

ı 11 gur • 1 alun aknuı.c-n 1> .
1
' 

lan . H r u rda ıı 

ıu l n d ın n·n tılsımı 
ar ,. rn ' On fi n 

b ·orl u l i · 
rhıe m~r o1 · 

mas tl"oı'leı 
yım ın:. v,, !te.., .................. . 
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14 Ağnst-08 1941 

Demek zengin olsam b 
de muti ık f.:nım R ı r mıcy n r 
•eli 1 gıb yaı maklığım ıcap 

yor. Baron H nrı dö Roçıld 
CV\ a C • 
nı 

1 
ıı ınuı ac.ıatlarla 

ta igu 0~ k iizere bır k.ttıp 
kü.tı~ k~ış gitgıdc buna bir 
bi.ı 'ki ret tmeyince buna 

1 nıcı · ı· görmu~ ım ı a.veye lüzum 
arttıkç~ .rn .. dosya arın miktarı 
Yiımüş n·hural'aat kalemı bü • 
kısmı İ1u; ~Ye~ konağının bir 
girmiş Se usı hır daire şekline 
~a~1 •1 

rn1ayesizlikten doL'lyı 
Çtkaraın1 arını kuvvC'dcn fiile 
nocilcıe 2Yan.~ar bir mektupla 
~haı nıuracaat ediyorlar. 
tnuıu:neı~uıp hakkında kayıd 
~ılıyor· aı Yapılarak bir dosya 
~<!liliy0~ nıe~tup sahibine cevap 
h~rqrl~İJ Bır mülakat mev'idi 

1~ ~k~lıyor. Kalemin mü
~ acant rui~ıı. olan iş adamı 
ıkrıni anıı~ıbı ıle görüşüyor, 

· or ve onu bu proje-

h "1'.:ahametlfı, devletlfı, scma
atlu, reşadetlii mekrcmctlii 

~detlu, inayetlfı efendim~ 
retleri.,, 

Bende - i - dirineleri merhum 
Pederiniz paşa lıa~etlerınin 
Hakkari mutasarrıflığında bu
lundukları zaman maiyetlerinde 
h_ususi kitabetinde istihdam et
tı kleri Nafiz efendınin hemşire
zadesi CeHl.l nam kulunuzum 
Talıhi n8.sazım bu ahdi ahkarı~ 
nızı bin türlü feliikete maruz 
bıraktı. K€sirülayal velevla
dım. Kazlıçeşmede ikamet et
m~kte ?lduğum fakirhanem ta- ı 
mırsı~ık yüzünden göçmek ü
zer<'dır. Bir gün hudanekerde 
başımıza yıluJacak ve validem, 
tey~ vE7 refikam cariyeleri ve 
~ekır, Alı~ l?~er, Hüseyin, Na
cıye, Leyla ısımlerindeki oğul 
ve kızlarımla hepimize bir me
zar olacaktır. Peder - i - cennet 
makaı laı ına olan intisabımıza 
~er~ı~meten mezkuı hanemizin 
amıı_:ı !1usu unda lUtfu devleti
nıze ıltica ediyoruz. Ferman.,, 

Kazlıçeşmede, GQbekli kahve 
kar ısında 12 No ıu hanede 

. ~ul im bendelcrı Celal 
1kıncı do ya ri.işdiye mekte

bınde ken bize bevablık eden 
Şaban ağruun kan ndan geli • 
yor: ı 

1 

'·Arzuhalımiz oldur ki· 1 

"Carı yeniz clyevm ihbyar lık
tan eyr f ı ı rasına iktidarı 
o~_mayıp yatalak olup minder 
ç~ru nekte b h n 11 erneUnr 
hıznıC'tk rınız H· 1 ~ ban aga
n~n dul ıbı 1 .. lmı ·.e~ K d 
rıye h ı nıım . Bi ı" wvnmın 
Azı I ?ir n fe'S b rcu kalm!Ej
tır. Bu ,unlerde ı e ôlmek Uze
r . 01 u ta a bazı 
, l~rnetlerden anlıyorum. Dirkac 
g:ID o ır kı Ct'ımze masrafına 
b!r. yardım olmak üzere on mc
c~ !Y. .." daka vermenızı Ptekle· 
rını ı operek rirn rderim 

"Yat lak ~ ban a a h~İilesı 
' Kadriye Hanım· carıyelc•rı:: 

"Vefal•fır kardeşim, .. 
"Saade1 ini memnunıyetle ha

ber aldım. Allah bilir sanki 
h€n bii · b"r rv t ko mu -
şu.m kadar bahtiyar oldum. Bu 
iff h hf 'lt • P' de 

. etlu, i etlfı prens · lıazr ile 
rıne t b 'k" 

ı e n atımı arzedeyim. Her 
n \al ı h · · remed ıpayln ı ıa yüz sü-

ımse dt' · b. k' unutmad • s nı ıı da ıka 
Hani m 1 tı a e'"!I n olabiliı in. 
mutfaktan e~-~e 

1 
ıken bir gün 

l"<'r hafta i · r c :-. ırmış ve bi
""idi mekte~ı~~ı: kalmıştık. Hey 

"Ş· d" a ıraları hey' • ım ı sev il" .,, 
mektupla senT ~ ka_ı leşim, -bu 
dınun ne oldu~ n.sd den rnaksa
Ben E'Vknft.:ıki~nu a_nlatayım. 
istifa ettikten s:ınurıyetinıdcn 
w hsi ile bazı i l~~a te~e~büsü 
r.ok sükür namerde€ m ghl'lş-0.im. 
mıj arak geçiniyorum u tyc: ol-ı 
bu sefer olduk~a mi.ihlm b~ln!z 
t hh.. ır ıı::ı 
aa ut etmek iizereyim p . ~ 

o}arak bir meblağ y~~şın 
lazım. Kaç gündiir bu b bdak 
k. .. a a 
~me .. r:ıu~acaat lfı1.ım geleceği. 

nı duşunurken nkluna sen 1 din. Kendi kendime: ge • 
"Elbette benim bu istfrha 

mımı recldetm.~z,, dedim. B~ 
bapta nrzu ettın-in gi.iıı go·· .. m k .. b ruş -

le Uz<;_re buluşalım. Şifahi 
0 azedrak ~azım gelen tafsilatı da 
nr erım . ., · 

"Şimdiden minnettar 
"kd " ar a aşın 

"Şevket " 
" 

a 
• 

(Baş tarafı 1 inci s:ıhlfede) 

ası ım 

edi 
a 

• 
a rruz uğrars 

(Baş tarnfı 1 inci .nyfada) Sovyet Sosyal'st Cümhuri-
leri üzerınde hiç bir tesir ika yetleri Birliği hükumeti, Mont
etmeroiştir. Ruslar Alınanların reux mukavelesine sadakatini 
mitralyöz ateşi hattına yaklaş- teyit eder ve Boğazlar hak
masına rnüsade etmişler ve en-ı kında hiçbir tecavüzi niyeti ve 

1 
dahtın tesir çcrcevesi içine gi- ne de mut.a.lebatı bulunmadı • 
rince ateşe başlanıışla.rdır. Yiız.. ğını Türk hükfımeti Türkiye 
lerce Alman ölü ve yaralısı sa- ~uz:iy~in toprak bütün• 
hayı kaplamıştır. Bu muharebe lugune ıhtimamla riayet etme-, 
devamınca Alrnımlar '1000 ölü ğe fmıadedirler. 
ve yaralı vermişler, 15 tank ve ı Sovy.et hükumeti ve keza 
bir çok sair uskeri malzeme ve krallık hüU,meti, Türk hi.ikü-
teçhıza t tcrketmi !erdir. 1 me inin hıırbe sürüklennıemek 
41 A 7i n, yya. esi aıu{ rü'dü h s n ki arzusunu t • n-

Mo ıw·, a, l~ (a a.) Du 1 ak r. t;: 1:0.ir e 1e le be aber 
şam g"ç vakıt n€ red 1 n Sov- Turl\ty1..ye bir A'Tupa.lı ckv
yet tt:b ıği: Ict tara fmdan t aıTuza u -ra -

12 Ağu.,tos günil cephede mü dığı t kdhde, her türlü mua-
him bir hareket olmam!ştır. venet ve muzaherette bulunma· ı 

Hava kuvve erimız. kıtala- ğa am d ol bilecek! rd:r . 
nmı~Ia iş bı ııği yaparak duş- ln "lizl hı iki 1 notası 
manın piyade kuvvetlerile zırh- An ra, . 13 (a.a.) - !nail-
h. kıta.ln.r!na darbzl~r indirmiş- te.,.e büyük e r. 'si M. Hup<he 
tır. 11Agustosta41 Alman tay- J{n~t hbull - Hug sscn 10 a
yaresi düŞiirülıni.ısfür. Biz 34 ğusto:•ta Hariciye Vekaletine 
tayyare kaybettik. l 1 Ağustos- yukarıdaki notayı tevdi eder -
ta Moskovaya yapılan hava a- ken aym zamanda şu ikinci 
kını esnasında 2 Alman tayya- notaJl da tevdi etll'liştir: 
ıesi düşüriilnıüştür. Bugünlru nota ile milttehit 

Harp gemilerimizle donanma krallık hükümeti ve Sovvet sos
ya mensun t:ı:yyarelcr Baltık yalist c'Ünlhu:ti:\'etleri birl ği hii
denizinde 1'1 Ağustosta 4 düş- lcfımetinin bevanatı metnini ek 
man muhl'ibi ile 2 nakliye va _ selfınsınıza tevdi ederken. ikral 
purunu tahrip etmişlerdir. lık hiıkfımetine müteallik hu-

B&rline. ynpılaıt aJ.."'ln susta bu beyanatın 19 teşri9i-

n 
r 

( &ıış 1amfı Bırincl aayfada~ 

mesini teşkil ettiğinl i aret edi
yor. 
Vaşington mahfilleri, japon

ya ile fngilteremn arasım:bki 
v ziy tin fevkalade gergin ol
duğunu 'e 48 saat içinde daha 
fazla gerginleşmefre m.. id 
oldu w mu tahmin etmektedir. 
Efradm ~rhisi geri ırolrudı 
Va.Ri.ııgtoıı, 13 (a.n.) - Me

busan ımeclisi, kur'.! efradının 
,evvelce tayin edilen hizmet 
müddetlen sona erdikten ıti
baren 18 ay daha muv rntcn 
s·ı h altın la bıılundm:ulmasınn 
k rm vermı tır . 

Amer.d. da :l.· r lik miKıt.leti 1 
U:.r.ubldı 1 

Vaşington, 13 ( a ) - Ofi: 
Mümes ıller meclisi skeri lıiz
m t müddetinin uw.tılma ı hak 
kındu.kı k.ınum· 202 ı eye kar 
Rl 203 r•') le kabul <'tmistir. 
.M: <'!hıi n eka lliyetı re:11 !erin tet
kıKmi istewıc: ve taleb lrnbul e
dilmı:stir. Reylerin te lkıldnden 
sonra reis Raj-huru neticeyi 
resmen bı dinnistir. 
Roosmcltin ~ata mN:hul bir 

hühnurettt• il~rliyor 
Va.'iington, 13 (a.a ~ - Üç 

gi.inden beri M. Roosevell'in ya
tı potomac bir esraı pl!rdesi ar
kasında gizleıımektcdir. 

Bahriye nezareti. son df'fa 
olarak, cumarll-si sabahı yat
tan bir telsiz alclıfanı bildirmiş-
tir . ._ ll 12 Ağustos gecesi Sovyet evvel 1939 tarihli Türk - In

tayyareleri Berlin mıntakasın _ giliz muahedesinin birinci mad-
d k

. d . d T.. ~ ............_~ ........... ...,._...,.,.. .,.._. ..... --...-.. 
a ı askeri hedeflere karşı ye- esm c urlr.ycye kaı şı :mün -

ni bil'. akın yapmışlardır. Ber _ deriç teahhüdünün sad~ tPk- F K R A : 
Iinde infilaklar vuku bulduğu rarı olarak tavsif edildigini hü
görülmtlştür. kfımetimin müsaadesiyle izah 
~ e~~ta iştirak eden tayya- ederek kcsbı ı f eylerim. &-

relerımızın hepsi üslerine dön • yanat bu dede hiçbir 
müştür. değişiklik v 1 ı gibi on -

.. Ge<.;en akın esnasında üssüne dan müteveı · \. cibcleri de ne 
donmıyen tayyarenin mürette • tevsi, ne de tahd d edebılir. ı 
batı bulunmuş •e bunlar üsle • 
rine iltihak etmışlerdir. 

Mq./ıstıl tahnv edileli 
Londra, 13 (a.a.) - Muaz -

1.a.m Aaman - Rus harbinde Uk 
rayna cephenin en tehlikeli böl
gesi olarak kalkmaktadır. Fa
kat R~sların bu buğday amba
rındakı hasadı ele geçirmek is
tiyen Bitler artık hedefine va-

. rarnıyacaldır. Çünkü Alman i
lerlemesi Alman baskumandan
lığıııın tahminind n · fnzla sür • 
mü tür. Rus köylüleri hasadı 
'aktinde toplamışlar ve emin 
bir yerde muhafaza cdemPdik -
leri mahstulleri de tahrip et • 

'l't!oslvovaya bir hiicum 
Mo kova. 1.3 (a.a.) - Sovyet 

tebliğine göre Alman tayyare
leri 12 13 Ağusto gecesi Mos
kovayı b mbardıman etmek te
şebbü ünde bulunmuşlarsa da. 
Sovyet tayyare dafi batarynla
rın!n. at i ve gece avcı tayyare 
lerının hareketi karşısında düs
man tayyarelerinin şehir üzerin 
de uçmasına mani olunmuştur. 

Bütün Poıonyalıkır serbest 

Fransanın 
v ziyeti 
(Baı tarafı 1 inci sahifede~ 

ruhte etmesini i temcktcdir. 
Çünkü bu Fransız arazi inin 
n:ızi hududuna bir basaı: ıak 
teskil ed eö-j muhakkak adde
dilmeı tedir. 

Bu iki meclis azası ayni za
mn da Vichy ile diplomatik 
müııa bet1erin kP ilmes"ni ve 
gen ral De Gaulleün tanınması-

• nı tavsiye ediyorlar. 
Ayan a a ı ıdan Commally ve 

George Pepper, ıc· klimhura, 
garp yarım küresini muhtemel 
bir tehdidi halinde Fransız miis 
t m ekelerinin sürutle isgalini 
tavsiye ediyorlar. 

( B:ış ı~rafı BirJnci sayfııda) 

Kim galip gelirse gelsin .. Or- j 
tada ne kalacak? Dağ dağ ceset, 
nelıır nehir kan, deniz deniz 
eözyn§ı, Pomoei Pompei bir 
kıta ... 

Bö ·le bir dünya içinde işi vı;; 
gidişi bilen, ciddiyetle gören 
bir yer var: Britanya. 1 

Ve bu haileve karsı Brita 
kendısini besi"e· ~ekmiş bir fii 
manzarası arze<liyor. Gün geç
tıkçe tavlanıyor. Hafta gectik-1 
ce kuvvetleniyor. Ay geçtikce 
homurtusu kalınlaşıyor. Bu fil 
bir gün: Rekorumu yupum, 
formumu buldum, ruıge çJlnyo
rum, de.fi! divecek mi? diyecek
se ne vakit divecek? 

Yalnız harp haberlerinin cur
mıt.asına bakmnmnlı, ara ıra fil 
hakkında da oi.L'}iinçcye dalma
lı .. 

~ari~in bize anlattığı bu fıl; 
- fıllerın 1·asına göre - henüz 
bir delikanlıdır. 

• 

nı.a 

n 
e 

o 

şe ır-

ardı
i di 

-o--

ur., er ~1 tay-
~e y et ı e 

B.ilccik, J.3 ~a..a.) - Evvelki 
gün öğleden sonra burada ş·d
dstıı: -;.mı d lu ktısaba içinde 
ve cıvarında. bulunan bağ, bah
çe ve bt>struılar.ı mahsul alın
ın ıyacak bir hale g tirmi tir. 

Lnndr.a.. 13 ( a.) - Dilıı ge
ce Be .. lııı, M dcburg lian w
rc, Es - ve di -er n h:rll<.>r -
d · 1ı defler lngil'z h va kuv 
\ tlerinin tıı rı uzuna ugraınış
t u·. 

Londra, 13 (a.a.) - D.N.B. 
aj nsı. bildinyor: 

11
, 1 

İn lız hava te kkilllerinc 
mrnsııp bombardıman tayvare
lel'i, bu gece .Alının nın 
garp, ınerkez ve simali . arki 
mm1akaları iizerler'nde 1 ç -
muşlardır. Beı lin varoşlarına 
bir l·aç :} angın bombası atılrmş 
hr. Birkaç ölü veva yaralı var
dır. D.N.B. ajansı on İngiliz 
tayyaresinin düşürüldüğünü ila
\ e ediyor. 
41 İngiliz 1.nyyarf>t>i dÖ!jİiriildü 

Berlın, 13 ( a.a.) - Son hn
bc-rlerc göre İn. ilız haya kuv
vetleri dün 30 d ğil, fakat 41 
tayyare kayootmistir. 1 

z f r 
(lla...::;ı 1 inci sal fııaa) 1 

cak bir topla başlanacak ve Bü
yük Millet Meclisi, Başvel fılet, 
Vekaletler. O.<lu, Cüınhur yet 
H<ı.lk Paı tısi. Beden '1.'erll°yesi 
Genel Direktöılüğü, Kızılay, 
Hava Kurumu, ordu harµ ma
lulleri ve ·rüı k Basın Birlıiğ 
ile vilayetler tarafından g· ndP
rilmi~ olan celenklerin Meçhul 
Asker abidesin~ konulmusını 
müteakip ordu, Cümhurivct 
Halk Partisi, Halkevleıi, Anka
ra ve İstanbul yükcıek okulları 
ile gençlik lrultipleri adına bir 
nutuk söylenecektir. 

T-!"cne büyük bir a keri ge
çit resmi ile nihayet verilecek
tir. 

• KIZ 

ERKEK 

bırakıldı 
Mo kova, 13 (a.a.) - Afi: 

F1"4 ı.~ tamam ·ze 1m~i oldu 
Londra, 13 ( n n ) - lngiliz 

gazeteleri mar 1 P~ta.in tara
fından dün al· uhtasa an 
bildirilen beyan t 'l ve Vkhyrı ·n Fran ız mill fne tahmil ev- i.illii:ii::=:;~:E2Eil::ffi~~~~'li5:'.mil!!D~CZ:2EjLJ~!!t'l!~:.!::2~~

1

J 
.?ovyet ı adyosu bildiriyor: 

Yuk&'k Sovyet şfırası riyaseti 
harp e iri 'e hukuku umumiye 
mahkumu olarak Rusyada bu -
lunan bütün Polonyalıların af 
edılerek serbest bırakılmış ol -
duğunu bildiren bir kararname 
ımza ve ısdar etmistir. 

D'"ş uana ağır z yia I 
ve dir i 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
rın süratle bir neticeye varabil
ınelerı için yegiı.ne çare Mosko
va ıstikametinde yeniden tanr
ı uza gecmişlerdir. Bazı kim -
ler Almanların pek yakında böy 
le bir harekete geçeceklerini 
söylemektedirler. Bu yeni taar
ruzun hazırlık! rı oldukça iler
lemiş bulunmaktadır. Hatta Al
manların Smolenskin cenubu 
şarkisinde Briansk istikametin
de yaptıkları tazyik bu taarru
zun birinci merhalesini teşkil 
etmektedir. 
IIavalar Alma111.arı11 aleyhi>.ıc 1 

Stokholm, 13 (a.a.) - Afı: 
Son iki gece zar!ında .~ar~ -

ret derecesi fevkalade duşmuş
.tür. Bu noktalarda eylülden 
evvel görülmesi mutad olm!_Y~ll I 
şeffaf bir buz tabakası bulun 
İskandinavya lıavalisini ört
mektedir. Yüksek irtifadaki 
mıntakalarda harp ve hareket 
mecburiyetinde bulunan Alman 
kıtalarının bu soğuk dalgaı:;ile 
çok miişkül vaziyetler ka1·şısın
da kaldıkları söyleniyor. 
18.~ Sovyet tayyaresi t«1ı rip 

cd-ildi 
Berlin, 13 (a.a.) - D. N. B.: 
Alman hava kuvvetleri. 12 A

ğustosta 121 i hava muharebe -
lerindt• ve 63 ii yerde olmak ü
zere 184 Sovyet tayyaresi talı • 
rip etmif,ltir. 

lemek istedif,i yeni ni1,am ile 
Fransaya vurul n yeni zincir
ler olarak tel~ kki etmekte ve 
amiral Darlıma munzam altı
hiyetler vrrilme"ini de B rline 
yeni bir mutavaat mahiyetinde 
görm lrtedir]Pr. 

Daily Chroniclc diyor ki: 
Dün mare al Pe+.ı.inin haber 

verdiği nizamın temini icin ci<l- 1 

di tedbırler tatb:k edilecektir. 
Vichy eranı, tak'p ettikleri ~iya 
setin. vatanda }arının h"vük 
bit· ekserivetınin menfuru oldu
ğunu bild"klui i ·n can sıkıcı 
ha llC'rc intizar et"" 1 tl'dirlcı. ı 

Daily 'E.."'prc ~ v r ki: 
Fr:ınsn dün al m tamamile 

nazi olmu tur. B v i Fransa-1 
nın Hitleri amiı 1 D rlan. Hin- 1 
denbourgu rnar0 al Petaindir. 
D<ırlan'la Wcyga d aı 11 da 

ilıtiM/ 
Nevyork, 13 (a.a.) - Afi: 
A\ rupa merkezlerinden gelen 

haberleı den buhscden N evyork 
'l'aymis gazetesi, amiral Dar _ 
lanın milli müdafaa nezaretine 
tayini keyfiyetinin önümüı.de
ki 48 saat zarfındn vaziyetin 
ciddi bir ihtil8.fa seb p olaca • 
ğmı yazmaktadır. 

Franscı Amcrilocın münasebetleri 

Bu t rıfc muc bın e Kop u ıl ı el ler a m 
kaya ayrıl tır. Buııl t ı n tc b t ed kn ucretl r a 

Yalnız Gıd ş Gidi§ • Doniış 

Dlrınci 1 kinci B rınci 1 k ncl 
mevki mevki mevkı mevki 
kuruş kuruş kuruş kuruş 

5 3 ıu 6 

6 4 11 7 

8 6 16 11 

10 8 18 15 

(700") 

rıcıye nazırı Mister Cordell İ b J B } d • . ~raşington, 13 Ca.a.) _ Ha-

1 Hul,, amiral Darlanın salii.hivct stan u e e iy si I an arı 
lerinin artbrıldığı hakkınd~ki ·~~~~~-·-----·--...:;.... __________ ı 
haberi hususi bir alaka ile kar- Tahmin e. 1 lk teminatı 
şılamıştır. Fakat Mister ll.ull ı2000 tafsilat gelinceye kadar bu bu~ .oo 900.00 Temizlik işleri amelesi ıçın alınacak 30.000 kılo • ı-

gır eti. 
susta mütalea beyanından içti- 655° so 49 oı nab etmiştir. ... ı. Kara ağaç mii<'SSesalı i i, memur ve mu Lıhdc .ı-

Anıerika hariciye na.zıı ı bu lcr.ne yaptırılacak c.Jb SC'. mu :ımb::ı, göml<>k ves ıı·c 
. . Tahmin bcdcllcrilc ilk teminat ıniktaı Iran yukm ıd::ı yazılı ışfor ayrı :ıy~ 

salahiyet tevsıı keyfiyetinin n kapalı zarf usulılc cl.siltmcyc koulmuif.uı. Şr.rln:.ıır.cleıi Zabıt \ c Mu:ı-1 
Fransız - Amerikan münasebet mcH'ıt Muduıhigu. kaleminde goruleb lir. ihale 29/G/1!!41 cun ı ,..,ıınu :ı.d 
lerinde !DC: gibi bir tesir yapaca- l" d n ı E d "" ğı hakkında fikir yiil::ütmeden "' e aun ncumcn c yapılacaJ,tır. Taliplerin ilk teminat malmuı Ve.):ı 

mektupları 941 yılımı ait Tkarct Odası vesikaları ve ı.anuncn ılırnı:ı 1f1zım 

evvel meselenin mahiy.otini iyi- gelen dıgcr ve ail, ile 2490 numanılı kanunun tar1Cntı ÇcH uı{W hazırlı
ee bilmek istediğini söylemiş - yacakları teklif mekluplannı ihale günü saat 14 de kadar DauuJ Encllrne-
tir. ne vermeleri lazımdır. (7056) 

&yfa ~ !J 

• a ş 
arp yüzi.inden işsizlerirt 
sayısı gittikçe azalıyor..

mu.ş. H ttti Londradan gelen bir 
habere gure i çı ıhtiyacı l\en
disım o derece hıssettirmekte 
imiş ki seksen yaşınnaki c ı kek· 
ler bJe kendılenne iş bul uıli
yorlarmış. 

Demek ki bir mım ralı Cı an 
harbınden sonra, Amerika da 
dahil olduğu halde. b .. tun dün ... 
ynyı kasıp kavuran "işsizlik •• 
meselesini iki numaralı afet 
halletmiş buJunuyor. Ampirik 
denilen tedavi usulü bu olsa ge
rek. 
Tev~kk 1i fr nklt'r: 
- f 1.: ın b ıyi tara !arı 

da ' a c ı ' dt' ler ! 
lfaıbukı hı .. 1. 18 yı ın k dar 

harbi alelun um i in en b iık 
duşmanı bıHrdik. 

- Harp baslar b, şlamaz iş
leı bıçak gibi kes"ldi. Şikayeti 
her cins ve sınıf hcaret erba
bınaa dil pelesengi haline gel • 
mb bir nevi derd yanma idi. 
Yanılıp ta: 

-- İşler ne alemde? diye sor
dunuz mu, arkası çorap söküğü 
gibi gelirdi: 

- Ne işi azizim, hep obını
yoruz. Diikkanda (yalıut mağa-
7ri'lnın) hrasını bile çıkaramı -
yoruz. Dükkfını siftnh etmeden 
açıp kapadığımız günler olu
yor ... 

• fC>ğer asıl i~ izUk harpten 
sonra b:ıshyacakmış. Niteltim 
öyle d oldu id . 1914 den 1918 
yılına kadar dört sene kabn ·rli 
yçvmiy~lerh.: sil , cephane ve 
askPri malzeme fabıikalaı mda, 
dt>ııiz insaatı t.ezgR.hlaı ında ça
lıı,;anlar ha11) rlurm erince tın
lar da: 

- Zınk~ diye kapı dışarı e
dihntşl('.r ve sa~ ısı mn) oı ları 
gı.: en is ·zıcı kııfil si bhtün 
dünya iilkeler ni k ı l mış.l~r
dı. Arad n çe)ıek asra y :kın 
bir müddetin geçnıis olmasına 
ve yeni bir umumi harp ate · -
ııin tutuşmuş bulunmaıuna rağ
men tn"1ilteı ede, urada, bu,ı a
da hfilii. mı hala tek tük i. izle
re t s diif cdili:or ki cyuk rıda 
hahıs mC'vzuu etmiş old <!u
muz I..onJ.rn mahre"li a ·u s 
t lgrafnmnesı ıs.sizlığin awldı
ğını haber 'erivor. 

An,. k hatlı n söyle bir aual 
gelivor: 

- Bır numaralı Cılımı ha bi
nin doğurduihı ı · ık C<'Y!>ek 
a".il r ta r b t yap tan · 
iki numn ahsı unda.el 
ı k · s'zliM. o n ı· 
F at iki num lı ~ 
ra ~1 i~s-.. li~e 
bul n en. ? •• 

B ı ıaıl cvan v rme' 
ınfü '\ ol ı 

o 
u-
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YENİ EVLENECEKLER·E 
Sandalyeler, Karyolalar, Portmantolar vesair her 
nevi şık mobilyalar fabrika fiyatına satılıyor. 

Yazan: M. Sami Karayeı _____ 10 
7.30 Program 
7.33 Miizik 

18.40 Snz A S R 1 M g B İ L Y A M A 6 A Z A S 1 : Ahmet Ferzi 
öyle pehlivanlar geliyordu ı 

i, yabancı olduklarından kim • 
se tanımıyordu. lstanbuldan 
Kavalaya gelen yelken kayıkla
rı boyuna adam getiriyorlardı. 

Hergelecinin, başaltına gü 
reşeğini kimsecikler bilmiyor
du.. Onu yine büyük ortaya 
b'tlresecek diye büyük orta 
pehlivanları arasında. dedikodu
lar oluyordu. 

Büyük orta pehli:vanlan mr
irine: 
- İbram, yine mi ortaya gii

t'"-'tiCCek? 
- Böyle olur mu? 

- Büyük ortaya bedava mı 
trüreşcceğiz. 

- İbram 0l~·ıkcıı biz bü- 1 

yük 0:1 ~\ y 1: .. 
- 1 r .n, { b' • uıi orta 

pc.h \',•:11 d ~ .... ~ . 
- Basallınn. tutmulı .. 

PC'hl~vnnla ın dedjko ıı yap
m711>ta haklan vardı. İbram, 
:tıcp ini ven v1.:riyor, buyuk or
tav ~ r.e konulursa parayı alı
yorrln. 

Bu sebeple biiyük ortaya cı
kan Jıehlivanlar on pnrasız dö
nüyorlardı. Dedikodular, bil) ü
dü, büyüdü Deli Hafızın kula
ğına çalındı.. , 

Ayandan bazıları Deli Hafı
za: 

- Büyük orta pehlivanları 
söyleniyorlar usta.... Hergele- • 
ci, gene mi büyük ortaya ~-
reşecek diyorlar.. ı 

Deli Hafız, ortada dönenleri 
bildiği halde çırağını, devlere 
ezdirmek, onun güreşini kcir-
let.mek istemiyordu. ı 

Deli Hafız, çırağının ne ya
man olduğunu biliyordu. Hat· 
ta kendisiyle idman yap11ı:rı .za
ma nonun ne bela olduğunu gö
ıiıyordu. Elinden gelse an an 
vermeden kendisini yen~l~ti. 1 

Hatta, son .ınmanlardu. Her
j!eleci, ustasiyle ıdmnn yaptığı 
zaman bazı kere ustasını bile 
bozuyordu. 

Eskisi gibi değildi. 
Deli Hafız, tunları pekila bi

liyordıt. Çırağından k')ı kmı -
yordu. Fakat, onun ağlr göv -
delerle boğuşarak vaktinden 
~vvel körleşmesine taraftar de
~ildi. 

Kolay değil, Hergeleci filiz 
uir vücut değildi.. Kiiçük bir 
arslan yavurusu idi. İnsan o
nu bile bile ezdiremezdi. 

Başaltının yüz yirmişer, yüz 
onar okkalık havdutları ara -

mdan çıkmak kolay dei!ildi. j 
Sonra bu herifler elbirliği o

larak: 
- Vay sen bize meydan oku

yorsun ha!. 
Diye yenmezler, saatlerce gü 

reşi bindirerek elden ele ezer -
lerdi. Bu, zaten usuldendi. Es
ki pehlivanlar, yeni sivrilen bir 
pehlivanı meydan okuyup 
kendilerine hnsım olmasın diye 
ezerler, güreşini körletirlerdi. 

İşte Deli· Hafızın korktuğu 
bu idi. Yoksa, teker teker ol
salar çırağının onlara iyi bir 
ders vereceğini biliyordu. 

Filibeli Mıstık, Ezineli Çeki~ 
Hasandan başka başaltına. bir 
iki başaltı pehlivanı daha gel
mişti. 

Lakin, bunlar. başaltının kör
leşmiş pehlivanları idi. Scnelcr
denberi başaltına "'Üreştikleri 
halde bir türlü muvaffak ola -
mamışlardı. Başa da geçeme -
diklerinden körleşip kalmışlar
dı. 

Güreşten bir gün evvel fev
kalade garip bir şey oldu. ls
tanbuldan Tosun gelmişti. To
sun, durmadan g-üreş kovuyor
du. Y clkcnliye binerek Kavala
ya da gelmişti. 

Tosun bir iki sene znrfınrt.ı. P.

teş gibi olmuştu. Onu 1stanbu
hın pehlivanları yetiştirıııişti. 
Tosun, Kandıralıyı da Kızılca· 
hyı ela, Kadirgalı Haf tzı da 
bu, iki sene zarfında ortadan 
~Jkarmıştı. 

Tosun, artık başaltı pehlivanı 
ohn ıştu. Sonra, vücudu iri ve 
kuvvetli o~uğu için başaltına 
uğı-aşabilirdi. 

'füsunun, büyük ortanın Ha
fızı. Kızılcalıyı, Kandıralıyı 
birer birer yenip meydandan 
çıkardığını Deli Hafız, Herge -
leci bilmiyordu. 

Fakat, Tosunun geldiğini De
li Hafız haber almıştı. Tosunu 
tanıyanlar görmüşlerdi. Deli 
... tafıza gelerek haber vermiş -
]erdi. 

Deli Hafız, Tosunun geldiü-ini 
Hc.rgelecive bildirmişti. Hc;ge-
1eci, Tôı"unun geldit;>ini lıaber 
110-ııc~· : 

-- Usta! Knlk gidin alahm .. 
dedi. 
Deli Hafız, kızmıştı: 

zi gelip aramadı. Biz mi gideee
ğiz ayağına... eledi. 

Hergeleci: 
- Usta! Kabahat biz de am

mn ... 
- Ne oldu ki? 
- Usta! ne olacak kovduk 

ya.. 
- Olsun ben büyüğüm .. Ba

bn yerindeyim.. lnSan bir kere 
olsun arar sorar ••• - ..... 

7.4:5 Haberler 1 
8.00 Muzık I 
8.30 E: snati 

1 12.30 Program 
12.33 Türkçe 

plaklar 
12.45 Haberler 
13.00 Türkçe 

plfıklar 

13.l:S Müzik 

- Bak, buraya da gelmiş bizi * 
aramamış... 18.00 Progran1 

- Ne bilecek biz.im burada 18.03 :Milzik 

19.00 Konuşma 

19.15 Mii:Lik 
19.30 Haberler 
19.45 Müzik 
20.15 Radyo 

gazetesi 
20.45 Müzik 
21.00 Ziraat 

takvimi 
21.lt Müzik 
21,25 Konu~a 

!1.40 Müzik 
22 .. 05 Dans 

müziği 

22.30 Haberler 
22.45 Mi.izik olduğumuzu... 1 W.39 Serbest 

- Bizim köylülerle konuş- ıo dakikn 2:.5!1 Kapanış 

muş da bir kere dahi sormamış .. 1 ==================== 
=t~~~·~~~{~~. ha!. --:-SPOR=:;:,=== 
- Biz de gidip arayalım, de-

cli.Hergeleci, ustasının sözleri- Genelik ftulü luri 
ni dinledi. Hiç cevap vermedi. ' 

Tosun, hukikatcn ı?iireş günü- aza" 'arı .. ndan a ınacak 
ne kaclr$ bir kc ·e dahi olsun [ !I 
ne ustasını 'e n\! de Hergeleci- a 1• d a t 
yi aramadı. ı 

Fakat, ağızdan :.ğza !ıtınlan Beden terbiyesi teşilaktınca 
söyleniyordu: ve müesseselere• kurulan ve 

- Tosun. Kızılcalı~rı. l~adir- k galıyı, Knndıralıyı ycnıııiş .... urulac k olan gençlik klüple- 1 
Bu, sözler Deli Hafızla, Her- rine mensup vaziyeti maliyesi 

müsaid olan mükellef azadan 
P"elecini kula~rına kadar gel- • 5 mişti.. Veli Hafız. lbrahime: asgarı kuruş aidat alınacak-

- İbram, Tosunun yaptıJcla- tır. Ai<lnt makbuz mukabilin-
mu işittin değil mi? de toplanacak, mükellef aza-

dan be~ kuruştan fazla istenil
- Evet usta! Kızılcalıyı fa- diği tııkdirde tabi oldugu· kaza 

lan yenmış ... 
_ Do§"ru mu acaba.. kaymakamlığına ve.}..t bölge 
_ Doin-ıı imis usta .. Hem de direktörli.4,öiine müracaat edile-

,,.~ ~ • cektir. 
bir iki kere •·enmi§ onları .. 

İstanbul Rızapaşa yokuşu No. 66. Telefon: 23407 

ıstanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz gedikli okulu müsabaka 

imtihanları ilanı 
Denlz gedikli orta okuluna kaydedilen okutbnn mUsııbaka lfnillıonlan 

18/8/1941 pauırtesl sabah saat 9 da yapılacaktır. 
Okurların ayni gün ve saatte deniz komutanlığmdn bulunmeları vo 

yanlarında kul'§Un ve mürekkepli kalem ve lastik bulund\lrmalan. (6743) 

Nafıa Vehaletind~D 
Eksııtmcye konulan iş: 

1 - Aydın su işleri 4 i.ı.ncü şube rniıdlirlliğü mmtakası dahilinde bu
lunnn Nazilli ovası sol sahil sulnmn kanalının ikmali nevakısı ile bu ka
nal ilzerlnde yeniden yaptırılaeak priz ve ımaliıtı sınaiye inşaatı muhammen 
keşıf bedeli vahidi fıyat esası üzerindtn 530768 lira 40 kuruştur. 

2 - Eksiltme 1/9/1941 tarihine rasllıynn pazartesi gunü saat ı5 de 
Ar.karada su işleri rcısligi binnsı içındc toplanan su eksiltme komısyonu 

odasında kapalı zart usulilc yapılacaktır. 
3 - istekliler; eksiltme şartnamesi, vıukavelc projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnrmıe~j umumi su işleri fenni şartnanıesile hususi ve fenni şart
nameleri ve proJe eri 26 lira f>4 kuruş mukabıhnde su 1ı;leri reisliginden 
al.ıbilirler. 

4 - EkqlJtme~ girebilmek için isteklılerin «24980> lira c74~ kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve e.ksiltmerıin yapılacaiı gunden en az uı: giln 
evvel ellerinde bulunan vesikalarla bırHkte bir dilekçe ile Nafia Vekaleti
ne milrocaat ednrek bu işe mahsus olmak üzere vesika ;ılmalan ve bu ve-
ikoyı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu mlıddet içinde vesikn talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak 

edemezier. 
5 - imeklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 

saat e\'veline kadar su işleri reisliğine makbuz muknbilind; vermeleri ıa-
zımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (5124 • 6337) 

1 Devlet emiryolları İlanları 
- Olur ya! .. İri herif!. an !

- işletmenin S!hhat servisi için bir sene müddetle ve her gün sant 14 

- Bak bir kere gelio bizi a-I den l'l' ye kadar serviste knlmıık şartile \e mahiye 300 lira mulıo~men be-
radı mı? n dcll.e bir kamyonc~in kiralanması işinin 26/8/1941 salı günü ı;;:ıat 11 de Sir- ı 

- Usta! Amma inatçı herif 1 kecıd~ 9 işletme bınasında A. E. komisyonu tara tından açık eksiltmesi ya--
miş ha? Gu''r•>f>İ ko\•muş .... ( pıl:ıcaktır. TaJ;pierln 270 lira ınu·:akkat teminat ile ııyni gün ve sa"'tte 

"'J Baş tarafı 2 inci sayfada) S k 1 9 " 1 - Evet, inatçı im'ış.. nhn 
0

_ S b ır ec de işletme bimısmd11 A. ı-~. 1<omisyon11ııa mfiracaatl::ırı. 
ı.x.: 1 .ll -ınkçı J,ııyığına bakınız; ş t nu aiin•ı:ıı' bırakıı' ~.aıın.etu·m.. b k • ar nameler parasız olarıık komlssondaıı verilir. c6896) 

,.. ~ u "l ~.anicı!ıı,;ııı yeni İl r şekli ==========-==============:::::::::::::::::.:=:::::::::=~=~==== 
- Baksan a. .. Gureşın pe:::ı- galfüa. F!t:!Ş orı atili arkadas ka-1 

ni bırakmamış... • yığl!ı ort asıııda 1<ilinğır .,ofrn-
- Hem de İstanbul ve civa-

1 
sını kurmuşlar. Habire çekiş-

nnua bulunmuş... tfrivorlnr. HP.m sahilden akse-
- Eh! !stanbnllulardan gü- den garib musikiyi beleşten clin-

re§i öğrenmistk öyle ise... liyorlar, hem de bütiin gazino-
- Belki de sana. karşı koy- nun naz.arı dikkatini üzerlerine 

maıYa gc1rni!itir buraya... 1 celbeclerek §Öhrct kazanmağn 
- Yok canım! 1 çalışıyorlar. G\irültülü kahka -
- Görürsün .. Muhakkak sa- halarla '"Ülüyorlar ve birbirleri-

na karşı kovacaktır.. ni iterek diirtilkliyerek ııe gü-
- Hiç zannetmem usta! zelde şakalaşıyorlar. 
- Kafamı k~scrim .. O. mu- - Ya şunlara bakınız. 

hakkak sana karşı ko•ıacaktır. Arkadaşımın gösterdiği tara-
- Ben, başaltına güreşe - fn baktını. Beş altı kömi'r ame--

Topı·alı mahsulleri o/isi İsta11bul 
şubesinden 

Mütercim daktilo aranıyor 
.Afyon satış ervJslmizde çalıştırılmak üzere tngilızce ve Frnnsızca Jl

sanlarıle muh~bercye muktedir \"e bu muh:ıberntı bizzat makim·c!e surutle 
yazabilecek bir mütercim dnktılo bayan alınacaktır. Tansil derecesine ve 
kııbiliyeUnc !!• re 120 liraya kadar aylık iıcret \cnlebılecektir. Bu şeraiti haiz 
olnnlarm mil bit evraklarını bir dilekçeye raph..'<ierek ııube mUdürıyetlne 

müracaatını. (6962) ı 

ceğim.. lr.si. kömür tozlarından sim si-
- O da başaltı pehlivanı ha- yah vucütlerini denizde temiz - Defterdarlık devairile mülhak m iidi.il"iyet ve maliye şubeleri için nıii-

line gelmiş... }emeğe hazırlamyorlardı. Ma - b~yaa edilecek o:~ (66000) kilo kuru gıirgen odunu 1/9/1941 pazartc.li gli-
- Koysun ... Ben de dersini yu ye:rinede Üzerlerinde ayak nu nat 15 de Mıllı EmlCık MOdUriyetiııde toplanacak olan komisyoııdn açık 

"e·..; · eksiltme ile ihale edile<.·ektır. 
v ".nm.. lopuklal'lna ka.dar uzun ve ora-

- Bak görürsün ... Sen, bil- da diiğmeli Amerikan bezinden Mu.hnmmen bed?l· beher 260 kilosu (560) kutu$ hesabile (1478.40) lira 
1lk ortava çık, karşına dikile- donları vardı. Birdenbire deni_ ve_ temınatı (108) lıradır. Şartnam~_Yl görmek ve fazla iuıhat almak iı;in 

cek ... Başaltına çık yine karşı- ze '7'.irme;{e cesaret edemiyorlar Mılli Emlfık D1irdııncü kalemine murııcaat. (7022) 

na dikilecek.. ve birbirlerine avuçlarile attık-
- Dikilsin bakalım.. dedi. ı l 1 tat - Si hi v ld h 
Deli Hafız, iyi kestirmişti .. e~~e~i~,~;l~~. maga çalışarak ı pa OCBgl are egeli riyasetinden 

Toı:ıun, Kavalaya başka fikil'lar- :Masalarda, birbirinin nefes_ Oca#lmızın 25 inci senci devriyesi müna cbetilc Yeniköydeki binamızda 
le j:'ehnişti .. Hcrgelecinin kar - !erini duvacak kadar yakın me- l!S/8/1941 okşam~ verilecek baloyaK<ıdıköyuneen gelmek lütfunda bulu
şısına çıkacaktı.. Hem de bü- ı safelerde, birbirinden ruhen nrıc~k a7:alarım'.z ıçin. Moda iskelesinden sanı 21 de bir motör tahrik ettirile
yük ortada... blnlerce fersah uzak tipler otu- \ (.'Cğı. glbı .Hnrbıyt.'<i kı merkezimizden de yine snat 21 de bir otoblis tahrik 

Tosun, Hergelecinin ha.şal- ruyorlar, sağınızda Bobstil de- ettlrılecc~ıni \'e ıwrlctte dahi ayni vasıtaların istimal edileceğini sayın aza-
tına güreşeceğinden bihaber- likanlılar ,Greta Garbonun san- lanmıza ııan ederlz. (7050) 

di. lki taraf da birbirlerinden at kabili,,etini müna,kaşa e<li- ••sıc:;ı:.rıa••••••••••••••••••• 
haberdar değildi. vorlar, solunuzda ihtivar valde 

Fakat Deli Hafız, iyi kestir - hanımlar kıvamet alemetlE:rini 
rni§ti. Tosun, muhakkak Her- anlatan bilmem hangi cami vai
gelecinin kar~ısına dikilecekti. z]nin son vaazını birbirlerine 

İstanbuldan l?Clenler Tosu- tekrarlıyorlar ve az ilerinizde 
nun taraftarlar ıidi. Tosuna İs- -enç şairler anlaşılmaz şiirleri
tanbullu bir bey bakıyordu. Bu, nin, akla gelmiyecek tefsirlerini 
bey Tosunu çamlıcadaki kös - yapıyorlar. 
küne almıştı. Yedirip içiriy~r- Ve bütün bu hayhuy içinde 1 
du. saatler g-edvor ve herkes eP-le-

Yani, Tosun yalnız de_ğildi. niyordu. İhtiyar dostumun söz-
1stanbullular etrafında idi. Son- lerini hatırlıyarak düşündüm. 
ra, Kavala _güreşine Kandıralı, O eski Sandıkburnu adamı, bu
Hafız, Kızılcah da gelmişti. günkü Yenikapı eğlencelerini 

İstanbullular, Hergelecivi beğenmiyordu. Fakat bugünün 
mnğ!Un etmek istiyorlardı. O- Yenikapı adanılan yarının Ye
nu, Tosuna mağlfıp ettirecek- nikapı eğlencelerini beğenecek-
lerdi. • ler mi? Ben hiç zannetmiyorum. 

Dedikodular, güreş günü De- ! Abtll'L'; Parmaksızoğul 
li Hafıza, Hert"elecinin kulağı- =======:=::......:======..:....:::::: 
na kadar g-eldi.. İstanbullular 
şöyle sövlüvorlardı: 

- İbram ... Beklesin! Tosunu 

girdikBiz, Tosunu pehlivan et-I ~ ·-, ''1 
tik. ,{ 

- M__ağlfıp etsi~ de görelim .. _:g. / ~ ~ 
Bu laflar, DeJı Hafızı da -=. ~. " ~ ' - ~ ..... ' 

Hergeleciyi de çileden çıkar ;:~ 7 ·'·. ,,.J'. 
mıştı. Hergeleci, Tosuna gü ~~ 
cenmişti. ÇünkU, 1stanbullular · 11 

şunları da söylemişti: 1 ı» 
- Tosunu Kavalaya Herge

leci için getirdik .. 
Bu sözler İbrnmı miiteessir 

etmişti. Tosun cin orada bura
da şöyle söylemişti: 

- Bakalım ben sırık hamalı
miyım, değil miyim göriirüz? 

Bütün bu sözler Hergeleciyi 
çileden çıkarmıştı. Tosun, yüz
de yüz Hergrleciyi mağlup e- A N T 1 M A G N E T 1 K 
ueceğine emindi. 1 

Tosun, yüz beş okkalık bir 
pehlivan olmuştu. Dev gibi bir 
adamdı. .ı. ~asıl kendine aüven-

SAA i 

Küçiih tasarruf 
lıesapları 1941 
iKRAMİYE PLANI 

ASI 
1941 İKPıAMİYELE8l 

1 adet ~uuo Liralık = 2000.· - Lira 
3 , 1000 > = 3000.- , 
2 > 750 , = 1500.- > 
( > 1500 , = 2000.- > 
8 > 250 ., = 2Cı00.- ., 

- O, iki senedir bizl ne bir 
mektuıı ya7.dı. Ve, ne de bir hn
be:' yolladı. "&.ıraya da gelmis 
olduğu halde bir kere olsun bi: j 

D?ezdi. .!osun, rnJnız Hergele- S.ıhibi': A. Camaleddln Saraço61u KEŞi DELER: 4 fubat, 2 May11, 
cıye degıl, Deh Hafıza bile Ncşr yat Müdürü: Maoit Çetin 1 AGuıto.. s lkinoltevın ııo > 50 > 

karşı koyacaktı. IBGsıldığı yer: (H. Bekir Gürııoyr.u ve' tarihlerinde yııpılır. 300 > 20 > ~~
0

~.- » 
( Arkast var) A. Cemaleddln Saraçcğlu mııtbııuı) lı••••••••••mı•••••••••••••••J 

35 > 100 > = 3500.- > 

14 

-
Yazan : Muharrem Zc!-: i KORGUNAL 

Bünyamin, Yusufun hayatı- - Gitmemize değil, 
na kastederek babasını bu ha- menize mimi olmaz deınel 
le getiren hain kardeşlerinden - Niçin? 
nefret ediyor; lakin bu nefre- - Çünkü seni bıra.krrıaf. 
tini sezdirmemeğe çalışıyordu. onun dert ortağısın, göıÜ• 
Kendisine de bir fenalık yapma- ğı eli ve ayağısın. 
ğa teşebbüs edeceklerini düşü- - Ben g,itmesem de olııf 
rıerek onlarla iyi geçinmeğe v.erir ki sizin gitmenize iıif 
mecbur oluyordu. sın. 

Bünyaminin kardeşleri ile iyi - İşte gidip kendisine. 
geçinmesine bir sebep daha var- anlat. Konusmak üzere b~ 
dı. nına kabul etmesini söylt· 

Onlar evlenip çoluk <;ocuk halde hiç birimiz sağ kalı' 
sahibi olmuşlardı. :Muntazaman Bünyamin, gidip baba81' 
c;alışıyorlar, nafakalarını bol ca etti: 
bol temin ediyorlardı. - Kardeşlerim sana c,-o~ 

Halbuki Bünyamin, ihtiyar him ve ha va ti bir mc 
ve iki gözden mahrum babasını bahsedecekler, dedi. MU 
yalnız bırakıp çalışmağa gide- et de onları buraya getirt 
miyordu. Hain kardeşlerinin Yakup, hakikaten gözii. 
yardımı i!c ~eçiniyordu. Sadece ğı, eli ve aynğı olan Biıll 
kendisi değil, zavallı babası da nin hatırını kırmadı. onııt1 
onların yardımına muhtaçtı. tirmesini söyledi. . 

Hazreti Yakup muhtaç ol- Bünyamin, kardeşleriniO 
duğu şeyleri Bünyamine söv - nına döndü: 
lüyor ve Bünyamin de gidip - Haydi dedi. BabanıS 
kardeşlerine bildiriyordu. bekliyor: 

On kardeş, Yusufa yaptıkları Hep beraber materrılı" 
fenalıktan dolayı pi~man olmuş gittiler. Kendilerini kapıJV 
!ardı. Bu suretle babalarını o ~iğinde bekliyen babaları.Jll 
feci hale düşi.ir<lükleri ic;in dai- rünce Yu~'Ufa yaptıkları ~ 
ma vicdan azabı içinde yüzü - hiş fenalığı hatırladılar. 1 
yol'lardı. Gen;i Yakup, hiç bi- !erinden ürperdiler. 
risini yanına kabul etmemekle Yahuda, korka korka 
beraber, onları affetmi§tİ. Fa- di. Bahasının elini öpüi. t 
kat onlar affedildiklerine bir dayı Şemun, Şemunu Robt! 
türlü inanamıyorlardı. inana- beni de diğerleri takip ettv 
madıkları içindir ki Bünyamin Hazreti Yakup. el öpıne # 
vasıtasiyle babalarını ınilmkün simi bittikten sonra hef' 
mertebe memnun etmeğe çalı- ayrı ayrı hatırını sordu: 
şıyorlardı. - Nasılsınız oiWlwıJJilı 

Hazreti Yakup. kendisine bir hatteRiniz inşallah? 
matemhane yaptırtmıştı. Ufa- · 
cık kapısından başka hava ve Onlar da ayn ayrı aynı 

bı verdiler: 
ziya girecek yeri olmayan bu 
matemhanedcn dışarı çıkmıyor- - Çok şükür b&ba! 
du. Buraya yalnız bir ki1inin Yakup, hep_,ioo birden ti 
serbest girip çıkmasına müsaa- - Bana çok mühim v~~ 
de etmişti. Bu tek insan da ti bir meseleden bahee<JD:. 
Bünyaminden başkası değildi. mişsiniz. Men~mınu.ı ça~ 

Hazreti Yakup. sadece göz . latıp beni yalnız bıraP· 
lcrini kaybetmekle kalmamıs ve çok iyi edersiniz. 
ayni zamanda. fevkalade ihti - On kardeş, kaş göz işaa!. 
yarl:ımıştı. O kadar zavıflamıs konuşup anlaştılar. y-,;,t 
ve erimişti ki adeta yaşİyan bir yı mümessil seçtiler. 
ölü haline gelmişti. ~ı sakalı 1 Yahuda, kard~le~·i rı'1 
kar gibi bembeyaz olmu~tu. konu6mağa başladı: .r'iJ 

Zaten o, sevgili Yusufunu kay - _ Bizım muhte D'1 " v 
belliği \'e onun ayrılığına da - mız ! Açlık tehlikeı;i gi.Hldt;t 
yanamıyarak ağlıya ağlıya göz- ne büyi.iyor. Bu müthiş f~ 
lerinrlcn mahrum olduğu zaman şimdjden önl~meğe ~ 
danberi dünya ile alakasını lzin vcrir~n Mısıra gitJDV 
kesmişti. Bizim düıwamıza hiç tiyoruz. 
benzemiyen bambaşka bir dün- ...ı - Mısırda ne yapaca1'1!"' 
ya.da yaşamaya ba.slamıştı. Yu- t1f 
suf, bu bamb:ı~ka dünyanın her - Mısırda alicenap bi:aııl 
tarnfında me\i cuttu. lhtiyar ba- varmış. Tam yedi sene c:r:· 
bacığının yüzüne daima gülüp rak binlerce ambar dol~ 
duruyordu. Yakup da onun bü- hire biriktirmiş. Ş~mdi b 
tün güzelliğini ve tekmil çocuk- za_~ire satıyormuş. Fakat_. 
luk safiyetini her vakit seyre- muracaat edene bir deve Y." 
debiliyordu. Fakat daha fazlası den fazla vermiyormuş. J3!" 
elinden gelmiyordu. Onu baba.- bir kardeşiz. On iki deve~ 
lık şefkatiyle dolu kolları araı:ıı delim. On bir deve yükü 
na almak, öpmek, okşamak im- satın alalım. On ikinci de" 
kanından mahrumdu. İşte bu de sana ait olduğunu söyli~ 
imkansızlıktır ki şefkatli Yaku-, ''Babamız çok ihtiyardır g 
b.~ı 0 acıklı vaziyete düşürmüş _ di, bize bir deve yükü de bl'. 
t E~ y uf "ld" •·· mız namına buğday ver.: ... 

u: ger us un ° ugune e-1 rica edelim. Sözümüze Jı,. 
mın olı:;aydı onu nihayet unu- verirse ne ala... Verme~ 
tur, bu müthiş azabı çekme7.di. v-

• Lakin Yakup, Yusufun öldüğü- b ir deve yükü zahireye 
ne inanmıyor ve bu yüzden onu ederek geri dönelim. J 
unutmağa muvaffak olamıyor- Hazreti Yakup, Yab,J 
du. dikkatle dinliyordu. Bu if_.ı 

göre Bünyaminin de gitıncY 
Kıtlık, bütün şiddetiyle Ke- zım geliyordu. Yakup, cite': 

nan diyarında da başlamıştı. resi Yusufuıı hiç acımadaJl 
Açlık tehlikesi gittikçe büyü - eden oğullarına BünyamiDi 
yor, korkunç bir felaket halini 
alıyordu. Her sene fazla fazla sıl emniyet edebilirdi? 
mahsul veren tarlalar, o yıl bi- - Hayır, hayır! dedi. O' 
rcr demet ekin bile yetiştireme- kardeş gidemezsiniz! ~ 
mişlerdi. Herkes uzak memle _ min bana la:amdır. Büııy' 1. 
ketlere yiyecek tedarikine git _ yanımda olmaz.sa ben yaŞ19' 
meğe mecbur olmuştu. On kar- marn. On k~rd~ gidin. O 
deş, müthiş bir yokluk içinde nab melike bcuden selam #: 
kıvranıyorlardı. Kendilerinin ve yin. İhtimal, selamıma hU~ 
çocuklarının nafakalarını te- ederek, size 011 iki deve . 
min edemiyecek hale gelmisler- zahire vennef{e razı olur. ~ 
di. · vermezse on deve yükü ~ 

Bir gün Bünyamini aralarına yi alıp dönersiniz. Bir pa~ 
aldılar. Ona feci vaziyeti anlat- yemek suretile idare ederi• 
tılar. Halbuki buna hic liizum Yahuda, babasının Yusuf 
yoktu. Vaziyetin fecaatini on- disesini hatırlatacağını diiŞ~ 
lar kadar Bünyamin de biliyor- rek ısrar edemedi. Mahzun 
du. sesltt: 

- Malfun, dedi. Bu \'aziyet - Pekala babacığım. ti 
fazla deYnm ederse hepimiz aç- Mademki bmtkmak ifıtemi1. 
lıktan öleceğiz. sun, Bünyamin buruda kslıı 

Roben, diğer kardeşleri na • Meramlarını söylemişler, 
mına cevap verdi: balarından izin almıflardı~~ 

- Halbuki babamız bizi hu _ da fazla duramazlarclı. ~ .... 
zuruna kabul ederse ondan izin Yakup onlara çabuk kotlllf 
alıp Mısır diyarına gidebiliriz. gitmelerini peşin ı:ıöylerniftı 
Orada bütiin dünyanın ihtiya - (Ariuuoı ''""r~ 1 
cını kaı şıhyacak kadar 1..ahire ~ 
varmış. Bedeli mukabilinde her ' I Jı • J ısti~·ene bir de\·e yükü zahire As erlik ı:;le~ 
vcrıyorlarmış. - ~Ji 

Bünyamin. babası ile kardes- Kadıköy ukertik ~-· 
lerinden başka kimse ile konuŞ. Gn....,..,~ şuı.A · t ı•n"~ 

a· k't b 1 d - · · .... ~ ucSı ınm "-" 
m '?a.tva ·ı . ':' ama ıgı ıçın bu- Kf'.<iıköy şube.ıi çevrcs-.C '" 
nu ışı memıştı: diı'!i ani u..n . .....:ı-ır S !:"! 

G k 
. .. ı·· b a.ş ,,~ r. 

. - erçe _mı soyuyorsun, sınıf hi'Sa.o ınemuru (9'3ıi ·~ 
~ıyc sordu. Eger sö~ün hakikat Abdülkac.lır o~lu C.vııt 'I' 
ısc b~barııı:: !\1ısır dıyarına git-ı menin en kwa bır m~ ~ 
memıze manı olmaz. fında Kadı.köy şubeii~ 
Şemun, hemen söze karıştı: ra.caatı iliUı olunlD'. 


