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Her yerde 5 Kurut 

lt.:~~sevelt 
......... hill 

atı 

-~ ... urreısi Ro-
ıl ltere ~ş-

ve · 
ki · arasında-

alan n"h talı tti 1k ı aset 
nunın nele~ : 1 devlet ada
lngıltereden, g~~şt~kleri. iptida 
ehemmi susı bır ıtina ve 
ter AÖet çerçevesi ıçınde mis
dUn ee_ tarafından bütün 

yaya ılan olundu 
},f l" . 

dir ~~.kat . hakikaten mi.Jhim-
daki u~t~fıkle! . sulh hakkın
ler v gorUşlerını tesbit etmis
tu oı3u bkJunları cıdden sulh doS-

annı gos•-...: ın· • Yiın bir li . ı.çı-ır m a-
dir 1n . sanla ıfa.de eylemişler-
~~tere ile Amerika hü
iuı n ınutabık kaldık
Jan ~ en dikkate şa.
edilebilir: arı §U suretle hWisa 

~eli bu iki hükQmet ara
~ ba=illetmek JBt.ememeJt .. 

ve herhangi 111r genif-
leıae ~. Sonra 
'baeka milletlerin na ve mu
\rafa~ bl>u1 edecekleri 
arazt -~•derine karşı iti
h'iiıli J•lmir Hi bi mıllebn 
idare liklııie karışmamakta ve 
Yalnız cebren esaret altına so
:uhnuş ~ll~tlere haklarının ia
J..:ldıgını görmek ıstemekte-

t , İngiltere ve Amerıkarun bü
ın~~aya karşı bir taahhüt 
sasıa.n ileri ~u.n eden bu e
için nıanevt Bürebılmeleri onlar 
bir ku b~ıından büyük 
sizd· vve~ ~kıl ettiği !j_Üplıe-

ır. Şıındiye kadar lngiliz 
?evlet adanılan Hitıer ıle Hit
e~cı:ik aleyhinde $1ddetli hü
l m arda bulundukları v~ on
ban mabvetmedikçe silahlarını 
ı-:1kMıyacaklannı bıldirdıkle
k" a e, denizler ortasında sa
~~ v~ sinirsiz bir muhit içinde 
bu u.t~J:ln mülikat neticesinde 

ı ılif kabul etmez lisan 
=~~lllliYet verici bir itidal ile 
1ıan a~İınet kesbetmiştir. Vakıa 
da nazi unan esasların altmcısın
tahrıbınd tahakkümünün nihai 
Fakat ı:~tt!,~ bahis geçiyor. 
letlerin ıdares bütün mil
leri hükumet 

1 ~~ girecek
hakkına hürmet eU:. k seçmek 
duklarını ilan ettikle . e. ~ ol
man milleti de N ·" ı~ın. Al
tında vaşam ~ı r~Jımı al-
ile ifade etti~~~r bır irade 
tada nihai tah . rde artık or
bilecek bir nazi ntahpten bahsedil~
lanıaz B" akkümu ka
lerle Aıın:~aleyb müttefik _ 
lo~ı ~e reji~ a~~1akı ideo
nııllctinin nazı re.. 1 Ahnan 
muvafakati 1 Jınunı rıza ve 
ettiğini · k_r e kabul ve tatbik 
kilde izh~ a~ k~bul etmez şe. 
nihayete enne~ .ısbat etmesiyle 
nun içııı de k ıcap eder. Bu
atmıya ihti &rgılıkb bomba 
çe atılmış r:aç Yoktur. Serbest 
ti meydana Yk~:~ hakıka-

Fikrimizce iki devl~t ad 
sulh doğru esaslı adımı anu 

1 k . ar at-
mış ~r ve endilerine terettüp 
edebılecek mane'i mes'uliyet _ 
lerden kurtubnuşlardır. Onla-
~~ bu uzlaşıcı tezahürlerine 
lrı gtnen .harbe bir nıhayet ve»
~~ ka.!>ıl olmazsa cidden esef 
h k lazımdır. Çok mahirane 
tıS::-eket ettiler ve Führeri man
sıkıştı~asında hakikaten iyi 
gandas ~a;. Alman propa
Aıner· 1 ıçın artık İngiltere ve 
l'ikaıaı~y~ hodgiınlıkla ve ent
kaJnı r ıtha.m etmeğe imkan 
&apl atnıştır, Onlar kendi he
ıs~rın_a bir karış toprak bile 
lar ~dikl~rini işte söylüyor
~bıe ç hır milletin dahili ida
~Y ve hükfunet şekline ka
le'rıyıe Ol'lar .. Hatta kendi istek
~ ~razi vermelerine de bir 
iatiıdil YOrlar. Sa.dece cebren 

ve hUrrivetıerinden mah 

• 

G7MAN-RUS1 
CHARBI 
Berlln bildiriyor: 

l~LMAN-Rus] 
LHARBI -
Moslwva bildiriyor 

Ordumuz 
·krivso{l'u 
1 zaptetti 

Alman 
zayiatı 

çok ağır 

CIIURCHh .. 

Roosevelt 
Churchill 

1 

Mülakatı 
lngiltere ile Ame

rika arasında 1 

askeri bir ittifak 

Amerika, looilf ere 
ve SDYJ8fllr ar~ 

11nda da bir konfe-

MJhim Sovyst kuvve~ıeri muha· 
sara va irrha edildi, 20.000 

esir a ındı 

--»••«--
Bir Alın n tdı.k kolu ordusu, 

11 Tümen Ye 13 A IJy ın1ha 
ad .ımiştir 

iki Rus şehri tahliye 
edildi, 7 5 Alman tayya MOWTOF 

Sovyet müdafaa hattı 
garbi Ukraynada da yı
kılıyor Budienny ordusu 

çekiliyor 
resi düşüruldü 

Moskova, 15 (a.a.) - Alman Be r 1 i n i n 
ların Rusyayı ıstila ettikleri 

Berlin, 15 <a.a.) - D. N. B.: zamandan beri ağır zayiat ver- • bı• r 
Bazı Alman kıtalan, muzaffe dik1erinı gösteren rakamlar dün yen 1 -

rane ilerleyişleri esnasında 14 neşredilmiştir. Bu rakamlara -
Aglıstos, şark cephesinin bir göre bir Alman tank kolordusu .•• dd ·ıaSI 
bölgesinde oldukça fazla mik - ıı tümen ve 13 alay ımha edil-
taı da Sovyet kuvvetlerini mu - miştir. 21 tümen mevcudunun ,·,--·----
hasara etmişler, dar bir sahada yarısından faz1asını kaybetmiş- Sovyellerln T'/lr-
sıkıştırmışlar ve imha eylemiş- · 
ıerdir. şımdiye kadar 20.000 e- Sovyet askerleri top me,'ZiJHincıe tırsaıahıyettar mahrmer bu hu kigede emelleri 
sır allınmış ve 32 tank, 25 kam- • d lt · be tt b 
yon ve 1 zırhlı tren ya iğt. inamı susta aşagı 8 ı yana a u - vardır 

lunmuşlardır: '' 
veya imha olunmuştur. v T 1 Almanlar ımha edilen kıtala- - • 

Çarpışmalarda. Sovyetlere H A R p A z1• y E d - k tal ı· "M I t f I kanlı zayiat verdırilmiştir. rının yerine ıger ı ar ge ır- O O O UA a .,.llfhı .. 
Sovyet müclafa.881 ·--"yor mek için müşkülat çekecekler- Lmall 

J-~ dir. Hitler, geç kalmıştır. Zıra 1 
Lobdra, 15 (a.a.) - Reuter birlncı Ağuato&ta maret}&l Van P.tkan va V8811,afar6 

&Jansı bildiriyor: Moto"rl:a·· vasıtaıar Kucknenn Leningrada. mareıW T ..... 
Alnian ba, ~Al- Bvon BOck'un Moekovaya ve d .L.HJla• 

:ma.n ileri birıJklertnı. ~ ııa- mareşat van Rendatedttn lire - IJUU •t llH 
lıcintıe Xaradeniz aahilleri~ ceğinı tahmin etmi9tir. 
vardJklariiıı ve bu suretle Ode- vcuttur rans tu•anaca.. sanın te;ent edilmJt bulunduğu- vazifesini müdrik techiza tı mükemmel İki ~ blhJlye edildi me " Ut" ft nu, aynı t.amanda da Sovyet b• 1• • .. .. el Moskova, 15 (a.a) - Dün 

Amerika Reisicümhuru Roo- müdafa~sının garbi Ukraynada ır ikJer yıldırım hamlelen OD1Ul e akşamki Sovyet tebliği: Be~link, 15 (ka.a.) b"ld°'!;r:ı res-
sevelt ile İngiltere ba§vekılı YJkılm~ ba3ladığını iddia et - Jma acaklarch 14 Ağustos güniı kıtalan - mi bı~ ayna tan ı ırı ı~o~:. 
Churchill arasuıda vukll balan} mekteqi_r. )'I Y r mız Beyazdenizden Ka.radeni- lngıltere ve Sovretıer bırlıği 

Sonu .. ,,,. s IOtun 1 de)) - <'i'onu uy 1 e&iblft l- • r: r A.Z~N :- (Sonu aayfa 3 ıütun 5 de) (&onu Hyfa a autun ' da) 

~me.kli General Kemal Koçer 1 J-=--:-----
r~r~=~~r~$~:;~;;, ~E~:;.s~:,4~r~~ sMıllı Sel Ankara Sanat 
da çapı, menzilı ve teS<n buyu- kınenın vennıınden muessırdir. J • • ı 
'devirmek kudreti bahşetmişti. makine, beşeri başansı arttı
Harp sonu çalışmaları ordula- nr; fakat, başarı kudretine de 
rın moNSrize edilmesi gayesini bir had çizer. Sevk ve idare, ) • f"k S d 1 b b dd d 
güd.nıüştü. Ancak, burada bü- makinenin çıkardığı zorlukları ) Başvekıl Dr. Re ı ay am ~ era. er .ca. e e 
yük güçlüklerle karşılaşılıyor- yenm~yi .~ilmelicl!r .. E.rin bütün loplanmış olan halkın sevgı tezahürlerı arasın- ( 
du. takatıle ozenmesı gıbı komuta- da müesseseden aynfdılar ( 

Muharip, bedeni ve ruhi ter- nın aşCn dileği de makine ka- .. . . . 
biye ile yükseltilir; makinenin (So•u sayfa 2 alltun 2 de) Ankara, 15 (a.a.) - Milli gozluk, mot~r, el~ktrıkçılık, 1 

Şef Reisicümhur İsmet İnönü galvonap1astı, tesvıyecılik ve 

Bir Tu .. rk anasının Maarı'f Yakı'lı'mı·zdan rı·cası bugün saat 15.ao aa yanla- diğer atö1yeıerini birer birer 
nnda Maarif Vekili Hasan gezmişlerdir. Burada çalışan 
Ali Yücel, Teknik Tedrisat san'at okulu ve öğretmen 

H tt • t• d k J •k• Müdürü Rüştü Uzel ve Ge- kısmı talebeleri ile staj yap- ( aya a ıs JDa SJZ 8 mJŞ ) ) nelkurmay Talebe Müfettişi makta bulunan ve ilerirle mü ( 

k • ~r. Müh. Yarbay İhsan Ak- hendis olacak genç subayla-
ÇOCU Ju duJ hır ana soıay olduğu halde erk~~ rı.mızın i~ıerini ayrı ayrı ~e~-

san'at okuluna gelerek mu- kık buyurmuşlar ve her bırı-
essesenin demircilik, maran- (Sonu sayfa 3 aütun 6 da) 

Alacağı ikramiyeyi alamayınca öksüz iki yavru sile ,....... ,....._.. ~.~...-.........._ 
çok müşkül bir vaziyette kaldı ve her şeyden 
evvel yavrularından btrini okutup yetiştirmek

ten başka bir şey dOşOnmiyor 
:Aşağıdaki mektubu aldık. 1933 doğumlu çocuk yaşta iki 

Bir kelimesini değiştirmeden kızımla. kaldım. Başımızda ne 
aynen ~yoruz: himaye edecek, yol gösterecek 
"Eşim lamail Hakkı Erkan bir erkek ve ne de hiçbir taraf

İhegöl belediye sıhhat memur- tan beş paralık bir varidatı -
ChW'ChilJ Uc yapqgı müiikattan sonra Almanlann tekrar ııücu- luğwıda i k e n kanserden mız yoktur. Dünyada biricik 
muna maruz kalan Aınerilm CümhurftıİSi Roosevelt'in bir 13.4.941 tarihinde vefat etti. dayanacak varlık olan eşimiz 

tatil anında alınrm~ resimlerinden Birisi 1929 doğumlu ve diğeri aylarca süren ıztıraplı ve mas-
~ =z ı raflı bir hastalık devrinden 

istanbul b .. lediyesi garip bir 
t e-k 1 i f 1 e k a r ş ı I ~ ş t ı 

ruın edilmiş milletlere bu hak- mahrumiyetini ileri sürebilir, 1 başka milletleri kendi sevk ve sonra ve Sıhhat ve İçtimai Mu
~nın geri verilmesini istiyor- bazı havali üzerinde plebisit idaresi altına almak istemek _ avenet Vekfileti celilesinin te-

a._r ki bütün bu davada hod- isteyebilir. Bu onun hakkıdır. tedir, çllnkli Almanya esaret davi için gösterdiği çok derin Ankara Avukatlarından ve 1 !=k addedilebilecek hiç bir Yukandalti prensipleri ihlal et- 1 altına aldığı milletlere haklarını ve şükrana değer şefkat ve Manisa Mebusu B. Refik İncc- I ,-----·-----......,, 

iki avukat, hiç kimseye kefalet tahmıl 
etmeden belediyeye 8 milyon liralık 
varidat bulacaklarını idia ediyorlar 

A.ınerik~~~.tur. İngiltere ile mez. Fakat. Avrupa ve Afrika- 1 vennem~kt~ir. 1 muav
1

enetlerine ve Bursa Sıhhat nin kardeşi H8.mid İnce ile İs
Yesi ve tali unya efki.rı umumi- yı sevk ve ıdare hakkı ve Av- ı İşte şımdı Alman diplomasisi ve çtimai Muavenet müdürü tanbul avukatlarından Suad 
daha temiz h karşısına bundan rupanın içinde iki yüz milyon bu manevraya mukabele etmek Bay doktor Ali Kemal Sargu- Tahsin bundan -bir müddet ev
kuvvetli bir ;e . bundan daha Alınan çütçisine yetişebilecek ve kendisini bu zor mevkiden tun müşfik yardımlariyle yapı- vel Dahiliye Vekaletine mü-
lardı. azıyette çıkamaz- büyüle imnaratorluk tesisi ar- kurtarmak. vazüesi karşısında lan dikkatli tedavilere rağmen racaat ederek, İstanbul beledi _ 

~· d" b"'t zusu müttefiklerin davasında kalıyor. Bızce Alman muka-ı iki yavrumla birlikte göz yaş- vesini geniş bir mikvasta ala-
Al~:yıa.da,u r

0 
.... nnıteeseıe şudur: görülen belılğat ve insaf ile ~lesini~ ~n muvaffakıyetli şek- lan ve matemler içinde bıraka- kadar eden bir teklifi ileri sür-

. ı:.u l'e ve Ame- müdafaa edilemez. lı İngılizlerle Anıerikalılan rak ufulü üzerine zaten pek 
tıkaya karşı ayni sil&h il Açıkça görülüyor iti İngil- kendi sözleriyle yakalamaktan az maaşlı bir memur ohnamıza müşlerdir · 
kabele edebilecek ıni? Oe mdu- tere ı"le Amerika bu beyanna- ve onlar bu beyanatı reddoluna- göre §Cfkatli hükiirnetimizin Bu iki zat Dahiliye Vekaleti -
~Birmilk~lıştltoprak iste~em. B~: meden s9nra Almanyayı şu cağı ümidiyle sırf gösteriş için çok kıymetli yardııitlariyle bir- ne yaptıkları resmi bir müra -

a e er~n rejimlerine ka- vaziyette bırakmak istediler: yapmışlarsa kendilerini ric'at (Sonu aayfa 2 aütun 6 da) caatla İstanbul belediyesinin 
rı~8;.lll ve .hıç bir milleti nza- Bundan sonra harp devam et- edemiyecek bir mevkie sokmak ------------ varidatını her sene 8 milyon li
~ı hılafına ıdarem altına almak tiği takdirde cephelerde ve cep- tan ibaret olabilir. Almanya da ...... M4"4tette41.-.IM .... H ra arttıracak mektum bir vari-
15~.e~~.,, . diyebilecek mi? he gerilerinde ölüm tehlikesiyle ayni Hak ve a~alet P;~nsiplerine Cebinizdeki ten• dat bulduklarını iddia etmişler-
Görliluyor kı dediği dakikada karşılaşan bütün insanlar ni- taraftar oldugunu ılan etmeli dir. 
harp bitecektir. Fakat Alman- çin bu ıztırapları çektiklerini ve bu esaslar dairesinde sulh bel paraları Bu varidat gayet kolaylıkla 
ya bunu söylemeyip radyolan düşündükleri zaman gözlerinin masası ~a. o~~y~ hazır tahsil edilecek ve halka hiçbir 
ve matbuatı vasıtasiyle mütte- önünde Almanyayı bulacak- b~lundu~u bild~nn.~~r. ÇUn-1 % 6 ~ Faiz Getiren yeni ~fet yüklemiyecektir. 
fiklere sövm.ette ve riyakarlık.- Jar ve kendi kendilerine §U ce- kil hakikaten hUsnu ruyet sa- B 

1
. r Bu varidatın şimdive kadar 

larından bahsetmekte devam e- vabı vereceklerdir: bibi iki taraf için artık kan mektu.m kalmasında hiç kimse 
derse. manen çok zayıf bir Çünkü Almanya baaka mil- dökmeğe devamda sebep kal- TASARRUF BONOSU nin bir meeuliyeti yoktur. 
mevl:ie düıter. !etlerin topraklarını zapetmek maml§tır. ile Seferber ediniz Çünkü hiç kimse şimdiye ka-

Almanya IDUatemlekelerden iatemektedir, çünkt1 .Almanya Büaeytn Vahid YALÇIN 1 80.u •yf• a alltun 4 de) 

Pirir ca azami 
satış fiatı 

t sbit edildi 
Ticaret Vekaleti

nin tebliği 
Ankara, 15 (a.a.) - Tica

ret Vekfiletınden tebliğ olun
muştur: 

29 sayıl koordinasyon ka
rarının birinci maddesile Ti
caret Vekiletine verilmiş 

(8orıu sayfa 3 aDtun 4 de) 



VENl SABAH. 

J 
Beykoz fabrikasında asker postalı imalinden arl.an1 yamın 

rı 
ıı.13lrefulardan, ikinci ne\i köseleden, mevcut makineler sayesin· 

·de köylüıırliz, fakir halk ~ulüan ii'İn ucuz ve daya.nıklı ar
~ imali mümkündür. 

Dün bir toplantı 
yapıldı 

-->Hl«--

Şimdiye kadar 
hiç görülmemiş 
dereceyi buldu 
Tutulan istatistiklerden mem-

Dün de 18 ihbar 
yapıldı 

-"'"-:. f Yazan: Saraç Tayyip Fikri Yorulmaz 1 
Fırıncılar Cemiyeti ta.rafın

memleketimizde makineleştik - dan börek, yufka, simid ve 
ten sonra bu sanatta çalışan pastacılara yapılan un tevz.ia
bir çok san'atkar işsiz kalınca tında yolsuzluklar olduğuna 
derhal saraçlığa akın ettiler. dair yapılan ihbarlar üzerine be. 
Askeriye saraciye işlerinde sa- lediye ve Toprak Mahsulleri 0-
raç, kunduracı, terlikçi işçilerin fis müdürlükleri tahkikata gi
den bir grup teşekkül etti. Böy- rişmişlerdir. Dun Toprak Mah
le bir işçi hücumu karşısında sulleri Ofisinde bu hususta bir 
bulunan saraCiye müteahhitleri toplantı yanılmışbr. Toplantı
ve madrabaz usta başıları dcr- ı da belediye iktısat müdürü 
hal işçi yevmiyelerini asgari bir Saffet Sezen. Toprak Mahsulle

Dün de 18 ihbar yapılmıştır. 
941 enesinin başında soğuk 

bir 'l§ glinü idi. Süleymaniyede 
soka a kaldırıma oturan yalın 
ayal nandalina satan bir kız 
cocu~ gözüme ilişti: Kız yalın 
ayak JZme hastalanacaksın sa-

1'a a) rkabı alacak kimsen yok 
mıı? edim. Babam yok annem 
var a. ;ıkkabı alacak paranuz 
yok ddi. 

Yru1.e böyle bir gün Fatihte 
7 - 8 yaşlarında bir çocu,,,<7un 
yalınayak titreye titreye gezdi
ğini gördüm. Aramızda bunun
la ela ayni şekilde bir muhavere 
cereyan etti. Bu da. ayakkapla
rının giyilemiyecek derecede 
yırtık olduğundan bahsetti.' 
~ Şubat ayının güneşli bir gü
nünde Be.yazıt camiinin soğuk 
tt:.aşları uzerinde 8 - 10 çocuğun 
';yalınaycık oynadıklarına dik
kat ettim. 

Kış günlerinde bize günün 
havadislerini koşarak yetiştir
meye <;alışan küçük gazete sab
cılarının bir kısmını yalınayak 
görmek az can yakıcı manzara
lardan değil midir? 

Halbuki: Milli Şef•miz büyük 
lnönü Basvekaleti zamanında 
köylüleruniz için ucuz ayakka
bı yapıJmasını Sümerbank u
mum muaürlüğüne irşad yollu 
hatırlatmış idi. Bunun üzerine 
de Beykoz fabrikasında köylüler 
için .. yarma va.ketadan 150 ku
ruşa dayanıklı ayakkabı yapıl
dığım gördüm. Ve bu malların 
tüccarlar- tarafından vilayetlere 
§evkedilnı.ck üzere alındığını bi
liyorum. Fakat ne ~areki fabri
kanın büyük Şefimizin irşadile 
yapt.Jğı bu hayırlı iş muvakkat 
bir zamana münhasır kaldı. İşin 
arkası gelmedi. Halbuki; halen 
Beykoz fabrikasında asker pos
talı imalinden artan yarma va
Jcetalarda.n. (ikinci nevi köse -
Jeden) mevcut makineler saye -
e.i.p.de köylümüz, fakir çocukları 
iç1n ve dayanıklı ayakkabı ima-
li Vlilmkündür. . 
~ YR!nız biraz himmet ve gay
ret bn hayırlı ve faydalı işi ba
earmaya kafidir. 

Bu sıhhi ihtiyacın tatmini 
karşısınd:ı. fabrika müdüriyeti 
lıclki : "fabrikamız taahhütleri
n\ yetiştırmek iqin imalat ka
pl·~itesin iıı <kabiliyetinin) aza
mi haddile çalışmaktadır. Bu
nun haricinde her hangi bir ta
ahhtt aıtın<L giremiyeceği,, ma
zeretıni ileri sürerek işin için -
den çıkmağa teşebbüs eder. Fa
kat bu mazeret yerinde sayıla
maz. Çünkü; dünyayı sarmış 
bwunan harp ateşi karşısında 
bizden fersah fersah ileriye git
miş olan Amerika devleti fabri
kalarının motörlü faaliyeti 24 
saate çıkarmak gibi kararlar 1 
verdiği halde bizim hfila ~ sa.at 
çalışmamız vakit öldürmek sa
yılmaz mı? 

Memleketimizin iktısadi saha 
sında oldukca mühim bir mevki 
tutmW? olan Karamürsel fabri
kası gece gündüz çalışabilmek 
için iki takım işçi çalıştırmak 
usulünü Renelerden beri tatbik 
etmektedır. Halbuki: Beykoz 
fabrikalarında makinelerde 24 
saatte ancak 8 saat çalışıl
maktadır. Nadiren senenin bir 
iki ayında bir takım ameleye 
c;ift yevmiye verilmek suretile 
14 saat calı~ılmaktadır. Makine 
lerde iki takım amele istihdamı 
Beykoz fabrikasında bir türlü 
tatb ık ediJmemektedir. 

Halbuki; kundura sanayii 

"' " !~~~E~~~~-~ı 
TUrklye Ecnebi 

SENELiK 1400 Kr1- 2700 Kr9. 
6 AYLIK 750 » 1450 • 
3 AYLIK 400 » 800 • 
1 AYLlK 160 • 1100 » 

TAKViM 
HIZJR 103 GÜN '28 AY 8 

1360 16 1357 

Raceb AGUSTOS Ağusuto. 

22 1941 3 
Cumartesi 

QUnıt öOlı (kindi 

10.~ S.11 9.0 Ez.ant 
5.11 12tl8 16.07 Vuatf 

Akpm Yat11 lmHk 
12.00 1.42 8.0CJ Ezant 
19.7 20.50 3.17 Vı.mıtf 

leketimizde şimdiye kadar hiç 
bir vakit görülmemiş şekilde 
kahve bolluğu ımevcut olduğu 
anlaşılmıştır. Kahve fiyatları 
da, bilindiği gibi, ııormaldlr. 
Bundan dolayı, halkın kahve 
ihtiyacı, ziyadesiyle temin edil· 1 
m.i.ş bulunmaktadır. Bu cihet 
göz önünde tutularak h .hve 

Verilen bir ihbara göre Sultan
hamamında Sünbüllü hanında 
Kavafyanın japon bezlerini 
yüksek fiyatlarla sattığı anla -
ıµlmış, tahkikata başlanmıştır. 
Bundan başka Kabataşta bir 
kömürcünün, kömür ihtikarı 
yaptığı ihbar edilmiştir. Ayrıca ı 
Lion mağazasının yüzde yüz ı 
sekiz kar ile satışlar yaptığı 
anla.cıılmıştır Bu manifatura 
müessesesinde bilhassa Organ
di kwnaşları bu suretle satıl
makta idi. İhtikar maznunları 
Cii.mhuriyet müddeiumuıniliği
nene verileceklerdir. 

hadde indirmeyi kendileri için ri Ofis umum müdür muavini satışlarının kayıtsız ve şartsız 
bulunmaz bir fırsat telakki et- Halid ve esnaf mürakiplerinden serbest bırakılması mukarrer
tiler. Bu suretle elinin emeğile Ferid Cemal hazır bulunmuş - dlr. Ancak bu mevzuda vatan
geçinen bir çok usta ve işçi ma- tır. Toplantıda yolsuzluk iddi- daşlara da düşen bir vazife var
işet temin etmek hususunda asında bulunanlarla Fıncı- dır ki lüzumsuz yere fazla k.ah
darlığa düştüler. Halbuki Bey· lar Cemiyeti Reisi çlinlenmiştir. ve idhar ederek bazı açık göz
koz kundura fabrikaları muaz- Neticede yolsuzluk iddiaları fıerin fırsattan istifadelerine 
zam makinelerine tam bir hız doğru bulunmamak ve bunun imkan ·bırakmamaktır. Diğer KarJmandak• 
vererek 24 saat çalışmağa baş- bazı zaruri sebepler dolayısiyle ta.raftan bu bolluk çaya da. l 
larsa hem ustalarımız, işçileri- meydana çıktığı anla.şılmıştır. şA.mildir. Son zamanlar da Mer- •h • k"" h"" d• . 
miz işsiz kalmıyacaklar, hem Şikayetei esnafın, şikayetlerini s~.e yeni ve mi~lıi!ll bir çay P.~r- J İl af a ISeSJ 
de fakir halkımız papuçsuz gez- önliyecek tedbirler alınmıştır. tısı daha gelmiştir. Çay ımu • 
miyecek. Şüphesiz fabrikada Simidci, börekçi, yufkacı ve varedatı devam etmektedir. Bavul ve çanta ihtikan su-
aza.mi istifade temin etmiş ola- pastacılar tarafından seçilen 4 - çundan asliye ikinci ceza mah~ 
caktır. murahhas un tevziatını idareye z .., ,.. k kemesine verilen Karlma.n. ma 
Ayakkabı san'atinin Türkiye- '1llemur edilmişlerdir. Fırıncılar l C!. - u aşı . ğa.2Ja.Sl müdürü Santiyago ile 

de vaktile ne derece ileri gitmiş Cemiyeti Reisi tevziat işinden tezgahtan Kosta.ntin ve çanta 
olduğunu şurada kısa bir misal alınmış ve bu suretle yeni bir . . taciri Ça.minin muhakenıeleri-
TIP. anlatayım: formül bulunmuştur. ~tresmın kocasmı yara- ne dün de mevkufen devam e-

1310 senesinden 1326 senesi-~ 1 'ayıp kaçdtysada çok dilmiştir. 
ne kadar Yanbolulu Ahmet ve M ht k. ed k r d Müddeiumumi nı.ütaıeasım 

U e 1 r geçm · en ya a an ı söylemiş, suçluların tecziyesini 
biraderi Mehmet klaptanla iş-
lenmiş yalın kat balo terlikle- Tahsildarlık yapan Ali Ev - istemiştir. 
rinden her sene otuz bin ile elli b 1 a-n ç osu ren adında birisi, evvelki gec~ Müteakiben suçlular müda-
bin çift Amerikaya göndermek boşandığı karısı Haticeden 10 faal.anın yapmışlardır. Muha-
le 'd'l B t . 1 b ti ş· k Adi n"'•şındaki kızı Aynuru almak keme karar irin talik edilmiştir. ı ı er. u acır er u sure e ımdiye adar iyeye "" !f 

hem Türk san'abnı yeni dün -[ er·ııen muhtek·ırler 338 'ı üzere Kızıltoprakta, Kuyubaşl Vekalet 284 muaJJime 
yaya tanıtmış oluyorlar, hem V sokağında 48 numaralı evine 
de memlekete azami istifade te- buldu, beş kişi sürgün gitmiştir. Fakat Hatice kendi· teşekkürler ediyor 
min etmiş bulunuyorlardı. edi I~ >İ sine kızı vermediği gibi, Meh- Maarif Vekilliği tarafından 

Merhum Bay Mehmedin oğlu med Ali adindaki aşıkı da Ali 284 muallime gönderdiği birer 
Beyoğlunda Geyikli apartman Milli korunma kanununun Ereni bahçede bıçakla yara.la.. teşekkürname bu muallimlerin 
sahibi idi. Yanbolulu merhum kabulüne Temmuz sonuna ım:ı.şbr. Mehmed Ali, kamayı iki sene müddetle mümeyyizlik 
Bay Ahmet ve Mehmedin mem- kadar İstanbul adliyesine Alinin sırtına saplar saplama.z vesair maarif hizmetlerinde 
lekette açtıkları bu san'at çığ - 338 ihtikar hadisesi veril~ kaçmış, yaralı kamayı kendi gösterdikleri semereli çahşma-
rında kundura imalatında Bey- miştir. eliyle çıkanp karakola. kadar ları vesilesile teşekkür edilmek-
koz debagat ve kundura fahri - Bunun 61 tanesi beraetle, gitmiş, bayılmıştır. tedir. 
kaları anonim şirketi büyükleri 164 tanesi de mahkiımiyetle Fazla kan zayi eden Ali Nü- j 
ve heyeti idare erkanı mem.le _ neticelenmiştir. Geri kalan mune hastahanesine kaldırılmış ki ce)ep ihtikar• 
ket san'atkarlarını toplayıp fab kısmı henüz derdesti rüyet~ ve vak'ayı müteakip kaçan Meh 
rikalannda geceli gündüzlü ça- tir. met Ali de dün sabah vakıa.· dan tevkif edildi 
ltştırsalar memlekete azami fa.- 164 mahkfu:niyetten de 135 Iannuştır. 
ide temin etmiş olunacağı gibi tanesi tasdik olunmuş ve ======================== 

derhal infaz edilmiştir. Bu- 1 l b l B /, d 
vatana hizmet edecek g,enç ve nun 5 i sürgün, 12 si hapis .IS an U e e ige-
gürbüz kollar yefüıtiren fakir ve geri kalanı da para ve i • b • t ki'~#. 
halka giyeceğ·i uzun ömürlü ve sed cezasıdır. S gBTlp lr 8 IJ • 
sağlam ayakkabı temin etmiş ~~~~~~~--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ / ı. l f 
olurlar. Bu suretle memleketin yeti idaresinin bu husus üzeri- e .ttBrŞl BŞ l 

Mezbahada celeplik yape.n 
V<>mal ve ortağı Artin, Fiyat 
murakabe komisyonu, Kara -
man etin toptan 48 kuruş fiyat 
koymu~ken 52 kuruştan sat -
mışlar, dün de adliyeye verile -
rek asliye ikinci ceza mahke -

mühim bir derdi halledilmiş o- ne dikkat nazarlarını çek.meyi 
lur kanaatindeyim. memleket borcu bilirim . 

Binaenaleyh; fabrikanın he- T. F. Yorulmaz 

'!tl<ıf tarafı 1 inçi sahifede) mesince tevkif edilmişlerdir. 
dar bunun farkına varmamış- Muhakeme, borsa. komiseri 
tır. Dahiliye Vekfileti entere • Kadri ile Kemalin şa.lıid sıfa -
san bulduğu bu teklifi 1sta.n • tiyle mahkemeye celbi için baş 

H A R P V A Z ·• y ET 1• bul belediyesine bildirmiştir. Jm bir güne bırakilinıştır. 
belediye vaziyeti tedkik etmek ====c ============= 

M t • • ı · • t 1 ~~kat işin şayanı ~at nok- JI · 1 o or u vası a ar !~hete~ap;~!DH=~ 'fı:a Haberler_ 
( Ba;ı tarafı Blrlnei ııayfada) manı hava filoları. olduğunu öğ.. belediyesine bu mektum. varida.- • 

nunlarında saklı kudretten öte- renmişti. tın ne alduıfun.a. dair hiç bir if- * iç ve dıt tiearet müdürleri -
sini elde ettiremez. 1936 tarihli askeri bir Alnı.an §8.atta bulunmaımalarıdır. Bu Ticaret Vekili Dış Ticaret Dairesi 

Bundan ötürü, motörlcştiril- mecmuasından alarak bir mec- iki zat varidat hakkmrlaki fi . reisi Cahid ile iç Ticaret Umum Mü 
miş veya makineleştirilmiş bir- muamıza geçirmiş olduğunu şu kirlerini ancak belediye ile kat'i diirü Celal, dün de Mmtaka Ticaret 
liğin komutanı, makinenin cümle dikkati çekmektedir: bir mukavele ile bağladıktan Müdürlüğüne gelerek can işleı:- üze-
fenni kabiliyetine ve icra kudre "Makinel~tirilmiş birliklerin sonra. söyleyeceklerini bildir _ rinde meşgul olmuşlardır. 
tine bağlı kalmak ıztırarında- sevk ve idaresi meselesinde Rus nıişlerdir. Avukat B. Hamid * lı Bankası Umum Müdül"ü -
dır. askeri edebiyatının kararları da. İnce ve Suad Tahsin bu sekiz tş Bankası Umwn Müdürü Sadettin, 

Makineyi kullanan, onun çer- bir fikir verebilir. Rusyanın milyon liralık varidatın muay- Ankaradan şehrimize gelmi~tir. U
çevesi içinde tıkılmıştır. !şte bu makineleştirme vadisinde önem yen bir nisbetini belediyeden is- mum müdür, bir müddet şehrimizde 
vaziyet, başarış inlkanlarını li ve muvaffakiyetli savaşmala- temektedirler. ,. kalarak tetkiklerde bulunacaktır. 

daraltmıştır. Komutanlardan a· rma rağmen, Rus mütehassıs - =-:;:;;;-=================================================== 
ranan ödevler çok geniştir: Sü- ları şu inandadırlar: 1 p 1 h k A ı· "" 
varinin ataklığı, piyadenin da- Zırhlı va~ta~a7, ha~t~ kulla- \ ,,,.- u sa te ar ıgı 
yanıklığı, topçunun ve istih· nanların çogu ıçm bılınmeyen 

kamcının teknik bilgisi! bir mevcudiyet ifade ederler!,, ----------------illiilı-
Makineli bir birlikte sürat, Bu güçlük, teknik ı::ahada.dır , 

ötekilere nisbetle yüksektir. Bu ve Almaı:ı. ordusu, bu güçlüğü Damga matbaasında 10 bin liralık 
kendiliğinden iş görme, düşü- yenmek 1çın yıllarca savaf}tı ve • 
nüp taşınma ve karar verme ka- muvaffak oldu. Asıl zorluk, sahte pul basarak pıyasaya SÜren 
biliyeti ister. Komutanlık\ bü • tankların istihdamında idi. - k• • • hak • b ..,, 1 d 
tün bu güçlüklerle savaşmak Tank, yollara bağlı değildi. A UÇ l§IDID mu emesme B;paD l 
mecburiyetindedir. razi otomobilleri de yollar dı- ----· -----

Motörlü tasıma ve savaş va- şında yürüdükten sonra arazi 'ikinci a~ır ee:ı:a mahkemesi dün DünkU muhakemeye, Pandell 
sıtaları, cephe mevcudunu azal- müşkülatına galebe ~alındı. sabah, Devlet Damga matbaasında ile Nazmı gelmeml.şti. 
br fakat bizatihi bir kuvvet İki yıldanberi motör, ordula- vuku bulan 10 bin küsQr liralık 
te~in eder. Bu teşekküllerde ra muvaffakiyetler temin etti. bir suiistimal hidisenlnln muha· her ıeyi, en ufak tefenüatına ka-

Maznunlar y.;akalandıkları nman 

yürüyüş kolları uzundur. Muha Rus topraklarında cereyan eden kem~ine başladı. dar itiraf ettikleri halde mahkeme 
rebe fli güçleşebilir. Muharebe harekatın ilk safhalarında mo- Vak'anın suçluları Uç kişidir. de inkar etmitlerdir. 
vaziyeti haricinde de çalışmak törfü ve zırhlı vasıtalar, gene Bunlar Damga Matbaası i§lerı me- Hilmi ııe Ethem, hiç bir şeyden 
mecburyetleri büyük yorgun - en büyük mevkii kazanmışlar- 'muru Hilml Erşen, matbaanın haberleri olmadıiını, .makini$t 
luklar verir. Zırhlı ve motörlü dı. Üçüncü safhada, yani ordu- ·makinisti Mahmud ve zamk usta- Mahmut ile Hilmı tarafından mat
birlikler komplikedirler. Muha- !arın büyük kısımlarile karşı- ıı Ethemdlr. Okunan tahkikat ev• baanın kollekeiyonundan çalınan 
rebe icaplarına göre istihdam- la~bğı bu vaziyetlrde, motörlü rakından anlaşıldığına göre bun- ve bilAhare Holanda hükOmetinin 
ları bir' meseledir. Burada an- ve zırhlı kuvvetlerin ayni ehem lardan Hilmi Erşen diğer lkiilla Türk pullarına birer ni}mune iste· 
cak devamlı antr~nman muvaf · miyeti muhafaza edip etmedik- birteıerek 125 liraya bir zımba ma 
fakiyet vadeder. j lerini anlamak için harekatın kine11i almıı ve matbaadan çaldık-

Bu birliklerin muhtelif sınıf- inkisafına intizar zaruridir. Her lal"ı tabaka tabaka pulları zamklı· 
lar arasında istihdamı da ~ok halde silahın zırha galebesini yarak bu makinede zımbaladıktan 
mühimdir. Aradaki münasebet- kabul etmek, isabetli bir karar- aonra pul baylı Pandeli, Nazmi ve 
ler orta.ya bir çok meseleler çı- dır. Vazifesini müdrik ve ifaya Bakı vasıta.sile piyasaya aürmüı-
karmaktadır. kadir, teçhi:iatı mükemmel, ye- ferdir. Teeblt edildiğine göl"e mu· 

Sulh devrinin pürüzsüz akıp ni metodları benimsemiş birlik- nunların bu şekildeki sahtekar~ık· 
giden talim ve terbiye ve tatbi- ler, yıldırım cümleleri önünde ıarı 10 bin küaOr lll"ayı geçmiı ve 
katlarında motörlü birlikler yılmayacaklardır. parayı aralarında pay ederek ev 
az teminat veriyorlardı. Bu Diğer taraftan, arazi ve mev- sa.tın almıııardır. 
silahın harpte kullanılma - simin güçlüklerine hakim ol - Hilmi Erıerı, Mahmut ve Ethem 
sı hakkında muteber bir mak, bu birlikler için imkansız mevkufturlar. Pulları bilerek •-
mikyas. düşmanın ateş te • gibidir. O sebeple, Rus orduları 
siridir. Bu hayatı hazarda ya- vakit kazanabilirlerse, arazi fe 
şatmak güçtür. Manevraların dakarlığına katlansalar da, ni -
verdiği derslerde zırhlı ve ma- hayet kat'i müdafaaya imkh 
kineli kuvvetlerin en büyük düş , bulabileceklerdir. ... 

tın alıp süren pul bayii Baki, Pan• 
deH ve Nazmi de 11.ayıi frnevkuf· 
t1',.ı:lar. · 

ımesi üurlne baı:;ılan pulların kJi. 
§elerl kullanılmak sureille gi::ı:llee 

yerine konulan kolltkııiyon mese• 
le&inin Hihniye ait olduğunu söy· 
ledl ve dedi ki: 

- Zımba maklneıini ben aldım. 
Fakat niyetim, AnkaNıyıı taşına· 

cak olan math.aa ile gi1;memek ve 
burada kararak zımbah defter imal 
etmekti. 

Fakat makineyi aldıktan 15 gün 
sonra hldiae meydana çıkarılarak 
yakalandık. 

Neticede )'l'tahkeme Pandeli lle 
Nazmlnin celpleri için duruf'Tlayı 

bafka bir güne bıl'aktı. 

(Başı 1 inci sayfada) 
likte yine elde avuçta olanı da 
sarfetmiş olmamızdan iki yetim 
çoctik ile hayatın pek acı haki
kati ile karşı karşıya geldim. 

Az maaşa. rağmen kanaatli, 
mu.k-tesit, mesut bir yuvanın ev 
kadını olarak yaşamış ve ha
riçte hayatın\ hiç.bir rüzgiri
le karşılaşmamış bulunduğum 
için birdenbire soğuk bir taş 
gibi hissiz hakikat ve hayatla 
karşılaşır karşılaşmaz !}C'~l· • 
dım. Bereket zevcimfa n ıe
mur olan arkadaşlarının ilnz 
ve yardımlarile adil ve müşfik 
climhuriyet hükumetimizin 
bütün diğer memur ailelerine 
oldu.~ gibi bfae tekaüdiye bağ
laması i~in müracaatta hulun -
dum. 
Eşimin hastalığının tedavi

siride çok büyük şefkat ve yar
dım gösterrrıiş olan muhterem 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve 
kaleti celilesi, ve onun vilfı.yette 
çok kıymetli mümessili Sıhhat 
ve İctimai Muavenet m"dü - ı 
rünüıl lfıtufkar delalet.leriyle 
on beş yirmi gün gibi kısa, çok 
kısa bir müddet zarfında yap
tığı hizmet senelerine ve ma
aşa göre hesaplayarak 3017 
No. lu Sıhhat ve İçtimai mu
avenet Vekaleti teşkil.At ve 
memurin kanununun 81 inci 
maddesine ve askeri ve mülki 
tekaüt kanununa tevfikan 1350 
liralık ikramiye tahsisatının 

1 
eşimin memurluğunda iken öl- 1 
düğü İnegöl belediyesi 1941 1 
mali senesi bütçesine konul -
ması emrini verdi. 

İnegöl belediyesi belediye 
sıhhat teşkilatının 3017 nuına
ralı kanununun 36 ıncı mad -

ı desine tevfikan tayin, tecziye' 
taltif ve tekaüt edilmesinin sıh
hat ve içtimai muavenet veka
letine ait olmasından ve ~in 
İnegöl belediyesinde ancak ye· 
di sene memurluk yapmış bu
lunmasından ve belediye müs.~ 
talıdemin nizamnamesinde bıı 

hususta bir sarahat bulunma· ı 
masından balıisle itirazda bu • 
Iundu. Kaymakamlık ortada 
3017 numaralı kanunun 81 inci 
maddesinde çok sarih bir hü
küm mevcut olduğundan mez -
kur tahsisatın behemehal bele
diye 1941 yılı bütçesi.ne konuı- ,ı 
ması emrini tedkik etti. 

Belediye buna rağmen yine 
evvelki mütalea ve behaneleri 
ileri sürerek itiraz etti. Bu su-: 
retle vilayet makamı, kayına -
kamlık ve belediye arasında u- 1 
zun muhabereler oldu. Belediye 
Türk.iye Büyük Millet Mccli- 1 

since kabul edilmiş ve kanuni- 1 

yet kesbetiniş, mer'iyete girmiş 
ve yeni bir kanundaki açık sa
rahate karşı eski bir nizamna
mede sa.rahat bulunmaması 
behanesiyle ve hiç olmazsa bu 
seneki veyahut birkaç sene sav- , 
saklamak ümidiyle Şurayi Dev
lette da va açb. 

Simdi biz bu dava netice.sine 
kadar iki yavrumla beraber 
hiçbir ta.raftan beş para bir 
varidat olmadan adeta ortada 
kaldık. Her şeyden önce hak 
ve adaleti rehber edinen cüm
huriyetimizin çok muhterem 
bir tedkik mercii olan Şfırayi 
Devletin hakkunızı kabul ve 
tasdik etmesinden bir saniye 1 

bile şüphe etmedik. Fakat dün- ı 
yanın bu devrinde hayat şart
larının güçleştiği ve her şeyin J 

çok pahalılaştığı şu zamanda 
iki yavrumla bu hakikatin mey
dana çıkma.sına intizaren ne 
yapacağımı şaşırdım. Heryerde 

1 
olduğu gibi fakirlerin ve kim· 
sesizlerin ana, baba ve hamisi 
olması iktıza eden belediyenin 1 

kendisine senelerce hizmet ettik 
ten sonra ölen bir memurunun 
geride kimsesiz kalıruş bir ka
dın ile iki yetim ufak çocuğun 
dan ibaret ailesinin kanun ve 
cümhuriyet hükumetince mü- ı 
e-.nret haklarını iptale çalışma
ğı şeref bilmesi karş1Smda aciz : 
bir kadının yapabileceği gibi ağ
lamaktan şişmiş gözlerimden 
akan yaşlanma sabrı katık ya
parak ve burkulan sineme 
kimsesiz zavallı iki yetim yav
rumu bastırarak kimsesizliğin 
ve yoksulluğun ne olduğunu bil 
meyenlerin insafa gehnelerini 
ve yalıut sevgili ve adil cüm -
hurivetimizin kanunu tanıma -
manin karşılığllll vermesini 
bekliyorum. 

Sayın gazetenizi takibim sı
rasında birçok dertlilere deva 
bulunduğuna şahid olduğum -
dan uzun tereddütlerden son
ra nihayet derdimi size yaz
ma.ğa karar verdim. Bu ferya -
dımın sayın gazetenize derci· 
ni ve gazeteniz vasıtasiyle sa
yın hiikiımetimizden bu acıklı 
halime bir son verilmesini bek -
lerim. 

İki kızımızdan büyüğü ilk 
mektebi bitirmiştir. Fakir ve 

16 Ağn~s lMf 

Islık 

Yazan : ULUNAY 

Devamlı surette ıslık dinl~ 
meğe tahammül edebilir nıiS1" 
niz? Ben, edemiyorum. Geçe~ 
lerde Erenköyüne gitmek iÇ~ 
geç vak.it Haydarpaşa.dan tıa~· 
liyö trenine bindim; kompartı" 
man tenha .. Gazete ve kitap tO' 
marını açtım; şu kısa meSafe' 
de rahat rahat akşam gazetele' 
rine bir göz atabileceğim. D~ 
ha birinci satırı okumağa vaki* 
kalmadı. Penceresi, kapısı aÇı» 
bir odaya. gürültü ile koşaıl 
r ü z g a r cereyanı gibi vıı.· 
gona bir "gençlik,, fırtınası eS' 
ti. Olduğum bölm e-ye on yediSirl 
den yirmi iki::;iııe kadar altı ye
di delikanlı hücum ettiler. 
Gençliğın bu civa<leti, neş'e

si, gürültüsü, aralarında şali~· 
laşmaları, bir meyzudan lJtf 
mevzua atlayışları, ehemmiyet· 
siz fikirlere şekiller verere~ 
çılgınca kahkahaları <;ok hoştı' 
ma gider. O kuymıv<'.'..n ruhlıt' 
rın, genç, dinç . sağfam, şaJ<l' 
rak tezahürlerine ben de k8"' 
rışmak, bir an için yarını asır· 
lık ömrümü sağdan geri etnıe1' 
isterim. 

- Oo ! burada · yer varmıŞ1 
Şi.ikrü, şöyle otur. 

- Ayaklarını çek. .. 
- A, Saime bak; uyuklayot· 
- Ninni söyleyeyim mi De" 

becik? 
- Hamid! Bir tane nane şe' 

keri ver!. 
- Bitti kardeşim. SonuncıJ' 

~unu Atıfa verdim. 
Bu şapkasız başlarda, bu 1ts· 

vak yeli esen sevimli kafalardJ 
karmakarışık saçlar, gençlil' 
rüzı>"arlarının ne güzel ".CÜ' 
muz,, udur. 

Birdenbire hepsi pencerelere 
üşüştüler. Artık her geçen oıt' 
lar için bir eğlence oluyordu. 

- Ay! Şu basdibacağın çaJı· 
mına bak! 

- Bayana ne dersin? pelC 
mahzun; galiba nişanlısını ka.Y' 
betmiş ... 

- Büyük anne! Boşuna koıt' 
ma.. Daha vakit var .. 

Bu da bitti .. Hep:;i beş dalrikş 
ayıü vaziyeti muhafaza edeıJJe' 
mek şartiyle yerlerine oturdu • 
lar. 

Bu aralık içlerinden sarı.Şı.0 
bir şevtan birdenbire büzüle!J 
dudaklarının arasından ısWd• 
bir hava çaldı. Ah muazzep ço
cuk, ah! Bu da nereden aklıtl3 
geldi? 

Derhal vedi ağız birden bil' 
züldü. dudaklar bir araya toP" 
landı; bir ıslık bandosu başla· 
dı. Kendi kendime: 

- İnsaallah ! Şinıdi bunda.Jl 
da sıkılırlar. Başka bir eğlence 
bulurlar! diyordum. 

Ne münasebet! Artık be! 
§eyi unutmuşlardı. Bundan o 
kadar büyük bir zevk alıyor· 
lardı ki perdeyi gittikçe yüksel• 
tivorlardı. Dudaklarından fır• 
layarak kulaklarımı tahriş e
den çığlıklar her ton değiş • 
tikçe sin.irleriıne birer iğne gi· 
bi batıyordu. 

Şimdi hepsine birdenbire bit 
sükunet gelmişti. Sanki ıslı1' 
bu genç sinirler üzerinde bit 
"müsekkin,, vazifesini görü · 
yordu. 

Paketleri alıp öbür komps.t· 
timana gitmekten başka çare 
bulamadım. 

Dün sabah da çalıştığım o· 
danın yanındaki koms:unun bah· 
çesinde bir ıslık konseri başla· 
dı: Sustunnağa hakkım olma· 
dığını düşünerek. bir saat da
yandım. Fakat bir kelime ya· 
zamadığım beyaz kağıdın önün· 
de fazla beklenıeğe tahammül 
edemedim. 
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Pencereyi açtım: Bahçt::d~ ne 
bir genç iskemleye uzanmış, iki Un 
elleri cebinde, yukarıya doffe:rt! 
mütemadiyen bir ıslık fiskiy~ı 
üflüyor. ma 

ğın 
net 
Yal 

- Oğlum, evladım .. Nefes!rıe 
yazık değil mi? Biraz ara ver· 
sen hem sen dinlenirsin. hettt 
ben!. 

Makul bir gençmiş; ccvaP 
vermedi; fa.kat ıslıi!'ı kesti~ 

Islık<;ılar ! Kendiilizi zorl:.t 
papağan seviyesine indirnıeyi· 
niz. Ve dünyada sinirli ad:uxı.· 
lar da mevcut oldn!!mıu li'ıtf ctı 
unutmayınız!. ULUNAY 

!!!!!!!~!!!!!!!!'!"!!~!!!!!!~~!'!"""""~~~ 

kimsesiz çocuklar hakkındı\ 
sevgili hükılmetimizin göster· 
diği himaye ve atifet eseri oı~· 
rak leyli meccni olarak mekteP 
lere kabul edilmekte bulıındtı· 
ğu şu sıralarda hl~ değilse btl 
yavrumun öğretmen okulu ve-
ya buna. benzer bir mektebe ka· 
yıt ve kabulü hususunda s.ı· 
yın Maarif Vekaletinin dikk!lt 
nazarının da celbedilmesini hür· 
metlerimle rica ederim. 

İnegöl belediye sıhhat menııı
ru ölü İsmail Hakkı Er!.:atl 

eşi N~e Erkan 

par 
sip: 
l'ın: 
Un 
illa 
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r-----~~~'l ( 'fi .. )n----ı 
-( K _ ~L-.~ _1 \...._T_L ___ F ____ .J _____ ..__E_ ... ~ _He_r_s_a h_a_h .. -1, 
~ 11 • Tefrika No. o3 Ruzvelf Corcil Pirince azami Mı·ıı-ı 'lzmitin oruçlu llö .. 
'.Nihayet o hale geldi ki ilk elleri ~ m·u··ıa" ka' tı ' satış fı·yatı Parti genel sekre- Şef yü_Ro~~: Af::us:lJa!a 
bile yapmaklığıma imkan kal- kınıdalti kanaati değişmemiş o- f ı · • • b • f b ı · ... • • 
=~. :~ .. : d:0~~~ ~~~.e.1 r= mülôkat (~~~y~ in:'!a':.':i.ı~:la olan salô.~te\~::~=~- er ıoınm ır e 101 Ankar!l Sanat Ka~:! n:!a.1"!usWa 
bettım. Artık sonlara doğru sana ?,n b!-iyük Yardımını ceste mühim akisler tevlid etmiş uzun leket dahilinde pirincin önümüz Ankara, 15 (a.a.) - C. H. Okulunu dayı, benden 13 Ağus-
muhakemeden eser kalmadı ce_::ıte oder:ı:m ve emın· ol kı" yap- mütalea ve tefsirlere yol acmış- deki mahsulün idrakile birlikte P. Genel Sekreterliğinden t b . b kl 
M~kine gibi hareket ediyorum.: tığın ulüvvücenabın alb.nda tır. Bu mühim mülakatın muh- mer'i olarak müstahsil mınta - tebliğ ohm.muştur: .ziyaret ettiler os çarşam a günu cevap e ec 
Kun para çıkarsa a:tmaca gibi kalm telif memleketlerdeki akislerini kala.nnda azami satış fiyatı aşa önumüzdeki ders yılı için diğini vazıyorsun amma, hem 
·atılıyor, kendi elimeo kuvvetli F" Böyle yapmayıp da hülasa edilmiş bir halde aşağı- ğıda gösterilmiş olduğu veçhile C. H. Parti.sinden yardım is- (Baş tarafı 1 inci sahifede) mektubun elime geç değdi, hem 
çıkıyordum. Böylelikle vere ve- :se ~r- Dilfikara açacak olur da sıralıyoruz: tesbit olunmuştur: tiycn talebeler tarafından va nin çalışmalarındaki başarı de sıran anc k bugün geldi; o ... 
re sa.balı oldu ve son defa cüz- be iı bir şey demez, fa.kat 1 _ Bursa.da karakılGık nevi dolayısile memnuniyetlerini nun için c vabımın üç gün ge· 
danav el attığ;ı;m zaman bomboş ka;be.0~°fş ~=da· ;:,_e'!gısk.iiını!11! Amerikada: 35 kuruş, Kastamonuda ınare- ~~n~ıa:aş=:a~~u~: talebeye öğretmenlere ve mü cikmesini işlerimizin çokluğuna 
old~gunu gordiım. Kumarha- te :1.-1,AU Nevyork, 15 (a.a.)' - Nev- telli nevi 30 kuruş, Antalyada essesenin mi.idürüne ifade et- bağışla. Bilirim, bütün kar• 
~.en .. ın sah.i.bi vaziyetimı· .... -ıadı. rcih ediyorsan bir an evvel york Times gazetesine göre mü . 29 k S h bundan sonraki müracaatla~ mişlerdir. Üç saatten fazla de.~lerin Türk köylüleri gibi 

uuı • karar ver ki ben de üzüntüden laka.t yeni bir devrin başladığı- mısır nevı uruş, ey an ve hakkında muamele yapılnıı - süren bu ziyaretten sonra, temiz yüreğindeki mfetin ,.e ~::-ne yuz liralık fiş getire- kurtulmuş ve rahat bir nefes na işarettir ve bu devrede birle- Maraşta. yerli nevi 27 kuruştur. yacaktır. müesseseye gelen Başvekil ııcfkatin de engindir ve bu ü~ 
B - almış olayım. şik Amerika cihansümul mahi- 2 - Bu fiyatlar, fabrikada Dol tor Refik S"ydam ile be- g-iinluk gc-eikmeyi hos gürece· f~ b egim, dedi. Belki ufak Bu idaresiz adamı daha faz- yeti haiz bir bliyiık devlete dü- celtiklenmiş, parlatılmış unsuz raber, kendilerini görmek nr ğmden eminim. Sonra düşün 

u B' f ~e_rmaye yaparsınız . la oyaiamağa lüzum yoktu. s.·en mcsı!frıctleri deruhte et • pirinc·n çuvalsız olaralr bir ki- 'ftJI Pyı·yete gı·ren zu ·u ile cadd \.·e toplanmış J-i, elimizde OlJU topu dört say-ın ~~ılı~ lirası kaybeden :-. Eniı.ı.tecı"g>·ı·m, dedim. Ver"'- J b losunun azami fiyatlarıd:r lVl- fa ,·ar·. nı al l rı'ı11· de, tefı'i-ad::ı.ın yuz lira 1·1 b" - .,, "'- mektedir. Dünyanın maruz u- 3 B k 1 d · "h olan bü"ük hallr k:ı lesinin 
1 ki? F k t k e ne yapa ·lir c~~un cevapla seni çok mü~- lunduru korkunç mücadelede - u mınta a 'r a J&Ll - içt n gelen say~ ve sevgi te- kaları,ıı da, ic haberini de, dış 

b . ... a a umar öyle müdhiş k.ill mevkide bırakacai?'ınıı bı·- ~· sal olunan diğer nevilerin ye Ja"' yı·haJar ~ haberı'nı· ele, o· kuyucu şikayeti-
·ır seydır ki .insan 0 b'u"'l•t'ık ka- 1 ~ Amerika ile İngilterenin bera- · b "lı · t'h 1 takala zahürleri :ırasında müesscse-

b .ı - 1). 'oruın. Hatta· şı·m, ı:ye kadar ı b h k ı tc bask saır a"' ca ıs :ı sa mm - nı· d"" o do' rt sayfac1ı;.a sığdır-. )-ı ı ufacık .bır sermay"" ı"le tek- b uı erce are et etme ı: n . a . t·h 1 ·ı . . aza 1 den ayrılmışlardır. ... - o ~ 
r 1 " ır şey söylcmedig-im de bundan ki b' kt rının ıs ı sa nevı ermın - Ankara, 15 (Hususi) - On ınnk tazını.. 
ar e e geçıreceğini zannediyor dolayı idi. y~paca an ır ı:ıel vo ur. mi fiyatları birinci fıkrada gös- sekiz ve 19 ya~mdaki gençlerin, 
Uzatmıvalım. Üç yüz lira d~ Ahm t b b. bo ul lngilterede: terilen esas fivatlara kivasen silah altına alınnıası, ordu men 

ku .. ma .. r.?.a. neye bo.,.,,lanc:lım. Eve e ey ıraz z ur - ' • 1 
ı - ·"' gibi oldu: Londra, 15 (a.a.) - Gazete - mahalli fiyat mürakabe komis- suplarına bir er tayini istihka -

( ondugum zaman ortalık ay-j N ·b·? dedi ler bu sabah mülakat hakkında v. onunca tesbit lunarak Ticaret 1 kı verilmesi hakkındaki layiha-dınlannuştı İa+~ . - e gı ı. .. 
En· · : !:l'-"' vazıyetim bu! - Anlatayım. Ben ne senin uzun tefsirlerde bulunmaktadır. Vekaletine te!- "'f edilecektir. larla örfi idare kanununun bazı 

btt'" ~ernın. anlattığı vak'D kaybettiğin bin lirayı tazmin Gazeteler bu beyanatın, heyet - 4 ~Pirinç i ··"ihsal mıntaka - maddelerini tadil eden kanun ve 
<l~ un . umar müptelalan için edebilirim. Ne de Dilfikara ıe- lerin yeni nizamına karşı muka- larmda olan f' t mi.irakabe ko subav ve askeri memurlara el-

~rru~~n bir hadisedir. Bu- hinde bir şefaat yapabilirim. vemeti kuvvetlendirmek bakı - misyonları bu • e kendi mın- bise, - kanut, çizme vşerilmesi, 
~~ su~~fı: ~:tlge eld~gı~?i~nin - Neden? mından nazi boyunduruğu altın takasında mah···ılün ha;ı1gi !~-, asker ailelerine yardım hak -
lanı. ~ 1.. nı an- - Çünkü evvela bende beş da inleyen binlerce insana cesa- rihte idrakine baslanabı ecegı- kındaki kanunla bugünkü res-
Be ~a.ıc: görmiyordıım para vok. ret vereceğini yazmaktadırlar. ni Ticaret Vekaletine bildire - mi gazetede intişar ederek mer-ı 
te~n, Dilfika;:1~d~e:3ele1 eniş~ Eniştem güldü: Bu arada Times gazetesi Ja- ceklerdir. iyete girmiştir. 
lirasını kaybetın.i lm ın !1~iliz - Alay ediyorsun Fazıl! de- ponyanın "tahakküm siyaset- 5 - Son mahsulden elde ka-

Çenesini ·k· ~ 0 ası ıdi. di. Sende nasıl olur da para bu- lerile dünya medeniyetini lan pirinçleri şimdiki halde a- Mo~kova bildiriyor i 
diluünen b 

1 1 ehne dayayarak lunmaz. tehdid eden memleketler ara- zami fiyatlarının tesbitine lü- 1 ~ U akıl (Baş tarafı 1 inci sahifede) 
- adama sordum .. SlZ ve idaresiz . Sonra birdenbire hatırlamış sında bulunduğuna şüphe ol- zum görülmemiı?tir. Ancak, fi -
or, P k' · gıbi e-özlerini kırptı: matlığı kanaatindedir. yatların seyrinde bunu icap et- ze kadar bütün cephe boyunca 

Mü ~ ı, §I!Udi ne yapacksın? - Anladım, dedi Frenklerin Mülakat hakkında mütalea tirecek vaziyet hasıl olursa, ge- düşmanla şiddetli muharebeler 
büktü~ em hır eda ile dudağını dediği gibi "Kadın parmağı!,, yürüten Daily Telegraph gaze- lecek mahsul fiyatlarının der- yapmıştır. 

- Bilm"'"" '· dedı'. Demek Münirenin dişleri hayli tesine göre ise, İngiliz impara- hal tatbikine geçileceği alaka- Cenup istikametinde kıta • 
""'"'

1 k b d lanmı:?; Kirovograd ve Pervo • - Am eskin... torlugun-u tehdid eden her şe- •• a.a.rl•a•ra-·il-in.·.u.r •. _____ . hli ım· an enı"şte dedim b B' maısk şehirlerını· · ta ye e ış-ınem ' il- irdenbire anlayamadım: yin Amerikayı daha tehdid ede- tir. 
dik"" ?.lur ınu? Elbette bi~ şey N k 

.. 'ıiunuyorsun. - C asıl Münire? dedim. ceği ve birini ilnnal ederek di- meselelerinden başka uzak şar , Kıtalarunızla işbirliği yapan 
_Ne dUşü - anım, hani senin eski ğerini himaye etmenin imkan- Dakar had.idesi ve Sovyet - Al- hava kuvvetlerimiz düşman 

cığun? Bend nebilirim. Fazıl- can.an. sız olduğu işrat ed~r. man harbi de görüşülmfüıtür. kıtalarına darbeler indirmeğe 
beyin!. ene kafa kaldı, ne - Ey? Almanyada .. Sovvetıerle a.r;;lreri işbirliği 

·" · devam etmiş ve tayvare mey-
K d - O zaman ben de öyle tah- Ber. Nevyork, 15 (a.a.) - Akşam 1 · · t h · 

bu-kadaren ine. a.i.t bir meselede min etmiştim ya. Fazıl Prens"'- lin, 15 (a.a.) - Yarı res- tel . d 11 b" h b danlarında tayyare erını a np 
acız Uni "' mi bir kaynaktan bildiriliyor: gaze enn e c can ır a ere eylemiştir. 

ne söy]" . gosterirsen ben si alır, M · "reyi de mükem - Berlinin siyasi mahfillerinde göre Rooseveltle M. Churchill, j 13 Ağustosta 74 Alman tay 
· · ıyeyım? Hem de bana mel bir (mantı'neto) yan<>r.. M Stalinle Souyet askerı· sef 

neye derdini döküyorsun?. Bu ağır ithamın, bu r:ıwe bu- Churchill - Roosevelt deklaras- le~i ve yüksek 'tngiliz ve A~;: yaresi hava muharebelerinde 
kü- Sana neye mi derdimi dö- ~a~dıracak kadar müstekreh yonunun eski ve baş cümlelerin, rikan memurlan arasında bir ve tayvare meydanlarında tah-

Yorunı? Çünkü senden bir ıftıranın karşısında: nümayişli bir tekrarından baş-1 toplantı yapılmasını M. Staline rip edilmiştir. Biz, 27 tayyare 
nı;~e~ bekliyorum da ondan... . _ Yanılıyorsun enişte! de- kabir şey olmadığı müşahede teklif etmişlerdir. kaybettik. 
C l -nı~emin bu sözü hayretimi dim .. Bepı·nız· ı·n her munase·· bet- edilmektedir. Churchill ve Roo- _ır • B ı• b•ıd• • 
e betti· tekrar s d 1 - sevelt küstahca ve budalaca A-en bir ittifak er ın 1 1 r•yor 
- B~n sana n~rsuurmet:le et haysiyet ve şerefine tecavüz hala hakem rolünü oynayabile- Nevyork, 15 (a.n.) - Şimdi- f 

.. dun · · · yar- e tigı-·niz o kız, benım· kalbun" - k d b'ld" ·1 nl rd edebılınm eru'stec·-· ? - ceklerini zannediyorlar. Neden ye a ar ı ırı e e en (B"-'• tarafı l inci .<ımıfada) 
Aı ı....._ ' ıgım · de ilelebed kanayan bı"r yara _ dah k '"h' b' k 'tt' ~ .nı.ıırnet Bey g'"zl · · . - İngiltere ve Amerika uzun za.- a ~o mu ım ır arar ı ı-

bakara.k: o erımın ıçine dır, . ve ~yle iftiraların çok mandanberi bütün milletlere haz edilmiştir. Mes'ul mahfil - Odesanın tecrit edilmiş olma 
fevk ded On · · ı d .. ı di-· · M. R sı ihtimalinin dün Moskavada F ın ır. un ısmmi bu deniz ve ham maddelere eriş- er e soy en gıne gore oo-

\~ t~ ! dedi. Sen beni bu muhitte, bu para, dalkavukluk mek hürriyetini vermediler? seveltle M. Churchill askeri bir büyük bir endişe uya.n<lırmışsa 
bili Y~ n iki suretle '.kurtara- ve riyakarlık muhitinde telaf- .,,,. • ittifak1n mukaddemesini teşkil da söylendiğine göre Budienny 

l'Sin. Evveı· b b . f ~eden plütokrasiler ilan ettik - d k 1 b' İn ·ı· Am ciddi zayiat vermeksizin başlı-rayı verirs· a ana u bın li- uz etmeyiniz. O kendisini bü- leri bu güzel programı uzun za- e ece o an ır gı ız - eri-

B rlinin Y~ni bir 
iddiası 

(Baş tarafı Birinci sayfada) 1 
tarafından, Türk toprağında 
hiç bir emelleri olmadığına dair 
Aııkaraya yapılan müşterek 
deklarasyon hakkında Alman 
hariciye nezaretinde şu cihet 
müşahede ediliyor ki, Alman 
makamlarının elinde, Molotofun 
Berlin ?.iyareti esnasmda çok 
salahiyetli ağzından çıkan ve 
azami derecede saı ib müsbet 
evsikalarma dayanan deliller 
vardır. Bu vesikalar, Türk top
ra°"l üzerindeki Sovyet emelleri
ni 

0

reddedilmez bir tarzda isbat 
etmekteclir. 
Eğer Sovyetler birliği hiç bir 

zaman böyle emeller beslemedi
ğini zannettirmeği uğraşıyorsa, 
Alman mahfillerinin kanaatince 
bu, zamana uymak gibi en so
ğuk bir harekettir. 

Sovyetler birliğinin Türkiye
nin bazı mıntakaları hakkında
ki emelleri, hala ve ,daima Krem 
linin genişleme harici siyaseti· 
nin ayrılmaz bir parçasını teş
kil etmektedir. 

Eğer İngiltere, Türkiyeye 
karsı Ankaradaki Sovyetlcr 
Birliği nümunelerinin yaptığı 
tarzda bir deklarasvon ile tesa
nüt halinde ise. buıia Almanya
da büyük bir ehemmiyet atfo· 
lunmamakta, fakat bunda bir 
tabiye manevrası görülmekte
dir. 

r~nın Yerin1:'k~aybe~ğim na: tün bu sefil ihtiraslann bari -ı mandanberi tatbik etmediler? kan itilafı.meydana getirmiş • ca kuvvetlerini muvaffakiyetle 
kimse bilınedi~.~~. meseleyı cinde bırakacak kadar ahlak- Avrupa kıt'asının istikbalini lerdir. geriy~=ti~ptt-0.ildi ise çok az petrol vardır. Al -
geçer ıP<ler gı ı3ın ortbas olur, ça metin bir kız olduğunu isbat sözle değil, Alman zaferlerinin Miiltikıatta a,skeri erkan da -~-~ manlar Ukraynadaki harekata 
"etınek . t. Eger bu parayı etti. Ondaki metanet bende ol- yarattıi?'ı vakıalar ve hakikat- . bulundu Londra, 15 (a.a.) - Alman- ehemmiyet verir gibi g-özük-

ıs emezsen k · · sa dı b ·· b · tte b ~ v · to 15 ( ) cu· lar, Koisvozrad'ın cenubu !L"lr- mekte ve Hitler de Ruslara bu açarsın. tab·· b · anna ışı Y ugun u vazıye u- ler tayin edecektir. aşıng n, a.a. - m- ,,.-
kunıar ~~~unun için benim lunrnazdım. huriyet dairesi Churchill _ Roo· kisinde mühim bir maden mm- I mıntakadaki harekatın b~ca 
liizunı '7ok. gımı söriemeğe .. Eni~m .. beni kırmamak için Japon yada : sevelt arasında vukua ~elen mü takası olan Krivisogu işgal et-

1 

ileri harekat olduğu hissini ver-
dli.şünürüz .' M ber~ber bir yalan sozlerıme ınanır gibi göründü: Tokyo, 15 (a.a,,) - Reuter lakat İngiliz birinci deniz Lordu tiklerini bildirivorlar. mek istemektedir. 1 

kesiciye k. esela parayı van- _Yok! dedi. Elin kızına if- bildiriyor: Sir Gudley Pound ile İngiliz im- Şavet bu doğru ise Alman - Halbuki bu mıntakada Ru -
kakta" düı/·ptı~ış, yahut so- ti.ra atmıyorum. Param yok de- Roosevelt • Churchill dekli - paratorluk erkanı harbiyesi rei- lar, Krivisos:rda.n hiçbir /istifa- . men ve Macar kıtalan bulun
kat bunu urm~ş olabilirim. Fa- dın de onun için söyledim. Zi- rasyonunun akislerini öğren- si Sir John Dill, Amerika erka- de edemiveceklerdir. Çünkü duüundan buradaki ileri hare
eder, beniınse~~;::?yl~men ic~p I ra senin paranın olma.ma<.ıını mek için vakit henüz erken ise nı harbiye reisi general Georgse Ahnanlann istedikleri maden ketin b~lıca hamleyi teskil et-
nı zannetın· -o,uue ınanacagı- doğrusu havsalam almıyor. Na- de Tokyodaki müşahitlerin ka- Marshall, Amerika deniz hare- değil, petroldür. Bu mıntakada mediği zannedilmektedir. 
Ben Prensei'ors~· Senbe sob··~ıer· sıl olur? İnsan Kanın kadar naatine göre iki demokrat mem- katı şefi amiral Harold Stark, =====================:.::..:===============:..:....::========== j 
tnir gönd . • aırn ye ır e- zengin bir kadının «ocası olur leketin şefleri tarafından tan- Mister Harry Hopkins, Mister o~ Büyük Muvaffakıyet 

a ı;are:1~~:,eıe halledilir; da parasız kalır mı? o halde zim edilen sekiz noktada JaPon- Averıell Harriman ve Amerika- - .,. 
Eıtittenı b · başka bir yere masraf ediyor- yaya temas edilmemiş olması nın Atlas Okyanusu donanmaıs ı - ıstanbulda en iyi s A z ı 

BZlrladığı ıa manalıdır. kumandanı amiral Ernest Kin- • ~-UVaffakıveııe ta P nın sun. Müşterek Roosevelt - Chur- K R J S T A L :1U1.dar f!1nin idi . tbikinden o En iste mi fi'len il?..am et gin hazır bulunmuş olduklarını 
~~in yorınag· a bki

1
•
1 
b~un iGin Ç chill deklarasyonu itimadı art - bildirmiştir. 

• nuyordu. e luzuın gör- mek lazımdı. ekmeceyi çek- tırmaktadır. . Vaşington. 15 (a.a.) - Ofi: 
tim İçinden kilitli serviyetimi Mülakat üç gün sürdü Cüınhuriyet sarayından bildi-

Rana bu hal " l · . çıkardJm. O, bütün bu hareka- Am t d 15 ( ) D ett. •· .,are erını tekl'f s er am, a.a. - . rildig-ı'ne go"re, Rosevelt ile Cbur 
ıgı zaman h~en be . 1 t __ ıını, para veriyormuşum aibı' N. B ... 

""" nun l"> ehin arasındaki mülakat 35 bin ~ Yastığımın altından pa Ya 1 um.itle takip ediyordu. Kilidi Roosevelt - Churchill müla - tonluk Of Wals kruvazöründe 

de dınliyebilirsiniz. 

2- En iyi okuyan bayanlar (KRiSTAL) dedir. 

3- En hassas ruhlara hitab eden degedi san'•ıtkiir 

Müzeyyen Senar'ı 
Tel: 40099 

•• ;~ ~~~akca.gmıe-ı, y~hut J!"~ ~çtım. Yassı evrak çantasının kah hakkında M. Attlee tarafın yapılmıstır. I 
b A~.ct tme G t k ıç gözünden, Salın beyin her da:n dün, radyoda yapılan bE>ya- Avni 'zamanda hariciye na?..ır 
~k. ben Dilfika" r . ~. e:Yfine · ay başında maaş olarak verdi<H t " lm•••••••••••••n••••••••••ll d ~ a soylerı ,.,. nat hakkında ngiliz istihbarat muavini Summer Welles ile rei-
ıyecegimi bekliyordu m. " mü.hürlü ve kapalı zarfları çı- bürosu tarafından verilen ma- sicümhurun iki oğlu Elliot ve 

da (KRiSTAL) de bulabilfrsiniz. 

Tereddüdünıü büsbÜt.. kardım. liımata göre iki devlet adamı Franklin Roosevelt de bahriye 
a birO~~~~ hamletti; v~ baş- zarfl Bak enişte! dedim. Bu arasında mülakat üç gün sür - üniforması ile bu fotoğraflarda 
- UŞunmekte b kk arı görüyorsun ya .. Bun- müş ve müiakat esnasında iaşe go"rül' mektedı"r. 

dedi. Bin lngı'li 1· a ın var! 1ar h "~il z ırası az..... . er ay velinimetimiz hare- ===========================~~================ 
cJ!ı · Seni düşüna·· !'ara n;.ım hanımefendi hazretle - •••••••••• N" t d 
ek undur. Fakat u~eceklc ~bir rı tarafından ver:Ien ma - J ışan aşın a 
e Yapa.yun? (Olmu.ş""ı ~~lmı~ aşla.rdır. Adedini sayar - H 1 G H S C H O O L 

'"''""""ı· bul a 0 UŞ)- san Dilf'k ~- "'"' unmaz Zate ı arla evleneli kaç 

e~~nç~~~~ed:~~aptığımn::r~~ :~~~~~~ ~ü~~~i z;;f~~~ İngiliz Erkek Mektebi 
- akla beraber ~ fBöyle_ ol- zulmamıştır· bu P . 
gın seni çok snrslll>a~akarıı- 1 bir metelik • f para.dan ben. Kayıt muamelesi başlamıştır. azartcsı "e Perşembe günleri saat 10-12 

:iietm · Ö • ~·nı zan lar bana sar e~rnedim. Bun- ı lı.laliraiisiıniiidiiiaıııiiiıiıdıluııll·eiıy•e •n•1u.· ı.·a.ca•a•t•o•Iu•ı•rn•1a•s•ı.•••T-el•: •8•10•7•8•••••• .. ıyo~um. yle değil nü; eınanett s 
alnız bır nokta var. Olur k·

1
• g,:ıribini söyleye .ır. ~a daha 

ara b ı saıde ne tnikt Y1m nu? İçeri-
. ~ u unmaz. Belki bir şey bile bilıniyoruar "Para olduğunu 
ıparı~. etrnissin<lir. O halde ka- Pr · ın. lier a baş 
na soylersen gene kına gibı' ~sesın daire müdürü .Y ı 

ol 0 Saım bey bu zarfları ı~tiyar 
az :~~ı!enin sözünden çık- Anneme verilenlerin d ~tır . 
Cevap v ·• . d çıldıklarına şüphe e~iyaı a-

him sük~ ermıy?r. ~· O, be- Fakat ben hepsini saklıya oruın. 
~ ü tekuflt~u hala ıleri sürdü- İade edeceğim gi.ine katla/~ ·· 
. bir te~nn .. terc_ih.i h~susun- lar böyle birikecek.. un-
Yordu Deddut gıbı telakki e- ( 

t ~. eva.m ederek. ================A=r=~=· ~-~v;a~r )~ - ~te F . 
l' O"yı- azıl~m., cliyordu .. 17 A.ğu t 941 .ı.t:: y ıs s os pazar günü 

de ne ap.. ter böyle. Her akşamı 
arının b olursa senden olur. 
r ~ a~a. karşı alaca.ğ"ı ta- Çifte Keramet 
. lesidir 1\.1Çltı bir istikbal me- Şehir Tiyatrosu artistlerin-
.ı hattt k alnız . benim için de- den Hizım ve arkadaşlan tara-
. · 'liatt.a ~eşın için de öyle- fından Kızılay ve Çocuk Esir. 
ıh. edelitn n ~ci şıkkı ter- geme kunımlan menfaatine· 

e ko · Yanı senin parayı S d' ' 
SUretıe ~ da.ha doğrudur. ua ıye • ŞenYot 

tellaealn beniDı hak. 13u ketpar k 'da 

Askeri tıbbiye okulu miidürlüğünden 
ı _ Askeri tıbbiye mektebine menı:up ikmalli tabib, eczacı, kimyager, 

dişçi, askeri öğretmen ve hukuk okurlarının ~ampı istanbulda 20 ağustos 941 
de baslıyacaktır. 18 Agustos 94ı de okuln muracaatları. . 

2 •_ Bu zümrelerin ikmalsiz olanlarının kampı Ankaradaki okurlar da 
dahil olmak üzere 10 Eyhil 941 de İstanbul üniversite talim taburunda 
yapacaklardır. Sılada bulunan talebelerin 8 Eylül 941 de mektebe iltihak 
etmeleri. . 

3 _ Kampı olmayan ikmalsiz talebelerin stla müddeti Eylul nihayetine 
kadar temdid edilmiştir. (714'1) 

Karar hülasasıdır 
41 Ceza 2457 

Milli Koruma Kanununa muhalefetten suçlu Tahtakale Kutucular 
caddesi. No. 60 nalbur ticarctile meşgul Yorgi oğlu Andon hakkında İstan
bul asliye 2 inci ceza mahkemesinde cereyan eden mahkemesi netice.sinde 
suçlunun fili sabit olduğundan Milli koruma kanununun 32 v 59. maddeleri 
mucibl'hce 25 lira aiır para cezası ödemesine Ye yedi gün müddetle dük
kAnının kapatılmasına ve hükmiln kafileştiğinde ücreti suçluya aJd olmak 
üzere karar hültısasının Yeni Sabah gazetesinde nep-edtlmesine 28/5/1941 
ta~inde karar verllnüttlr. (US5). 

Yüksek ziraat enstitüsü veteriner 
fakültesi askeri kısmının kayıt 

ve kabul şartları 
1 - Ankara Yük:;;ek Ziraat Enstitusü Veteriner Fakültesi askeri kısmın bu 

yıl sivil tam deneli liselerde iyi ve pek iyi derecede mezun o1an ve olgun
luk imtihanlarını vermi!;i olmak şartile talebe kabul edilecektir. isteklilerin 
aşağıdaki şartları haiz olma:;ı 15.znndır. 

A - Türkiye Cümlıurıycti tebaasından bulunmak, 
B - Yaşı 18 - 22 olmak (22 dahil) dir. 
C - Beden tcşckkillleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hizmete 

müsait olmak ~dil ı·ckaketi, olanlar alııun:ız.> 
D - Tanr ve hareketi, uhlilkı kusursuz ve seciyesi saglam olmak, 
E - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak «bunun için de za-

bıta vesikası ibraz etmek• 
2 - İsteklilerin miiracaat islidalarına şu vesikaları bağlamaları lilzımdır. 
A - Nüfus cüz.danı veya musaddak sureti, 
B - Sıhhati hakkında tam te~ekkullü askeri hastahane raporu ve aşı 

kaL\ıd.ı, 

C - Lise mezuniyet ve olgunluk şehadetnamesi veya tasdikli sureti. 
D - Okula alındılı takdirde askeri kanuni nizam ve talimaüarı kabul 

ettiii hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli taahhut senedi. 
Talebe okuldan isti.fa etmek isterse okulca tahakkuk ettirilecek masrafları ı 
birden verir ve bunda taahhüt senedine kaydedilir. 

E - Saralı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çarpınmaya ınüptelA 

olmadığı hakkında \"elilerinin noterlikten tasdikli taahhüdnamesi. cBu gibi 
hastalıklardan birile okula girmezden evvel malul oldukları sonradan anla
~ılanlar okuldan çıkarılır ve okul masrafları velileıine ödetilir. 

3 - tsteJdiler bulundukları mahallerdeki askerlik şubeledne istida ile 
müracaat edecekler ve ;ıubelerince 2 inci maddede bildirilen evrakı ikmal 
ettikten sonra Ankarada Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askeri 
talebe fu.nirliğine gönderilecektir. Müracaat müddeti eylülün 25- ine kadardır. 
Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul şehadetname dıtrecelerine ve müracaat sıra
sına ıöredir. ı.tekJ.i adedi tamam olıuıca ~ıt ~ k~ar ve kabal. edilen 
Ser. mGracaat ettflderı aslrerlJk pıbeJerlle tebllpt yçıhr. (8133) 

* Gelelim senin derdine: 
Mektubunda diyorsu ki: "Iz. 

mitte şehirliye kahve dağıtılı
yor. köyliıve verilmi) or. Müra
caat ettik, köylü kahve içmez 
cevabım aldık. Büyüklerimiz 
köylü efendimizdir diye hitap 
ederken kahve yüzünden bu 
sert muameleye akıhmız erme -
di. Acaba büvüklerimiz simdi 
ve kadar bizi· aldatıyorlar mı 
idi? Yoksa müracaat ettiğimiz 
makam mı işin farkında değil?,, 

Mustafa Dayı. sen uyanık 
bir yurddaşa benziyorsun. Köy
lü kahve icmez cevabını veren
ler kusur etmışler. Köylü kah
ve icmez mi imiş? Bal gibi içer. 
Tarlasından. yorgun argın dö
nüp, kulübesinde köşe minde
rine, yahut ocağının yanına 
şövle bir vaslandı ve çubuğum.ı 
da tellendirdi mi, onun kulpsuz, 
kase )'a'-'n.ISU iri fincanla hö
nürdete höpürdete kahve içip 
yorgunluk alınası 'için ben ken
di nayıma yalnız kahve- hak
kımdan değil, dinlenmek hak
kımdan bile gu!e güle vazgeçe
rim. Sana köylü kahve içmez 
cevabını verenler hali öğren
memişler mi ki sen keyfini ça
tıp sabahtan akşama kadar 
tarlanda alın teri dökmezsen 
kendisi sa.'1e kahve değil, mü
barek Türk somunwıu da bu
lamıyaca.ktır. Büyüklerimizin 
"köylü efendimizdir,. demekle 
sadece doğruyu söylediklerini 
sen de bilirBin. 

Hani geçen vıl Enincanda
ki yer depreşmesinde o karlı, 
fırtınalı günlerde hatta dok
torlardan ve hastabakıcılaı·tlan 
evvel felaket yerine en büyüğü 
müz, Milli Şefimiz. vekilleri, 
mebusları. kumandanları bera
berine alıp ko~mış .nı idi? 

Sana.. ucuz elbise, kesene uy
gun Ye dayanıklı . pabuç. t~a
ı iki kin Başvekilin. Dahılıye 
Vekili~in, lktısad Vekilinin 
sabahlara kadar didindildcıfot 
de belki işitmişindir. Sakır: bun
ları büyüklere h03 görünmek 
için yazdığımı sanma· hakika.r 
oldukları için yazıyorum. Bıı · 
nu zaten sen de bilmez dP§ilsin. 
~ünkii bundan em.in ._,ımasay
dın sana bir fincan kaJweyi 
çok görenlerin haksızlığuıı ~~ 
bütiin meydana vunnak ıcın 
(büyüklerimiz bizi aldatıyorlar 
mı idi?) deyip yarenlik etmez 
din. 

Köylünün bu yurdun efendi
si olduğuna gelince bunun baş
ka türlü olmasını akıl alın~. 
Çünkü 18 milyonun 15 milyo
nu köylü: demek ki zaten ço· 
hanından mebusuna kadar hep
si e f e n d i yaratılmıs e
fendi Türk milletinin efendilik 
~okluğu köylüde. Lafın kısası 
tıpkı dediğin gıbi l'üyükl r hak
lı, sen haklısın. Ve '"kövlü kah
ve içmez,, cevabmı verenler 
işin farkında değiller. 
Hoşça kal Mu,,taıfa Dayı. ... 

A. C. SARAÇOGLU 

Ticaret vekili geliyor 
Ticaret Vekili Mümtaz f>k

men, bugün Ankaradan şehri
mize gelecektir. Vekil, yarın iz
mire hareket edecek ve 2 OAğus 
tos çarşamba günü fuarın '!:Ü· 
şad resmini yapa.caktlr. 

Acı bir kayıp 
Tr.ı.bzon eşrafından Cemal Nemlioğ 

lunun e~i Tıcaret Odası reisi Mıtluıt 
Nemlinin halası, Amiral Said Hnl· 
manın ve İ:;ı Bankası idare heyeti a· 
zasından Baha öngorenin kayınvali
deleri Bayan Nemlioğlu dün gece 
rahmeti rahmana kavuşmuştur. Ce
nazesi bugünkü cumartesi günü Sa· 
nycrde Piy~a c.-ıddesinde 105 No. lu 
yalıdan saat ı 1.30 da kaldırılarak 

isUınbula nakledilecek ve cenaze na 
mazı Beyazıt camiinde öile nama
zını müteakip kılındıktan sonra E
dirnek:ıpı şehitliğine defnedilecektir. 
Mevla rahmet eyliye. 

<Cclenk &önderilm.aı:ıeai Tica ohı
nur.) 



Sa,ra.ı t -

HERGELECi ~ İBRAHIM 
Yazan: M. Sami Karayel 71 

Tosun, şöyle ahdetmişti: ı - İyi amma, baş altını nasıl 
- O, Deli Hafıza hamal mı kurtarabileceksin ?. 

yım. pehlivan mıyım göstere • - Evvela Hery,cleci ile k<nu-
ccğim.. . mu pay ederim.. ondan sonra 

Tosun, ayni zamanda Deli Ha Allah kerim. Mağlup olursam 
fı:.r.a da karşı koyacaktı. Tabii da Hergeleci ile kozumu paylaş-
buı bir iki sene sonra olacaktı. mış olurum.. , 
Deli Hafız hep bunlan kestir - Dedi, "' 
misti.. Beyler ve pehlivanlar Tosu-

SANIN 
Diş Macunu 

Tosunun birdenbire meydana nun kararma uydular .. Deli Ha
çıkması ve Kavalaya. gelmesi, fız da etrafı çolakan ediyordu. 
hayırlı bir iş değildi. Deli Ha- Tosun ve arkadaşlarının soyun 
fJZ, bunun ucundan daha ne- duğunu görmü~tU. Büyük orta- oı·şıere Ha at Verı·r 
lcr çıkabileceğini sezmişti. yı bekledikleri görWüyordu.. J ı 

Hatta Hergeleciye: Deli Hafız glilerek: 
- Oğlum .. Bu herif yalnız - İbram, herifler büylik or- ~-· A:N C AK --llıt. 

sana değil.. Bir gün gelecek tayı bekliyorlar .. 
bana eh meydan okuyacak.. - Aptallar çıksın büyük or- Her sabah, öğle ve 

Dl di. taya.. k h kt n 
Her eleci, toy olduğ-lı için - Tabii, birbirlerini yesinler. a şam, er yeme e 

hıç buna inanmamıc:u: Dedi. sonra mutlaka fırça-
- Usta! Zannetmem!. Cazgır meydana çıkmış bağı- lam ak ş a r t t 1 r. Bu 
- Görürsün ... Bu, herif bir rıyordu: 

ikı sene sonra bana da meydan - Büyük ortaya güreşecek-ı usulü şaşmadan, mun 
okuvacak, dedi. ler kazan dibine! tazam bir metodla 

To un, İstanbullularla bera· Büyiik orta pehlivanları ka- · 
ber ıdı. Hatta. Kıı.ılcalı Kadir- zan dibine gelmeğe başladılar.. takip edenlerin dişlerı 
galı, Kandıralı hep hep bır yana Fakat, Tosun gelmemişti. Deli mikroplardan, hasta-
olmuşlardı. Hnfız..•ı gözü Tosunda idi. Jıklardan muhafaza 

İstanbullular bir olarak bü- Tosun, soyunduğu halde ka-
yük ortayı çivgar edecekler.. zan dibine gelmemişti. Deli Ha- edılmiş olur, paslan-
Hergcleciyi yeneceklerdi. Tosu- fız, bunu görmüştü. Derhal an- mak~an ve çürümek
nun tuttuğu bu. hareket biraz ladı ve söylediklerinin doğru ten kurtulur. Her za-
kabaca idi. Ustasına ve İbrama olduğunu keşfetti. 1 
karşı bu yolda haı·eket etme- Delı Hafız Hergeleciye: man temiz, parlak ve 
meli idi. - İbram. herif soyunduğu güzel olarak kalır. 

Fakat, Tosunun yüreğine iş - halde büyük ortaya gelmedi.. 
lemisti. Deli Hafız, onu rezil - Ben de görüyorum .. 
etmişti. En ağır sözlerle harap - Seni bekliyor herif, sen çık 
etmişti. mayınca o da gelmedi. 

Fevkalade iı.zeti nefsi kırılan - Usta, acaba böyle mi der-
Tosun, geceyi gündüze katarak sin? 
Deli Hafızın söylediklerini bıl- - Başka ne olur ki?. 
fiil cerhetmeğe azmetmişti. Ha- _ Ya, ben hasta isem güreş- ile sabah, öjle ve akşam 
mal olmadığını pehlivan oldu .1 miyecek isem, ne bilecek?. Hem her yemekten sonra 
ğunıı gösterecekti. benim baş altına güreşeceğimi ~- günde 3 defa - JJ 

Her ne hal ise, güreş kunıl- nereden bilmiş olacak.. Eczahanelcrde, buyuk itriyat 
du. Davul zurnalar ortalığı <:•n· - Hey oğul.. Cazgır, ona, bu· mağazalarında bulunur. 
latmağa başladı. Desteye. kü- na töyledi. Bu sözler oraya ka- tıııll"-ıR-~M---ıllll--.ıW 
çük ortaya güreşecekler güreş- dar varmıştır .. 
ti. Dedi. 

Sıra büyük ortaya gelmişti. Büyük orta güreşinde Her • 
Toan ve taraftarları Hergele • geleciyi göremiyenler de müla
ciyi gÖBlüyorlardı. Fakat, Her-' hazalara düşmüşlerdi. Ağızdan 
gelecide hıç bir hareket yoktu. ağıza: 
Olduğu yerde ustasile oturuyor- _ Ac-aba hasta mı?. 
du. Soyunmuyordu. - Yok canım baş altına gü-

Kadirgali Hafız, Tosun, Kan- reşecekmiş .. 
dıralı, Kızılcalı soyunmuşlardı. - Ne söylüyorsunuz be?. E-
Hergeleci ı:ıoyunmamıştı. Caz- zerler onu .. 
gır, hemen hemen büyük ortayı - Aferin Hergeleciye .. 
çağıracaktı. Büvük orta güreşi başladı. 

Hergelecinin soyunmayıp o- tstanbullular çivgar kurdukla
turduğunu ~ören Tosun ve ar- nndan .. yab:ıncıları birer. birer 
kadaşları şaşırdılar.. yendiler. Nihayette Hafızla, 

TosWl, Kandıralıya: Kandıralı berabere kaldılar ... 
- Ne o, İbram ::;oyunmuyor.. Ödülii kurtardılar .. 

~edir acaba?. Sıra, baş altına gelmışti. Caz 
- Her halde güreşmiyecek.. gır bağırıyordu: 
- Zannetmem... - Baş altına güreşecekler 
- Belki hasta da ondan.. kazan dibine!. 
- Güreşe girmıyecek mi der- Hergeleci, hazırdı. Kisbet a-

sin? yağında bekliyordu. Tosun da-
-- Hasta ise... ha evvelden hazırdı. Fakat, E-
- Ustası f>u talimatı vermiş- zinelinin, Filibelinin b~ş altına 

tı ona.. Tosunun ve Hergelecinin soyu-
- Amma yaptın ha!. 1 nacağından haberleri yoktu. 
- Benim geldiğimi haber nl- 1 Bunları kazan dibine gelmış 

dılar .. Ne olur ne olmaz diye görünce şaşırdılar. Bunlar da 
Hergeleciyi soymamıştır. kim oluyordu. Dünkü tanıdık 

- Daha doğrusu budur... ları büyiik orta pehlivanları 
- J{orktu yenerim diye... bas altına çıkıyorlardı. Hele, 
- Muhakkak böylediı-.. ki.it}ük İbrahimin baş altına mey 
- Yazık .. buraya kadar onun dan okumasına içerlemişlerdi. 

için gelelim.. İsterdim onunla Ezineli Çekici Hasan ile Fili-
tutayım... beli Mıstın da birbirlerine fiüş-

- Kolayı var.. müş idiler. Bu, iki pehlivan bir 
- Ne gibi? kaç kere berabere kalmışlardı. 
- Güreşi rden sonra iddıalı Bir kaç kere de güreşleri kav · 

gi.ircf; isteriz.. ı galı nihayetlenmişti. 
- Hastayım derse.. Tosun, ka1.an dibine geldiği 
- Bekleriz .. bir ay dahi olsa zaman Hergeleciye ~elam verd.i 

bekleriz .. pe.~inı bırakm~yız.. Hergeleci, bozmadı, selamını al-
Dcdi. dı ve: 
İstanbul beyleri de sinirlen - - O, maşallah Tosun, bura-

mişti. Acaba. Hergeleci neden dasın?. 
~ıknııyordu. Tosunu onun için Dedi. 
gctirmiı:ılerdi. Tosun da: 

İstanbul beylerinden biri To- - Ne yapalım İbrahim .. Peh-
~un ister çıksın ister çıkmasın. livanlık bu .. hamallık mı ede • 
İddialı bir güreş isteriz dedi. cektik? 

Tosun da: Diye sitemli bir cevap verdi : 
- Beyim. başka türlü olmaz. Her~eleci, hiç sesini çıkarma 
- Ortaya yiiz lira koyaca -

1 
mıştı . Tosunun bu sözleri çok 

ğım .. Sarı sarı altın.. 1 acı idi. Pehlivanlar yağlandılar. 
- Hastayım derse.. Eş tutacaklardı. 
.- Bırakmayız peşini Ezerçe- Cazgır eşleri bağlamaya baş-

ye kadar kovarız.. ladığı sırada Tosun ilerı atıla • 
Dedi. rak: 
Tnm bu sırada şöyle bir ha· - Bana bak usta! Ben İbram 

ber geldi: la güreşeceğim .. 
- Hergcl~ , baş altına güre- Dedi. 

sC'cekmiş.. Tosun, açıkça İbrama mey • 
Bu laf, cazgırdan çıkmıştı. 'dan okumuştu. Hergeleci, Tosu

Hergeleci soyunmayınca caz- nun bu, meydan okumasına rnu-
gır, ~li Hafıza sormuştu: kabele etti: 

- Usta, Herg-eleci neden so- - Usta! Mademki beni tut-
yunmıwor.. ma1c igtiyor .. Bırak, ben de onu 

O na ceva.p vermişti: tutayım .. 
-- BlllJ albna güreşecek.. Dedi. 
Bu laf, çok geçmeden etrafa Cazgır, bunun i.i.1.crine: 

yayılı'lıstı. lstanbullular ela bu . - Pekala, mademki birbirl
hah<'rı alı 11ştı. Çtinkü, etrafı nizi istiyorsunuz siz eş olunuz. 
kolac:ı.n e I' ·or1ardı. Dedi. 

'l'Ô.c:;mı, n : gelednin baş altı- Diğer baş altı pehlivanlarına 
nu g'iıı eşecc~ni İHitince saşır- da birer eş verdi. Yalnız Çekici 
dı. Bas; altında devler va•dı. E- Hasanla, Filibeli e~ tutmadı. 
zineli Ç<-k ci Hasan, Filibeli Onlara ayrıca birer pehlivan 
Mıst1n gibi peblivru,lnr vardı. verdi. (Arka..-.ı var) 

Hunun üzerine 'l'osm1 arka- -11111111 ..... - 1111111 ... _,-~-~'"""!"191'!!'!! 
daslarına şöyle dedi: Sahibi: A. Camaleddln ı!araçoOlu 

- Siz büyt\k ortaya çıkın ve Neşrlyat Müdürfr. Maclt Çetin 

Eyüp Sulh Hukuk Hikimllğin 

den: 

Eyupte CamıJ Kebtr mahallesinde 
Kapıcı çe.şmcsi caddesinde 15 numıı.
ralı Abdülbaki Arif Efendi meclre -
sesi vakfından bir tarafı marangoz 
Ali aeanın dukkiim ve bir tarafı Ra
sim agıının berlıcr dukkfmı ve bır 
tarafı, Arifiye meclrcsesi dershanesi, 
ve tnrafı rabıı tarıki €ım ile mahdut 
ve hnJen kirada bulunan, kı:ısap duk
kaıunın nısıf hissesi mnhkcmenıizce ı 
terekes:ine el konan Yaşar zade Ha
san uhdesinde olmakla mez.k(ır hisse 
satışa çıkarılmıştır. 

Bu hisseye yeminli ehli vukuf tn
.-afından 600 ]ıra kıymet t:ıkdir ctti
rilınıştır. DukkCının uç tarafı k5rcır 
ceph<'SI ahşap olup 3 X 4 metre eb'a
dındndır. Şartname, (11/8/1941) ta
rihinden itibaren mahkememiz eli
' nııh nesine a ılmıştır. 

Bırincı açık artırma Eyupte m:ıh 
ktmcm z bina ı ahkamı şahsiye kıs

mında (5/9/941) tarihıne musadif 
(C,ıma) günu saat 14 elen 16 ya ka
d r yapılacaktır. Talip olanların 

mezkur gun ve saatte muhammen 
bcdclln yuzdc. yedi buçuğu nisbetin
dc pey akçeleri veya milli bir ban
ko teminat mektubunu hlimilen ta-I 
yln cdılc.n yere gelmeleri liızımdır. 

Salış: Topu kütüğilnde mevcut 
kayıtlara ve tayin edilen hududlara l 
ı;orc yapılır. thalc bedeli peşinen 
VE. tamamen alınır. İhale etarihlne 
kadar müterakim bina vergisi ve ev
kaf idaresi terekeye ait olup yirmi 
senelik evkaf idareslnln istiyeceğl 
taviz bedelile tellfıliye vc ferağ har
cı "c ihale pulları ve sair bilcümle 
rüsum vergi ve masrafl:ır ınüşterıyc 
aittir. 

Birinci nrtınnoda en son talibinin 
verdi ı miktar muhammen bedelin 
yüzde yetmıs bcşıni bulduğu tak
dirde ihale yopılır. Aksi hıılde en 
son artıranın tnahhudıi baki kalmnk 
veya birinci ıhnledeki bedel vakti 1 
7.nmnnında yatırılmamış ıse, muha
keme ve rtıurafnaya luzum kalma
dan ıki ıhale arosındaki farkı bedel 
talep ve tah.c;ıl edilmek hakları mah 
:!uz tutularak artırma on gun dt>lın 

uzatılır. 
tkınei artırma (15/9/941) tarihine 

müsadif (pazartesi) ~unu saat 14 edn 
16 ya kadar icra kılınacak ve nyni 
yerde yapılacak olan hu artırmrda 
en fazla artırana gayri ."\enkul ihale 
olunacaktır. İpotek sahipleri ve scir 
alacaklılar ve dığer allıkndnrların ve 
irtifak hokkı sahiplerilc mezkur 
gayrı menkul tizerinde her hangi bir 
şekilde hnk ıddin edenlerin hakln
nn:ı ve hususile faiz ve masrafa ait 
iddinlarını bildirmek uzerc c\·rnkı 
mii bitelerllc beraber tnrıhl iliındon 

itibaren on beş gün içinde mahke
meye gelmeleri ve aksi takdırdc, 

hakları tapu siclllıle snbıt olmadıkça 

paylaştırmadan hari(' knlacakları ve 
to1Ja malumat istiy<:-nlerin mahke
memizin tcrE>ke 941/47 numaralı 
dosyn ına muracaatlan ıl:'ın olunur. 

Yeni ne~riyat 

Göz Yaşları 

· YENi SA.BAR 

~ *EW4"'r' . =--------------· IHAZRETI YUSU 
1 iLE GÜZELLER ~~ZELI ZÜLEYHA 

Yazan : Muharrem Zeki KORGUNAL - 5 
Tekrar babalannın elini öp

tüler. Yakup ta. onları birer bi
rer kucaklayıp bağrına bastı. 
Gözlerinden öptU, o, ne de olsa 
bir baba idi. Uzun bir yolculuğa. 
çıkacak olan oğullarım basit 
bir şekilde teşyi edemezdi. 

di. Kardeşlerime Yusuf 119!!!!!!! 

} 

On kardeş, Bünyaminle de ve 
dalaşıp helallaşWar. Matem· 
haneden ayrıldılar. Evlerine da
ğıldılar. Hemen yol hazırlığı 
görmeğe başladılar. Sabaha 
karşı Robenin evi önünde bir -
leştiler. 

mu sezdirmemeliyim. 
nırlarsa yaptı.klan 
tırlayıp yanımda hacil 
Onları hacil vaziY.ette 
istemem. 

Sonra ytizün.U on1 
fa çevirdi. Tatlı ve Acl".IS-. 
sesle sordu: 

- Siz de mi zahire 
i~in geldiniz? 

Yahuda,. hepsi n~ 
verdi: 

- Evet ya melik! 
- Nereden geldiniz. 
- Arzı Filistinin K 

denilen yerinden ... 

na 

Biraz sonra on kişiden ve on 
iki deveden milte.şekkil bir ker
vanın Mısır istikametine doğru 
ağır ağır ilerlemekte olduğu 
görülüyordu. Zamanı gelince 
doğan güneş. onları taşlı ve 

-. Demek Kenan ili 
felaketine uğnynn ~11m.,_-..J 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 
iKRAMİYE PLANI 

KEŞI DELER: 4 Şubat, 2 May11, 
1 AO uatoa, 3 lkinclt etrln 

tarlhlerinde yapılı r. 

A51 
1941 IKRAMIYELERl 

1 adet 2000 Liralık = 2000.· - Li.nı 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 7SO > = 1500.- > 
4 > 500 > = 2000.- > 
8 > 250 , = 2000.- > 
35 > 100 > = 3500.- , 

80 > 50 > =4000.- , 
300 > 20 > = 6001).- > 

ıstanbul Deniz Komutanllğından 
Den iz gedik li okulu müsabaka 

imtihanları ilanı 
Deniz gedikli orta okuluna kaydedılen okurların miısabaka imtihanları 

18/8/ 1941 pazartesi sabah saat 9 da yapılacaktır. 
Okurların ayni ııün ve s:ıatte deniz komutanlıgında bulunmaları ve: 

yanlarında kurşun ve mürekkepli kalem ve lastik bulundurmaları. (6743) 

1 Devlet Denizyolları İlanları 1 
Ahiren idaremıze intikal eden Haliç vapurları ic;-in tanzim edilen yeni 1 

ücret tarifesi 20 Ağustos 1941 tarıhinden itibaren tatbik edilmege başlana

caktır. 

Bu tarife muc.blnce Köprü ile iskeleler arnsı ıminasebetler dört mınta
kaya ayrılmıştır. Bunlar için tesblt cdılen ucretler aşağıda yazılıdır: 

Yalnız Gldıı Gidlı • Dönüt 
Birinci ikinci Birinci ikinci 
mevki mevki 
ku ruı kuruı 

5 3 

6 4 

8 6 

10 8 

mevki 
kuruş 

10 

11 

16 

18 

mevki 
kuru§ 

6 

7 

11 

15 

• 
Köprü ile birinci mıntaka yani Ye-ı 
mlş ve Hül iskelelerı :ırası. 

K.Opru ilt• tkınci mıntaka yani Ka
sımpaşa, Cıbali, Ayakapı, Fencr, 1 
Balat iskeleleri arası. · 
Köpril ıle üçuncıi mıntnk:ı yani Has
kôy, Ayvansaray, Halıcıoğlu, Dtfter
dar, Sıitlüce, F.:yiıp is.kcleleri ara ı. 
Kopn.i ile dordilncü mıntaka yani 
Kflgıthane iskeles:i arnsı. 

J\yni ınınt.aka <lahUindeki veya karşılıklı iskel~er arnsı seyahatler için bi
rinci mevki ücreti (5), ik:ncı mevki ücreti (3) kuruştur. 

Her mıntaknda subaylardan birinci mevkide (5) erlerden ikinci mev
kide (1), ~ocuklnrdan birinci mevkide (5), ikıncl mevkide (3), talebelerden 
birincı mevkide (4), ikinci mevkide (2) kuruş licret alınır. 

Bu ücretlerde vergiler dnhıldir. 
Aync:ı biltiin mıntakalar için tnczi1lıtlı gidiş - dönüş ücretlerinin tutarı ı 

üzerinden onar yapraklı umuma mahsus nbonman karneleri ile memurlara 
mahsus yüzde otuz tenzilatlı ellişer yapraklı abonman karnelerinin de tari
fenin tıntbikinc başlanacağı tarihten tibaren satışa çıkarılacağı iııln olunur. 

(7007) 

1 Devlet Demiry_o_ll_a_rı_İI __ . a_n_Ia_r_ı 1 

tozlu bir yol<la buldu. 
Zahire almak üzere Mısıra 

gidiyorlardı. Aç insanlara yar
dım elini uzatan alicenap bir 
melik, şüphesiz ki onlan da boş 
çevirmiyecekti. Ji'akat bu ah . 
cenap melikin yıl1arca evvel 
kuyuya attıktan; sonra da köle 
diye sattıkları güzel kardeşleri 
Yusuf olabileceğini akıllarından 1 
bile geçirmiyorlardı. Ooların 
nazarında artık Yusuf denilen 
bir varlık yoktu. Kölelik haya
tına tahammül edemiy<'rck Yu
sufuıı ölmüş olduğuna inanı-! 
yorlardı. 

Acaba boyunlarını biikcrek 
huzuruna <;ıktıkları zaman Yu
sufu tanıyabilecekler miydi? 
Tanıdıkları takdirde ne \·aziye-
te düşeceklerdi? Bu, belli değil
di. Zaten onlar için biiyle b ir 
ihtimal bile düş).inülemez<li. Yu
suf ölmüstü ! Olen Yusuf, hiç 
bir zaman, 8.licenap bir melik 
olarak karşılarına çıkamazdı. 
On kard~. Mısır yollarında a
ğır ağır ilerlerken yalnız bir 
şey düşünlıyorlardı: On kişi 
oldukları halde o niki deve yükü 
zahire satın alabilmek! . 

* 
Hazreti Yusuf, başını kaşı • 

mağa vakit bulamıyordu. Ecne
bi memleketlerden miithiş bir 
akın başlamıştı. Zahire aJabil -
mek için en u7.ak yerlerden ker
vanlar geliyordu. Kısa zaman 
zarfında Mısır hazineleri altun
la, giimüşle, mUcevheratla dol-ı 
muştu. ~anki dünyanın bütün 
serveti Nil nehri gibi taşarak 
Mısıra. hücum ediyordu. Sokak 
lar, şehir dışındaki meydanlar 
yabancı insanlarla dolmuştu. 
Bunların içinde yeni gelenler 
olduğu gibi günlerce evvel g,clip 
nöbet bekliyenler de vardı. Za
hiresini alanlar, vakit geçirme
den memleketi terkctmeğe mec 
bur tutuluyorlardı. Şehri boşal
tıp yeni geleceklere yer açabil
mek için bu tcdb;re baş vur
mak zanıreti hasıl olmustu. 

Tuhaf değil midir ki yerli, ya 
hancı yüz binlerce insanı açlık 
felaketinden kurtaran Yusufun 
ismi unutulmuştu. Ona sadece 
melik diyorlardı. Hiç bir ya-~ 
hancı, onun hakiki ismini so- j 
rup öğrenmeyi merak etmiyor
du. Yusufu ismi ile çağıran yal
nız bir kişi vardı. O da sevgili 
karısı Züleyha idi. 

Hazreti Yusuf, o gün işe her 
zamankinden çok erken başla
mıştı. Bu yüzden fazla çalışmış 
ve fevkalade yorulmuştu. İkindi 

arasında ... 
- Tarlalarımız isy 

Hiç birisi mahsul verın 
reler kurudu. Yeşil otl 
detli sıcaktan kavrulup 
oldu. Çaresiz kaldık. 1h 
nail oluruz ümidile bu 
meğe karar verdik. Ala. 
zahirenin bedelini de ~ 

- F'akat evvela kend' 
nıtmanıL icap eder. 

- Alacağımı?. ?.ahire 
lini verdikten sonra buıı• 
zum var ya melik! 

- Hem de bilhassa 
var. Bizden alacağınız 
baı;;ka yerde pahalı ola. 
mıyacağını:.r,a emin olın 

- Biz peygamber o 
yız. Böyle bir şey ya 
Allahtan korkarız. 

- Peygamber oğull 
nız? 

- Evet ya melik! Y 
gamberin çocuklarıyız. 
miz de peygamberdi. 
aleyhisselamı kim tan 

- Sözlerinire in 
Ka<: kardeş olduğunuzu 
bilir miyim? 

- On iki erkek k 
Bir tanemizi yıllarca e 
yedi. 

- Kurt yediğine eI11 
niz? 

- Emin olmaz mıyısf 
rimi:rJc gördük? 

- Gözleriniile gö 
niçin kurtarmağa t . 
mediniz? 

- Te§ebbüs etmez 
yuı? Ne çare ki hadis« 
ten geçtikten, yani ka 
parçalandıktan sonra 

- Vah zavallı vah! .. 
kurdun pençeleri ara.c;ı 
verirken kim bilir ne 
zap çekmiştir! 

- O mütlli.ş ma111..a 
gözlerimizin öniindedir. 
lı bahsi kapatsak ... 

- Haklısınız. Farkınd 
yarak clardinizi tazeledi 
bii babanız hayattadır. 

- Çok şükÜr ha.yat 
kat dünya ile hiç alak 
Zalim bir kurt tarufınd 
çalan:ın kaıdeşinıi:dn c 
rılık acısına tahammül 
di. Ağlıya ağlıya iki 
mahrum oldu. Çiinkü 
Yusufu hepimizden ziY 
verdi. 

- Demek o bicare k 
?in adı Yusuftu: Peki• 
kardeşiniz ne oldu? 

(Ar· 
İşletmenin sıhhat servisi için bir ı;ene müddetle ve her gün saat l4 üzeri işe nihayet vermek isti • 

den 17 ye kndar serviste kalmak şartilc ve mah ye 300 lira muhammen be- yordu. Ertesi gün kafası, vücu
delle bir kamyonetin kiralanması i~inın 2fi/8/1941 oolı günü saat ıı de Sir- dü dine; olarak işe başlayabilme 
kecıde 9 işletme binasında A. E. komisyonu tarafından açık eksiltmesi ya-- si için böyle yapmağa mecbur-
pılacak1ır. Taliplerin 270 lira muvakkat teminat ile ayni g{in ve saatte du. Artı!t kalkıp gitmeğe hazır- Eminönü Yerli As. 
Sirkecide 9 işletme binasında A. E. komisyonuna müracaatları. ]anıyordu. den 

Şartnameler parasız olarak kom:ssondan verilir. (6896) O sırada içeri on kişi gir<li. 1- 940 941 lise mez 
17Ailml•••••••m•m•K;JJiıiı,:;·:;ıwlliı/ifill' •••••••••• • •&:-. Hazreti Yuı:ıuf, derhal önünde askerliğine karaı· \'eril " Ü · O 1 ~ ı sek okula de'lanı etnıi 

T RKI. YE r. MHURIVET diz çöken ,sonra kalkıp karşısı-
- na dizilen bu on kişiyi görünce lan kısa hizmetlilerle 

~ ı• R A AT B AN KA S J ı gözlerini uğuşturmağa başladı. keri ııhliyetnaıneli olup i... Acnba rüya mı görüyordu? Yok gi bir se!:>ehlc sevkcdilJ11 
sa kar~ısında dikilenler haki - lan kıs:ı hizmetliler se 

Kuruluş tıırıhl: 1888. - Sermayesi. 100.000.000 Türk liran Şube ve 
Ajoos adedi: 265 

Zirai ve Tlearf her nevi banka muameleleri. 

P a ra blrlktlren•:ıre 28800 llr;a lkramlve verlvor. 

ZJrnat Barıkasııı<1a kumbaralı vo ıhunrsız tasarı llI heaablannda en 
az 50 llrnsı bulu:ıanlara scnerle ~ dl'f:ı çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
pıtına , r<: ikramiye dı;ğıt.'cı.ca<hr 
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DiK KAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan 8f8tı 
düemiyenlere ikr:ımiye çıkbğı takdirde % 20 tatlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede dört defa 11 Mart, 11 Haziran, 11 Ey· 

lül ve ll Blrinclkiıuın tarihlerinde çeldlecekt.ir. 

katcn büyiik kardeşleri miydi? ceklerindcn 23 8 941 iJ 
(9) da nüfus cüzdanları 

Yusuf, rüya görmediğine e- de bulunmaları. 
mindi. Saçlı, sakallı birer bü- 2 _ Lise mezunu olııl' 
yük adam olan kardeşlerini ta- kerliğine karar verilm 
nımamak kabil miydi? Muhak- lann 25/8/941 tarihin 
kak ki Onlar da zahire almağa vel şubeye müracaat ede 
gelmişlerdi. Demek Kenan di- 1 lamalarını yaptırmaları 
yarı da ayni felaketin pençesine içln ayni tarihte şuoode 
diişmüstti. 1 maları ilfuı olunur. 

Yusuf, kardeşlerini görünce • • • .ti 
çok fena olmuştu. Nerede ise Eminönü Yerli asket"' 
ağhyacaktı. Hemen aralarına a-1 besinden: 
tılıp: 1 -· 337 do~umlu ve 

- Beni tanımadınız mı? Ben, ğumluh~rla mu.ameleye 
kardesiniz Yusuf um! ratın yoklamaları 28 

Dememek için kendisini mr 911 tarihiı:de son~ -~~A8.I 
zan ediyordu. Fakat onlar Yu- 2 - .!ok~amala~. ·~ 
sufu tanımamışlardı . Tanıma _ dede gosterılcn gunle 
l d ·ht' ı ·1 zd' t (9) dadır "" arına a t ıına verı eme ı. 
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Çünkü Yusufa ebediyen kay • t s ' ' ' ' ~ 
bolmu.ş. hatta ölmüş bir kardeş 0 4 _ Talebelerin de ~y~ 
nazanlc b~kıyorlardı'.. . . lerde mektep vesik:ıla 

Hazreti Yusuf, uzerındekı r racaa-t etmeleri. 

onu kurtarın ben, baş altına Çl· Basıldığı yer: (H. Bekir Gilr90ylar ve 
kayım.. A. Cemaleddln Sara~lu matbaaaı) 

Etem İzzet Benice'nin bu his
si, edebi romanı İnkılap kitap
evi ta.1'afından tekrar basılmış 

tır. Tavsiye ederiz. il•••••••••••••••••••••••• .. 
heyecanı çabuk att:ı. Akh~ı ba- 5 - Gelmeyenler-· };J 
şına topladı. Kendı kendine: j kanuni muamele ya~ 

- Hayır! Hayır! diye söylen- olunur. 


