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Buk <;.evabın korktJJS:.. 11·;':~: 
~ı tıgını gökrielr ~---~"ti ı 
duk Çü k"i ~ 11•m f ol-
da ~ha~ın~ v manya propagan- --:1ııc--
tinde nıevk .. ~ manevıyat cihe- Moskova konferansı 

müteaddit gemile r 
Sovyet limanlarına 

hareket ettiler 

dinnek fırS::~~J: .k\~vvetlen-

~~a~~ş~~~~ da be~~~~~cs~t 1 yakında toplanıyor 
sin~~ ~:::~~klı\ulh mücadele- Alr.w -.; şal'k cepb..ın.ıe harp nareıııuı ......,.... J ~. 
tif noktai ata Yakışacak objek r , ........ ~ 1 E ı ı Sovyetlerin Londra bO· nazarı nıuhar t t:. Al 

1 ~~k istedığimjz için d;:e~~ ALMAN - RUS 1 man ar , ALMAN - R US yük Eı_çisi, lngiltere ve 
Şi d · _ Amerakaya Rusyamn ıen t':i~erı~:t~~ Berlinden ge- HARBi ze h İ rl İ gaz j HARBi minnettarhğmı bildirdi Yanın nokta. resmi Alman ı 

~Y ~~:,,.. hd~kk~~ Berlln bildiriyor: kullanacaklar 'Moskova bildlr/yor,Roosvelt"lngiltere 
tez kaYnağın mudafaa ettiği u k d 1 S t i 
'1iy~e:e=~~eb~ ve t;hem- rayn, 1 ,1 p d t . ovye er ile tam aı a ma 
reseleınernişt· ~ sevıye1e R rav a gaze esı I . halindeyiz ,, d edi 
küa~~in ~lheuen::ı ~: us ordusu t diyor ki ı Biz ha- Dı nyepere Londra, 16 (a.a.) - M. Ruz-ı 
ı.:.:·~~~ çekiliyor zır baıunayoru,. çekiliyorlar =rJ!\5:},ıa:~~ 
blr tarafa .~:ı ~Jlacı!. diye' - • Londra, 16 (a.a.) - Moskova Moskovadan dönen M. Hop • 
IU haklı çıkarmaya h~ t v:ı-. p• d • radyosu Pravda ga7.eteeinin 1 k.A Sonu sayfa 3 sütun 3 de)) 
• cieımer addoı~9!~ 1n ~: ın or usu ıımal- "kim~a harbine. bazır1anınız,,1 Cenupta h.-e .t ~..<v". vvvv~,,~ 
liz ve AJa ... -ıı- d 1 gı d d .. • başlıgı altında bır makale neş- • • • 
~ n~~~ e~~=~:- e o r t f e h ı r rettiğinı bildirmektedir. tehlıkeli bır safha ı 
~!L~em rolU oyn.aınak iste~ za pdetti Mos~ova ~d~oşu diyor ki: arz ediyor 
-..enıte dair resmı kaynağın Nazıler şımdıye kadar benze-
~ mananan haogi fıkra- Berllıı. 16 (a.aJ - "t>.N e.J ri görülmedik vah,iyane yeni ~ ı.ti~ad.ettiği de anlaşılamı- alansına A1nWi ~:1:ıir:Wd&:ilf&lall• ,,.,.._w-lııo; 
y~ ~~ bu müşterek be- Ilgının buPiinkü tebliği hükın- ğucu gazlar kullanmafa bazlr
ka k!:!~ lngıltere ile Aperi- 1 da askeri menballmlaıı aeaiıda- lanıyorlar. ou.nıan, gaz hileum 
rak ~ için bir kanŞ' top. kı tafsili& veri1miftir: l&n yaparak bizi nnwnadlğmnz 
nıilleJ'!-1 ~i.Yorlar, bütün Bu hafta da, bilhassa garbi bir tekilde vurmak ilmidile bti
Yet ist· çtn ıetıklaı ve ıtlrri- Ukraynada . ~la_r tarafın- yUk bir ihtimamla yeni bir kim
ve m ıyo1arsa taranarln rıa dan elde edılen buyük ve kat,i ya harbi tekniği ve tibiyesi ha
arazi ~~~lerile yapılacak muyaff akivetı~rle ne?celenmek- 1 zırlanmaktadır. Fakat dilşman 
Jerin is'ti"6141udikleriııe ve millet tedir. Karade~ do~ ya~ılan aldanıyor. Çünkü vazifemiz kim 
ları hü~rek k~l ... tıracak.. varma hare~etı, Dnıeper dırs& J ya harbine nerede olursa olsun 
ne hUnnet et eeltıl Ye reiiııılerl- ğinde harekatta bulunan cenubi karşı koymak tçin her r.aman 

Londra, 16 (a.a. - "Londra.-
Ul ~ .. 
eark ~ umwıil vaziye
tinde ..,. eeWı eaer.i görüldüğü 
kayJd edilmektedir. 

OntWa O'ölUnUn §imali garbi 
cihetindea Finlandiya kıtalan
nın taarruzları püskürtülmüş- j 
tür. Kholm mıntıkasında Alman 1 
lann kuvvetli taarruzları da de
fedilmif1tlr. Almanlar burada 
büyilk · • venniflerdlr. 

Yugoslavyada 
·· yan hareketi 

büyüyor 
Onbeş gilnde 

442 .kişi kurşuna 
dizildi 

ihtikirla mücadele 

Her malın satış fiatı 
tesbit edilJi 

1 

~~~~di~~=~o=:;!U: _ __ <•_o_nu_ .. _
1
_,._._._u_tu_ .. _&_d_e>_ı _h_a_zı_r_b __ ul_unma __ kta_dı~r·------__,;,~~::9'tıo.;. .... ___ aa~yf-•_1_ ... _ıu_ .. _ 5_ d_e_> CBkOSloVakyada da 

ki etnıi,~i~UzumıBunu haklar telik- De Gaulle 
denilmek} . ıar oo. ıatıır ~1--... ----------------..... •·ı '. d. kadar 140 k~tıe~~ ortadan HARP VAZiYETI Petain'e şım ıye 
~~~:i:;.=~ -.-----....-----------..... c p veriyor bin kişi tevkif edildi 
ct:ı~1~.:.~he hace{ yoktur. Uk d f d h kat eva Londra, 16 ta.a.) - Afi: 

1 

Vali "ihtikArla mü· 
cadele halkm ıu· 
urlu müzaheratile 
umumi bir hal alın· 
ca tesiri kat'i ola-

ilısiklık;ri Ve Amerika arazi de raynayı ı•sıı• h a 8 en ara -••••- Sırplar Dustachis'leri mağ-
kil ve id·-·~e. ~~~~erin şe- Fransa ve Fransızlar es- lup ederek Kljine ve Mtrko-
1 ~.:aen ~ neagna'yı işgal etmişlerdir. I 
erin 

11'8.de~ hUnne millet- " ki bOyOklOIOne tekrar Bundan asabileşen hükürnet 
bini müdafaa ettikı t prensi- k makamları şiddetli tenkil ha-
Berlinin Yan reamı9rika hal<!_e Alman ordusu sıklet merkezlerinin, çok daha kavuşaca tır reketleri tatbik eylemiştir. 
Avrupa kıtasının istikba1i:11~;1 mühim hedefler aramak bakımmdan merkezde Beyrut, 16 (a.a.) - General Son 15 gün zarfında kundak-~~~ zaferlerinin yarattığı ı va. ve c.·ımalde bulunduX-unda şüphe yoktur. De Gaulle, dün akşam Mare,al çıhk suçu ile Belgradda 442 ~.~· realiteler ta · · .., li Petain'in nutkuna radyoda ce- kişi kurşuna dizilmiştir. cegını ileri sürüyor Byı!lk . ede- vap vermi9tir. Sanayi odası umumi katibi lai n~, .. ...:ı h" . . u ı ı nok- ~ YAZAN · 1 

1°<abn7"'a ıç hır zaman telifi · Fransaya hizmet etımeği ve Miliceviç tevkü edilmiş ve ha- ıı 
Yan muhakkaktır. Em e.kil General Kemal Koçer Fransavı kurtarmağı bu Akde- karete maruz kalarak çıldır-

kıtaiının 1 .• ak Avrupa niz sahillerinden bir kere daha m.ıştır. 
!erlerinin illın Alman za- taahhüt ediyoruz, dive generaJ · Doktor Ante Pavleviç tara-
vc r""lı·u.· vlkı&ıann Rusyaya ka...aı taamıza. •""il- men kuvvetile Dniesterde, mer- de Gaulle, teslim olnııyan ve 1 fından Rus cephesine gönüllü ı"dclı·a""etnı1...: • - iın olacagıw nı • o:s .,-~ Almanya ile ı"şbirligıw · yapmagı.. toplamak teşebbiisü akim - eliği sıralarcia Alman ordusun- kez ve şimal ordular gruplarile 
191\k ha er Yanıbnıyor- dan 24 tümenin bir o kadar Ru-1 (Sonu uyf• 2 •litun 3 de) (Sonu .. yfa 3 aütun 4 de) kalmıştır. 
li p gel a-Pt gel~n veya ga. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!! Sırp mllletine dağıtılaa 
yanın ~\&&ili edilen Alman. Beyanname 
kına i~tt'e ve fütuhat hak- Yan resmi Alman kaynağı- istiklaline kavuşmak iktiza e- h~ ikinci babını teşkiJ etmeli. Budapeşte, l6 (a.a.) _ Ofi: 
diği v~en Avrupayı dile- nın mütalealarmda kuvvetli gör decektir. dir. Mrıygar nemzet gazetesi yazı-
ceğinı ana: 0 gibi tanzim ede- düğümüz bir nokta var. lngilte-- . Versay muahedenamesinin Yarı resmi Alman kaynağı yor: 
]erinden ~ka rbidemektir, söz- re ve Amerikanın bir taraftan arazi haksızlıklarına gelince artık hi~ bir kudretin Avrupa- ' (Sonu uyt. 3 aütun e d•) 

mnğa ~kin gör!_ın1 ana çıkar- frazi istememek iddiasında bu· Almanya bu haksızlıkların ken nın kendine. yt~knbi b1~r .nizam kur-~ " vvvv 
ı • """'' Yoruz. Ya 1unurken diğer taraftan Groen- disine taall\ık eden kısımlarını masına ve ıs ı a ını kendinin ~~ 
1

:cf~~~ tasrih edihneaini ~ e~~· İzlandayı, Suriyeyi işgal 1 tamamen telifi etmiştir. Başka tayin etmesine mani olanııyaca- Pa m u g""' • r n 
Aıi v 

1
' oldukları söyleniyor ve milletler h es a b ı n a yahut ğını da söylemiştir. Halbuki İn- ..._ laşılıyor ki bundan sonra zi ersah ky rnuahedenamesinin ara-, kendi hesabına bir dava- giltere, Amerikada bundan baş- • t 

AJnıan tezinin müdafileri ada- a Slzlıkl h 1 sı va .. sa onu da sulh .m. asası ka bir. şey istememişlerdir. Mil- azam 1 sa 1 ş 1 lett~n, hürriyetten, milletlerin Filhakik ~1 atırlatılıyor. 4 ed b ı letlerın rıza ve muvafakatıerile 
hakk ~· delesinde lan .1u nııntaka müca- 1 başında müdafaa e ı ır ve 
.. ınuu~l>ahsetmek zahmeti- .. . gı tere ve Amerika- hakiki bir plebisit is~i~ebilir. yapae&!'l~ ara.~ d~işiklikleri- f 1•atl kU ıhtiyar etmlyeceklerdir. Çün yı sozlerıle i§leri aras d .. Bunda da herkes kendısıne ta- ne ve aahıli reJımlerıne kanş-

Vali ve belediye reisi Dokt.or 
Lütfi Kırdar -

j FIK RA 1 

Bir genç muharrir 
iki, cifteli katır 

' 
Vak ~intan· werine müstenid bayenct bulunan nokta~:Jaı;~: raftar olur. Fakat b~tiin ~u. i~- mayacaklannı ilan etmediler --<>-
zayıflalu ve-~füeler arasında kalaınak en mahirane b" k tı"la"fların balledilebılnıesı ıçın mi? Fakat Almanya Avrupayı lkt t V k,..) t • Ge . b" J 1 d 1 

a :\ be1 1 y ır mu a- kendi kendisine bir nizam kur- ısa e a e 1 ııç ve yenı ır mes e • aş t ' rın ına ve hürriye- e o wur. an resmi Alman zafer hakkına değil sadece hak· olduğunu söyleyen birisi bana z~ny~rler ka amaz. Alman zaferi k~ynagı bu hakikati idrak et- ka istinad etmeğe razı olması maya ve kendi istikbalini kendi tarafından tesbit t:zuıı bir mektup gönde niş. 

Yazan . A 1Ia Gündüz 

vu. an yere sermiş ve bir a- mışse de yaptığı mukabil hücu- lazımdır. tayin etmeye hakikaten bırakı- Yardım istivor. Mesele şu: Bu 
Al~ toz heline getirerek galip ma pek zayıf kalmıştır. Irak ile Hindistanı da Alman yor mu? olundu genç arkadaş hiç kimseyi i,, ·ıt-
ları an kumandanlannın ayak- Ç~~kü l~giltere ve Amerika ya sulh konfcransınd!l bahse?~: Bırakıyor sa Alman zaferle- Ankara, 16 (a.a.) - Ticaret meyici bir kaç yazı neşretm~ş 
de\'} altına :serpmiştir. Alman nın ılan ettıkleri prensipler Al- lebilir ve !ngiıtereyı vazettigı rinin yarattığı vakıaların ve vek8.letinden tebliğ edilmiştir: 1 "hen~ büyük iddialara gırişekırııet adanı\an işte nıanialan manya tarafından itiraza uğra- prensiplerile mantıki hizmet et- realitelerin hüküm siireceği id- 29 sayılı koordinasyon kara- cek olgunlukta değilim.,. diyor rtı nıış lnlt iahada rahatça yU- mayıp ta onlara müstenid bir meği zorlıyabilir. Müzakereler diası. buna bir tezad teşkil et- nnın birinci maddesile verilmiş Sonra ilave ediyor: "O kadar or:;~kler ve hedefleri ne ise sulh yapılırsa muhakkak ki bu esaslar üzerinde aldm kalır- mezdı. (Sonu .. Yf• 3 aUtun 6 d•) mütevazi, başlangw yazıhı ki 

ı a ~rişecekler demektir. Groenıand ve İzlanda derhal sa Alınanyanın mevkii pek sağ- Görillüyor ki yarı resmi Al- VVWV>/VV'V "-./'V vvv., vvvv""" edebi derneğe bilt! dilim varmı-
si :Clız Amerikan beyanname- ~hliye edilmek llzım gelir. Su- lam olur. Fakat r.annederim ki man cevabı pek acele yazılmıf}- M•M4~..-~-.. 4~tet•• yor.,, 
de hic: Yiya sulh getiremedi ise nyede ise bugün Hür Fransa şimdiki halde bu prensiplerle tır. Dostumuz doktor Göbbelsin lki imzasız mektup almış. 
llb.a.;i~·nıazsa tarafların noktai b~hı~uyor. Oraya girerken Su- yalnız Avrupa nizamını kurma- keskin zekisile bu cevap il7.e- lyi yürekli olduğu anl~ılan bu 

caktır,, diyor 
Vali ve belediye reisi LUtl'I 

Kırdar ihtikirla mücadele bahtiı 
üzerinde kendisile görüşen bir 
arkadaşımıza aşağıdaki beya
natta bulunmuştur: 

"- Halkımızın ana ihtiyaç 
maddeleri ihtiyaç maddeleri a
lış veri.;nde aldanmaması "8 
ihtikarla mücadele işinde tered
düde düşmeden ali.kadar m~
kamlar ve memurlara yardır.ı 
edebilmesi için üç ay eV\'clde 
sizt söylooiP.im gibi dikkat edi
lecek bazı noktalan bir daha i
zah etmeyi lüzumlu görüyorum. 
Bir4.! dikkatli '\0atandaşlar1mı· 
zın g da maddeleri üzerinde al· 

(Sonu aayf• 2 ai.ltun 3 doı) 

lu iki ı.1ektupmuş . İmzasız öl
m'llarına rağmen birisinin üze
raıde ısrarla duruyor. l{uvvet
li bir kalem. olgun ' :·r:: ··r>
la yazılan mektubun sahibi üze
rinde iddialı Mr tahm n yürü
tüyor. 

Uzun, sinirli, kalbinden ya
raianmışların teC"Psiiriyl" hır 
cevap yazmış.. İstediği yar<l.m 
bu. O iııızn.sız mektuplan ya
zruılara karşı hazırladı;-ı bu 
cevabın "h~tınnu kıı nnvacak 
bir gaLetc basılmasına deıilet,,i
mı istiyor. 

B·ı sayfa kıtlığında o kadar 
uzun, ve l iraz da .,.nfülJdl1mU· 
rnJik bir mektubu bastınıı=ık 
cok zor. Ben bu geı , tt•rı1iı; 
ruhlu mc lektaşım:ı lıaşka bir 
çare buldum. Kendisine kıza 
bir sütunda iki öğüt Yereceğim. 
Umarım ki arzusu yerine ge

lecek, epeyce de teselli bula
cak. ı.~aarını gayet berrak bir r~yelılere iatiklll vermek vadi· ya çalıf!Dak daha amel! olur. rinde biraz işlemesine ihtiyaç genci ağlamaklı ederek dercce-

'1et1Qi ~eYdana çıkarmak hiz- nı tekrarl811Uflardır. Binaena- lılilstemlekeler ve Avrupa bari- vardı. • .......................... :1. de tezyiflerle, hakaretlerle do-
Cördtl. leyh sulh akdolmıunca Suriye et d~a meaeJesi umumi sul- JlileJÜI Cablcl YALÇIN J :ı:=================== 

1 numaralı öğ,id: 

(Sonu sayfa 3 •tbr" ı •> 



it ' .... f ... l ~ rrlft.'&.: s;::=.; •• i . ''1 J-:ı ~" . ., -i.. r f . a f. et ~ lf~s. f •1 .~f . .. § ,.., - . l ı:1. • ';'·~:r f =-·ı:: =r • ı'I. . · Isı 
. ~- -- .. - . .. --------------

... }!l:fi! UlfliJtU!C! i!(iJi!!l!li;;;niPiUHliH!!J' 11~ itii!fttn!ıU!i 1 HH!i!if U!!i:i !IH 'i! ı' i 1!1 < ı.: 1 ~ı ı: 

i) i ~tHriaHiili-:! IH ~H F':'~ rl!"llllU!!ii n~! ilUilH!flı!UHf !Hı!~11if; 1 ~ I~ Ii!HfilHlJ~i!U.liia~ı~~ u ::: 1 
..... ~ -

·uı;ıın~1Hı ü!!;Ui !!HU ill~it!!ilH!!!~!!fi:i!ii~l!HJ;ihlilllıt!;:~i!iiil!i ii~lUi !nnun~ı:uıı:ıu.;ıi~!ı:tıi!ı ıi ~ 



17 Ağustos 19.U 
J!! s t 5 1 -- = i 

Lyta : s 
1 

~ (K-0-L E-J (TELGRAF vE' 
~ ... ~ Japonya r ·-Kısanıımıs--.... 

nim yerimde olsan herkes mes·t AJ'ans Haberlerı· 

S HABERLERi )1 Her Sabah 1 
Ukraynada Rus 

ordusu çekiliyor 
TOrkiy Liman ambar memurlara 

kendi paraları ile neden 
sevindirilmemeh? 

. En· tan hayretle gozleri -
nı açtı: 

- Anlamıyorum, dedi. Pa
rayı kabul etmıyorsan geri 
venn k 18.Zlln değil mi? Bır 
kere zarfı kabul ettikten sonra 
~ bir gun gelip de ıade ede
cegım k bıliyor? 

olttrdu. Mançukoda seya· (Baı tarafı 1 inci sahifede) 
O hald Fazıl Sovvet ordusunun imhası ve ri-

. - e yapılacak hatı• menetti Almuıyada elektrik sarfıyaQ catı ı:aiiTnı:llu hadiselerde bu haf-

Birinci sınıf bir 
gazetecilik 

merkezi 

D ün bir okuyucumdan Ş1( 
mektubu aldım: 

bır tek çare va:r: Bunu karına tahdid ... 1111.... ,,,_ ı 
anlatırsın. Paranın üstünden ~.Jor ta zarfındaki harekat esnasın-
bir süng · · ı 1 ih Londr::ı, 16 (a.n.) - Afi: da, Alman kıt.alan ve muttefık-

Ahmed g~yı7r. obur bteıtekl:f·. ngiltere Japonyaya ra- Alınanyada elektrik cereyanı- leri yeniden iıcvüz kilometrelik 

- Bunun da sebebini soyle
yey:rm. Ben bu parayı geri ve
recek olursam yeniden bir mii
cadele, mOnaka1a kapısı açaca
Pm.. İtin ıçme annem ka • a
cak. 'Sana hakiki hüvı etimi 

ka!'§ı: n u l lD& catım yeniden temdit nın 8'a!ıdaki iki sebeple takviye bir ilerleme kaydetmi lerdir. Bir Alman gazetesi An-
.- Enişteciğim; dedim. D&- ediyor :ı'lrn:~~a:~~.:= n:~ Bolşevikler şimdiden ~araden~z karanm bir istihbarat 

'1 tırlatacak en fena ihtarlarda 
buluna ak Emın ol bıktı 
kolel kt n ktım d gunü:tl 
b 1 l n m \e za nediyonım kı 
Uzak d 

E . tem. bır d h ıe konu u -
h k u g bi bana merhametle 

tı .. 
- F .zıl, dedı. Sen nankör bir 

a unsın.. Allahın na ına ve-
tine, lutfun karşı yan idi-

~n h~a.so.·yı. e_dim. Teklif1eri- Şar.~hav, 16 (a.a.) D. N. B. sebebı .. · "unlardır·. sahilelrindelri en muhıın mevzı- merkezi olduğunu 
nın b - " erini kavbetmiş bulunuyorlar. 
elim, ıç ırısını yapEt>..ıaın de- uki~~n askeri sfü .. Jüsü demiftir ı - Garptezı gelen lnciliz tay- Burulan ~·· s. Donetz ha valisin- . yazıyor 

'D.--- • yarelerinin bllyük elektrik san- deki mlıaz7.am """""yı' mıntıkası Berlın, 16 (a.a.) - Hususi 
. - ~ne mA-! tasavvur e- İttihaz edilen as"-~-' ihti"yati ------- _....._ eli 1Uı1 ,ıu::c& trallerine ika etUkleri tahribat. tehlikeve ma.ıımiur. muhabirimiz b:ldiriyor: 
YOl'Bllll? tedbirleriıl .für neticesi olarak 2 - Alman - Rus harbi neticesi Diğer cepheleroe Almanlar, Alman guetecilerinden Pet-

. - Şu para zarflarını açıp se- Mançu'kuo'da nakliye vıu.'ltaları olarak ziyadelesUrllen hastahane- hücumbrd abulunarak yeni Sov :res, Türkiyenin birincı derece -
n~n g!tibıni telafi etmekle, gi- tahdit edildiğinde~, Japon ma- lerin elektrık sarfiyatına olan id- vet teşekküllerini çcvirmış ve d bir g zetecilik merkezı odu-
dıp Dılfıkara: "Eni tem emanet kamları nahoş vazıyetlerle kar- deth ihtiyaçları. imha e.rr'işlerdir. ğunu yazmaktad r. B r k a-
hın l'ranızı kaybetmiş. Bu para şılanmamaları için yabancılara. İtalyanlara göm 1ıa.-p onsene Aknan kıta.lan geçen hafta zetecinin b n - u1~ ra 
yı ondan istemeyiniz., demek 18 ağv~tostan so~ ka~ se- sürooekmiş F.stonyanın şimal mmtık mı şe rı bir i ihbaı at mcrkczı ol-
arasın~ hiAç bır fark yoktur. y~t et.memelerını tavsıye et- Zurih, 16 (f!.a.) - ıtalyan ma- temizleme~e devam etmişlerdır. m tur. Turk h" iuneti g. zcte· 
Ben. Dılfıkarın bana \erdiği mı$t~r. , · arif nazırı M. Ccitlsa Snlale '.Bot- Siındive kadar Peipus gô uniın cile ın v zıfesini k l· tır-
tahsısata dokunınamaklığım o- lngilıer., .Japonya ya llaracata taide neşrettigı bir makalede har- şark. ve g-arbında harekatta bu- m k iç n büy'ik er yr tler sar -
nun minneti altına girmemek menetti 1 bin belki on sene da.ıs surecegi Junan Alman kuvvetleri d n f ktedir. Butiin d ya ha -
içindi. Böyle bir teşebbüste bu- Lon~ra,. 16 (~.a.) - Ticaret kanaatınln yayılması ıcap etü{ö"ni la doP-rudan doğruya temasa beri ri süratle Ankaraya var -
lunursam y'ne omın miwıetine nazırlığı bır enıırname neşrede- yazmakta ve ıtalyanlara uzun bir .,.eçmek üzeredır. Fin cepbesı~- maktadır. YOt"Sun.. H , n gokte ata -

~p da bul ml\dıgı bır nmı t 
na 1 u _un. Kadrtnı bil~~ 
:U1~n,d d lgru u buna a~!k 
k er er. 9u kadının ne 

sığınmış olmaz mıymı? r:l..< ticaret nc::a.retinin ruhsati· harbe hazıralnmalannı tavsıye r de Fin ve Alınan kuvvetlen, "' J 
- - Öyle amma yesi istihsal edilmeden l5 ağus- etmektedır. k~a merhalelerle ılerliyerek a- 1 ugos a vya a 

- Dasaade et. .. Ben karıma tostan itibaren Ja!)C>n mandası Telgrafo gaz tesile Milln"Oda razi müşkiPiıtına ve düşmanın k • Bir kısım memurlann ma
aşından kes<leıı bir miktar 
paranuı sahıplerine ıadesine 
dair bir kanun çıkıyor, bu ki.fı 
degilmı gibi veki.let bu husus
da bır de enur veriyor, fakat 
bu kanuna ve V ekiletin eınnne 
rağmen para hır türlü ıade edil
miyor. Naçin verilmıyor? Hık
metinden sual olunmamakla 
beraber it incelenirse inc'r çe
kirdeği doldurmayacak bır kır
tasiyecilik pilrüzünun bu mese
leyi abat.tığını görürsünüz. 

uauru v ? Senı bu türlü d"\_ 
ltinmege eevkeden ıcl>ep ne? 
zen~ Hi m~ı:wnı yok. Fakat 
kinl -"D ve miltehaı._ 
~1:' ~ verdığı bu 

- Tuhaf ao r· ezıhyorum. 7-..... Y uyorsun. Kadın 
--e•nse onun kabahat' ? 

- Hayı ı mı. 
fil. Fakat r onun kabahati de-
insanlıktan ~ t onu .o kadar 
Jann.ın ruh annış kı ba.şka
l(lıeli b una ancak altın do-
kanı. ~~~~ gıdılebileceğine 
mıyorum. t: hammül ede-

- Kann aenı sevıyor -Ben . 
vetnıyorunı onu sevmıyorum, se-
~ · Aram17.daki servet 
bnkln 'YOk~e yapsam aş~a 

- Ne olacak? 
- Ayrılacağım. 
Enlı.te.ın bu aefer imıulma= hır vak'a i9itnüt gıbi 

tUn fqlrda. 
- Bitttın b debdebe · 

V~ti, rahatı &~ ~~: 
Bin. Birim o tahta kunı1ar kay
nayan köhne barakaya döne
c.eJuan ha. .. 

- E\et. Çünkü orada daha 
~ lnell'udduıa. 

. - Ciddıyetini bilmeaenı be
~ ..::r edıyol'BUD zann~er
-.rı ~~r kere dtışün: Her 
de ~ o tahta barhane 
VUr et.ilai& hayatı tasav
kavıasnUAnnenilı her gUn para 
Y&Pllan ıstl~ bırde hepimize 
cıya Ha alleri Duhter be.
f~ cı Dedeye edilen kü-
l'l röz6ntda.na atılan dayakla
ninin Pi'Pirdi:-~lrie getir. Ara~: 
Yenıek • 15• ttırlü yemegı 
Jnelel _M;ln annenin ağır mua-
Buna-= tahaımnfilil d&ı,ün. 
her halde ra.r katlanmak ıçm 

deh olmalı. 

~ n:!_ 'ft)'ahut akıllı. Ne 

-Aya 
vıelce ~ bonu bana ev-

·~ '* obnaz mı ıdi? 
te. ~ aı--=:: gülmek-
Yanı· 

llOyt...,... ~~- evvelce 
mar O)'Danu~--.u ki! Ku
betmiyecektin oyl l*r&ya kay-

Söyledı ~, ·· e llü? 
ai .. ı:.;.: . gı. SOZün m6naaebet
-EJ•Dı enıştenı de anı d _Ha a ı. 

iatenıi yır, dedı. Onu demek 
~!!_·_:_ F~t bu yıldız 
a"'--"ük ~uıa .. r Çare d"n" -uı-u ... U9U 

d6a Onun ~i ben düşün-
İkimız d 

bırdenbıre ~ı t~ ~ 
d. -;_~a hak veny~ d 
~ ı. ,.. .. at dı ben e-
~? Ne halt ~?apaca.-
t ..... -:- Oruını bilm . 
~ ana vazı ti dedım. 
önllnde duran Y_.,...~ttım. Şu 
lennı ac:acaJıc ~aıı mühiır
n n borcunun ki 'belki ~ 
ct•k para. hazırdır. l'aka~Ye
S1Jyle. Bunu yapabilır miyi~ 
Yapmalı mıyım eni te? · 
Eniştem, bu sualime karşı: 

1 - Bu meselede beni hakem 
~ ele alına. Çunkü bulun
~ nı vaziyet beni bitaraf. 
la. hı6 u çıkarıyor. Böyle olm k
olsaır. raber. ben senin yerinde 
para Pekili zarfları açarım, Sonr!' da l>ekila afiyetle yerim. 
ınutıak~~ 'Yermek lizlm gelirse 
au iade Yle mühürliı zarfla 
~ etnıek icap eder? Mik
lu ~~ve onca malf&m oldu· a... ~ Ull" çekle meaele halledi
llıaı.~la kendini ifkenceye 
--'lln ediyorsun. 

soe·d·ylerw .söylem.~ derhal kabul ~~u:;n _:!.alarçuıi K~j çıkan Catholiqu ayni tavsiyeler- muannid~e mu~avemetin': ra.%- isyan ha re eti 
ecegıne emınım de bulunmaktad lar. men yenı arazı kazanabilmiş-

. ... olduğu halde Japonya'ya. ihra- 750 milyon dolarlık harp lerdir. (Bq tarafı 1 inci ••hlf~de) 
- İ}11ya ... 1'te... cat yapılmasını men ve evvelce malzemesi sipari§l Kanıdetlizde be~ ~tı 388 Sırplı yUksek şahsiyet, 
- Evet kabul edecek; bu mil ita edilip de şimdiye kadar kul- Vaşington, 16 (a.a.) _ Ayan bottnldı Sırp milletine hitaben bir beyan: 

likatı göziimün önüne getiriyo-. l~~van ruhsatiyeleri iptal ve mebusan meclisler:l muhtelit Bem 16 (a.a) _ Ofi: name neşrederek Sırbıstand~k~ 
rum da tüylerim iil'periyor; ben etmıetir. encümeni, tank ve sair harp mal- Büıu'eşten bildirildığine göre, komünist ~tilil faaliyetle~ı 
onun tabiatini bilirim, hafifçe Roosvelt 7.emeSi imali için harbiye nazın salilıiyettar mahfiller Karade- takib takbih ve prote to etmış-
dudağını bükecek ve belki de ve M. Stimson tarafından teklif edi- , nizde beş Sovyet denizaltısıll:'n )~r v~ kom~istlerin tatbik. e~-
h~ bir ıpey söylemiyecek ve Se.- len 750 mılyon dolarlık kr.ediyi batınldığını beyan etmişlerdır. tilderı tedhiş hareketlennın 
im beye istediğin emri vere- Ch h•ı St ı• kabul etmiştir. Ukrayooda yeMden Sooyet Sır milletinin hakiki hissiya~-
cek ... Fakat ben ne olacağım? lllC ) 8 t· Venmı hasWtAuun lmt'I Eat'l'Jeri GlttWk nın ifadesi olınadı~'lDl bildirmış-
Kendimi bu esaret zincirinden t.ecıavlsl balondu Berlin, 16 (a.a.) - D. N. B. lerdir. . 
:ırtarg,.,.~ ,.~~birr~~-:~dyndau: De mesaı• yolladı Budapeşte, ıa (uı.) - on: Cenubi Ukraynada ilerliyen Beyanname, Belgrad cıvarın-

--:r-&& ,,..... .ıuaı Sıhhiye nezareti ıaratından ve- Alman birlikleri Sovyetlerin di- da miıteaddit köylere. ~ehşet sa: 
ha a8llll§ olacağım ... Oh! Eniş- (Baı t•r•fı Birinci Nyfacl•) rem hastalıiı hakkında tetkikat- ğer bazı mühim cüztitamlarmı !&!" komünıst ç~ın ten~ı 
teci~. Rica ederim, beni bu kins'in raporunu tetkik vesile- ta bulunmaja memur edılen bir çe,·irmişlerdir. ,. ıç n Alman kuvvetlerile Sırp J&n 
mevkide bırakma... sinden istifade ederek Nazi hü- eti Sovyet zayı'atı hakkında kat ı darrnalarının harekete. ~.eçmele-Ben Macar Aluni, tabarrıyatı n c~ b 

- bu akfam yaz1haneye cumuna kar§1 parlak müdafaa- sinde verem hastaııtını tecla\l e- bir malQmat yoktur. tkı bin esir rini mütealrip neşredilıniRtir. 
gittiğim aman Saim beye pa- nızla sizlere memlekeUerini:r.ın decek keşiflerde bulunmu;:tur. alınmış ve büyük çapta alb top-~ 4'.000 kiti 
ranm makbmunu. ...... mec- ea güzel h&Dği weki1de y.uu:m Macar Alimi mıkroskop muayene- la 14 tane başka top iğtinam e- Tevkif edildi. . . 
burum; haydi • evde tmuttum,, edebileceği lnwaauncla lllildAve- dılmı'ştı·r. Rus-Alman harbinin ıptida-
di k b' "ki -n- tl le · --..A_ ... _ sile kanda mevcud Koch basille-yere ır ı ~UI& a. atayım. yı -.IMln.Mlo bulunm.k. u•nli1- ı .erhs"r aldıJar sında.n beri Çekoslovakyada 
nı- iki" .. s· alel. le l"-·ml ol rinin ımhası ıçin bazı maden tor.- I!. .... ,, y~ 
au· ~sonra bankaya yapı- ız~, ace . ur.": ~. an !arının kana zerkedılmesile ve- Helsinki 16 (a.a.} - Ofi: Rusyaya nıuhabber duygulan 
lacak hır telef on meseleyi mey- ammı malzemeyı teslım ıçm ha- rem mikroplarının öldürlllecelınl FinlandiYahlar La.doga gölü- taşıyan on b~ k~ ~po ta-
dana çıkaracak; ondan sonra l~ iibir.li,'ği ya.pmaktayız. Şim- has ıı.. k nu··n garp sahı"llen iizen·nde bu- rafmdan tevkif edilmiştir. ki · did tea..ı..ı. ~:•-- nı-~ Ve talıjın k&llJ\lyaca_.nı el-
ayı a pınncin t&fını... İhtiyar en mu uuic. i'aauucıı· ma.&M7 fetmlstir. lunan Sortevalanın cenubi gar- Çekoslovaky~m Alın~~ 
avukatın karşısında sigaya çe- ır..~ ile yüklü olarak liına.nlan- bisinde Lahden Uahja, Jaekima nfındal! i~nden be;ı tev~ı: 
ki~e tabammtll edemem... mıWNı hareket ~tmit bulun- De Gaulle Pef._aı'n'a Viur ile Elsenvaarayı zapt.et- fat yekunu yuz kırk bıne b lig Benı,ın vaziyetim senden kötü maktadır. Bu gemileri derhal mi.şlerdir. olmuştur. Bütün Çekoslovakya-
Ü~ri~de (emniyeti suüstimal) diğer gemiler takip edecek~r. Fin kıtalan Kides ırmağının da açlık hüküm sürmektedir. 

Mademki bu pua verilecek
t"r: bari kışın yaklaştığı şu 
mevsimde verilse de parayı ala
caklar, mektup sahıbmın dedı
ği ,-jbi, hiç oJmu,sp çuldan ço
cuklarının kışlık ıhtiyadannı 
temin etaeıer Nihayet verilecek 
olu bir ikramıye değil, sahiple
rinın öz paralannı iadeden itMl.
rettir. 

Vekiletinı alikadar eden ifler 
hakkında yerinde b r hapsesiyet 
gösterdi ini yakından bildiğim 
muhterem Cevdet Keriıe hice
dayının dikkat nazarlanm çek• • 
rim. 

A. C. SARAÇO(;LU 

~bı agır bir leke var •.• Bunu ~unuzun ve o~~~- NVBP verı·yor s k" ·1 t ı· t' şımdilik i.mirim olan herife çak ~y~ ve taleplen ':il~· butun ' "u ~~ı:ı:ear~::1Jakf~:t~~ ~ Pamun 1D sa Q ıa 1 
tırmak istemem. Son koaıınu ihtimaller naarı itibara alma- < .... tarafı mlrlncf e9Yfad•) __ .,,ı .. onA. Y Y Seviili ktZllD Husmye Sacbkoilu-
oyaıayacağım rak ve bütün im.iller gö.zönünde reddeden hür Fransa namına ya va.aJ.&AMflG&wr. (Baıı tarafı 1 inct aaJ fede) una. ftlatl dola71Sile ıerek bizzat 

TEŞEKKÜR 

_Ne ya~k•n" b~undurularak. tayin. edilelıibr. Vichy htıktmetinin siyasetini So af1n o• pere olan eelihiyete istinaden ve 1.31 zi7aretierile e ı«ekae t.elsnf ve 
... - Preııseee kendbn eöyliyeee =-~ı:n:e:.~araı:; takb~ etmiş ve demiştir ki: VJauır 1nye sa.yılı koo~yon. kararlll1!1 m tup Be et-
gım Hür Frar.sızlar Fransaya eskt ilçiincü maddem mucibmce tkti- m 1 Uunda bııhman biJıcümle ak-

&itten_ı bana veda etmeden ~:~~= ~pç:rm::k~:: büyüklüğünü ve hüriyetini iade cı"·ıı·ıyortar sat vekiletile mil§tereken me~- raba ve dmtlanma ayn ayt'l teşek-
çılrtı gıttı etmek için mücadeleye devam J 1\ 11 leket dahilinde pamugun ve , çı: kure ·~urum manı 1 • ....-• ...ann bu 

• lif ederiz. Bu meseleler hakkın- ed kl eli Fr b k t v•d 1ıu1 42 ahs l mevsımı ~ .......... 
w ece er r. ansayı as ın (Baı tar11fı 1 inci .. hlfede) gı ın ~ - m u • YaZ1femm ıf muhterem ıazete-

Eyltil ( 19••) 
Bu sabah erken Samiye geldi. 

~z kanlefim yalıya pek aeyrek 
ugnyuılardandır. Samiyenin 
böyle erken gelişiniıa Almıed 
beyin uğradığı kaza ile allkası 
oldduğuna l}Üpbe etmiyorum. 
~n halinde bir lnnklık, bir 
yorgunluk var, gece uyumadığı 
batta ağladığı; habnd !?n gözle
rinin kızarmış olm88llldan 
belli. 

Eniştemin anlattığı vak'a 
sanki benim nekahetimde bir 
aksülamel yaptı. Kendimde dün 
kü zi.fı hissetmiyorum. Beraber 
taraçaya çıktık. Samiyenin ke
derlı yiızunü okşayarak hf.tırını 
sordum: 

- Nasılaın ka.rde,im? 
!çini çekti: 
- ~yi değilim ağabey ••• 
- öyle söyleme. lyi de ki iyi 

olalım. .. 
- Temenni ile, lakırdı ile iyi 

olmak mümkün olsa ... 
-Ne var ki? 

. -. Ahmedın yaptığı rezaleti 
bibnıyor musun? 

- Hangi rezalet? 
- Şu kumar rezaletini ... 

tı v- Haberin var mı? Bana aç-

söygıl zanıan sana anlatmadığını 
euıışti. 

ettt ~kşam hepsini itiraf 
miltbif bir ı..._ gece uyumadım; 
tabanunw -vga ettik. Artık 
se in ona k:!:11Yeceğim. Pren 
böyle suiistnnaı o&an -enıniyetini 
Bın lirayı biz n~k ol~ mu? 
bilınz? Meseleyi ann taamın ede
kızılca kıyamet kopa= aÇSam 

bir şey yapmak istemiy::: 
sun. 

O halde v bu işin içinden na
sıl çıkacagımızı bilmiyorum 
Halbukı ben uzun zamandan b; 
ri çektiği sıkıntının onu biraz 
akıllandırdığını zannetmiştim 
Kabil değil, eline para geçin~ 
deli pbi oluyor. 

Saıniyeyi te&elli etmek için: 
-A..ı•-Ne yapam.? clecUm, bir ka-

da dogrudan doğnıva sizinle ve sürat sayesinde mağlup eden S Wıısk mıntakasmda. Al- devamınca azami fiatlan aşagı- ederim. 

~!mifU:= J!=~~ü- Almanlar, kendini bekliyen akı· ma::rm halen yerlerinde say- da ~rilmi11 olduğu veçhile nızm tavaau~;':; ausutıu 
Muvafık gördüğün. üz takdirde betten kurtulmıyacaktır. makta olduklan da kavda şa.- tesbit olunmuştur.d "'0 iki · ============ 

General Dent& llfJrbeat Qimdilik bu ha.valide Birinci ltlevlan ı , .. ne! 
toplanacak olan bu konferansa Kudüs. 16 <a.a.) - Ha • : bir ileri hareketine ge- klevland 67,5, kapu ~ da~ 
::::ı~iz~abteçil :~~e k:arpdar ber aldığımıza göre, gene- ~klerine dair hiçbir alimet ve kozacı mallan ~ıl 64, ~·: 

ral Dentz dün Suriyedeki Ingi- ktur yasa parlağı 58.5, ıy~ ~emm 
malzemesi göndenne.ğe devam Uz kuvvetleri kumandani gene- yo K' {•· garbinde dar bir cep- 56, birinci akala 75, ikinci a.ka
etmek arzusundayız. ral Wilson ile kısa bir mWikat Jıa~Y:U~Gtli bir taarruz yap- la 71, 75, iiçüwncü ak~ ~· pm-
~di. dikkatimizi daha uzun yapmış ve geçenlerde tevkif e- . da 1:: bir ti ı.a..." anya 63, egede binnc:ı yerli 

vadeli bir sı~ tbıerlnde tol?- dilen Vichy subaylanna .,·a.pılan mış1arsa .a&Ç nı: ce e 7-...; 66.5 ve ikinci yerli 61.25 lnlruş.. 
Iama_Iıyız. Çünku kftza.rılmadıg~ muameleye müteallik meseleler edemeden tamamen imha edil- tur p 
~dirde ~üt~ pyretlenmızı dostane bir hava içinde görü- ~İ>law-e ka~18 bir • 5 "'e ; 
ısraf mahiyetine sokacak zafe- tillmÜ§t.Ür - ,T-.- FJKRA 
rin elde edılmesi için uzun n - · miMlel~ Wta kwac.~ : 

17 Ağusto8 941 pazar gttnü 
akpnn 

Çıfte Keramet 
Şehir Tiyatrosu artistlerin

den lü.mn ve arkadqları tara
fından Kmlay ve Çocuk F.s r
geme kurumları menfaatine; 

Suadiye - Şenyol 
euketpark'da 

çetin bir yol katetınektiğimuı i- B. Stalin, B. Steinhard ile B. Ownan cephesinde bir takım 
cap eylemektedir. lfarp miıtead- Stafford Crıppedelı Sovyet Rus- ~uvaffakivetler elde etmişleı:-- Bir genç muharrir====-========-=== 
d 't h l d m·v... - mak istedik! . dir. Londrada, mareşal Budi- • L t VEFAT ı cep e 'A e cereyan ı,,-. .., .. ya yap en yar - yennı''n'ın k~anda.e~·gı~· ordu.- iJıı trfi#fefi nB ır 
Harp bitmeden evvel bu cephe- dımclan dolayı Sovyet milletinin\ Y I 
lerdeki inkipfla.nn, yeni mub&- ve Sovyet hüklımetinin samimi ları Dinveper'ın gensın~ ~ekeb.ı- (Batı 1 had sayfada) 
re1>eler verilmesini icap ettirme- teşekkUrlerinin ibllğuıı rica et- teceği ve orada kuvvetlı bır mü- Mesleğe daha yeni girdin. 
si muhtemeldir. miş ve demiştir ki: dat'.aa hattı tesis edebileceği ka- Bütün eski meslektaşlarına so-

Menbalarım.ız, geniş olmakla "-İptidai maddelerle harp naati izhar ~ektedir:. rup öğrenebilirsin, vazı haya -
beraber mahduttur. Ve bu men- ınabeınesinin taksim ve tevzii Berline yent bır hava hucumu tıntia ister natron ol.Sun, ister 
ı.tann aıüı terek gayretlerimzf maksa.dile üç memleket mümes- Moakova, 16 (e..a.) - Mos - muharrir bövle imzasız mele -
içın nerede, ve ne zaman kulla- silleri arasında Moskovada bir kova radyosunun bildirdığine tupları. küfürnameleri o kadar 
nıhn•sı ıca.p ettiğini tayin ge- konferans toplanmasına müteal göre dün gece Sovret bc>1!1bar - çok almışlardır ki, tarü ede
rektir. Bu zaruret gerek teçhi- lik olarak B. Roosevelt ile B. dıman tayyarelerı Berlin ve mem.. Böylelere alayımız kanık
zat gerekee ham maddeler ba- Churchill tarafından yapılan StettiıJ üzerine akınlar yapmış- samışızdır. 1mzasız mektup 
kıınından variddir. teklifi hararetle 8eliımlanm.,, lar ve büyük miktarda yüksek (adam harcı) değildir. tın~ 

Hitlerizmin hezimete uğram..- B. Staline, mevzuu bahis kon- infilaklı tahrip bombası ve yan olu unun da sebebi vardır. lm- tır. Allah rah et ev n 
eı ıçin, gösterdiğiniz kahraman- feransının bir an evvel toplan- gın bombası atmışlardı:. . za demek mektubun altına adı- (Çiçek &önderilmemeaı r ca otu-
ca ve devamlı mukavemetin ha- ması için i~ eden bütün ted- Cenu.pta 1tarek6t endsşeU m, soy adını, adresini yazmak nur.) 
yati ehemmiyetini tamamile tak birleri ittihaza irnadedir. Mü- aaf'lw.dn. demektir. Yazaııda, bunJarın ,..,,......,.. __ ...,..,wwvv--~~" 
dir ediyoruz. Bu itibarla her 18.katta Molotof da hazır bulun Londra, 16 (a.a.) - Alman- hiç birı yoksa neyı ımza etsin? 
hangi bir vaziyet karşısında muştur. lann cenupta yaptıkl!"n ileri h.a Adlan sanlan, soylan, soplan, 
mü terek menfaatlanmızın müs Mat,aky Sooyetlerin reketi askeri müşahıtlerı endı- yerleri yurdlan yoksa neyle-
takbel taksımi proğramını sü- mi nettarZıgım bild'rdi şeye düşürmektedir. sinler? Tabiatiyle imzasız yaza-
ratle hazırlamak ve tatbik sa- Londra, 16 (a.a.) - Sovyet- Sovyet tebliği: Nikoliyefin caklar. 
hasına ko•rmak iktiza. ettiğini ler birliği hükumetinin İngilte- 120 mil şimalınde, Kirovorgradı Aldırma yavrum n d alı-
tahmin edivoruz. redeki büyük elçisi M . .Maisky tahliye edildiğini kabul etmek - şırsın. Yeter ki m~rdlikten, ivi 

tngilt.ere ile tam anlaşma M. Eden, M. Rooseveltle M. tedir. yüreklilikten, çalışmaktan vaz 
Rockland, 16 (a.a.) - lıl. Churchillin müşterek yeni bir lngiltere ~ Ruayaya petrol geçme .. 

Ruzvelt, Rockland'da karaya deklirasyon yaptığım öğrenin- nold~t meselai 2 numaralı öğüd: 
çıkmıştır. ce mütecaviz.e karşı harp eden _Nevyork, 16 <a.a:> - !ı!: ~- önce fıkrayı öğren. Naared-

M. Ruzvelt gazetecilere ~y~- ~vy~ Rusyaya y~ ~tmek wın. Pauley, Amenkan hu~u - din Hoca pazara gelmiş. Alış 
natta bulunarak harp vazıyeti- ~e _yapılac;!Jt en muessır ted- meti namına, petrol. naklıyatı veriş için dolaşırk n sahı'bi hiç 
nin bütün safhaları üzerinde M. bırleri teferruata vanncaya ka- meselesi hakkında m~erel~r- tanmıadığı, kuyruğunu, kula
Çö ill'le arasında tam bir anla3 dar naz.an itibara alan Ameri- de bulunmak ve ~ngıl~ ile ğını hiç ~örmediğı bır katır bo-
ma ~lduğunu söylemiştir. kan ve hıgiltereye kaıo,ı hükfi- Sovyet Rusyaya gıtmek tu.ere caya bir tekme atmış. Canı yan-
Kcm/eNfl8 derhal toplattaca.k met~ minnettarlığını beyan evvelgi gün Nevyorktan hare - mış. Herkes bakıyormuş, hoca 

Moskova 16 (a.a.). - Of1: etmuıtır. ket etmiştir. . ne yapacak? 
Sovyet 'hWdimetinin resmi ~kltir:.ı.ayotta Sooyetümk 7M M .Pauley, M. Rooaevelti M. Hoca şövle bir adını geri çe-• 

tebliği: iflirak edecek Hopkinsi ve M. Ciksi temsil et- kilmiş, tekn:ıesiııi kaldırmış, ka-
Sovyet Rusya nezdindeki bir- Vaşiııgton, 16. (a.a.) - Roo- tiğini ve müdafaa içın lüzumlu bra vurmak üzere iken yaz geç-

le,ik Amerika fevkalide murah sevelt • Churchıll deklirasyo - benzin tevziabna ait tedbirlerin miş. Etraftan sormuşlar: 

En idareli 
LAIBA 

hası ve bliyWt elçi B. Steinhard nun& Sovy~er ~irliğinin iltiha- h.nzimi i§ile tavzıf edildiğini - Hocam neye '\az geçtin? 
ile İngiliz büyük elçisi Stafford kını temennı edip etmediği so- eöylemiştir. Hoca kendine mahsus bir ta- !!!!!!!!!!111!~!'!'111!!9"'!!!!!!!!!!!!!!!!"'~1111!!'1~ '~!=orsun enişte, de-

1'\ia. •i:ı nııibahase ediyo-
diy0~ ~ yerinde olsam,, 
~ • ~ benim yerimde 
letiaı ._.:::;yok. Buna zihni-

etme:&. Sen })e.. 

-..u- olmuş. 
Samiye: 

. - lnuma ağabey! dedi. Hep 
sıyalaıı. 

Cripps diln mUftereken B. St.- rulması berine M. Cordelt Hull & vırla bir katırın sahibini, bir Muhterem genç meslekdaşım, 
lini ziyaret etmişler ve B. RoO- gazetecilere demiştir ki: heret edeceğini ilmit ederim. kabn e-ö.~tererek şu cevabı ver-ı mealek havatında seni de bu 
sevelt ile B. Churchill tarafın-, "-Tahrip hareklbna açıkça! Sovyetler .bi~liği h~kkıbda ya- miş: tanda kaı; ~ katın te-
dan gönderilen IDllBIJ'lan tevdi 1ftirak edenlerden bqka bUtUn kında yenı bir deklarasyon y... - Ben °adam.., un. EReğin perae tepain. sakın onlara ben-

(Ar-. wJ ~. milleUerin bu veaik&Va mtıza • pılmesı miimkündür. katırına benmnek istemtaı! zeme! 



• 

~~a~: ~.ES~m~ EL, tB R A H l 1~ . 
Davullar zurnalar sustu. Her-., 

kesin gözü Hergeleci ile Tosun
da idi. Dünkii usta çırak ve ar
kadaş şimdi birbirlerine hasım 
idiler. 

Gilreşin fevkalade heyecanlı 
olduğu görülüyordu. Davullar, 
zurnalar susunca cazgır, pehli
vanları takdime başladı. 

Cazgırın, Tosunla Hergeleci
yi takdimi enteresandı. Şöyle 
söyliiyordu: 

- lki arkadaş usta ç.ırak 
bugün iki hasım gibi tutuşacak
lar. 

GUrc, çok meraklı bir man
r:nra nrzetmeğ'e bac:ılamıstı . Halk 
ar 'lda lıevcc n lı c;ıl oldu. 
Bil .,a, Herf! le inin bas altı-
11 c ıkma"'. Scınr T ·mın da 
b.ı>ş altına çıkarak Hcrgcleciye 
meselan okuması ustalıkta mü
him tedi kodulnrn seb p oldu. 

Tosun, senelerden onra bir
l ~nbirc meydana cıkmıstı. Hemi 
d alenen Hergeleciye meydan 
okt muştu. Cazgır. ro unun Her 
gele..•\ye meydan okumasına 
hnyrt t etmişti. 

Deli Hafız. fevknl • dP ~inirli 
idi. Biltün Ezerçeliler. Torlak -
lılnr Tosunu ayıplnmışlardı. 

Tosun, bir koG sene 7.arfında 
kendisine gelmic:; iri yanlasmış
t.ı. Hergeleci, Tosunun mPydan 
okumasına sUkiinetle mukabele 
etmişti. 

Ezineli, Filibeli kendilerine 
nazaren daha hafif pehlivanlar
la karşılaşmışlardı. Esasen bu 
pehlivanlar başaltının eskimiş 1 

ve köhneleşmiş pehlivanları idi.' 
Ezineli ile Filibelinin hasım

larını yüzde yUz yenecekleri mu-1 
hak.kaktı. Fakat Tosun ile Her
.gelecinin ne yapacaklan meç -
huldU. 

Her nekadar Hergeleci, ToJu
nu büyük orta güreşlerincle mü- 1 
teaddit kereler magli'ıp etmiş 
idiyse de bu scf er vaziyet hiçte 
böyle değildi. 

Deli Hafızın da icine ~üphe 
'dUşmüştU. Her ne ka<'h~r çırağı
na güveniyorsa da 'l'cısunun ls
tanbulda birkaç sene i<;inde gü
reşin girdisini, çıktısını öğren-f 
diğine kani idi. 

Dualar ve tenkitlerden sonra 
güreş başlamıştı. Hatta cazgır, 
Tosunla Hergeleciyi halka tak
d.bn ederken şunları söylemiş
ti: 

- Tosun, İbram ikiside tor
la.klı deli hafızın çırağıdır .. nk 
olarak baş altına tutuşuyorlar .. 

Peşrevter çok canlı oldu. Her
geleci keyifli idi. Fakat Tosu
nun çok sinirli olduğu görülü -
yordu. 

Tosun yerinde duramıyordu. 
Biran evvel güreşe girmek ve 
hasmına yapışmak istiyordu. 
Nihayet helallaşmalar oldu. Ve 
güreş ba.ş'8.dı. ı 

Daha ilk hamlede Tosunun 
bir elde Hergeleciye girdiği gö- 1 
rilldU. Tosun ha.smina ilk elde 
sıkı bir çanraz topladı. 

Hergeleci, uyumuyordu. İri 
yarı Tosun, hasmını toparlamış 
Bürüyordu. Hemen hemen ilk el
de Hergelccinin işini bitirecek
ti. 

Hergeleci yirmibeş otuz adım 
uçtuğu halde birtUrlü çaprazı 
bırakmamıştı. Tosun hasmını I 
köstekliyerek kalıbı kalıbına 
yere vurmağa uğraşıyo:-du. 

Halk, daha ilk elde heyecana 
düşerek oldukları yerden aya -
ğa kalkmışlardı. 

Hergelecinin vaziveti çok fe
na idi. Hem.de daha ilk hamle
de ... 

Deli Hafızın nklı başından 
ı:ritmisti. Torlaklılar, Ezerçeli -
ler heyecanlarından küçük dil
lerini yutacaklardı. 

Herı:relcci ha gitti, ha gidi -
yordu. Torlaklı ağnlnrdan biri
si davanamadı. Bağırdı: 

- İbram ... sıkı tut!. 
Deli hafız, nğ'arun elile ağız

hı.nnı kapadı. Bunun sırası de
ğıldi. İstanbullularda bağırıyor
du:. 

- Ha, Tosun!. 
- Hakla Tosun!. 
- Hayda maşnllah!. 
Cazgır, Tosunun tutuşuna 

hayret etmişti. Daha ilk olarak 

!RADYOl 
1 17 Ağustos 1941 1 

1,30 Program 19.00 Fasıl 

8.33 Muzık 19.30 Haberler 
8.45 Haberler 19.45 Muzik 
9.00 M ~lar 20.15 Solo 
9 30 Evın saati şarkılar 

* 21.00 Zıraat 

12 30 Pro rrun takvimi 
12 33 Ş rkıl:ır 21.10 Muzı ... 
ı:ı 45 Haberler 21.45 At yarışb 
13.00 Türküler rı neuceSJ 
13.30 Konuşma 22 .. 05 D .ns 
13.45 Muzik muzıgi 

* 
22.30 Habtrler 

11.00 Program 22.45 Muz.lk 
ıa.os Müzik. 2=.55 Kapanq 

,;lreşe girmek Hergeleciyi ka 
pana sıkıştırmak olurmıydı?. 

Hergeleci çaprazı sıyırmağa 
çalışıyordu. Fakat muvaffak o
lamıyordu. Nihayet, deli hafız 
çileden çıktı. Çırağının yenile
ceğine hükmetti. Yanında bulu
nan ağalara: 

- Abc ne oluyor be?. 
Diye söylendi. Ağalardan bi ... 

ri: 
- Ne olacak, iş fena!. • 
-I<'ena kaptı köpoğlusu ... 
- Sıyıramıyor 1.bram. .ça.pra 

zı .. 
Bu gidişle sıyıramıyacak 

da .. 
- (l'k fPna kaptı .. 
- Ne olacak acaba?. 
- /ı be ne olacak! sırtı vura-

ca!{ be'· 
-· 11k elde olurmu bu be?. 
- Olacak galiba.!. 
D'!'e ı:öyknirlerken birdenbi

re 1-fprgeleci, çaprazı sıyırdı ol
dul!u yere otunıverdi. Tosun 
derhal hasmının üzerine çullan
dı. 

Tosun, hakikaten birkaç sene 
içinde güreşın girdisını çıkusı
nı öğrenmişti. Sonra. Hergcle
ciyc <:ıraklık ettiği için ustası
nın hünerlerini de bilıyordu. 
Ona P"Öre HerP"eleciye nasıl gti
reş yanılabileceğiru oüremnışU. 
Öğrendiği marifetlerle de Hcr- ı 
geleciyi boşa verebiliyordu. 

Helj!"elcci, alta düşer dilsmez 
toplandı. Tosunun kocn gövde-! 
sile Her~elecinin üzerine yük
lenmiş duru,,ordu. Daha doğru
su biraz nefesleniyordu. Kolay 
değil iyi ve sıkı bir çaprazla ol
dukça nefeslenmişti. 

İki hasım seyirci tabaknlnrı
nın yanına düşmüşlerdi. Cazgır 
pehlivanları ortaya çıkarmak i-ı 
çin olduğu yerden kalktı. Tosu
nun yanına geldi, omuzuna vu
rarak: 

- Tosun, meydana çıkın: 
Dedi. 
Tosun. çaprazı çözdü. Meyda

na yürüdü. Hc>rgelecı de olduğl,ı 
yerden kalkarak meydana yü
rümcğe başladı. Fakat Herge- l 
lecinin yüzü saP.:'Jarı kesilmişti. 
Parmakları ara5ında ıri ve pos 

1 

bıyıklarını buruyordu. Hergele· 
cinin fena halde sinırlendigi 
anlaşılıyordu. 

Hergeleci nasıl sinirlenmez • I 
di. Dünkü çırağı onu hır elıie 
caprazhyarak altına alıvermişti. 
Hem de az kalsın yenecektı. 

Tosun, meydana ge.ldikten 
sonra hasmını tekrar kemanele 
di, ayaklarını altına almış bü
zülmüş ve toparlanmış oyle o
turuyordu. 

Hergclecinin bu, otunıeu da 
acaip idi. Demek Tosundan kor
kuyordu. Açık vermemek ıçin 
büzülüyordu demek .. 

Halbuki, Hergeleci hiçte böy
le bir güreşçi dei;rildi. Tosıına 
karşı böyle hamam bohçası gı
bi büzülmesi garibdi. 

Hergelecinin bu va?.iyeti der
hal hafızı bile tereddüde düşür
müştü. Hafız, çırağının korktu
ğuna hükmetmişti. Dernek To
sun, fevkalade ağır basmıştı. 

ilerı:relecinin bu hali, cazgı -
nnda nazarı dikkatıni celbet
rnışti. O da kendi. kendine Her
gelecinin korktuğuna hükmet -
mişti. 

Aftalardan biri deli hg.f ıza hi-
taben: 

- İbram, bozuldu be! 
- Evet, bozuldu. 
- Abe, böyle yaptığı yoktu 

bu kızanın be!. 
- Tosun, ağır bastı galiba!. 
- C:aprazı kurtardı anın ... 
- Ben, iyi görmüyorum so-

nu .. 
- Ağzını hayra aç!. 
Derneğe kalm~dı, Tosun, Her 

P"eleciyi kemaneden çaprazlıya
rak kalçalara kadar indikten 
sonra birdenbire havalandır -ı 
mak istedi. 

lşte, tam bu sırada Hergelc
cinin meşhur kılçıklarından bi
rini vedi. Hergeleci, hasmının 
iki avağı arasından sağ ayağını 
geçirerek kıçına doğru bir kıl
çık attı. 

Hergelecinin bu, kılçığı yeri
ni bulmuştu. Tosun, kılçığı yer 
yemez hasmının sırb üzerin
den kayarak bir bohça gibi 
•Heraelecinin ön üne diistli. 

HerO'eleci, hasmı önüne dü
şer düşmez iizeıine çullandı . 
ve kemaneledi. 

Tosun, ne olduğunu bileme-
. mişti. Yine ustasının bir oyun 
tutmasına düşmüıttü. 1 

Tosun, kemaneyi söküp bir 1 
hamlede ileri atılarak kaçmak 
ve, alttan kalkmak istedi. Kur- il 
naz Hergeleci, hasmını kendi 
zorile kurtulmuş gibi göstere
rek gevşemişti. 

Tosun, hruımının elinden kur
tuldum za.nnile olduğu yerden 
verinden düzen dört eUi kalkıp 
kaçinlığa başladı. 

(~\llU') 

YENi SA BAR 

1

f'HAZRETI YUS 1 iLE GÜZELLER GÜZELi ZÜLEYH~ 
~ ---
Yazan : Muharrem Zeki KORGUNAL 

mızın yanında b:raktık. Hazreti Yusuf, .Mı' EJSIW 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji. kınkhk ve butUn ağnlannızı derhar keser. 

lcabmda günde 3 kaşe ahnabillr, TAKLiTLERiNDEN SAKININ17-

- Onu ihtiyar ve alil baba-ı _ geç kaldınız ya 

Hazreti Yusuf, işledikleri ci-ı te§em daire.sinin boŞl 
nayeti hal& itiraf etmiyen kar- meçhul bir .noktaya 
d~lerinden birden bire soğu • O noktadan e.yınp il 
du: Ka.rş.ısında, kendisi.ne 

- Niçin yalan söyliyonıu - yin ettiği zatı gördü. 1ıı1 .... -..1 
nuz? Ben Yusuf değil miyim? miş olmak jçin: 
Bana yaptığınız f cnalığı bilmi· - Çok mu geç k 

Her yerde pu1tu kutulara ısrarla isteyiniz~ 
yormıyım 1 Züleyha, hayli merak 

Der gibi hepsinin yüzüne ay- :Vezir, Yusufun oO 

Kantolar ve 
kantocular 

( Baı tarafı 2 inci sayfada) 

birçok kısımlara ayrılmışlardı . 
Ozaınan kantocu, IP-hçe taklidi 
olarak lranlıda başına siyah bir 1 
papak, avcıda eline bir tüfek, 
çobanda da bir kaval alır, sah
neye öyle çıkardı. Söylenen 
kantolar hemen yayılır. Mesela: 

Jsfnhanda bir kuvu \'ar 
lc;inclc tath su~1ı 

0

\"ar ilalı ! 
kantosunu bilmiyen yoktur. 

Kantocu avcıya çıktığı zaman 
komiğin eline bir tüfek alarak 
.sahneden geçmesi "mizansen" 
icabı idi. 

Çoban havaları ekseriya dli
etto şeklinde oynarurdı. 

Gül hazin, siinbül perişan, 
li.ğzann sevki vok 

1 
Şarkısında: . 
(Kel lla...an )slinbül takınmış, 

(BeJzar) la (Şevkı) yok 

Tekerlcmesile ismine hiss«' 
çıkarılan (Bayzar) ın çoban kan 
tosunda rolö mühimdi. 

Bnunlardan başka: 
Yangın \ 'al', yangın ,,.r 
Ben ,yaıuyonım. 
Y~Uşin a d08tla:r, Utİ'1Uyonım 
Giifteli etf aiyc kantosunda 

komik kulisten artiste doğru 
bir hortum uzattığı zaman se
yirciler kıyameti koparırlardı. 
Kavrulmuş kıtır kıtır.çıtır ~dır 
Am mau ha-dem -~-ke-:ri 

Kantosu da en popüler türkü
lerden biri olmuştu. 

Eski kantolarda. diletto kan
toculuğun en eğlenceli bir faslı
dır. Bunda en çok muvaffak 
olan Kel Hasandaki Todori ile 
kan~ı küçük Amelya idi. Todo~ 
ri burma bıyıklı, esmer, uzun 
kara yağız saçlı, tatavla. pana
yırında çok tesadüf olunan la
taı nacı kılıklı bir adamdı. Kum
panyada (tir.a.n)e yani (cani) 
rolüne çıkar ve rol iktizası o
laı-ak tuluat kabilinden bir ci
nayet işliyeceği zaman evvela 
saçlarını kan§tırarak yüzüne 
korkunç bir şekil verirdi. O za
man hepimiz anlardıkki büyük 
artist yine sahnede çiftlik sahi
bini hançcrliyecek, küçük hanı
mı zehirliyecek, genç aşıkı da 
dağa kaldıracak . 

Tiran rolünde seyircilere deh
şet veren bu adam karısı ile ko
mik düettolar oynardı. En meş
huru ırarı koca kılıklarını değiş
tirerek kendilerini mümkün ol
duğu kadar çirkinleştirerek oy
nadıkları {çifte kanburlar) düet 
tosu idi: 
-Akmem lıena dedi ki Jdzim 

güzelsin 
Bum un kumruya beıo.zer, SU' 

tin da kanhur 
-Dedim ben seni almam, ~.-ar

Yüksek Öğretmen okıılana talebe 
kabul şartları: 

tJkulun gayesi Liselere öğretmen yetiştirmektir. Yatılı ve parasız olan 
ve tahsil müddeti 4 &eneden ibaret bulunan okul ıışagıdaki şubelere ayrı
lır: Turk dili \c 'yatı, felsefe, tarıh, coğrafya, rnatcmallk, Jiziıt - kim
yn, tabii ilfmlcr, yu.. ncı dil cFrnnsız, İngiliz, Almnn dıll ve cdcbiyntı.> 

Okula girmek için lıse olgunluk lmtıhmııııı başarmış olmnk ve bıliıhare tn
rlhi tesbit ve illın cdllccclc olan kabul ımtihanını kouınmıık şarttır. Namzet 
kaydı l Eylôldc bnşl::ır v~ salı, çarşamba ve cuma gunleıi okul binasında 
yapılır. D..1ha faz.la ta!silfıt almak isUyenler okula rnuracaat edebilirler. 

(6!158) 

Bu ~·Ra Belediyesi nıuhasebt"~ 
Müdürlüğünden 

Çekirge mınta' ı dahilinde yapılacak 50 hektarlık bir arazinin lıarita
!ıı için kapalı zarf uı;ut.l" eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 18/8/941 pazar
tesi günü saat 15 de Belediye Enciimenlnde yapılacaktır. 

Haritanın beher metre murabbaı 2 bin kuruş üz~rlnden muhammen 
bedeli 1000 lira ilk teminat 75 liradır. 

Şartnameyi görmek istlyenler her iş gunü ve saatinde muha!:ebe mü
dürlüğüne ve eksiltmeye l§tlrak edecekler usulü veçhılc hazırlnrımış :r.nrf
lnrını 18/8/1941 pazartesi günu snat 14 de kadnr Dt>ledlye Encumt•ni rcislı

ğine ilk teminat makbuzları ile birlikte teslim etmeleri il/in olunur. (6915) 

J Devlet D~miry_o __ ll_a_rı_İl_a .... n_la_r_ıj 
l/9/941 tarihinden iüP;ırcn; Meyanköyll nakliyatına ınnhsus D. D/215 

No. lu tarife, uzak mesafeler 1nakllyotınn tenzlltıt yapılmak ı;uretıle tadıl 

edilmiştir. Fazla tatsilAt için ~onlara müracaat edik-hllir. 
(5565) (7162, 

• • • 
Muhammen bedeli (9261) lir:ı olan 1500 adet ve Cf'fft'an 132 300 metce 

miklıbı muhtelif eb'atta 3 knlem gürgen dılme (3/9/194ı) çarşamba gılnu 
saat (15.30) on beş buçu1da Haydarp.ışada Gar binası dahilindeki komis
yon tarafından kapalı zarf usulilc fiD tın alınac·aktır. 

Bu fşe girmek lstiyenlerin (1194) Jıra (58) kuruşluk nıuvnkkat teminrıt 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muntevi zarflarını ayni gün 
sa::ıt (14,30) on dört buçuğa kadıır komisyon reısltkine vermeleri lftzımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak da4ıtılmaktadır. 
(7169) 

Çoruh Nafia müdürlüğünden: 
1 - On beş bin lira bedeli keşifli Hopa - Karı yoluuun 65 inci kilo

metresindeki heyelftnın tevkifi i~in )n5a edilecek istinat duvar.hırı ile tahri
batın tamiri işi yirmi bir giln milddctle ve k:ıpalı zar.f usulile eksiltmeye 
'ıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 1 Eylül 1941 pazartesi günu saat 15 de Çoruh Nafia Mü
durlilğü dairesinde yapılacakur. 

3 - İstekliler evrakı !enniyeyi Çoruh Nalla Müdürltiğünde okuyabl
Urler. 

4 - istekliler bu gibi inşaatı yapmış olduğunu gösterir vesikayı gazlı
yarak ihale r.ılniinden Jaakal üç gün evcel bir istida ile vllAyete müracaat
la ehliyet ehliyet vesikaları almnları muktnzidir. 

5 - tstcklilcr bin yüz yirmi beş liralık muvakkat teminat makbuz ve
ya banka mektubu cari seneye ait Ticaret Odası makbuzu ve ehlb'et vesika
lle teklif mektuplarını ihale gumi olan ı EylUI 1941 pazartesi günü taat 

14 de eksiltme komisyonu riyasetine teslim edecekUr. Postada olan gecik-
meler kabul edilmez. (7065) 

n ayn baktı. Faa.kt onlar,. oha- t"ıızla alik~ oldu -
kikati biltün acılığı ve çılaklı- müştU. Bunun ~be 
ğı ile yüzlerine vurruı bu bakış- ediyordu: 
lardan birşey anlamıyorlaruı • - Emriniz yerine 
Alılamış olsalardı kim bilir ne dedi. Peygamber oğlı 
knda.r utruıacaklnrdı. duklnrını söyliyen on 

Hazreti Yusuf: relerini nldılar ve ın 
- Pekala, dedi. Muameleni- rine dönmek üzere h 

zi uaı,ayım da size on deve yü- çıktılar. 
kil zahire versinler. Yusuf, onlan bırak 

Şcmun, hemen itiraz et.ti: mnn olmuştu. Miitce 
- Nasıl olur ya. melik? Size vap verdi: 

halimizi arzetmedik mi? Birer - Keşke gitmelerine 
viik zahirede alil babrunızla o- de etmeseydiniz. Bu 
nun yanında bıraktığımız kar- nim ımisafirim olsnlard> 
deşimiz Bünyamin namına is • olw·du. 
tiyoruz. - Emretseydiniz o 

- Bizzat gelmiyenJere zahi- derrnezdik. 
re vermiyoruz. Sizin hatırmız 

1 

- Fakat bir cihctt 
için usulümüzü bozamayız. tikleri iyi oldu. Babai 

- İyi amn biz on iki deve ge· çok ihtiyar, hemde • 
tirdik. Bir gece evvel yola 

- İkisini boş götürürsünüz. onu bir gün evvel 
- Babamızla kard~imiz za- kurtarmış olurlar. 

hiresiz mi kalsınlar? - Onlarla fazla al· 
dunuz ya melik! 

- Kardeşinizi de getirmiş ol- - Peygamber oğul 
saydınız belki babanız için bir zımgclen hürmeti g" 
kolaylık dü~ünürdük. 1',akat ' ·mecburdum. 
size başka türlü yardım edebi- - Si7.in de Kenan i · 
lirim. Şimdi vereceğim zahireye rniş olduğunuzu d" ·· 
kanaat edin, memleketinize gi- d 
din. Babanı7..a benden selam a:::_ gyet, haklısınız, 
sövleyin. Bünyamini de bcra -1 raz da hcmşerilik varw 
ber getirmenize müsaade etsin. onlar benim de ayni 
ozrunnn size oniki deve yükü da doğup bUyüdüğilmÜ 
zahire daha veririm. ı er. 

Roben, valvaımağa başladı: - KendWzi niçin 
- Bizi kırmayın! babamız, dınız. 

zannetmem ki kardeşimizi bi - ..... Bunun da zam~ 
zimle gelmeğe bıraksın. Şimdi Kendilerine va.dettim. 
oniki deve yükü zahire ver; i- tekrar gelip zahire al 
kinci gelişimizde on yüke ka • Belki o vakit kendimi 
naat ederiz. rım . 

- lmkaru ''ok... Zaten bir Vezir, meraktan kurt 
kişiye iki defa zahire vermek Demekki melik hazretl 
adetimiz değildir. Pey~amber lara karşı gösterdiği 
oğullan olduğunuz için size il- ı hemşerilik gayretinden 
timas yapacağız. Fakat karde- liyordu. 
~inizi mutlaka .e-etirmcniz şart- Hazreti Yusuf, haki1' 
tır. Sizi gördüğüm gibi onu da cikntlşti. Daha fazla 
görmeliyim. Hatta babaru7.ı da dı. Ziü9yhayı merakı 
J?Örmek lazımdır. 1htiyarllğına hakkı "oktu. Yalnız se 
hürmeten onun gelmesini şart rısı d~l, vavrulan M 
koşmıyorum. 1 Ef rayim de. kendiaiai 

On kardeşin hepside ayrı ay- lardı. Hayatının me 
n yalvardılar. Hazreti Yusuf boyunları bükük bekle 
u kandırma~fa mÜvaffak ola- suf'un şefkat dolu kal 
ma vınca on yUk .zahircye ka- latmaz mıydı? 
naat etmek mecburiyetinde kal- ı Genç, güzel ve hami 
dılar. sır sultanı, ~ziri ile bi 

Hazreti Yusuf, çabucak mua resinden avrıldı. Biraz 
melelerini yaptı. Onları bir kla- · sarayına varmış, ka 
vuzla zahire alacakları anbara çocuklarına kavuşnı,uş 
gönderdi. Arkalarından da bir yordu. 
adam savdı. Bu adama şu ten-ı * 
bihte bulunmuştu: Hazreti Ya.kup, Mısırt 

- OnlardıJ.n evvel anbara almağa. giden oğullarını 
git. Demura söyle. On deve yü- ce beklemiş; sağ, sa1İnl 

/stanlı~!l Deniz Komutanlıgvından: ~~n~~~~!~;:1~~ bcpa~~Yi~.i :!~ın~ Ieri için gece gündüz varmıştı. Nihayet bir · 
Derincede bulunan bir deniz teşekkülünde muamele memuru münhalin dilcrine sızdırmadan çuvalları • lan gelın.işler; kendisine 

de ücretle istihdam edilmek üzere birmemura ihüyaç vardır. no. koysun. muşlardı. İhtiyar Yak 
ı - Lise mezunu ve ihtiyat subay oln1ası, Hazreti Yusuf, kardeşlerine suretle meraktan kurt 
2 - 30 yaşından yukarı olmaması, istedikleri kadar buğday vere- Şiımdi onlan sorguya 
S - Sıhhi vaziyetinin sağlam olması cDefincede çalışabilecek vaziyet- bilirdi. Bunun hesabını ondan du. Yakup soruvor; he~ 

te bulunması> kimse sormazdı. Onları az buğ- ·na Yahuda cevap veriY 
4 - Yazı, evrak dosya ve hcsaplşlerinde bilgili olm:ısı, davla "Önderrnekten maksadı• - Yollarda çok z 
5 _ PH\n çizmeye kabiliyetli olması, tekrar Mısıra gelmelerini temin diniz mi? 
6 - Kanunen ıtwm gelen diğer şartları haiz bulunması, etmekten ibaretti. Hemde ha - Y.' 

Diye başladıkları şarkılı mu- ··atta oldugu· nu memnuniyetle - clayır baba! gerçe 
h 

'ki · }ne: 1 Yukrırıdakl şarUarı haiz bulunacak isteklilerin bir dilek"c ile tstanbul yorulduk, ama hı'ç zoı·l avcre sonra ı sı uz ~ır ar: ~ ögr· endli!'i sevgı··u kardeşi Biin- 1 

kin kim aldanmam 

deniz komutanlığına müracaatları. (6871) ed'k 1'Jğlf'nelim, 7..evk edelim ynmini g-örmek istiyordu. Onu rn ı · 
H iç cefa f,~kmiyeıim çok özlemişti. Babası hakkında - Mısıra varır v 
Karsima bir kız ~·karsa Askeri tıbl iye okulu nıüdürliiğünden en doP:ru malfımatı ancak Bün- nizi hemen gördürcbil 
Dumıa.yıı> e\'l~nelinı ı - Asker! tıbbiye mektebine mensup ikma11i tabıb eczacı kimyager'. ~amin'den alabilirdi. Daha ge- bari? B' k · l 
Diye tepinerek kulise girerdi. dl 1 k i .,,ır; t h k k k ' • 'l lır gelmez yalan söylemeg~ c bac: - ır n.ç giın bek CJll şç, as er u .. re men ve u u o urlarının kampı lstanbuldn 20 ağustos 941 l b "' buriyctinde kaldık. He! 
Todori ile Amelyarun bir di.;- de başlıyncaktır. 18 Ağustos 941 de o~uln müracaatları. ıyan üyük kardeşlerinin söz- bi, sıramız gelince sul 

ettosu daha vardı ki Ahmet Ra:-1 2 - Bu zümrelerin ikmalsiz olanlarının kampı Ankorodakl okurlar da lerine elbette innnamazdı. ni- zuruna çıktık. \ 
sim merhıım bile ozamanlar bir 

1 
dah·,ı olmak üzere 10 Eyliıl 941 de tstanbul üniversite talim taburunda tekim onlar, babalan Yakup - Sizi nasıl karşıladı. 

makalesine mevzu yapmıştı. 1 yapacaklardır. Sılftda bulunun talebelerin 8 EyHil 94ı de mektebe iltihak hakkında fazla söz söylemek • _ Pey<Tnmber oğulwt' 
Karı koca sahnenin ilerisine etmeleri. ten çel.iniyorlardı. Ancak soru- ğumuzu söyledik. Fevk. 

doğru gelirler ve sorarlardı: ı 3 - KamıH olmayan ikmalsiz talebelerin sıııı müddeti EylCıl nihayetinc l lan suallere ccvup vermişlerdi. karşıladı. Bizimle korı 
- Kabahat kimde? kııdar temdid edilmiştir. (7147) Demek ki büyiik sırlarını ya- nezaketini gösterdi. Del' 

O 
.. ·arnan orkestrayı ı'dare e- b~ncılann bile öğrenmesini is- . . ,.... t · ı dı mızin göriilmcnıni tc:ının 

den kemani: cmıyoı lr . 1 
- Pavlinada... Karar hiilasasıdır ~azıt!ti b Yusuf, onlardnn hcrh ı~:s~~eni~ıroa:~ 
D d 

"k' . b' • 1 941 ceza 984 mu ıtf;!rem abasının da hayat- 1 d ··ıd· .1 ··1 . ? er emez ı ısı ır agızc an: ta olduğun•ı öö-rcnmişti. 13ün- C"ı ır, ueg, mı. 
Ey P&\'lina, Pad}.na, Pa\'lina, Mı111 korunma kanununa muhalefetten suçlu Sultanhaınnrıda 24/44 :. - N~ D,liinascbet ba~ 

Pa\•lı'ııa N d lf t ticnr u·ı 1 y f ~1 N 1 N yamın vasu.nsile babacığını da o. a man a ura c e meşgu use og u t>s m eon h::ıkkınd.1 fstnn- kendi snğlığından haberdar e- dar genç ve giizel bir ıt 
Sen ~l davul, hen zurna, hen 1 bul asliye 2 inci ceza mahkemesinde cereyan eden ınuhakeme i ncti<'esin- debilirJi. Babası, Yusuf'un Mı- tarif edemem . Fil<' 

zurna de suçlunun !uli sabit olduğundnn milli korunmn kanununun 31 inci mad- sıra sultan olclup·unu ogrenin- akıllı ve dirayetli 
Diye bağrışırlardı. Bu türkU I desi mucıbınce 20 lira 80 kuruş a ır parn ccz::ısı odemesine ve yedi gun cc kim bilir ne kadar sevinecek- olduğu derhal nnl(L,~ 

halk arasında. okadar yayıldı müddetle dilkkfınınııı kopntılrn::ısın:ı ve hükıniin kot'ill'şt:ğlnde ücreti suçlu- ti. Belki ı...enc1n ilini terkedip B U yük bır r,arayda O 
ki ne münasebetle olursa olsun ya ait olmak i.ızerc karar lıtlll'ısasının Yent Sabah l,nzetC!)ınde neşredilme- \iıs•rn gelmeğe knlkışacnktı. vor. Geniş \'e muhteşcJJ1 
biri diğerine "ka~ahat kimde?" ~~/5/ı94 ı tarih~~~erılmiştir. (7JG7) Oznman Yusuf baba.sına, lıabJ- dairesi var. Herkes tnt 
dese, artık alacagı cevap "Pav- ı -

1 
sı dn Yusuf'a kavuqacaktı. Ar- meth ve & ıa ediliyor. 

linada" sözünden başka birşcyl Jstanbul Kadastro müdürlüguiinde • tık oııl 1 Allahtan, öP'mden - Acaba ismi ne? olmıyordu. • n. I ba. k.ı. hiç bir kuvvet ayıranıı- ı - İsmini bilmiyoruı. 
Bu soığu biraz şimdiki Avru- Fntlh k~n:ıının Fmcr nn.hi~in<: bnglı Kfıtip Muslahattin mahallesinin yacaldı. mc

1
·1 divorlar. Bana k 

panın halinede uymıyonnu ? k~dastrosu bıttı. Bu mahalle ıçerısı~de bulunan gayri menkul sahipl rı Hr..zreti Yusuf, hülyaya dal- 1 mc>ıiktcn 7.ıyttd" melclt d~ 
Hic: kimsenin bütün bu felaket- isımlcrlle nnmlarınn ~h!ıkkuk cttirıl~~ k~do~tro tahri~ resimlerini gösterir rnıştı. Hep önba.c;ını, Bıinyamini mağn layıktır ılnız blt 
lerin suçunu üstüne almadığına cetvel 11/8/941 tarıhınde kadastro daıre:>ı clıvanhanesıne asılmıştır. ı \'C onlara knvuşıcnğı mes'ut ru var. 
bakılırsa işin içinden çıkmak . ~u ~nhalledc tahdid ve tcsb:tı :apılan pltlnlar. Sultanahmettc tapu dai- gün'i düşüniiyodu. A.kş:ım ol • ( Ar11sı 
için "kabahat kimde?" sualine resının ust ktıtında kadastro fen burosundndır. Uan tarihinden itlb'1rcn iki muş ortalık knrarmağa başla-'--....,""""'!~~~~----~~ 
verilecek en kestirme cevap şu- ay zhr(ında bu planla:ı görerek kadastro tahdıd ve tesbitine vcyn aynı blr m1ştı, Yusuf. bunun farkında 1 

Sahibi: A. Cam;leddln ~•' 
dur: hakkın t~nc dair ıtlrazı ola11lnrınbunu vesikalara müsteniden derme·~ değildi. Kendisini clalc\ığı . hill-1 Ncşrıynt Miıdurü: Mııclt 

• _ Pavlinada!.. yan etmeıe~ aksi tak.i!rd~ kadastro kıınununun 26 ıncı rnnddesl mucıbtuce ya fıleminden ayınnasalardı da-ı Basıld~~ı yer: (H. Bekir Gli 
VLlJNAY - yapılan tes~ olıııııdıi katıJet ~eceal~ olunur. ('1170) ha da :farkında olmıya.ca.ktı. A. Cemaleddin SaraçoOll• ~ 


