


Sayfa : 1 

Pertev Paşa - Akif Paşa 

İkinci Mahmut devri, Tlh"ki
yenin en gaileli bir devridir. Ta-
rihte <Y8.ileli devirler, hadisata 
göre şahsiyetler yeti§tirirler. 
Alemdar vak'asmda haya.tını 
güç kurtaran ikinci Mahmut, 
dahilde asayişi takrir için h&
men hemen ölilnciye kadar e
linden kılıcını bırakmamıştır. 
Yenıçerilcri kaldırdığı zaman 
·reru rilik, bektaşililde olan ek 
sıkı ı t ı dolayısiyle bek
ta ı de bu tenkildcn kurtula
maaılar. Hatta bu şiddet tavsa
dıktan sonra ikinci Mahmut 
Rı m lihisannda Bektaşi tekye
~ :rı v:ınndan geçerken ken
dbini el3.mlamak üzere sokağa 
çıkan bektaşi babasına - bektaşi 
clel!V l ri hakkında, kulla.rulan 
tabir ıle iltifat kabilinden - sor-
muş: ı 

,_ Baba erenler! Canlardan 
ne haber? 

Baba. yerle ber:ı.beı- bir se
lam verdikten sonra: 

- Aman ~endimiz ! demiş. 
Sayenizde kimde can kaldı ki? 

.. • • 1 
Bu gaileli devirde iki mühim 

rical vardır. Biri edebiyatta 
sadeliğe nriul olarak göeteri
len: 
Tın - ı - -.Dİiiim uımftaaın 
seni, 
Aybrr, gibdiııı- diğü, geçse de 

yıllar. 

Tea.p..,... f"ll'iıkln heBi; 
ÇıU. Dil ...... o ~ dtDer 
gibi güzel şıirler yazan Pertev 
aşa, diğeri de 'll'Ut'}Siyenin en 
büyük ''!Jntinşi,. şairlerinden "A
dem,, kasiıiesi ve "Ta.bslı'a" sa.
hibi Akif P~: 

Daha Amcdi Hiilcfasından bu
lundukları 7,aman Pertev Paşa 
AkiJ pa~ bir yazısını gör -
müş, fe"Vkalade beğenmiş: 
·- BWIU. yazan kim.'? diye 

sormu.<J. 
- y~ Akif efendi! de

rn.i.,,.<=<ler. 
- Tuhaf f:.CY ! demiş. Ben 

Yoz,gatt:ı.n .valıuz deveci çıkar 
zannede dim. Meğer katip de 
çıkarmış ... 

Bu t5rizi ışiden Akif Paşa, 
Pcr v P~'?ll.YI ha.yatının 8onWi1L 
kadar af.L~hnemiştir. 

E ı.,-.,..t~ mr latife bu 
iki a :w'.'' birbırine kanlı bıçak
lı d·; ;m n etlr.1ıiş, birbirlerinin 
y::ı.zd kl ııru beğenıncmcğe, ten
kid etn ege bwılamışlar ve git -
~)de "in.;.J.,. vadısiıı.Jcki husu
met ıuemuri:ıcıt h11yatlanna 

1 

d;ı tesir cylemışt:r. 
T ·ıı Pertev Paşayı "denrış 

nihat b"r z1tı :ı.f.f.et mutad., ve 
Akif p::.şayı da "gayet bugiz ve 
ıı:· .daı: ve huşımct §iar, d y.e 
vasfeder. 

Pertev pll.!'ıJ.Il.Ult iptidaları ikin
cı :Mahmut ne":<linde Akif p:ı. a
d n zi • ... de mevki sahibi olduğu 
anla. ılıyor.. "Reisül.kitap,, ıw: -
tan yani hariciye nazırlığından 
çekilclı!·tt>·~ ı.;onı~. bile ~"'ısır 

' U i 'Mehmet Ali Paşanın: 
"ufak t f 1.c iltirea"larmı kabul 
olu.nm uıgı gıbi üç beş senedir 
devletin cımn .adamlarından bir 
kımsenin de bu tarafa geldiği 
yoktur,. yolunda söylediği soz 
üzerin Sultan Mahmut c.la: 

- P r"ı..ev efendi Mısıra git
s·n ! d ·, Pertev !;a..<>atun sa
r yda emin bir ada.r.1 olm k u-
z; re tanınruğmı islıat cd . lk"n
,•i Mahmut. Perİi'if paşayı, 
MPhm Ali paşay:ı Gifahen bmz 
m ıl l r trbliğine de memur. et-

' nelinin, Pert .; e:fcndi
nuriyct.indc bulunması 

. r..n ~.atı ru:zdın tcYeccüh 
nm45~ua mtıni olmamı.r;;tır. 

Sultan ahınut, Pt.:r'c.cv efer..di-
nin k!!lr eliyor. Bil-
lı T c Di ·anh aııesuun 
iru ı d-:ı1..yı i le r.azmeylediği: 
( Pcrt,•v) iti nm ~özledi, tıa.-

nlı " · tl!ınıu sü~ lcdi 
S ıl t - ı - lxıltı'"::,11 cyleQi, llıya 

bu clivaııhaııoJ<; 
· p k lıeğcniy~r. 

/ı • ~ efcıxl"nhı ge~ği yerde 
ı y! ede bulu:ımas• hatta <:1-

. ükÇf! p.:ıdis2.h n,..zd ıde 
ntr yapm~c;;ı Pertev cfendi-

.vi e!ıne geçen b:r fo~atı aı.4ır 
maru al yhine .teull~a. R•vk 

O esnada... İnsifo.. t...baa.sır.dan, 
Cörqil i&nindc bir l~ca.r Ifa
dıl·öyünde avda g~r"en saç
ına. ile bir Türk "o~ı:.~nu yara
lıyor. Qörçil tevlQf eciikt.r dk lcr- ı 
sanode han ediliyor. Bir.s z d3. 
zecıi muamele götJDi:ıli lnglltc
re sefiri Loru Pun;;;o11oy· ... ..; '&-

Yazan : R. C. 'fi. 

YENi SXBA:R 

Ayakkabılar için kar 
zararmı tesbit etti 

lstanbul Su sporları Ajanhtınaan: 
l - Bölge."'Tliz kürek teşvik yanş

lnrnıın ikincısi 3 Agustos pazar gü
nü Beykozdn yapılacaktır. 

2 - Müsabakalara tam saat 13 de 
başlaııncağJ,ndan klüplerin, toplantı 

mııhalli olarak t.ayin edilen Beykoz 
parkı öni.ınde en geç saat 12.30 da 
bıdunmaları şarttır. 

HARP VAZiYETi 

Alman - Rus Cephesi 

Gnetenlzfn 26.17/1941 tarihl1 
nhba.tntn 2 ine! sahJfeslnde .(O
kuyucu diyor ki) sütun.unda (Fi

yatı ~ etöre ~~ llAç) bat
Jıklı fildyet mektut>11na berveçhl 
ıti zantrf cevabırmzıa aynı ga· 
zetenlzde dercini rtt:a ederiz: 

Edtrnekapı ec:zabaneal &ahlbl 
Bay Arif, müfterlnln müraca.tl 
Uzeri4'o eczah.aneainde bulurtma· 

Anadolu ecza deposundan getirt
miş ve 265 kurup satmıFır. Ana· 
dolu ecza deposunun mezkür 
mamayı Stavropulo fırmasmdan 

1!40 kuru'I topdan fiyata aldıgı ve ı 
Bay Arife verdi!ji fatura ile s.a· 

bittır. Ve ecza deposunda bes ki· ı 
ı;i tarafından yapılan zabıtla da, 
bu mamanın ne kutusunda, ne 
etiketinde, sattı fiyatı olmadığı 

da tesbit edilm ştir. Topdancıdan 

24-0 kurup alınan bir mamanın, 
hem ecza deposu ve hem eezaha· 
neden geçerek 265 kuruşa &atıl· 

maslle elde edilen kar. ayni fiya· 
ta Fiyat M ürakabe komisyonun· 
ca kabul edilen normal kar haddi· 
nin dOnundadır. 

Miıştekinin mektubunda, ecza· 
hane müstahdl mine atfeı!ilen 

rnaliyutak sözlerin de sarfedil-
'f118"1iş olduğu tahkikatımız cüm· 
lesinde.. oımakht, eczahane aahi. 
binin, ne ihtikar bakımından, ne 
de vazifesini lhnTal bakımından 

bir taksiri olamıyacağını arzede· 
riz. Saygı !arımızla. 

Türk iye Eczacıları Cemiyeti 
Relsı Hulki Gliknar 

200 Lastik geldi 
İskenderun yoliyle memleke

tinıne 200 otomobil iç ve dış 
lastiği gelmiştir. Bu ıasrt.kleri 
getirenler fiyat müra.kabe ko -
misyonuna müracaat ederek 
yili.de kar haddi istemişlerdir. 
Komisyon, İngiliz lirası sahası
na dahil memleketlerden getiri
len lastikler için evvelce kabul 
ettiği kar hadlerine yüzde 5 
ilavesiyle yeni getirilen bu 200 
lastiğe fiyat koymuştur. Fiyat
lar bir dı§ lastiği içiG 178,5 lira
dlr. 

--•••«-
Hukuk Fakkülteleri 
talimatnamelerinin 

tavzihleri 
Dün İstanbul Üniversitesinde 

Ankara ve İstanbul Hukuk Fa
kültelerinin talimatnamelerini 
tevhid için bir tonplantı yapıl
nuştır. Toplantıda Ankara ve 
İstanbullu olarak şu boksörler 
bulunmuştur: 

Esad Arsebük, Nusret Meni
ye, Sadri Maksudi Aral, Ali 
Fuad Bazgil, Tahir Taner, Sıd
dık Sami, Hirş, Şevket6 Mehmet 
Ali Bilgiç. 

Toplantıya rektör Cemil Bil
sel riyaset etmiştir. Tetkikata 
devam olunacaktır. 

--·------
Tesisi idare için bir 
komisyon kuruldu 

Dün üniversite heyeti Ziya 
Gün tesisi hak.kıuda. tedkikatta 
bulunma:k üzere fevkalade ola
rak tol amxıştır. · 

Toplantıda: noterlikten gön -
derilen tesis senedi mucibince 
tesis heyeti için ittifa:kla. ilri de-} 
kan seçilmiştir. 

Bu dekanlar Edebiyat fakül~ 
tcsi dekanı Hamid Ongunsu ile 
Hukuk fakültesi dekanı Ali 
Fuat Başgildir ki bu suretle te
sis heyeti rektfü un roishği al
tında şu 7.evaıttan ıbaret olmak
tadır: 

Rektör Cemil Bil-.el, bir pro
fesör MU7 .. affer Esad Gürhan, 
merhumun biradcrzade!=i Ziraat 
Bankası mürakiı~Ierindcn Sala
haddin, E!mniyet Bankası mü
diiı·ü Hamid Ongunsu, Ali Fuad 
na~gil. 

Yeni teşekkül eden heyet ilk 
içii:naını pazartesi günü saat 
11 de ak<ledecektir . j 

lstim~~i sür'at- 1 

lendiriliyor 1 
İstim.lak işleıinin sür'atle de- ı 

vam eiımesi i~in dun sabah bele 1 

diye reis muavini B. Rifat Yeu
sel ve ala.kadar daire müdürleri 
istimlak sahalanna giderek 
tedkikat yapmışlardır. 1 

1 
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~ Kı;~ llahe~İ= f' 1 
ıl Z ı' ESE , - I j d: r· 1 

* Hırsızlık - Ahmed :ı<luıda bk' 
s:ıbı.kalı dün Küc;ulr.pawrdiı bir kdh-' 
vede yatıp koıl:ı:an 72 yaşında Şiıkıü' 
adında bir ihti:ıı ::ırın 75 li.rıuıWJ t;ıtl~ 

mtJ, dun ya1'.alan:ıral;: adlıyt!ye ·•e- ı 
rilmiştir. Ahm~ tevkif olunınıı.~tur. * Hava kurı:mıın.t t&tierrüler -
Ti.irk hava kunu:au İstanbul şube

sine yemden 13.875 liralık tebe.rı u 
yapılmıştır. * Harç vapuriııl" ı- Hal c; id::ıre
sine ait vapurlnr n Devlet Dcnl~yol
lanna devrcclıldigini yaz:nı~tık. Bu 
vapurlara Denizyoll:ın i,,lctınc::-ınln 

forsu konmUŞtur. * Mudanya seferleri - Dc:\l"t 
De.nizyoll:ııı · ktmcs, Mudım .ı \';ı

purları seferlerini şinıdHi!, lmft. .. da 
üçe indinııısU r. Bu kar:ırın ~t:.ıikinc 
başlanmı:ıtır. * Terfm kom"syonu bal y..ıi -
Dün Üniversıtedc yapılan tr:t"ı 
koordinasyon heyetinin c;::ılııµn.J::ıı:ı 

mı Maarif Vcl:ili Hasmı Ali Yücel 
de fştirnk e1.ıniııtır. * Eminönü tramvay dur:ığı -
Eminiiniı mcyd nında kapalı bir 
tramv••Y duragı. vi. cudc gctirilmc!;i 
Pro. t tanı!ıodan nihayet kabul edil
miştir. * Beylerbeyi t .. ..,sil şubesi - Bey 
lerbeylnde yeni bir belediye ı-ıl l 
şubesi açıl:ı<.·:ıktır. Bunun iı;h. yeni 
bir bina satın almması kar:ırla~tı -
r.ı.lmıştır. * Yeni Seferberlik M ütlürlı - Ye J 

ni Seferberlik Müdürü D. K5zım 

vazifesine başlam~tır. 

r-ZAVALLI GENÇ KIZ 
Güzelliklerine dayanamıyarak çaldığı 

küpeler için hapis yatacak 
Sultanahmed civarında oturan 

17 yagtnda Nadide adında, ol· 
dukçagilzel bir genç kız, evvelki 
akşam üzeri Hatice adında bir ka
dın arkadaşı ile birlikte Kapalı 

çarşıya gıtm "ştir. 

Hatice, son günlerde ni§anlısın· 
dan ayrıldığı içln, hazır buraya 
gelmiıken p.ırma~ınd:ıkl nişan 

yüzUgilnii bir kuyumcuya satmn· 
yı teki f ~tm ·s ve ber:ıbcree Yer· 
vant adın a bır kuyumcunun dük
kanına 9itmlşlerdır. Hatıce dUk· 
kllnda yl zfr{r nll çıkarmıf, Ver· 
vant ile pazarlık ederken, N·dide· 
nin !Wzterı tezo!i ı üzerinde pırıl 

pırıl parlayan bir çift kup:ye ta· 
kılmıstır. Ve bunl"rın c?..zrbealne 
Çayanıtmıy;ır"'k elini yavaşça tez · 
galıa uzatmış, kupelerr avuçlry<ı· 

rak çantas na atmıştır. 

ha sokakta kimsenin görmemesir.e 
dikkat ederek bir ateı; parçası gibi 
ellerini yakan kilpeleri bir kaldı· 
rım t<!şının altına saklamıştır. Na· 
dıde bır kaç gün sonra gelip kü
peleri almak nıyet' ndedir. Fakat 
kuyumcu Yervant biraz sonra 
hır ızlığın farkına vardı ından 

heınen poll:ıc koşmuş, kadınl. rııı 

esk51lni tarı f ile eok:rkla rcl<ı ta · 
harrlye gir şmlştir. 

Takip netice inde Nadide Kapıı· 
lı çarşıdan çıkarken yakalanmış 

ve eorguya çekilıncc de h::r şeyi 

ıtiraf ederek kıi17elerın yerin gö:ı· 

term ştlr. Böylece kı.ırıelcr bulu· 
nup a:ıhibine te;llm edlimiş ve Na
dide dun birinci s ılh ceza mah· 
kemesıııe veııım:şt r. Hırsız aenç 
kız mahkemede dem-;: t r ki: 

Yazan : ULUNAY 
Geçen gün sala.hıyetli bir' 

muharrir arkadaşımız halli ıfl
bit bir şek.il alamıyan, herkesin 
kolayca riayet edebileceği bir 
kaideye rapt.edilerruyen mühim 
bir meseleden, imla :meselesin
den bahsediyor. Biz (imla) ke
limesini birisinin söyleyip yaz
dırması manasına alırız. Halbu
ki frenkler (imla) kelimesinin 
bi7.deki şeklini rumcada.n ( dü
rüst yazma.) mfuıasma. gelen~ 
tograf) kelimooiyle ifade edel'
ler. Birinin söyleyip diğerinin 
yazmasına (drkte) derler. Boş 
bir k ... ğıdı dol:l rnın demek o
lan (ınıla) ke ıme.:>i l.ı • ..:dc urtık 
ortograf m&n:ımnda kullanıiuıJı 
iı.;m ~imhıJ d. yi geçelim. 

'I'ıirkçedc ioıf... nı .,desi yal
nız yeni hru fleriu kaLultlnt: ·n 
sonra ortaya atılmı.ş bır mese e 
değıldır. Tıirl~~e, ara.p harfleı ıle 
yazıldığı zaman <l.ah.i 11alledilmc
yen bir imla bahsi vaıdı. l})ü
tün), (başka) gibi ye buna ben
zi yen bir çok kelimeler tama -
men yazanın ict.ihadına tabı bu
lunurdu. (Bütün) de ''b" ve "t" 
lıarfl.crmi "bü,, ve ·'tü,, f)eklmde 
okutacak sadalı lıartieı 1rnlla
mlmazdı. (Başka J keünıCHi 
"bşke., veyahut "b:ı.~ke", (olu
n ur) , ( c)lnr J şeklindi;) yazılır -
dı. (DogruJ yu (tug:i.) dıye 
yazmak icap ederdi. Niçin? Bu 
suale hiç kımsenin "çunku ....... -
den başka verecek cevabı yok
tu. 

Arkadaşııruzın "imla serkeş
liği,, dediği bu anarşinin o za
m~ şi.nıclikinden daha kuv
vetli olduğuna şüphem yoık. 
Çünkii şimdi hi1; olmazsa orta
da t.ea.will şeklinde girmiş bir 
kaide var: Telaffuz edildiği gı
m yaz.nıak. 

'I'iirk</Cllİn n.ı·ap harfleriyle 
yazıldığı ~vinlc yalruz lwklc· 
ri :u-ap w far::; olan kelimeler 
lisaııa &il bu '\ıalısi ıçlihat,, lar
dmı kuıtulmuşlanlır. Mea;cli. 
{h) s~i veren üç lıa.ı·fi de arap
ç:ı bir keWııcdc yerinde. kullan
rna;ığ" çok <likkat cdcroik. GU -
cümüz 1 .. cndi dilimize yettiği içın 
onu isl.cdiğinıiz gibı !urpalarr1ı~. 

Yc:rıi harfl.erın kaLuhi, lıs:uı 
itiba.l'iylc y.ı.zanı da okuyanı da 
dürili;t yazm:ı.ğa ve dürüst ~ 
kuınaJa. mecbur cilivor. 

:ı iraf e..clim l.ı o" vakit tah
sil gbrcnlcriıı çoğu urn.pr;a. lıir 
.r:elimenin lıarekc;;ı zsıı. di~-
ı ü;;t tel.ü.Zttızuııu mezkr -
c!. r;:ccr. buna r\;; <. .. k e<l C<"l< 
lııç bir vas1 ı:a olrrnıdıt;'l için uç 
Ead."4-ız Jıarfi yan yana gotirır
lcr y-, .-:ı.r!:ır.. ve onJ.aıı sonraki 
m~'uily ... t ~ruk okuyana aıtti. 

Bu hakiki kermel:e. icinde a
dam al:!Uı ura.pça, fa.ı ..;ç.i udıı ·ı 
say~sinde lisa.n::ı. bir nevi iolıi
sar koy .. n b.r zümre vardı ki 
onlarm kar~ısında şiir okumak 
d~ğil lakırdı süylemeğe n cul 
.;o~tu; kcira "zcnbur,, d) -
cck olsanı~ gözlermi açar<ıık 
"ı.ünbur,. diye bağrışırlardı. 
İmla mesel~i. ~ııııoluııd ğu 

kadar h:ılli guç bır mesele J il
di.:. BütUıı ımtiFkillilt vaınna 
vr- okuı ına kolaylık temin e
decek b:r kaide te-l::it etmekten 
ioarettir. Şu veya bunun kul
lna<lı;ı hu;.:;usı iml:i. tarzı umwni 
bir kaide g!bi .o.bul oluum:ız. 

Meseli ben telillu.m kuvvet 
verd·rmek ist.ediği...-n b.r çok le
lime!cr<!: .. ::ı.po ... tıof clcuilcn yu~ 
lrnn virgülü kullanıyorum: Bil
farz SC\ lıı : ıiuıasıruı. ge n 
(ne:-;' e) keUmeı:nıi (me ) \ez
ninde olar (neşe) gıbi yazıyo -
rıun ve bt.nda ne d ıcccye ra
d..ı.r haldı c ltlu.~ mu L;ilr. o
rum .• \1uUak L bu kelim~nin ki 
hecesi ı> :ısında lüzurrıu ol n u
fak bir int tku ·.arf) ı bit rır
gülie temin et rnek i.stiyo um. 
1',aka.t unutmamalı ki b·ı 
şahsi b"r i i attır. Ru ci 
sün"' ' :nw c del: tes-

k biı l:o . ola-

dı; a
:fu -rüldü. 

gr J öyl dc-
ğ~ldlr, m miisbct r • 

Bu itilJarla bir li :uı ~·ongre
sine ci<ld-~ ihtiy::ıcmm: olduğu -
ııu kabul edenlcrd-~nim. 

ULUNAY Nipn yuziiöilnün pazarlığı uzun 
sürmemış ve H;ıtice yUzügü bıra· 

kıp paraları ?!arak breaberce diJk· 

«- Artık ne kadıır inkar etsem 
faydasız fakat dukkana her h3ngl 
bir sey çalmak Uzcre girmiş de· 
glrd m. Tezgah iize-ı lndekı k ı:ıe· 
!eri görünec kendimi kaybettım ve 

ç;::ıyri ıhtiyarı ç::aldım, cezamz r:ı-

~'\.'V"."'-./VV'~ 

kiindan çıkmıtlardır. Fakat büyuk 
bir heyecan c,;inde olan Nadide, 
sokakta ark2daşına birdenbire: 

- Aman kardeşim, demi~ir. 

Ben burada b r arkadaşıma ugrı· 
yacağ~m, b·na musaa.de. 

Nadide Hatrceden ayrıldıktan 

monra blr ıki ıokak öteılekı Ter • 
llk9I eokaJırıa kopıu• ve bu tc•· 

zryım.ı.> 

Nctleede mahkeme Nac!ic!ey 6 
ay hapse m:ıhklim etm"ş iEe de a· 
sınırı ı7 olmasınl na721rı "tıhıtra 

alarak cezasını 20 oune fndlrmi•· 
tir. Genç kız muhakemesi rıras n· 
da hıingur hı.ingür a!llamı~ır. 

Yüzrre müsabakaJarı 
Ü:..kild;.r Halkevlndcn: 

2/3/HlH Cımı .. rtcsi r,-ünü Oskü· 
d~t Çifte ~rnylll1'r halk. ,pl4jınd.l c poı 
l,olu tnı;ufu1da11 tU<.nou t<-ı;vik ınüs:ı· 

1. ... kaalrı tertip cdlimi(.:r. Müsaba" 
kulı..rn s~··t ıt «· bnljl;ınccr.kiır. Mu
sab:ı< . ..Jr :Jüı:k ede...~k yuzuci.ılertn 

i~mlcriıü cum ükşnmLla kaiaı· lmlk 
c"ir-tle S.AA.t ÇAtuı·e yazdu"llu.l< n 
il:\:.ı olun4r. 

• 
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Sonra bunu yapan damad pa
şanın başında annem gibi biri 
kontrol memuru olmamasl la
zımdı. Ben böyle bır muamele 
ile kulluk, köJelik vazıfL'sinde 
kusur edecek olursam annemin· 
dilinden. Mı9> clind n nasıl kurtu
labilırim? 

Ann Dilfikii.rla evlendiği
mizden b ri aram1:da geçen ve 
yıne aramazda ka.lmaBı lRzım 
g8'en eo hurda, en lµu;usi te
fernıatı bile soruyor. Ve ne za
man yalnız katsak o bitmP.E tü-
ke 7 tali tı teltrarlıyor. 

\ mu.b.t ç ol-
' t B L' l' Lum lll'.-

c l a b · :trafa bıı a.k. 
'1' t \k vcr

evvcliı. kr ca. iate.r. 
ı ı ıı '1 Dalı a aç.ık d.ı.bu 
ah ı ı Jitrncklcn koxk-

. ü l a kesmek içm 
1 

· ! dıyorum. 1 
h uı ' F ı ',, diye ca

c cemi sı ru;ilc hitap 

. Siz Tilinin ba
n i~orı;unuz d"'-

is:niııde 
uiak b"ı• 

~'VV'o. 

baktı. Kıskançlığını her şeyi u
nutmuştu. Gördüğü İEtiskaI o
nun muhabbe.t ta an gözlerinde 
tarif edilemez bir elem resmet
ti Batta bu gözl~ ıslanmış gibi 
p:ırlıyorlard.ı. Uzun uzun bana 
b~ıyor belki benden bir gı· ı 
kelune, Ufak bır ıltif t beld ·• 
Y?rJ~ Net'"'!n bunu csirgediğimi 
bilnııy.orum. (Tili) olduğu yer- 1 
den bır ok sür:ıtilc aWdL T,ı- 1 ra~s.ı.nuı ~ mermer pa.rmak
lı~nı aşarak kendini üç kat 1 
bınadan ~ ttı. 

Dil. ttiğü yere bakamadım. 
U l l r 1.rr) ği öli.im halinde 
ol ra bah en n ert çakıl t -
!arın ı iz nndcn k:ı.ldırmışlar.' 
Bel .~eu;üğı kırıldığı i'·in yaşama 
dı, oldü. Ne dorsiniz? Bir inti
har değil mi ? 

- Bir intihar olduC:wıa şü.p
h~ yok, dedim. Zaten hayvanlar 
Wı. bu his mcvcuddur. Ve kuv
vetle ilave ettim: 

- BuJupduldarı vaziyetten 
kurtulamıyacaklarını anhyan
Iann da baza.o kendner:· · ··ıa·· 
dük

. 
1 

. .. .. mı o. ur 
en gorülmüştür .. 

- N.f!-S.~l olur? dedi. Hayvan 
bunu du.şunemez. Böyle olsaydı 
hayvanat bahçelerinde kafes -
lerde hapsedilen arslanlar, kap
lanlar kendilerini öJdüriirlerdi. 

- Onlaı: sil.8.hlanru kendileri
ne tevcih edemezler. Fakat et- . 
rafına ateş dizilen bir akrep 
or~ ç_ıkaını~uı anlayın
ca zchırlı kuyrtrgunun ucundaki 
r:eşteri sırt.um sokuyor ve oldu-
gu ,Yenle kıvnlıp kalıyor... ! 

Muhav.ereye kanışmayan an
nem gelintue -estağfurullah-ı 
velinimete karşı hulfıskarlık et
mek i~in· 

- Doğru.su ben de köpeğe 
bayılırım! O ne sadakat, o ne 
7.okadır ... 

Gülmemek i~in dud~ 
ısırdım. 

Annem hemen sözi.imü dü
zeltti: 

- Bıli\kis pek çok severim. 
Fa.kat namaz kılınan yeroe caiz 
değildir. Öylı;ı olma.sa mutlaka 
evimde bulundururum. Faydalı 
hayvandır. Ev bekçisidir. Kedi 
gibi nankör değildir. 

Hayvan bahsi bazı karakter
leri teb:ırüz ettirmeğc sebep ol
duğu için yüreğimde biriken 
lıi.,lcrime bir ecre) an veriyor
du. 

- Ben kediyi köpeğe tercih 
cderiın. Çok haysiyetli. müte -
kcbhir, magrur bir lıayv.audır 
,. znunedildıği gibi nankör de 
dcgildir. Şahıstan ziyade ekmek 
yedigi eve, kapıya bağlıdtr. Bu 
itıbal'la. köpekten daha reki ol
tlugunu r.annediyorum. Köpek 
damın yaltaklanır, daima bir 
şey ister, ya yiy(.'{'ek, ya içecl'k, 
ya atıfnt Velhasıl mutlaka 
~lılenir. Kedı öyle değildir. Canı 1 
ıstcrse kcndiui sevdirir. Bir 
köo0kl~ saıı'"tCl'Ce oynayabilir -
siniz. Çtinkli onda sizi iyi eğlen
diren bir d:ı.lkavuk ruhu vardır. 
Köpek izın eğlcncEUtiz. bekçi
niz, uşağınız ve Kölmıizdir-. 
Dalkavukluktan. uşaklıktan ve 
hölclıkten zevk alır. Ve bütün 
bu zillet ne için? Bir lokmaf 
ekmek için. 
. Kedi kendisile eğlenildiğini 
ıst.,.mez, beltçilık, uşaklık yap
ına'Z.. Bulunduğu yeri o kadar 
bemm11emez ki pul sişelerle do
lu bır camck: na girse hiç biri 
scy kırmadan, devirmeden ka-, 
düe n •akl ... nnın ucuna basarak 1 
aralannd~ dolaşır. Sanki ken
'lini Uımamen bi' y ban,cı adde
der k: "Aman, der dikkat ede
lim. Misafir olduğumu:z; şu e.vde 
bir y kınp ev sahibini rahat-ı 
sır. C'tmiyelim •.. 

Kc<lınııı ltüyük bir ha Jeti da
~a yemek hususun~i kibarlı-1 
gıdır. Kamı ncıktıgı zaman gi
der santlerce bir serçeyi gözler, 
kıiı nın hak.kile nlnııım tcrile 
avını yalrn.lar, kamını doyum!". 
Bir b U\ r için kuyruk salla
maz. Yıkanmak. temizlenmek 
icin kop k g'ıbi ba.skasının mu
av('Iletin ihtıya.cı yokt ~ Ken
di işini kendi görür. 

8 ını a daha chcmmivetıi bir 
san'atını daha söyliyeyinı. 

Ann m d anaınadı. 
- Aman Fa .ıl, dedL Bir şeyi 

dilme do' san arkasını bir tür-ı 
lü g tiremc?.sin . 

Dilfikar: 
-· Blrrıkmız N diıe hanım, 

dedi. Bana dönerek: 
- Faııl, C'evrun erliniz. 
- E\'Cl k"clinin clıemmiY\'tıi 

hir c ıfat!l'l cln.h:t nnlatavım · Bu 
hayvo.u mht.carrız değil~ir. K~m
sey" tcr:'lvüı ctır.cz:. Bır )'.<l~~
cı g_örcr ·k olurz::ı kopek gün lü
zumlu lüzumsuz hırhyn.ral· üs
tüne saldirmaz. Bul11 cduğu evi 
0nıal sahibi, mülk ~hibi. J!ani 
bunun ilk sıthibi ~.. diyen Der
yadil filozof gibi bir {yol g&
çen hanı) tclAltki eder. 

(iArkcıa'UU'J 

t' EN t SABAll 

L RAF E 

s- Leh 
anlaşmasından 

sonra 

-
r-Kısaltılmış ~ 

Ajans Haberleri 
Barselonda yakalanan 

(Ba.ş tarafı 1 inci ,mı/ada> bir komonist 
!Merasim bu suretle sona ermiş Barcelo n, 31 > ~ D.N.B: 
ve hazır bulwıanlar, wnumi bir Barcelona zabıt.lsl, uzun ınud-
dostluk havası içinde birbirle- dcttenberi araıın: .ta olan birçok 
rinin ellerini sıkmışlardır. komünisti, nihayet tc kil ctıncgc 

Herkes dağildıktan sonra E- muvaffak olmuştur. Bwılımn n• 
den, Avam Kamarasına giderek rasında komunıst mnhkümbrdnn 
anlaşmanın mız3 ı0. mış bulun- Manucl Gros da hulwım:ıl..-tndır. 

ı..H.-r · Dahili harlıı.n b l dı~ı wr da 
duğunu mebuslar.:ı. tcu.uc. etmiş- Madrid hapıshane:ındC' bulunnn 
~ ~ G h M. Eden bu miiııasebetle ver- ıuanueı ros yu komun tlcr t:ı • 

lıye ctmişlerdı. O zamnnkı komu-
diği nutukta demiştir ki: nıst hukumcu ttırnfından halk 

·•- Bu tarihi hii.dise, müştc-
ıek düşmana knr.;ı yapılan mahkemesi rct:;l !!ine tayin edi-

len sabık mnhkuın, !{0 dan :fnzlo harpte Polonya ile Sovyetler a-
rasındaki müstakbe! işbirliğine idam kararı vermıştf. 

Harp H zını 
kaybetti 

(Ba.ş tera.fı 1 inci oo1ıi/edc) 

\ 
30 temmuz giinü düşman tay

yareleri, üç defa I..enin da a
kın yapmak teşebbüsünde bu-
lunmuşlar ise de tayyare dafii 
batary:ılarnnız a avcı tayyare
lerimiz tarafından püskürtm
müşierclir. 

Yı!dımu harbi sona e di 
Londra, 31 (a.a.) - Rus 

ı cephesinden gC'len haberlere. gö
re yıldırım harbi muharebe 
iınttımn büyük b'r kısmı boyun 
ca yerini siper harbine tcr!..1;t -
mc.kt:cdir. 

1 Ef ga9ist.ıra3 Alman -

Ukranga'd:ı S<~!~~~~.~~~·-'-
Reutcr ajansının dipiomaaf ; le r lig o ruz muhabirinin öğrendiğine göre 

vaziyette memnuniyete şayan 
bir tebeddül yoktur. !ranın c,e. 
\ abı İngiliz vcaayasına ka?'§I 
tam bir cevap telakki edil'.'.'ma. 
Bu cevapta bazı Alınan eşhası 
hmmsiyesinin vaziyetlerinden 
ve onlann !randa. ne gibi ahval 
ve şerait dolayısile bulunmakta. 
oJduklanndan bahsedilmekte v~ 
faaleiyetıeri hakkında. tahkikat 
yapılmakta olduğu ili.ve edil • 
melrtedir. 

(Baş tarafı 1 inci gahlfcde) 

dn. düı:ımaııııı ricat hntJannın 
içerisine girmişlerdir. 

Smolen.~in şo.rkı.ıda düşmn. -
nı ilıatn etmi<J olan AlınPn ceu
beri p;ittikce daralmalttaclır. 
~tonyada 'ıaQ t.esukfule -

rimiz düşmanı şimale doğru 
püakürtmüslerc'!ir. 

Dün gece Altnnn saYaş :tny • 
yareleri Hoskovadalri askeri 
lıedefier ve ureJ <lemiryolu mil
naltalfıt merkezini müessir bir 
surette bomhaı dıman etıııi ler-1 
dir. 

zw 

Japonya 
D ily Exprcs.sin Moskovn.daki Dicnst Ous Dcutschlnnd gn-

sağlam temciler atmaktadır. Bu Fransamn yeni Sofya 
itibarla, miiştcrck dava uğrun- elçışj i 
da kıymetli bir k22anç teşkil c- "'l c Sotya, ... ::ı •• ) - O ı: 

den anlaşma, bütün dost mem- Hıır"ciye nazırı B. Popoff, Fı-an
leketler.dc ve bilhassa İngiliz sız sefiri B. Blondel 1 kabul et
imparatoriuğu memleketlerinde miştir. 
hareketle karşılanacaktır.,, ıı..-..----------11& 

bususi muhabirine g:>rc, Smo- zetesi, Rus mukavemetini yeni 
leru.'r mıntakası biı istisna teş- bir şekilde izah ederek ezcfunle 
kil etmektedir. Bu mıntıkada ~ylc demektedir: 
mi.inferid tank birliltleri ba:zı 
yerlerde ilcrleycbilı:nekte ve bu Rus ordusu, modern bir harp 
birlikler m:ıhveclllmektetlir. için feykalfuie iyi ha.zırlanmış 

bulunmakta ve makine harbi 
Başlangıçta bu gibi birlikler, tecrübesinden istifade ederek 

iaşe noksanı yüzünden zafa Alman stratejisini akamete uğ 
uğramazdan önce takviye e- ratmağ!. çalışmaktadır. Avrupa 
dilebilmekte idi. Fakat şimdi, stratejisi kaidelerhıe göre çev • 
J{ızıiordwıun mahirnııe taktiği rilip yenilıajş olc'l.ukları 7.aman 
sayesinde bu gibi teşebbüsler bile Ruslar mukavemete devam 
hemen her zama!l n~?te u~- etmektedirler. 

( Baı tarafı 1 inci sahifede) 

Jnpon ihtilafa ve Japonlarııl 
Roınenhanda bilha3sa Rusların 
motörlü kuvvetlerinin üstünlü• 
gü karsısında yenilmiş olmaları 
hala hatırlardadır. 

Japonlar, kuvvetli bir motör
lil ordu vüeude getinnek i~ 

sarfettıkleri gayrete rağmen 

şimdiye kadar Siberya.da. RUa • 
lara yetişememi~erdir. M. Eden, Polonya - Sovyet 

anlaşmasının imzasını müte&
kip general Sikorskiye bir nota 
tevdi etmiş olduğunu söylemiş 
ve notanın metnini okumuştur. 

Mezkur notada şöyle denil -
mketcdir: 

"- Sovyet . Polonya anlaş
masının bugün imza l.'<lilnıiş ol
ması münasobetile si:r.e şunu 
beyan etmek isterim ki, İngiliz 
hükumeti. müttehid krallık ile 
Polonya arasında aktedilmiş 
bulunan 25 Ağustos 1939 tar.ihli 
karşılıklı yardım muahedesi 
hükümlerine tevfikan. Polonya 
ile Sovyetler birliği arasındaki 
münasebetlere mütedair olan 
Sovyetler birliği hükumetine 
karşı hiç bir taahhüde girmiş 
dejilciir. ~ ~u da temin et-1 
mek iaterim ki. fnsili& hiikUme
ti 1939 yılından beri Polonya- ı 
da yapılan arazi detişiltliklerini 
tanımamaktadır ... 

Bundan sonra M. Eden, gene
ral Sikorskinin kendisine ver -
miş olduğu cevabi notayı akı-
muştur. Bu notada ezcümle şöy 
le deniliyor. 

"- Zatı devletlerinin 30 tem
muz 1941 tarihli mektubuna ıt
tıla keabe~ekle bahtiyar olan 
Polonya hukumeti, İngiliz hü
kfunetinin 1939 danberi Polon
yada yapılan ara7.i tebeddülatı
nı tanımıyacağma mütedair be
yanatından mütevellit samimi 
memnuniyetini ifadeye müsa -
raat eder. Bu g(irüş, Polonya 
hükumetinin noktai nazarına 
da tamamile tevafuk etmekte ... 
dit--. Filhakika Polonya hUkfı -
nıeti, vaktile İngiliz hükumeti
ni haberdar etmiş olduğu \'e<;hi
le. bu haberin başlangıC1ndan 
bHi Poılonya topraklraında ya
pılan herhangi bir değişikliği 
asla tanımamış bulunmakta
dır.,, 

M. Eden, be.yana.tına devam 
ederek İngiliz hükumetinin u
mumi noktai nazarm1n başve
kil tarafından 5 eyhil 1940 tari
h inde Avam kamaramnda yapı
lan beyanatla izah edilmiş bu • 
Iunduğunu hatırlatmıştır. M . 
Churchill, bahis mev.zuu olan 
nutkunda İngiliz hükiımetinin, 
h a r p esnasında yapılacak 
arazi değişikliklerini alakadar 

1 
taraflann serbest<;e ifade edil-ı 
miş rızaları olmı:ı.dıkça tanımı
yacağını bildirmi4tir. 

Polonya ile diğer A'VTUpa 
memleketlerinin müetaKbel hu
duthtn gelince, M. Eden, bu hu
dutlanna gelince, M. Eden, bu 
hususta da başvekilin mevzuu 
bahis nutkunu hatırlatmıttır. 

Hariciye nazın, sözlerini bi
tirirken Avam kamarasının Po
lonya - Sovyet anlaşmasının ak
dinden dolayı her iki tarafın da 
tebrike şayan olduğunu kabul 
edeceğinden emin bulunduğunu 
söylemiştir. 1 

Mütemmim bazı suallere ce
vap veren M. Eden, m<>tinlerini 
okumuş olduğu noktaların. hu
dutlara. miitealelik olarak İn
giliz hüklımeti tarafından ve
rilmiş her hangi bir garantiyi 
tazammun etmediğini beya9 et
mlıitir. 

İşçi mebuslardan Smityh, söz 
alarak şöyle demiııtir: 
"- Sovyetler birliğinde bü

yük bir Polonya ordusu bulu -
nuyor. M. Eden, bu ordunun a
zami süratle tcchizi için her şe
yi yapacağını söyliyebilir mi? 

M. Eden, bu sözlere karşı şu. 
cevabı vermiştir: 

"- Bu iş, Sovyet hükumeti
ne terettüp eder. Fakat bütün 
müzakereler esnasında, Sov
vetler birliğindeki Polonya or
dusunun sUratle techiz edilme -
sinin miiştcr.c.k da.Ya için_ pek, 
büyük bir kıymet ifade ettiği' 
daima göz öaünde wtuı.ıa....,. 

tur.,.. 

Mısır kabinesi 
istifa etti 

Kahire, 31 (a.a.) - Sır.rJ pa
şa kabinesi bu sabah istila et
miştir. 

Sun paşa yeni kabineyi eski 
başvekilin kardeşi ve büyük bir 
İngiliz dostu olan Ahmet Mahir 
paşanın riyaset ettiği Sa'clist 
partisi mensuplannın iştirakilc 
kuracaktır. Tahmin edildiğine 

göre yeni kabine be!) liberal, 
beş Sa.'dist ve beş müstakil aza,. 
dan müteşekkil olacaktır. 

S'ad partisi Mısırın harbe da
ha fi'li bir surette iştiraki le -
hinde olduğwıdan dolayı bugüne 
kadar kabineye girmekten im.ti· 
na etmişti. 

r.atılmaktadır. Şimdı böyle bır •. 
sergüzeşte atılan birlikler ha~ lngüiz fuyyan:~ri-"lin Pet.'B"' 
kiki bir intibaı· teşebbüsünde moya. hucumu 
bulunuyor demektir. j Londrn, 31 ta.a.) - Bahriye 

Almanların zafer ümidi • nezaretinin tebliği: 
u~·ıfladı 1 Dona.nma:ya mensup ta.yyı:ı.re-

Zürih. 31 (a.a.) - Dienst Ous ler şimali İskandinavyad:ıld Kir
Deutschla.nd aaze.tesinin Bcr • kcns ve Petsamo limanlarında 
lin muhabiri t> yazıyor: bulunan A!tnan .gemilerine dün 

Alman halkı, harp muhabir • hilcu metmışl~ır. Pctsam? U 
le:ri ,.e filmler vasıtasiyle Rus • manın51a .~ ~ktarda _gemı b~
sefcrinin ciddiyetinden haber • lundugu ıçın lıman tesısatı hb
dar edilmiştir. \ c:umlann hedefini teşkil e1Jn'iş-

Halk, zaferin muhakkak ol- tir · 
duğuna. dair kanaatini terket - Tayyarelerimiz düşman hava 
rniştir. dafi toplan ve avcılarının ateşı 

Şimdi çevirme harekatının ile karşılruµnışlarsa da rıhtım -
neticesi hakkında: vldedilen ha-• Jara tam isabetler kaydedilebil
berleri "büyük bir merak ve miştir. Bir petrol deposu ve 
hatta endişe ile,, beklemekte - diğer bir depo alevler içinde 
dir. _görülmüştür. 

Diğer taraf tan, harbin baŞn 
dan beri Ruslar §Drlctan garba 
ancak bir ka~ tümen göndennif' 
olduklarmdan Siberyada Japon 
kuvvetlerinden çok daha.. UstUn 
kuvvetlere maliktirler. 

Vugoslavya Afman 
askeri valisi öldü 

BMaP«'fte. :ıı ( a a. > -- on: 
Magyar n:ıunet g etesı yası~ 

yor. 
Hnva generall o.rtglemen Bel· 

grad yakınında bezenie ta"aıw 
meydanında 1ııtr ta;nanr knzaa 

neticesinde 28 ~uzda öl~ 

ol:ın gener.ıl Vo:ı Sc'hroederm 
aakeri valilıiine 
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ERGELECI IBRAHIM l SPOR 1 

latanbut at yQlan 
programı 

İki ahşap köprü yaptırılacakhr: 
lzmir VilAyeti Daimi Encümeninclenı 

Yazan: M. Sami Karayeı _____ eo Oderni1 - Adllıılde )'Olunun 2 + 5N> ve 1 + 500 ündl kilolnetreJerin
de 79ptınlacak 25 ve 35 Jel' metrelik lkı ahşap köpru inşaatı 25980 lira 
16 kunq keşif bedeli ~nden 20/7/941 ıarıhinden itibaren 20 gün mud
cletle kapalı eksiltmeJe konulmuştur. 

İki pehJivanııı alttaki mtiea-, 
delesi epeyce sürdb. Kandıralı 
h8.811llnın altında bulunmaktan 
memnundu. Hem müdafaasını 
ıyı yapıyor ve hem de yorulmu
yordu. Mutemadiyen Hergeleci 
11in4t ğındaıı yorulmU§ bulu -
nuyordu. 
Kandırahnın gilret tl~ 

pek ifikirdı. :sattın seyirciler 
ve pehlivanlar anlaml.flı ki, Kan. 
dıralı hasmından yılmlf, müda
faa CÜl'fllİ ile muaraa.yı bera
bere götinneğe çalqıyordu. 

Kmlcah, pek meyustu. Hafız 
denilen herif, onu mağlClp et
mwsti. Bu. kor oluı Hafız da 
nereden çıkmıştı? 

Hiç olmazsa b ivük ortada 
fınalc kalarak Herge ecı ıle boy 
ol u bilirdi. Kızıl ı maglfm 
oldugundan buyi.ık om.da on pa 
ra lmıyacaktı. Oste de pısi pi
snıe yenılmıştir. 

Kı7Jlcalı, daha zıyade Tosu
nun Hafızın gureşını IJt'yredı -
yordu. Çüıı1ril, Hergelecı ıle Kan 
dıralının gtlretinde zevk yoktu. 
Sonra güreşın mahıyet d bel
li idi. Biri, müdafaaya duşmüş 
diğen de muteam7.dı. 

Kızalcab, çok mah up ol -
mu tu. Yanında bulunan hem
tehrılerile i.deti konuşamaz bir 
.bale gelmi,ti. 

Hemfehrilerı Kwlcahnm 
k~i depretmemek ıçin gü
"99 hakkında bir şey eoylemi • 
yorlardı. Çünkü hem ehrileri 
de bu mağlübi)'etten muteeesir 
olmuşlardı. 

Tosunun, Hafıa karşı güreşi 
bmdirmesı ve Toaunun hakim 
olarak meydana aahıp olması 
Kuıalcalmın bem~nlennın de 
nazarı dikkatini celbetmışti. 

Bır aralık, Kısalcalı.. ,unları 
eöyledi: 

- Ne yapaa para etmez!. Ha
rı., bu. aptal herifi yenecek ... 

Kızılcalımn bu üleri gaı ip
ti. ÇDnki.l, TOIR.lll mükemmel 
aWette ,ure.i bindirmış Hafızı 
~gibi ezıyor illtediğı gi
llİ butınyordu. 

Hemşebnleri, Kmlcabnın bu 
8Öderine mukabele ettiler: 

- Nual olur pehlivan gör -
mByonun Toeun neler yapı -
yor? 

- Ne yapana yapauı ?. O, 
Hafız denilen herif ODU yene
eek! .. 

- Sen. ymildiitn ıçin Batı
sın da ;,eailmeeıizıi ıatıyol'SUll 
da oauıı içlll hiulyatına kapı
hani karar vermif bulunuyor
IUD!. 

- mç de böyle değil .. Pebli
ftllhktır bu.. Hiç tanımadığın 
btri.a İD8aDI ,_ıverır. Fakat, 
l8ret .. gördtljilnlla gıbi 
deiil-

Ratıa, llib&yet TOllunu yene-
aek. 

- hp1ııu ~le olur.. Fa
kat!. 

- J'akatı makatı yok .. Yene
cek ifte!. 

Dedi. 
Halbuki, KızıJcahnın bu söz

len hen-.ehnlen iıaennde hiç 
te teair yapmadı. ÇUnkU Tosun, 
taş. gıbi gUre,ıyordu. 

Fakat, iyi dikkat edihrse Ha 
fı:a kendinı ıdare edıyordu. Ka -
luı ve kahph hasmının hamle -
terini ve ılk olan ıdd tlı gırış
Jerini def etmege çalıştığı goni
lüyordu. 

Fevkalade zekı ve kurnaz o
lan Hatız, kendısmden okkalı 
Ye çok çetın Hafızı yıpratmağa 
çalıtJYordu. Oyunlann gıdı ı ve 
Hafızın bareketlerı bunu gos
teriyordu. 

Deli Hafız bıle Hafızın tuttu
iu ıure. tibıy ını semıi.şti. 
Gü"* tamamı}e Tosuna ta~ı -
byordu. 

Gün!tl Tosun yapıyor o, yo
nıluyor.. Hafı hasmına uy
m bulunuyor. Bu suretle has
mını yavaş yavaş yıpratıyordu. 

Deh Hafız. elınden gelse çı
rağına şu suretle seslenecekti : 

- Ulan birak gureşı o, gır
wn ana'. 

- ~ma güreşi böyle 
ı.,te. b r ~ e oldugu gıbi 

~livanhkt da böyle ınce nok 
talar vard . r san tJn kendi
ne ma1wu8 ıncehklerı bulmuyor 
lardı. 

Peblivan dedığin yalnız kuv
fttile oyunlal"lle güreş yapan 
adam değildi. Hasmının püf 
yerlenqı bulup onu ıstediğı gi
bı ada.re ftbnek ve 19letmektı. 

11 f ız, ilk hami lerde ve hat
t.~ be k. saatlerce kavı hasmına 
bır şey yapamıya.cağını anla
ıg t• ın ıfı ıdare ed yor, bey

hudıe JP.re kuvvetini sarf etmi -
yonia. 

TORD çok k&vı ve aaldıncı 
bır peblivan oldaiundan ona 
ilk hami erde Hafıa gibi hafif 
okkaıı. adam M yapabilir-
di ? • .. 

Hatıs, ilk tutvflarmda ha&
:nnmn ne biGim adam olduğu
nu sezmit ve tartmıftı. Bu se
beple güreş tibiyesini derhal 
tanzim etmifµ. 

Bütün hızile Toauna girmek 
w ilk hamlelerinin fiddetine 
airamak ve bir netice elde ~t.. 
meyip iste de )ıiytab dtlfmek 
nanaklıkb. 

Deli Hatız, ~ uzadıkça 
Çtl'ağı kuşlsmda. bulunan has -
mının güreş inceliklerini "Ye ~ 
biyesini sezzm,ti. Vaziyetin iyi 
gitmediğini görüyordu. 

Evet, Tosun, hasmı üst üste 
bastmyor, güreı}i bmdirmiş gi
bi gorünUyordu. Fakat bütün 
bunlar aleyhine idi. 

A ıl dava, bütün bu savaşlar
da bir iin evvel hasmı mağlüp 
etmekti. Lakin Hafızın oynak 
manevreleri, ustaca vazıyetleri 
Tosunun bütün harnlclerıni ya
nya bırakıp kesiyordu. 

Tosun, mütemadiyen hücum 
edıyor.. dıdiniyor ve, boğuşu
yordu. Bütün emeli bir an evvel 
hasmını maıgli.ıp etmektı. 

Fakat Hafızın oynak güreşi 
hasmının hamlelerını kırıyor, 
hasmının galibiyetine meydan 
vermiyordu. Giıreş epeyce um
mışt.ı. 

İki saat olmuştu. Daha hi.la 
boğuşuyorlardı. Hafız., üst üste 
alta düşüyordu. Tosun galip ve 
hi.kiın vaziyette idi. 

Bu, hakimiyet surettir. Haki
katte hiç te böyle değildı. Bu 
vaziyeti on binlerce seyirci için 
de, ancak beş on kişi veyahut 
üç beş kişi sezebilirdı. Onlar da 
çok usta pehlivanlardı. 

Deli Hafız, güreş uzadıkça 
ve Tosun da durmadan saldır
dıkça olduğu yerde duramıyor
du. 

Çünkü, Tosun yaVIJ} yavaş 
durmağa ba.şlam1ştı. Eftki ham
lelerındeki hız, ve kuvvet kal
mamıştı. Adaleleri durmuştiı. 

Deli Hafız, söyleniyordu: 
- Hay Allahın budalUI .. U

lan aenden de pehlıvan olur mu? 
- Herif, kafaaile değil, ada-

lesile güreşiyor! 
- Tub 15ana ! Ulan bır de haa 

mının ne yol tuttuğunu gor! 
Etrafmda buJunan ağalara 

da: . 
- Yenilecek ayı.. Deh g\bı 

sallıyor .. 
Dedı. 

4 Oc hafta 3, Atustos, 
19411 

Birinci lcolat ~· kOfUSUf 
Död ve daha yukan ~ Arap at 

ve kısraklanna mahsustur. 1~e 
si: 190 lira, Mesafe: 2000 metre4lr. 

KOIU)'a yuılan ha;rvanlar: 
Tan.an (A. A,ynagöz) 67.5 
Budak (A. Erturhaıı) ı\8 

Kısınte (Muzaffer) \'.8 
Aneze (H. MuUu) 64 
Basrıı (M. Çelebı) 5~ 

ikinci koıu: (Çamlıca kot•u) 

P.ört ve d ha yuk rı ya ta yarım 
knn lng lız at 'c kı r, klarına mah
su tur. lkramıyesı. 510 lira, Mesafe: 
2400 metredır. 

Ko uya yar.ılan hayvanlar: 
Olga (M. Çelebı) 62 
Casus (Talat Atcan) 58 
Ncrıman (M. Kuru) 54.5 
Cemile (Şerıf 'M. Güngör) 54.5 
Oçlinciı koıu: (Gökau koıueu) 

tkı yaşında sar kan ınaııız tay -
larına mahsustur. tkramtyesi. 580 H
n mesafesı 1200 metredır. 

Ko uya yaz.ılan hay\ anlar: 
Karabıbcı (A. Atman 56 
Çoban kızı (S Temel 54.5 
Demet (F. Simsarotlu) 54.5 
D6rdUncü kOfU (Bolu çl kOfUeu) 

'Oç ve daha yukan yaşta saf kan 
tngillz al ve kısrnklanna mahsus -
tur. lkt'amıyesi: 850 lira. ile.fesi: 
MOO metre. 
Koşuya yazılan hayvanlar: 
Dandı {H. Alakuş) 

Comısarj (Dr Seferof) 
KarnnflJ (A. Atm11n 
Romans (Urens Halim} 
Gonca (A. Atman) 
Ablm Pürö (Preruı Halim 
Mıs (F. Atlı) 

82 
82 
56 
54. 
52.5 

(54 
52.5 

Betııtcl kOfU: BG)'Okacla kQfU9U) 
Handikap. 

Bora (R. Baysal) 66, Bozkurt 
(N. Kurtay M, .Mihrikan (S. Ak-
80n) 80, Karakuş (H. Mutlu) sı, 

lpk (N. Temızer) 50, Simrl (l. Ku
cilk) 49, Sevim 8 (M. Tmıut.) 48, 
Çatlar A (Erturhan) 46. 

Dört su dı>ha yukan yatta Arap 
at ve kısraklarına mahsustur. M~
fe 2400 metre. 1krarni1e 380 lira. 

Çifte bahla: 
2 • a üncü kotıllat Dzerntcledtr 
Çifte taahloı: 

4 - 5 ıncı koflılar iberindedtr. 

Oçıo bahlo: 
3 - 4 - 5 inci kofular üzerindedir. 
ikili bahle: 
ikili bahle: 
ı, 3, 5 lnci koOUlar ()zerindedir. 

Bu ife ait keşif evrakı, şartname ve projeler tz.ınlr, Ankara, ı.tanbul 
Nafia Müdürlüklerinde tetkik olunabilır. 

:isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine g6re hazı.rlı,.acakiarı 1948 li
rahk muvakkat teminat ile mamasıı işi ;yaptıklarını gösterir veeaik ve 
Tiearet Odası vesUtasuu muhteVi teklif mektuplarını 11 Afwrioe lMl Pa
zariıesl &tlnö aaat 11 de lzmir vllAyet daimi enctımenln ııe tevdi Uıe mekbuz 
almaları lAzımdır. 

Postada "'aki ~eler k@ul edilemiyecektir. (6058) 

Y•dc:sek Deniz Ticareti Mektebinin 
Talebe kayıt ve kabul şartları 

1 - Mektebin tahsil rntiddeti: Lise ve yüksek sınıftı olmak uzere altı 
senedir. Yatılı ve para ızdır. Gayesi ticar@t gemilerimize kaptan ve ma
kinist yet Urmekiir. Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi ve 
sair husu tı mektep tarafından temin edilir. 

! - Mektebin yalnız lıse birincısınıfına orta okul mezunu talebe alı
nır. "Orta okul muadıli dığer okullar mezunu alınmaz,, 

A - Alınacak talebelerin yaşlarının 15 ten kuçuk ve 19 dan büyük 
olmaması şarttır. 

B - Orta okulu gecen sene bitirmiş olanlar arada ıeçen bir senelik 
.zamanı ne ne geç rdiklerinı tevsik edeceklerdir. 

3 - lsteklılerin mektep müdurlüğune karşı yazacaklan istidalara 
qagıdalti vesikaları rap~erek l Atustoıs 941 tarihınden 26 Aiust<>1 941 
tarih ne kadar Pazartesi, Çarşamb:ı ve Cuma gUnlerı saat 9 dan 12 ye 
ve öğleden sonra saat H den 17 ye kadar muracaat etmele.t"i. 

A - HUvlyet cüzdanı, 
B-Aşı kA~, 
C - Mektep şehadetnamesi veya tasdıkname veyabut hunların tasdıkli 

örnek' rl, 
D - Polisçe ta dildi lyi hal kA!ıdı, 
E - Velllerln izahlı adreslerile tatbik imzalan, 
F - 4X6 eb'adında IS adet kartonsuz fotograf, 

4 - Talipler sıhht mua,.ene1erini, bulundukları mıntakayıı göre: 
Ankara, Sıvas, ErZuru,m, Diyarbakır, Haydal'J)8$, Mümune hastahane

lerile, tıst:ınbul Çocuk hastahan.-lnde ~ !zmrr, Bursa, Konya, Adana, Sam
sun, Balıkesir, Aydın memleket hastahanelerinde yaptırarak alacakları ra
ponı yukanda yazılı vesaikle beraber gondermelidirler. Raporun yazılacatı 
muayene kAfıdı evvelden mektepten istenmelidir. Raporun tamamen bu şe-. 
kılde olması lhımdır. 

5 - Fazla tafsiJAt için ~de mektep ınüdurliltüne mar.ca.t 
edilmelidir. 

tstanbuldan &aYrl mat.De~n ytıptlacak müracaatlara matbu "dühul 
bilgisi,, ıönderılir. Muaaberat için posta pulu aönderilmelıdir. (5563) 

Hava gedikli na mzetlerine 
Gedikli namzetlerinden 338 ve 335 dotumJulardan evraklannı tamam

lamış olanlar 2/8/941 Cumartesi günü saat 8 aekizde kurwnda bulunmRla-
n ılln olunur. (6481) 

Devl~t bava yollan umum 
müdürlüğünden 

4/8/1941 Pa7.artesi gününden itibaren Ankara - fııtanbul arasında yol-
cu, pesta, balaj ve gazete nakliyatına t>a,lanacaktır. R 

Tanareterlmiz qalıda yazılı Aatlerde hareket ve muvaaallt edecek
lerdir. 

cP .. rdan lftaada her gUn> 
Ank~ hareket btanbula ın~llt 

Saat dakika Saat dakika 

Hl 25 17 25 

8tanbWclan baıftet Ankara,.a muvuallt 

Saat dakika Saat dakika 

8 40 10 

Ağalar, ne kadar güre!J bil
aeler i•ın incel.-ğine vikıf olma
dıklanndan sureta hüküm veri
yorlardı. Ağalar, Toeunun pek 
mükemmel güreştiğine ve has
mını mütemadiyen hırpaladığı
na kani ıdiler Bu sebeple, 
Deli Hafızan söylediklerini Tevfik Fikret !n mOzesi Anka,.da: 

Tayyare yolcuları ıaerb& P. T. T. binası önünden saat 16.00 de ha
n.ket edecek otobüale. 

saçma buldular... Aşiyanın Fikret Müzesi ha-
lçlerinden biri dayanamadı. line ifrağı kararlaştırılmıştı . 

Hafıza. hitaben: Yapılan tedkikler neticesinde 
- Usta, daha nasıl gOnı;Bin? birıanm 2000 liralık bir tamire 

ı.te, bumnu ezip duruyor ya! ihtiyaç gösterdiği anaJ11Jmıg -, 

lstanbulda: 
Şirkeci garından saat 7.40 da barekd edecek tRnle m~anlara cide

ceklerdir. 

Deyince, Hafız: . . tır. 
- Ağam, affedersın bu u1 ============ 

Yeşilköyde t."l.syonla meydan ara~ ayrıca otobüs 9el'Viai vardır. 
(5004 - 6502) 

başka iş .. Siz de güreşten an : ============================ 
learsınız. Fakat anlamak katı 
değildir.. Tatbik ve amel la
zımdır .. TOBUD, gilreşi kaybet-

Ça nakkale Nafia Müdürlütünden 

ti. 
- Yok canım! Nasıl kaybe

der bu, güreşi.. görmüyor mu -
sun uda, neler yapıyor hasmı
na!. 

- Nasıl anlatayım size?. Bi
raz sonra görUrsUnüz?. 

- Hiç zannetmiyorum ... 
- Hafız, çok geçmeden gü -

reşe gil'e\Cektir O va.kit bizim 
herif durmuş olacaktır ... 

Dedi. 

Dikk a ti 
ANTllllKOJlll 

DiFi ..... ...., ....... ............................. ............ ..--.... 
.. Allbn _..... .. ..,. 
................. 111· 
MC E 

K.-. ıı~•-..... . ... _,,....... .. ....... 
.... ......... Top&ea .... '8lt: 
Oelala. Jblıtııa ...,. ... Ult, 

'l'ellfon: .... 
Alılıal'llda< .... ...-.ııt 0-C· 
... aparUmaN No. • 

Kapalı zarf usullle eksiltmeye konulan iş: Çanakkale - Balya yolunun 
57 + 500 - 67 + 200 kılometreleri arasındaki 9700 metrelik kısmın ta
miratı esas!yesidlr. Bu iı'n keşif bedeli 20799 lıra 90 klll'Uftur, 

thale 8/8/1941 tarıhlne mfüıadif cuma gunu saat ı5 de Nafia Müdürlu
lil binasında toplanacak komi yon huzurunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1580 liralık muvakkat teminat ver
meleri ve ıhale gününden en az uç gün «?\ vel vıl!yd makamına müracaatla 
alacaklan ehliyet vesikası ile 941 yılı Tıcaret Odası vesıkB11nı komisyona 
ibraz etmeleri lAzımdır. 

Talip olanlar bu ı e alt keşif ve ıartnamelerı Nafıa Mudıirlüi\lııde pa
nwz olnrak goreb liri r. 

Teldlf mektupları ihale gilnU saat 14 de kadar komisyona verilmiş ol-
ması şarttır. Postadaki ıecıkmeler kabul edılmez. (60ı2) 

Güreşin bu ıncehğıni Kızılca
lı da görmüştü. U ta pehlivan· 
lann gözünden bir şey kaçmaz- ============== 
dı. Nıtekiın çok geçmedı. Yavaş 1 TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKA SI ~~~~arızın gü~şi bindırdıği •-_A_s_k_e_r_li_k _ _ ıı_ı_e_rl _ _ 
Şimdı Tosun, koca gövdesıle 

küçük Hafızın karşısında mu -
dafaaya düşmilş vazıyete geh -

Kurulut tarib1: 1888. - SermayMi: 100.000.000 Türk lii'ul. Şube Ye 

AJana adedi: 285 

yordu. 
İki saatlik hızlı ve harnleh 

hücumlar Tosunu kesmıştı. Ha
fız, altta üstte kendısını ıdare 
edip güreşi hep hasmına tqıt· 
tığı u,:ın çakı gıbı ıdi. 

Hafız, iki saat sonra çırpı -
narak naralara başladı: 

- Hayda be! .. 
- Hayda Tosun be!. 
Bu, naralar mana taşıyordu. 

Ve Tosuna alenen meydan oku
yordu. Güreşı bırdenbıre bın -
dirmedi. Yavaş yavaş oldura 
oldura bindirdı. 

Hiç bir san'atın ustası yok
tur. Usta yalnız yol gösteren 
ve dehl olan bır adamdır. Eğer 
insan yaradılışında san'atkar 
değilae bankalar ve üstün şey
ler yarataınaL. Nihayet usta
sından öğrendıklenni takbd e
debilir ve yine nıhayet mukal
li<l bir san'atkar olur kı bu, 
ikinci derecede bir adam demek 
tir. 

- DM ıııYM-

n.AN 
Beyoğlu. Yerli Askerlik p
beainden: 

337 doğumluların ve bu do
ğumlularla muameleye tabi di
ğer doğumluların 1 Temmuz 
941 tarihinden yoklamalanna 
devam edilmektedir. 

Yoklama gilnleri tekrar aşa
ğıya yasılmıştır. 

2 -Yoklama cumartesi gün
leri hariç olmak üzere ayın tek 
giinlennde yapılmaktadır. 

Zirai ve Tloarl her nevi banka muameleleri. 
Para blrlktlranler• 28800 llra lkrımlve vırlvor. 

3 - Yoklamanın mrası: 
31 temmuz 941 gUnti _ Beyoğ- Ziraat Baakasında Jrumban.lı ve ihbannz ıaaarruı beub.lannda en 

Ju merkez nahiyesi: Taksım, az 50 Jıruı bulu;ıanl ra senede 4 defa çekilecek kur'a 1le ... pıakı 
Galata, Kasımpaşa nahiyelerin pllnn göre ikramiye datıt...~ 
den gelmiyenler. 4 acled 1.IOO Liralık 4.000 Lira 1100 aded IO Llraı11& 1.000 Lira 

1 Ağustostan 7 Afustoaa ka 4 » IOO • l.ooo • 120 • 40 • 4.800 • 
dar - Haskôy nahıyesi, 4 • llO • 1.000 • 1IO • IO • a.aoo • 

8 Ağustosdan 15 Ağustosa 40 • 100 • 4.ooo • 
kadar . Şişli nahiyNi. Di KKAT: Besaplannd•kl pwalar bir sene içinde IO liradan 818'1 

16 Ağustoedan 22 Ağustosa d~ lk~e ÇlktltJ t.kdirde % 20 faz.luiyle Yerilecektlr. 

kadar - Kemerburgu nahiyesi. Kur'alar _,. d8rt defa 11 Mart, 11 lladna, 11 Ey· 

22 Atustoetan 29 Ağustoaa ... 11 ............ ~lerinde ~. 

kadar-~oğlu:Tabbn:a..,~~~~~~~~~~~~~~~~ll lata: Kasımpqa: lluköy '99 1 = 
Kemerburgu n:trndaı gel- Sülbi: A. CU.atecktlft .... ,,ııu Nepiyat Müd8ril: Maoıt Çetin 
mi.Jenler. ( ) 8ası1dllı,,..: (H. hldr GUNeYlar ve A. C.llUlletldln .. ••ııııu .. tbNll) 

HAZRETi YUSUF 
iLE GÜZELLER GÜZELi ZÜLEYHA 

Yazan : Muharr~m Zeki KORGUNA• .. -44 
Cevabını alarak ısrar etme

meğe mecbur kalıyorlardı. Yu
suf, .mahkUmiyetinin sebebini 
aöylemıekten Züleyhanın ismi 
.lekelenmesin diye çekiniyordu. 
Hakikati bilen yalnız bir kişi 
vardı, o da mıdancı başı idi. 

Zındancı başı ise bu sım if
pya mezun değildi. 

Yusuf, mabkfun1ara. sadece 
dert ortaklığı, hastal»kımhk , 
ahWc hocalığı yapmıyor, ayni 
zamanda onlann rüyalannı da 
tabir ediyordu. 

Gece rüya gören mahkfunlar, 
sabahleyin kalkar kalkmaz Yu
sufun yanına koşuyorlar, gör -
dükleri rüyayı anlatıyorlardı. 
Yusuf da tam b~ vukuf ve isa
betle tabir ederek neticeyi ken
dilerine bildiriyordu. 

Yusufla birlikte zındana iki 
kişi tlaha gelmişti. Bla-isi Fira • 
vunun çaşnigiri, diğeri de şa
rabdan idi. Firavuvna suikast 
etmek teşebbüsünde bulunmak
la itham ediliyorlardı. Fakat lıki
si birden suçlu değildi. Bir ta
nesi masumdu. Ancak, hangisı
nin masum, hangisinin suçlu ol
duğu anlaşılamadığı içlıı ikisi 
birden zındana atıluıı§tı. Haki
kat meydana çıkıncaya kadar 
.zındanda yatacaklardı. Haki -
kat meydana Qkmca möcrim o
lan öldürülecek, masum olan da 
tahliye edilip gene eski vuifesı
ne alınacaktı. 

Çaşnigir ile §araptar, Yusufu 
zındanda tanmıışlardı. Fakat 
onun kimin ncsa olduğunu, ni
çin mahküm edıldiğiru bilını
yorlardı. Eskidenberi ahbapları 
olan zındancıbaşıya da sorup 
öğrenmeyi akıl etmemişlerdi. 
Gerçi zındancıbaşı Yusufun 
suçunu soylemeğe mezun değil
dll Fakat ıfşa etıniyeceklerinden 
emin olduğu ıçın onlara söyle -
yebillrdi. Ne de olsa senle arka
da4lık ve ahbaplık vardı. 

Bir lfiin zındancıbaşı ile ko
nuşuyorlardı. Çaşnigir, bir mü
nasebet düşürerek sordu: 

- Yusuf kimin nesidir? 
Zındancıbaşı, bu suale cid -

den hayret etti. Cevap vere -
ceğ1ı yerde, şaşkın bir tavırla 
sordu: 

- Taıımuyor musun? 
-Hayır!. 
- Zından4l girmeden evvel 

Yusuf adını hiç işitmedin mi? 
- Belki işitmişimdir, unut

mll§ olacağım. 
- Tuhaf şey.. Halbuki Mı

sırda onu tanımıyan yoktur! 
- Meşhur bir adam mıdır? 
- Potifann kölesini nasıl 

tammUBın c&n11D !. 
- Fakat nasıl olur? Potif ar 

onu sarayına kethüda yapma -
Dllf mıydı? 1 

- Yaptı .. 
- Zindana nlı;in attırdı? A-

caba bir suıistimalini mi gör -
dil? 

- Yusuf suiistimal yapacak 
bir delikanlıya benziyor mu ? 

- Hayır! Bence o, dünyanın 
en dürüst insanıdır. Buna rağ
men niçin zındana atıldığını me
rak edİıYorum. Her hald6' mü
hım bll suç işlemiş olacak. 

- Yemin ederim ki Yusuf 
hiç bir suç işlemiş değildir, sa
dece müdhiş bir iftiraya uğra
mıştır. 

- Ne iftirası? 
- Senin bir şeyden haberin 

yok .. Züleyha, Yusufa işık ol
muş.. Yüz bulamavınca koca -
sına şikayet etmi§, "Yusuf ba
na taarruz etmek istedi,, diye 
ütlra atmış. Potifar da karısına 
inanıp zavallı delikanlıyı zın
dan cezasına mahkfım etmi§. 1 

Çaşnigır ile şaraptar hayret
lerinden dona kalmışlardı. Va
zif elennı bırakıp saraydan dı
şarı çıkamadıkları için Züley
ha hakkında sôylenenleri duy
malarına imkan yoktu. Züleyha 
tarafından davet edftdikleri 
zaman Yusufu Yakından go -
ren kanl!n da kendilerine bir 
teY eoylememişlerdir. 

Zındancıbaşı, söyl~eğe me -
zun olmadığı bir §eyi söyledigi
ne pişman olmuş olacaktı ki he
men ili ve etti: 

- Ancak bu meseleye dair 
bir şey bibnıyeceksiniz. Bir yer
de &J?zınıman kaçırırsanız be
nim cezalanmama sebep olursu
nuz. 

Şaraptar, söz verdL: 
- Bu hususta hiç merak et· 

me .. Maksadımız Yusufun kı
ntln nesi olduğunu öğrenip me
raktan kurtulmaktı. 

Ça.şnigir de ayni sözleri tek -
rarlayarak teminat veni!. Zın
dancıbaşı, üzerinden ağır bir 
yük atmış gibı ferahlık duy
du.._ 

Çaşııigir ile Şaraptar, Yusu
fuıı IQ88UD1 oldutuDa aten 
~yorlardı. Fakat ara_.. iç-

lerine ufak bir §iiphe dilfüyOI"" 
du. Zındancıbaeımn ifge atın -
dan llODZ'B. içlerinden bu §llpheyl 
de siHp e.tWar. Kendiakıe yüıl 
•ermediğinden doiayı temiz bir 
delikanhyı -tmdana att:m:hgı. 
için Züleyhayı ayıpladılar. Ka -
dın sözüne uyarak b8yttk bir 
ha.ksızlık yaptığı );in de Potifar 
hakkında hayli ağır söz sarfeti4 
tiler 'Ye o günden itibaren Y~ 
aufu daha çok iiCPmeğe baPr 
dılar. 

Çaşnigir ne Şaraptann içle -
rinde Yusufa dair bir Püphe 
daha vardı: Acaba zındana 
neş'c, şetaret, ümit ve hayat re
tiren bu delikanlı; anlatılan 
rüyalan hakikaten bilerek mi 
tabir ediyordu; yoksa uydura· 
rak mı? 

Bu şüpheden kurtulmak icin 
aralraında bır konuşma y ptı
lar ve Yusufa birer düzme riı· 
ya anlatma.Ta karar verdiler. 
Eğer Yusuf bu rüyaların düz.. 
me old· ğunu bilirse dil.-, ilmine 
vukufunu isbat etmiş olacak; 
aksı h::ılde ezbere söz soyledıği· 
n izımncn ıtiraf etmiş buluna
caktı. Akı!l. •'lDCa :hüsnü anına 
ve kemaline' hayran oldukları 
Yusuf u imtihana çekeceklerdi. 
Bu sureti~ kendi mukadderat -
lannı öğreneceklerini hatırla -
nndan bile geçirmiyorlardı. 

Bir sabah erkenden kalktı • 
lar. Yusufu hUcreaine gitti
ler. Öyle selim verip karşı.sına 
oturdular. Çaşnigir, ~ heye
canlı ;;örünmeğe çalııJıyordu. 
Ş?.raptar ise gayet sakin duru· 
yordu. Yusuf, hal "e habrlannı 
sorduktan sonra: 

- Aziz dostlarnn, dedi. Be -
ni bu kadar erken ziyaret edişi
nizin her halde mUhim bir se
bebi olacak. 

Şarapt&r, aıiradatnıdaıı ev
ve-1 da .·:ranarak cevap verdi: 

- ty· tahmin ettin ya Yusuf! 
Bu gece ikimiz de birer rüya 
gördük. Bir an evvel tabir et
tirip m"raktan kurtulmak için 
geldik. •rabii hatırımızı k!rm~ 
sın. 

- Buna şilphe mi var? Ar
zunuzu yerine getirmeğe bazı -
nm. Anın.tın bakalım. 

Şarabdar, biraz dU§ilndU. Ev
velce uydurduğu rüyayı hatır-
lamağa çalıştı ve kısaca anlattı: 

- Büyük bir bağdayım. Gö
:aüıne gil7.el bir asma ilifti. As
manın Uç dalı ve her d&Jında 
birer salkım üzüm var. Bu ü9 
salkım üzümU kopardını. Fira
vunun şahsına mahsus olan k• 
deh elimde ıdi. Üzüm salkunla
nnı o kadehin içine mırtıuı. Ha
sıl olan suyu götürüp Fir.ıvuna 
içirdim. 

Sıra Çaşnigire gelmişti. Yuısu 
fun işareti üzerine o da güya 
görmüş olduğu diıtü anlat -
mağa başladı: 

- Benim gördüğUm rüya pek 
tuhaf Başımın üstünde bir 
sini ve sininin üzerinde, ı ienn
de ekmek ve yemek bulunan Hç 
tane sahan var. Havada bır sü
ıil yırtıcı kuş peyda oluyor. Te
peme hücum ediyorlar. Başım
da taşıdığım sinidekı ekmek ve 
yemekleri yemeğe baflıyorlar. 
Fena halde korkuyorum, kan 
ter içinde uyanıyorum. 

Yusuf, çok mühim bulduğu 
bu iki rüyayı birdenbire tabir 
etmedi. Daha evvel kendisini 
tanıtmayı ve onl:ın hak uıne 
davet etmeyi münasip gördü: 

- Aziz dostlarılli, dedi. Bco, 
kahin ve mtineccim de ı · o. 
Fakat rüya tabir etmeyi ve la
yıptan haber \•ermeği bıl'? :m. 
Bunlar bana Tanı ıının (vahi e 
ilham ile) bildırdim f]eylerd"rı -
dir. Ben, öyle bir kavmin dinıni 
terkettim ki o kavmi meydana 
getiren insanl"r, Aılaha ı n 
etmedıkleri gıbi, ahreti, y<mi 
kıyamet güni.ı 1ü de inkaı· cd ... r
lerdi. Bugün tabi olduğum din; 
babalarım İbrahim, ishak ve 
Yakup a.leyhisselfunın dinidir. 
Babalarım gibi ben de Aranı 
blr tanıyan bu hak dini yay -
mağa memurum. Bir peygam -
berin yalan söylemiyeceğini ka
bul ederek sözlerime inanmamz 
lazımdır. Daima neşeli görün • 
meğe çalışmanım ra.~en, zin
d!nn. gcld iniz gilnd beri, müt
hiş bır azap içinde bulundu~ıınu 
zu hissediyorum. Biliyorsunuz 
ki Firavun, öldürmek istediği 
suçlula m bir kısmına zehirli 
yemek gönderir. Onlar da ze
hırli olduğunu bilmeden bu ye
meği yiyip caR verirler. t te 
siz de böyle zehirli bir yemek 
bekliyorsunuz ve haklı olarak 
azap duyuyorsunuz. Derhal ha
ber vereyim ki beklediğini?. ze
hirli yemek fPlmiyecektir. 

Ca.r;nigir, fazla söylemesine 
mlbıaade etmedi. YUS\ılun sö. 
ztlnü kesti: 

(.oe-.ı.,ann) 


