
20 Ağustos 1941 

Çarşamba J 
4 Onco Yıl - No. 1184 

L _J 

~ ı ' ~, • ~ ve RIU!JCI 
ık nvel müş.. 

t ·~ na-.11:ı~.4':~,.=~-
kı diinga~n gidişi 
t~mam•n tleğişirdi ve beşe. 
rı!!et bn kanlı günleri hiç 
gormemiş o/urda. Bugün 
hflrbe mcini olmak bakımın: 

n bu ittifak hiçbir mana 
etmez. Fakat Alman. 

ya karşı harpte Üç dcole. 
nıdi mütecanis ve 
. bir surette hareket 

caba ne teair 

/· 

~ . 

~a~~ ........... : .......... ---

bu gemi bugiın bir M)'li yaşlanmış ve esktmiştir. 
1htimalki Sovyetler (Lcningrad) czgahlnrınd:ı inşasınn baslııdıkları 

•üçüncü enternnsyonaP isimli (35000) tonluk vahidi harbin diğer bir eşini 
Karadeniz donanmnlah için •Nikolayc!• tersanesinde de tczg!ıha koymuş
lardır ve Almanlar işte hali inş:ıda bulunan bu (35000) tonluk zırhlı iske
letini elde ettiklerini iddia eylemekte bulunmuşlardır. Yukarıda bugün Kn
radenizdeki en büyiik Sovyct v~hldl harbi olan •Pariskaya ommuna> nın 
son bir resmini karilerimize arzediyoruz. 

iDARE vıntr· 
Nuruosmaniye, No. U tmmliU1 
Tcılgraf: YENi SABAll 1stanlMI 

Luer= s7-:. 
• lzmir 

1zmir 19 <Hususi Muhabiri
mizden) - Uzun bir zamandan 
l> '!ri hazırlıkları devam eden 
11 inci Enternasyonal İzmir 
Fuarı yann (Bugün) büyük 
merasimle açılacaktır. 
Açılma merasimine riyaset e

decek olan Ticaret Vekilimiz B. 
Mümtaz Ökmen dün şehrimize 
gelmiş ve merasimle karşılan
mıştır. 

lzmir Enternasyonal Fuarın-
da inşaat hazırlıklan bugün 
a?.ami haddini bulmuş ve bugün 
pavyonlar kat'i şekillerini al
mışlardır. 

Bu yıl .ruann bir çok hususi-
yetleri arasında bilhassa renk 
ve ışık tenasübü ne f evkalfıde • 
ehemmiyet verilmektedir. 

Fuarda bir çok ecnebi devlet
lerin fevkalade gijzel pavyonla~ 
n vardır. Bunlar arasında lran, 
1n~liz v~ Alman pa-.'Yonlan 
bilhassa nazan <likkati celbet
mektedir. 

Bu yıl İzmirde otellerde otel 
haline ifrağ olunan vapur vel 

arı 

Ticaret Vekili Mümtaa Ob.ea 

vav,or arda 600 den fazla. yatak 
temin olunmuştur. 

Nakil va.<>ıtaları geceleri sa
at üçe ıtadar işliyeceklerdir . 

.Ifızıı ordunun· acıı Büyük sulama proie-
ıhıı11açıar• temin ~ 

Almanya ya 
hava akını 

o 

lngiliz tayyareleri A1man 
şehirlerini ve istila üs· 

lerini bombaladılar 

Londra, 19 (a.a.) - Hava ne-
zaretinin tebliği : • ı 

İngiliz bombardıman tayya -
releri 18 • 19 Ağustos gecesi 
garbi Almanyada bazı hedeflere 
taarruz etmiştir. Düşmanın fa
aliyeti mahdud kalmışbr. Bazı 
noktalara bombalar atılmıştır. 
Bir miktar hasar kaydedilmiş
tir. Bir kaç ölü ve yaralı va.Y'(}ır. 

olunuyor • • b •k • •l' J • 
Londr&, ıt ca.a.) - Daily sını.n tat ı ıne gecı uı 

T~grapy'm Stokholm muha • • ' 
tin yazıyor: 

(Sonu sayfa 
8 

aUtun 
4 

de) Bu sayede topraklarımızın veri-
mi pek çok artacak 

• 
Halkın sıhhatini tehdit eden bütü 

batakhklar kurutuluyor 
Nehir boyunca denize kndar 

bu kıymetli ovanın sellerden ve 
bataklıklardan temizlenere!- su
lanması sayesinde 70.000 hek· 
tar arıazinin iki üç misli fotla 
verimi temin edilecektir. 

çuş istikametine bağlı idi. İngiliz tayyareleri Kolonya 
Hedefi iyi seçmek, yerden ve Disburga bombardıman et-• 

tevcih edilen ateşlerden korun- mişlerdir. ~i; çok yangınlar çık 
mak ve baskın yapabilmek için, mıştır. Diger tayyarelerimiz 
arazi dalgalarından ve örtüle- Dunkerquedeki dokları bomba
rinden istifade etmek üzere al- lamışlardır. Sekiz İngiliz tayya-

Ankara 19 - Büyük Millet 
:Meclisi büyük sulama projesi 
için 31 milyon liralık tahsisat
tan başka 50 milyon liralık tah
sisat daha kabul etmişti. Meri
yet mevkiine girmiş olan bu hu
susdaki kanun ile yapılan işlere 
ait hazırlıklar ikmal edilmiştir. 

Adana. bölgesinde Seyhan 
nehri üzerinde bir toprak baraj 

Sonu aayfa 8 aUtun 3 dcı)) 

çaklara kadar inmek lazım ge- (Sonu sayfa 3 aütun 6 de) 1 
liyordu. Oysa ki, tayyarelerin -"Al"V'\.l"V'\,~""'""'""'""'""'""'""'"V'A 
sür'ati artbkça artıyordu; 
arazinin tabiatına uymak, giz
lenmek mühim bir işeli. 

(Sonu sayfa 2 aütun 3 de) 1 Eylôl 
Pazartesiden 

itibaren 

Kış programımızı 
tatbika başhyoruz 

YENi 
SABAH 

Sütunlarında fevkalade me
raklı, mühim, sürüklayici va 

ibret verici 
ye,i tefrfaalara baş'ıyaciğız 

Bu bususia mütealdp niislıa
ıa.rda tar&ilit bula-Oı\ksm•:ı \ 

Gediz nehrinin taŞkınlıkları
nı tutmak için Adala yukarısın· 
dan bir baraj inşa edilerek taş- · · - ---
kınlıklara maruz kalan 33,000 1 rA '\ 

bildir-• ektar arazi emniyet altına alı' Alman ajansının 
.ıa~k ve yan derele~ de ıslah . ... . _ 

SoVl'etlerin bava ku\'vetleri 
kUınand8m general Pavel 

Rvchagov 

edilerek kıymetli bag ve bah - dıgıne gore 
çeler harap olmaktan kurtula
caktır. 

30 Ağustos Zafer 
bayramı 

Dumlupınarda busene l-,üyük 
merasimle kutlanacak 

Yazısı üçüncü sahifemizdedir 

T. F·kret 
için 

ihtifal 
Dün merhumun 

Eyüpdeki mezarı 
başında yapıldı 
Tevfik Fikretin ölümünUn 26 

ıncı yıldönümü münasebetile 
dün Eyüpte, merhumun kabri 

(8onu ~fa 3 .Utu• 1 de) 

Kur:.~fasul
ye ve pirinç 
satışları 

Bu hususta toprak 
ofisine geniş sa

lahiyet verildi 
Ankara, 19 (Hususi) - He

yeti Vekile taraf mdan koordi -
na.syon heyetine yapılan bir 

(8oftu .,,ta 2 aUtun 4 de) 

Bir Amerikah oaze .. 
teci Deklarasyonun 
aleyhinde bulunuyor 
11 lngilizlere gelecek ay
lar daha az malzeme 

verilecek,, 
• 

"rıoosveıt silahlanmamı$tır. Va 
hJrbe girecek salahiyeti 

malik değiltlır,, 
New - York, 19 (a.a.) 

D. N. B.: 
Vashington Daily Ncws

de muhaITir Johnson, Roo~c
velt - Chrchil deklarasyonu 
ile Wilsonun 14 maddesi nra 
sında, deklarasyonun aleyhi
ne bir mukayese yapıyor. 

Johnsin, "Perde arkasın
da bir poker oyunu,, ndan 
bahsetmekte ve "sefalet ile 
korkudan masuniyet., c: te
mas eden maddeyi zikrede
rek M. Rooseveltin hıç bir 
şey vadedemediğini hatırlat
maktadır. 

(Sonu sayfa 3 ailtun 6 de) 
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'':\luallim Naci ve tnraftarJari) fo aranıızdaki müıi:ı.lmşa ela' 
r>eııeeı şahı meselesi mevztm bahis de~ildi. Bunu, onlar anlama 1 
ıla.r. n b.-ersiz adamlar da değillerdi. 'l'uttuldan yolda pek gU· j 

zel :. '.\ler )azıyorlardı. H psi orta)a bir t:alıt kurdular. İçine 
Mualli.. ı ... ~cl)i oturttular; \e bu tıhtm s':~ ha m eserleriylel 
su ledi r. l?nkat o taht ~erinde &a~ı~ordu. C'ünkü b"r 1alıbre -
\mı d ..,ı . !. ,, - T. I'iJrnrt -

1 Ya ... an : R. C. U. , 

vat ve lisanda. en bil- pek güzel şiirler ynzıyorlarclı. 
.ılabı yapan Fikret oleli Heı,sı ortaya bir taht knrdu-ı 

ene olın ı . Kadir lar, icıne Muallim Naciyi oturt
blı m mi ket onu olu- tuıa.· ve bu tahtın saveb'.'lıunı 
)lı numu münase tıle f'ır t:rl süsle .ter. Fal\, t taht 

hüımc e ru . Ne ı, r ti:r..crın- yt:ı 1füte sayıyordu; ~iinl ii bir 
de ok tı. V\: etli ba- t ir ) apan "talıtırevan,, değildi. 
bu ııür , lı, hur ırfanlı ve hür 
vicd aır en mudhiş fırtı • 
nal.:ı.r rrr ... nit bu kıı.va sal.ibcti
le kaf tutmuş \\!~hiçbir reye 
boyun e:;., t.miştır. llitıanzları 
onu sundur nıek \ ~ unutturmak 
için 1 tı ı:eyı yaptılar. Onlar u
nutu du, 1' ıkret ya.5ıyor. 

~ın ·, Jısnnı End.,liğe doğru 
götür n bir mektcn açmıştı: 
Mu lım • acı ıle o.ıun etrafında 
toplananlar Ji nd ki vukufla
rın guw:ncrek cdebıyab müm
kün oldugu kadar geriye çek • 
me;e ut' cu;ıyorlarclı. Edebiya
tı bu ınhlsardan kurtarmak la
zımdı. 

.Muallım Nacı mektebinin en 
kuV\ı:etli sılü.lıı lısandaki hi\gi
leri idl. O mektcbın müridleri
nin hıc bırisi ufacık bir dil ha
ia.,ıııı hazmedeınezlerdi. Fikrc
tin de bu ( ortaçağ) kalesini 
devırmek için kullandığı dil si
lahı oILa.rınki kadar kuvvetli 
idi. 

Müc le müdhiş oWu. Mu-
allını • Tacı taraftarları karşıln
nnda. b rd nbıre doğrulan bu 
bilgilı )eml b"C mulmbele ede
medılcr. Fikret mektebine "de
kadan • Jar dediler. Kendılerinin 
bile halnki manasını bilmcdıkle
ri bu kelime az zaman zarfmda 
1.stanbulun şimdiki Bobstil'lerı
ni andıran eski ziippelerine a
lem oldu. Halbuki Fikretin te
sis e~ ledıği mekteple dekadan
lıi;m hiçbır alakası yoktu. 

Hücumlara edilen mukabele 
fi'lt bir §ekilde idi. Fıkret mek
tebı . ?rtay.a eser Jwyuyordu.

1 

Hacıuın: 

Uftade bb- piyadenbn ey 
garabetinnıe 

gibi soğuk sözlerine mukabil, 
oyn gibi ince fikirler, kuvvetli 
tasvirler, bir anda ııılm kavra
van eserler meydana çıkorcın 
baŞka bir edcbıyat leessilB et
meğe b ı.şlamıştı. Pek tl~ri gi
dildiğı zaman Fikı'et eskiLığ:rıi 
mudafaa eden bir muarız..'l. ba
zan: 
Bunwıla hiilmı edin istel'S6lliz 

~IK!tinıc 
O ~ 1Ukm1ı.11lrı dinledim de 

bir mfüldct 
Sonunda boynumu hükdüm 1 

de<lim ki: 
"Ö\ le-! cwt.., 1 

gibi bir şiirle mukabele ediyor. 
Daz::ın da bir~ daha ileriye gi
dt>r k: 

Y ıılnız koca. l>ir fem 
Uir dağ gibi Adımı 

))iknı..i~ ıuı.za.r -•· brayzını, bir 
ha.vf - ü - nıübalat 

}~.} lerdi o boş alome lrnd - ı -
meka.lat 

gibi sarı 'a.lh tfı.rizlerde bulunu
yordu. 

Bızzat kendi ağzından ışit
tim: 

•Muallim Naci ve taraftarla
rivle aramızdaki münakaşa.da 
bCnce ahı rneselesı mevzuu 
1h h s değıldi. Bunu, onlar anla
ma 1.u'. Degc:n;iz adamlar da 
d ~ıllerclı. Tuttukları yoldıı 

r 9\ 

IYeni Sab hl 
ABONE BEDELi 

SENELiK 
6 AYLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

TUrklye Ecnebi 

1400 l(rf. 2700 Krf. 
760 • 1450 • 
400 • 800 • 

150 • ıoo • 

TAKViM 
lllZIR UJ7 GÜN 232 AY 8 ı 

l360 20 1357 

Receb AGlJSTOS Ağusuto. ı 
. 26 1941 7 1 

Çarşamba 
OUnıtf Ö§I• ikindi 

10.13 5.15 9.03 Ezani 

s.ıs 12.17 16.04 Vaaatl 

Ak .. m Vataı lmaak 

12.00 l .40 8.21 Ezani 
19.01 20.43 3.23 Vaaatr 

* "Mn.k ud eserse mısra' - ı -
berceste kafidir., ;derler. Fik
retın hPmen hemen bütün eser
leri berceste mısnılarrlır. 

Muarızları Fikreti lisan ba
kımından deviremediler \ e ni
hayet Muallim Naci oturduğu 
taht ile beraber yavaş yava.cı 1 
olduğu yere göçtü. 

Fikret ilk eserlerinde ıikkat 
it"bariyle Sully Prud'hom'u gec
rnıstir: çiinkü onun en bü~·ük 
hususiyeti zerrab söyletmiş ol
masıdır. 

F ıkret, Türk edebiyatında 
bir "camia,, dır. Şiirlerinde ka
fiyeyı, vezni, fikri, lisanı ayni 
eheınmıyetle idare eder. Yaptı
g1 <>deh! san'atlarda tabiatini 
ceoıetn1e1. Mesclıl en gti7..el şiir
IPrtn<lf'n b1ri L' lnn La dans ~r
p ntin'd~: 

.IUalımur, miizehlırr, müt !evin, 
mütcne\ vir, 

Bir focr -i- baha..-i gibi r..ılmetlcr 
içinden t 

Re~ 'Un - ı - tebe:;süm dQğtıyor, 
şinu i mnan en 

Bir şekl - i - sa.hattde mclelder 
gibi t.fıiı-..... 

mısralarını okurken vezin, ka
five, fikir, kelime, lisan birer 
raks girdabına tutularak doner
Jer ve (kül) halinde olan bu san
at, okuyanlara olduğu gıbi yapı
lıvormuş hissini verir, çünkü o
nun dehası tnb:atını hıç bir su
retle cebretmediği fikrini vere
cek kadar kuvvetlidir. Fikret
te tasvir kuvveti çok yüksektir. 
Dört mısralı\. karşınıza bır tab
lo çıziverır. Mesela (Ha.sanın 
gazası) oda: 
l zaJ<tıa '5i:•) le tX'S on haneden, 

l~ on bacadan 
İbaret, eski, fökat şairi.ne, 

asude 
Yeşil bir ormana hemsayc bir 

küçük belde. 

$atırlarivle Hasanın köyüııii 
karşınıza getirir. Ve: 

~açların ar--..t ;mdan ufuk 
samrmakda. 

Kü.~lid; sine bulutlarla. sii~l"neıı 
gökclen 

J..eb - i - \'e<tl.İ nchirm zemine 
busefken 

Bu mısralarda Fikret hassas 
parmaklariyle rerrntı ihtizaza 
getirmeğe başlamıştır. Bu gü
zel şiirin her yerinde böyle a
deta dile gelen canlı tasvirler 
Yaroır: 

Hasnn için: 

Nanuızgahm öiıiiııden geçerken 
irkilcrel< 

Durup hemen i.ld rck'fd namaz 1 

eda etti 
Kapruıdı secde.)c süzi le bir ı 

dua etti. ı 

mısraları Mchmedçiği tasvir e
den en güzel tablolardan biri 
değil midir? 
... d<-miş \c kiınsc~e ge:.a inne

d 'il dağurcığ11H 
Omuzb.yıp ~ola düşmiıştü pür 

n ~t - ı - meram 
Zemine toz gibi ri7.ii.ndı ruh - u

esmer - i - sam 
Fikretin bu vadide (şaheser) 

ıtlılkına seza olan en ince şiiri
nin "Leyli veda',, olduğunu zan
nediyorum: 
Olı! ı;cl! .. rfılı - u • tabiat gibi 

m:ılunur - u - hiimtL"i 
nu vefasız ge<.'ellin koynunc ~ 
Kalalım bir ebedi '"niye dalgın, 

l>ilıfıli, 

Kim bilir? bellö de son le~ le'i 
stwdruıuzdır 

Buada her liüıza biraz ömr - ii -
saadet sal ılır 

* Seneler Fikrete ağır bir ol-
~uk vermişti. İkinc~ Abclül
hamicl gj.bi cahil bir padişahın 
cahilane idaresi ile can çekişen 
memlekette Fikret de sükuta 
mahkiım edilmişti. Gazetelerde 
(Selamlık resmi fılisi) ile (tev
cihat) ve (nişan) dan başka 
birşcy yoktu. Fikret o devirde 
"Sis,, i yazıyordu. İkinci Abdül-

(Sonu sayfa 4 siıt11n a de) 

merikaya ısmar
lanan kablo ar 
henüz g lmedi 
Tünel için Amerikaya ısıruı.r -

lanan cer kabloları henüz gel
mediğinden, tünel seferlerinin 
tatil edılmeslnin düşünüldüğü 
niı yazınıı tık. 

Öftrenc.li-Timize göre Tünel 
mühendı n tarafından tedk k ı 
edilen tünel cer kablosunun faz-ı 
la vmranınış olduğu görülmüş
tür. 

Bu itibarla tünel seferleri ı 
bu sabahtan itibaren ta.til edi
lecektir. 
'Jll~ .rı..•• ... •• ...] • 1Y.ti01:.<nr (i.ii.e-..ıız va-
.... ttalar'ırıın benzin 

ta atı 
Ankara. 1:9 (Hususi) - Ve

killer Heyetinin veni b;r kara
rına nazaran 50 Cros tonila
todan yukarı yelkenli ve motör
lü tenezzüh vasıtalarının yer
lerine yan cıma ve giriş çıkış
larına mahsus olmak Ü7.cre mo
törlerini işletmelerine müsaade 
edilmiştir. 

Bir y2pağ-ı 
muhtekiri 

20 ton yapağı 16 küsur bin 
lira yE>rine 19030 liraya sata
rak ihtikar yapan ynpnğı ta -
cirı İhsan ve Zeki Snrı Bekir ile 
Yorgi Kaba.sakalın asliye ikinci 
cezada mevkufen göriilen du
ruşmaları dün bitirilmiş, müd
deiumumi mütaleasını söyleye
rEk tecziyelerini isteıniştfr. 

Suçlular, vekilleri vasıtasiylc 
müdafaalarını yaptıktan sonra 
muhakeme kurar için talik o 
Junmuştur. 

.ı. ENi SAR AH 

-

-»il«--

Yar ım se er a· 
yanlar şi diden 
aır<e ete geçt ·ıer 
Yardım Sever Bayanlar Ce

miyeti önümüzdeki kış mevsimi 
esnasında tatbik edeceği bir 
program hazırlamıştır. 

Bu uro~ıda mutad ç:ılış
malaruıdan maada. ıtSkerde bu
lun1n erlere kı lık hediye ve 
ailelerine vartlı.m ışi de geniş 
m.l!>:)iast::ı. mevcuttur. Vatan -
daşlarr1 nıı alınaçak hediyelerin 
Iüzılaya· sür'atle tevdi edilme
sine çalışılacaktır. Halkı bu 
hususta vnrdıma davet eden 
broşfirler ve konıeranslnr ter
tip edilecektir. 

Asl~erdc b~ ., nların ailele
rine iş bulmnk, çocuğu mektebe 
•·erleştiımek, çocuE;'Un okul 
ihtivı:ı.çlannı te.-nin etmek için 
faat:yette bulunulacakbr. Ço
cukların okul ihtiyaçları, ço
cukları himaye ve Çocukları 
Esirgeme Kurumu tarafından 
temin edilecektir. 

Hn.Stabakıcılık işine de cemi
yet kış mevsim.inde yeni bir fa
alivet verecektir. Bu hususta 
hazırlıklar ya,..ılmaktadır. 

füemur arın Sin 
adleri 

Dahiliye Vekfileti memurla -
rın sin hadlerini tesbit eden ka
nunda ya'lllan tadiliitı viliyete 
bildirmiştir. Bu tadilata naza
ran nahi}e müdürlerinin vaş 
hadleri bütün derecelct· için 55, 
mfifettiş, kaymakam ve emni
yet müdürlerinin ilk derecele
ri için bir 56, yukarı derec •lcr 
için 58, bunlardan yul:'.arı de
recelerde olnn mülkiye mü -
fettişleri için 60 yaş olarak les
bit olunmuştur. 

• 
1 

Yurtta abah 
• 

İzmite bol ilı.ttarda ahve ge 
Bir arabacı fec • ilekilde öl Ü 

• 
o 

İzmit, (Hususi) - Gcbzcnin 

K d k •• ,. d Tavşanlı köyünde Milli Şefi - ~ 
a 1 oyun e l ~ !smet !nönünün büstleri-, 

nın açılış töreni çok candan bir 

feci• tramvay merasimle yapılmıştır. Bu mü. 
n ebetle !zinitten, Gebze, 'e 1 

k 
cı arınCian bir ço ~ cb. etli Tav-azaS I şanlı koytine ~itmişl <lir. '"öy 

-o-- ihtiyar heyeti ve halkı vgili 

Bir adam tıramvay 1 
altında kalavak 

··ıd-.0 u 
Erenköyünde oturan, eski 

meclisi mebusan memurlarından 
.Ahmet Kenan adında birisi, ev
velki ~ Kadıköy ile Bostancı 
.arasında işleyen bir tramvayın 
altında kalmış, ezilerek ölmüş •

1 tür. 

Bir lmdmm bacağı kesildi 1 
Aynca, Kadıköyünde oturnn 

Sabiha adında bir kadın da 
plajdan dönerken, gene Cadde
bostan - Kanlıkuvu arasında 
işliyen bir tramvayın altında 
kalmış, bir ayağı tamamen ke- 1 
silerek Nüm.une hastahanesine 
kaldırılmıştır. Suçlu vatmnn-ı 
yakalanmıştır ... .. -...,,. ... ~ .. ---
Fırsattan istif ada ı 

Pamuk ihtikarı yapan , 
üç tacir hakkmda tah- ı 

kikata başlandı ı 
Fiyat mürakabe teşkilii.tı şeh

rimizde tröst bal.inde pamuk 
ihtikarı yapmağa ~büs eden 
dört tacir hakkında tahkikata 
başlamıştır. 

Bunlann .faaliyeti, daha zi
yade Y ediktiledeki İdrofil pa
muk fabrikası yandıktan son
ra anlaşılmış, çünkü bu tacir
ler fabrika yandıktan sonra 
faaliveUerini uenişletmişlerdir. 

şefimize karşı bütun millc~çe 
duyduğ-umuz saygı. sevgi ve 
Jıayraıılığı çok güzel ifad~ e
den t ... ifthüratta bulunmu lar -
dır. 

Btl· arabacının f1 ci ö!ıirnü 

İzmit, (Hususi) - SanmN;e 
köyünden Yusuf oğlu Mt mış 
kum yüklü arabası ile gelırkcn 
bir yokuRta arabadan inmiş ve 
önde vürürken bcygirlerden bi
rinin kayışl kopmuş ve Memiş 
tekerleklerin altına yu,·arlan -
mışt:ır. Kaburga kemiklerı kı
nlan zavallı adam aldığı yara-1 
nın tesiri ile biraz sonro ol
müstür. #rahkikata adliye eikoy- ı 
muştur. 

lnnite h~ıhrn p;eldi ı 
İzmit, (Hususi) - Vilayeti

miz emrine evvelce gönderil -
miş olan 230 çuval !!:ilive bü
tün şehirli vatandaşlara ve mer
kez köylerine tevzi edilmıstir. 
Bu arada herhangi bir sebeple 
isimleri unutulanlar ve ddte
re yazılmıvanlar olursa bu gi
bilere de müracaat ettikleri za· 
man kahve verilmektedır. İ
kinci parti olarak 230 çuval 
kahve de gelmiştir. 1 

Çağlayan !{asrı 
hırsızları 

Yazan : ULUNA't 

Başlığı okuyunca meı aJdJ 
yeni bir zabıta romanına ba,,ls• 
dık zannetmeyiniz. Bu, "Krnlİ" 
çenin dant Heri,, , "inci g :ı!l"' 
lı k,, , "G du.şc m elm ıarı. 
g ibi bir Şarlok H olms ynhll' 
A rst:n Lupen macera ı degıJ. 
dır. Doğrudan doğruya k mnı; 
yet ve keyfiyet itibarile adi bit 
hırsrzlık vak 'asıdır. 
Kağıthanedeki Çağlıyan kal" 

nnın hırsızlara kar9, muhafaZft 
sına mem r bekçiler aralarınd& 
bir ku as klllT'.l lar ve b ıı· 
da kıymetlı olarak ne mt\~ut 
ı~e ç. Jıp satr. ı r . 

Gazetelerın rıva>'C'tlerınc gO" 
re bekcı hı ı sız ar mwıtaza.rıı b t 
• ·şebeke,. te kil ederek çahşmı 
la.r, bu intızamn gore e0 tı 
zabıta imdada y ·fo~memiş o~ 
bır giln koshoc.t kasn Çağlayıı· 
nı ne beraber ortadan ) ok ede
ceklerine şuphe etmemek IuzıIJJ 
gd yor. 

Bc>kçilik gibı mukaddes bit 
hu\ ıyet<> biırünerek bugün nııl· 
lebn mali ol.in bu tarihi binaytl 
sokulan bu haydutlar kimin ne
sidırler? Bu v. ~ feye nasıl ta· 
yin edilmişlerdır ? Bunlar hak· 
kında .. hırlı mı, hırsız mı?,, di
ye bir tahk kat yapılmamış nıı '! 
Her birisinin "aduye kayıtları 
bikir mi, d~ğiı mi?,, yolunda 
bir sual sorulmamış mı" ".:"a.yirt 
edildildcri vazifeııin ehernm iye
ti itibarile kendilerinden bir ke
fil de mi alınma.mıf'l? 

Haydi bunların hıç birisi ya· 
pılma.mıs diyelim. Bir bekçiye 
bir mal teslim eu.,;;.!ıgı zamaJI 
usulen b r d~fter tanzim edilir· 
Bunun adına frenkler emantet 
derler. Bu da mı ihm l edilmiş! 

Çuğlıyan kasrında eşya olm~· 
d ğı anlaşılıyor. ~lki vardı ci• 
işki.iuır bekçilerin himmetill 
onlar da ş!mdiye kadar nakdi 
tah vıl edilmişlerdir. 

Çalınan şeyler pırinç çubuk• 
lar. billür merdiven topuzlaflt 
pencere ve kapı p::ı,l'lnakhklaJ'Jı 
som ce\iz korni9 ler ve kasrı• 
tezymatına aid daha bir çoı 
kıymeUı nksamdan ibaretmiSJ. 

Havaya karşı korunma Tahkikat neticelendikten son
ra mezktir tacirlerin isimleri de 
bildirilecektir. 

Kahve tevziatında Ticaret 
Vekfiletinin emirlerine göre e- 1 

sas şehir niifusu olduğu halde 
Kocaeli fiyat mürakabc ko -
misyonu köylü vatandaşlarımı 
zı da mahrum etmemek içın her 
nahiye müdürü emrine 120 kilo 
kahve vermiş ve bu kahveler !S· 

tiyen köylülere dağltılmışt.ır. 
(İzmit köylüsü kahve içmez) 
volunda bir cevap venldığı hak
kında bazı gazetelerimizde gö
rülen havadisin aslı yoktur. Bu 
herhangi bir sebeple kahve a
lamıyan bir eşhasın uydurma
sından ibarettir. 

Asırlard.ınberi bızden bö.YW 
kıymettar eşya çalarlar. Meseıı 
camii Prim izde, mescitlerimizd• 
her biri bugün milyonla lira cte
ğennde ''Şah Abbas,. denilt"O 
Isfuhan halılarımız vardı. Bun· 
Jar ?.aman ile y1pranmışlardl· 
Bır Isfahan halısı parça pa~ 
da olsa klymetinden bir şef, 
kaybetmez. Fotoğrafla ve tel
r:rafla derhal aalıbr ve milyoll 
eder. Bunu bilen yahudiler •rur
kiyenin her tarafma dağıldıtaJ', 
camiinirı. ınescidın kayyunıIJ. 
imnnu lRtu.haıı halısını ne bilir! 
Ona tc:::Iim edilen bu pan:.a par
ça hah havı clökiiln i.lş bir kN.~ 
dir Ve8S"lfım. Yahmlinin cli!ba.,. 
lığı s1ycsınde Isfahan halısı, bit 
hokkabaz knpuı;ile ycnnı bit 
Şarköy kiiimine t~ı kediverir· 

(Baş tarafı 1 inci oohifede) 
Tayyare bombalannın muha

rebe vaziyetinde en elverişli he
defleri, mevzide ve yürüyüş ko
lundaki bataryalar, kollar, hu
susiyle zırhlı ve motörlü birlik· 
lerdi. Canlı hedeflere karşı ma
kineli tüf ekler büyük işler ba
şarırlar. Fakat, arazi örtüleri
ne intıbak eden, dağınık niza
ma geçen piyade hava darbe
lerinden kurtulmak çareleri 
arayabilir. 

Tayyareler için müveccih bir 
hat tcŞkil eden yoll:ıra bağlı 
bulunan kollar (koşulu topçu, 
nakliye kolları, motörlü ve zırh
lı birlikler ve ılh.) tayyare hü
cumlarına karşı çok hassastır
lar. 

Tank kütle tiıarruzlanna kar· 
şı def ve tardda tayyareler el
verişli surette tavzi( edilebilir
ler. 

Deniz hedeflerine karşı da 
tayyareler müessir surette is
tihdam edilirler. 

Bu harpte tayyareyi korkunç 
bir duruma getiren, tayyarenin 
tam vuruş kabiliyetinh kazan
masıdır. Yüksekleroen atılan 
bir · bomba tayyareden aldığı · 
sür'at ve yer cazibesinin mu
hassılası üzerinde bir iz ta.kip 
eder. O sebeple, ihtimali ınhiraf 
cok değişik olur. Bu inhirafı 
Önlemeclikçe, vuruş temini im
kansız gı~i idi. Pike tayyare -
l<.'ri bu zaaftan kurtulmuşlar -
dır.' Tayyare, şikanıun semti 
re'sine gelince, bir atmaca gibi, 
en büyük bir hızla ve hemen şa
kuli yaziyette aşağıya süzü
lür, bombasını atar ve dilediği 
istikamette bir yol alarak, ay
rılır \ e uzaklaşır. 

Bu vaziyetteki sür'at 1200 
kilometredir! 

Tayyareler, nisbctle ufak 
sür'atleri haiz bulundukları za
manlarda bomba atış irtifamın 
150 metre olduğunu Alman as
keri mecmualarında okumuş -
tum. Bugün bu emniyet kaydı
na da tabi kalınmadığı anla -
şılmaktadır. 
Yakın muharebenin oynak 

vaziyetlerine pike uçuşu ya
pamıyan tayyarelerin müdaha
le etmelerine imkan yoktu. Şim
di. bir hava filosu, bir hücum 
dalgası harekatiyle hemahenk, 
dost ve düşmanı ayırd edebili
yor, hatta makineli ateşleriyle 
müdafaa saflarını sarsabilivor! 

Bir zırlılı birlik kendi sema -
sını kendi silfı.hiyle korumak ıs- -==~: ~·~~;ijiii~~l'i!!t!...,.iilllliiiilii"ft~~ 
branndadır. Tanklarda hava Harpten sonra Türkiyedc 

ilk olarak İzmit köylüsüne kah
ve tevzi edilmiştir. 

defi toplan göze çarpıyor . 
Hatta, sakaf zırhı ince olan 
eski tanklar hücum tayvarc -
lerinin makineli tüfek ve topla
rının ateşlerinden de mütccssir
dirler. 

Bundan ötürü, yalnız tank 
ciılarlraının değil, sek.ifinin de 
ateşlerden masuniyeti düşünü
lüvor. 

Art1k, donanma da havalara 
karşı tahaffüz tedbirleri almak 
ihtiyacındadır. Bir deniz üssü. 
kuvvetli donanmanın ateş hi
mayesini, ancak havalarda em
niyet elde etmek şartiyle, derpiş 
edebilir. Yunanistan dönüşü ve 
Giritten çekiliş aylarında İn
giliz denizciliği yarını milyon 
ton kaybetmişti. Bu vak'anın 
JroJıra.nıanlan, !spanya seferin
den aldıkları derslerden sonra, 
kendilerine işlek ve emin bir yol 
çizen pike tayyarelcridir. 

Bu hüner, tayyareden :ıiya-ı 
de tayyarecinindir. Akdeniz-
havalannda Almanların oldu-1 
ğu gibi İngiliz ve İtalyanların 
da hava filoları faa.livettc idi
ler ve bugün de ayni atJ.lganJık 
devam etme}.ttedir. Ancak, iti
rnf etmek 13.zım gelir ki Alınan 
ve ln~iliz tayyareleri arasında 
ötekiler çok sönük bir mevkide 
kaldılar ve ağır zayiata uğra -
dılar: Havaya k!trşı korunma
nın en emin çaresi, hUcum tay
yarelerini gene havalarda av
lamaktır. Rusların dn, tebliğ
lere inanmak lazım gelirse, bu
rada geniş adımlar attıkları an
la~ktadır! 
~~ 

Ku ruf asulye satışı 
(Baş tarafı 1 inci .ııa11/ada) 

teklifle Ticaret Vekaleti tara
fından lüzum görüldüğü takdir 
de kuru fasulye ve pirinç müba 
yaa etmeğe ve satmağa Toprak 
Ofisin memur edilmesi isten -
mektedir. Bu işe bir milyon lira 
sermaye tahsis olwıaca.ktır. 
Zin:Mt Veka11rtin.e tah.'!is edıüm 

miitedavil sermaye 

* Bir hıraız yakalandı - Fatih 
ve cn,armda uzun zaman faaliyette 1 
bulunarak bir çok evleri ve apart
m:ınları soyan Mehmet oğlu Ahmet 
Kan adında yaman bir hırsız ya~
lıınmış, dun de adliyeye sevkolunıı
rak tevkif echlmiştir. 

* Adanın imar plinları - Be
lediye tınar, ve Fen İşleri mudiırle
ri dün yanlarında fchircilik nıutc- 1 

hassuıı Prost \•e Daimi Encümen ıı

zasındarı Refik Ahmet ve A\ n1 Yu
ğız oldu2u halde Büyfikado.ya git
mişlerdir. Bu heyet Prost tanıfından 
Adalar için hazırlanan imar planını j 
mahallinde tetkik cdccektır. 

Şeker ihtikarı 
Nuruosrnaniyede bakkall•k 

yapan Nurullah, dün bir m~ 
terisine 10 kilo toz şekerini 4 t 
kuruş yerine 48 kuruştan sat
mış, asliye ikinci ceza m:ıhk · 
mesi tarafından 25 lira ağır t>a • 
ra cezasına ve 7 gün de dükk: ... -
nının kapatılmasına mahkt'.m ! 
edilmiştir. * Pis bir dükkan - Galat.ada 
Aynnh lokanta so ~ında 4 t<l\Uk
çu dukkı'.inının pis oldugu gorulmtı~, 
sahipleri ccz.;ıya çarpılnuştır. 

Karıman mağazası 
htikar suçundan 15 gün kapatılaca 
sahibi ile tezgahtarı ve bir bavul 
taciri de 7 şer gün hapis yatacak 

ihtikar fekli goriılmiış ve mallar 
ctden ele Geçlrılerek fıyatlıır gay· 
rı mevu arttırılmış, halk aldatıl· 

maga baılanr.ııJtır. 

Bu suretle bugün miıı.clerim;..l 
zenginleştire(t>k bu nadid"' e~ya 
mn hepsi garp mb.zl:-ierirıc .,şı· 
nldılar. 

Luvr müzesind bulunan ve 
dünyanın en kıymettar lıeyk Ii 
olan (Venu:; dö Milo) Milos adil 
sı bizd iken bir balıkçı tru-afıll" 
dan on üı:; lirava satılmı..qb. 

Buna rağmen imam yah t 
kayyum kendisine tevdi ediletl 
lsfnhan halısını çalmamışlardı:r. 
Onlar s:ı.dece cehill<'rine kurban 
olarak dolandırılmışlardır. Hnl 
buki o zaman mesela eski E ·kni 
neza•eti bu kıymettar halıla.rı.Jl 
k~elenne bır lnırşun mühilt 
vurmus olsaydı lh?Jki hn.11 liynıe 
ryme olur fakat yahudi simsa· 
rt zcngın etmezdi. 

Ke ye pt')'nir tulumu emni· 
yet kab"linden oh·,a da Çıra - o 
kasrı b söz""m oua bekrP • '6 
btltün teferri:" at.ı bir cleı-t ıı:ı 
te bit edilerek te lim olun · \:rlı 
bir v a ıramı_}aı ~klarmı · in 

Beyoğlundaki Keriman magaza· 
sının geçenlerde yapılan bir kon· 
trol sonunda bavul ve çanta fi. 
yatları üzerinde geniı blr ekılde 

fhtlk~r yaptığı görU~müg ve uhibi 
Santlyago Bunhola ile tezg~htarı 
Kostantin Malkoviç yakalanmıı· 

lardı. 

Yapılan tahkikat ıon11nda, Kul
man mağaza~nın sahibi Santlya
go Buholsün piyasada mal bula
mayınca, hem topta~ hem de pe
rakende ticaret yapan bavulcu 
lstemat Ç:ımiye milracaat ett Al 
ve kendisinin bav"111 iatedl61, ancak 
latemat Çamlnin de kendisine ni
hayet perakende fiyatile mal uta• 
bileceğini aöyledığl ankıfılmıfttr. 

Santiyago Buhols Çaminlo pera
kende fıyatıte gttJgt bavulları 

almıı ve kendisi de yUzde 50 kir 
llivesile satıp arzetmiftir. Tez. 
gihtar Ka.tantln de bunları bile· 

Aslfye ikinci ceza m;ı!Tkemcsl 

&0rguları sonunda Sant yago Bu· 
folsıı, tı:zgihtarını ve lstemııt Ça· 
mlyi tııvkıf etmig ve mevkufen 

muhakemelerıni görerek dün de 
haklarında verdlğı kararı bi~dir

dırmlftir. 

ı yıncn hepsi birden bu vnzifC' lrtı 
istifa ederler ve sa11'nt1 n·ıoll 
daha. müsait bir iş arrl .. ı dl. 

r.ek halka satmlflır. 
Böylece, meseli koml•yonun pe· 

rakende ohlrak iki liraya aatJlma. 
•ını kararlaftırdıöı bir bavulu 
Çamı iki liraya Karlmını satmıı. 
Kartman da yOzde elll kir llAvui
le bunu 3 liraya halkı ıatmıftır. 

Böylece zincirleme tckliftde bir 

Mahkeme, Santiyago Bufolaün, 
Çamiyi her ne kadar ikinci el ola
rak dejiıl de, topdancı olarak bildi· 
ği ve bu makır.ıdla kendisinden al
dığı mallara bilmiyerek kir llive 
edip ııatt.ığı, Kostantlnin i.e ITlç bır 

ıeyden haberi olmadığı, Çaminln 
de Karlmana uUığı malları pera
kende fiyatlle sattığını söyledığı ve 
blnııenalcyh kendisinin kabahati 

olmadığı yol11ndak1 mUdafaalarını 

yeralz bulmu§, her üçünü de 7 §er 
gün hapse. 50 ı;er lira da llQır para 
cezaeına mahkllm etml§tir. 

Bundan başka Karıman ma&a· 
zaaı ile lırtemat Ç;mılnin dükkinı
nın 10 ar gUn müddetle kapatılma· 
lan ve kararın gazeteleri• 
kararlaftırılmıııtır. 

ilinı 

Hırsıı.lar yakalalldı. Calınaıı 
o kıymettar tezyinatın bu1unıı· 
cağını zabıtamızın faaliyct1n· 
den beklemekte lıaklıflz. 

Zira calınan bu kıym ttn.t 
ziynetlerin tekrar C'le geçiriıınc· 
ei hırsızların yakalanması kıı· 
dar mühimdir. 

t."'L'CNAY 
~ * Kadıköy yollan - Belcd •• 
D:ıimı Encumcni Kadıltöyd bw.ll" 
nan IO yolun inş: ını 2,0913 l -r• 
ihale etmiştir. 

20 Ağustos 1941 Çarşamba 
günü akşamı 

PAŞ.°' HJAZRF.-Tf.,ERl 
Şehir Tıyutrosu P.ı Lstlcrirrdcn H:ıı:ın' 
ve arkad ları tarnfmd;ın Kır.ıl 'I 
ve Çoc.uk Esirgeme men{ hıt1 

Bir Heyeti Vekile kararilc 
Ziraat Vekileti emrine tahsis 
edilmiş olan altı yüz lılin lira -
lık mütedavil sermayeden yüzl 
elli bin lira& sabit sermaye talı 

vil edilmiştir. '-'---------------------~!il"" Suadlye Şenyol Ilukctpark'da: 
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~ An g l o - Sakson r-Kısaltılmış- [ Nevyork lima

nında büyük 
bir yangın 

Ağustos Zafer 
bayramı 

- ~a.mi e dedim 'D~ 
n böyle bı' : ~n katı-

. r sey ımzaıam 
ıst rscnız · am. 

muh'tte yapınız. Kendımı 
zann~tt .~.tam kurtaracağı-

m ura t~m sında bu yaglı 
ıun. Aru: batıyorurn. !a

igırn feda.ki ba kalan ıçın 
n ao k lık . katı. Bun-
m. ra endımı düşünece-
Kardeşinı: 
·-Fakat bey• ded' B 

ne "'--- . ı. un-
lamı •.-..ur girüyorsun-
kalor~. Kadın bana karşı 

r 1 yı da Vra.ndı 
Dayana madun. . 

- Bilrne?.sın Samiye! dedim. 
un daha ba;dangıçta sana 
rşı ~ kullaooıgı lisanın yumu
hgınd.ıı.n mutlaka altından 
"ey çıkacağını anlamıştım. 

e sen. de gördtin d ··ı mi" O 
e nıl'thi' bir yılandır. Her gün 

lka.larile beni biraz daha 
Yor. $ımdi artık her şeyden 

Phe etn\eğf:' bıı.şladım. Kocanı 
an Ye aldırması. ona bövle 

bir P&ra emanet etmesi 
8.ı:ıl~. evvelden hazırladığı 
Samiye: 1 
-Anıan -_ N &gabey! Nasıl olur? 
Ü e bıleyıın kardeşim? Gör 
~r ınuaun 1 Mesele döndü, 

' Yllle btmim ü.v.erime yt-

lk o halde bu rezaletten. bu 
etten çı krnak ıçin hiç bil' 

da "' kaltnadı Allahım ! Şu 
canımı ahsan da kurtul-
~ det-ece Ye! içindeyım 
tten~~e baktun. Yarim ~
h n<i ki zavaııı kardeı,imin 
hres~de degışıklikleriu eaeri, 
Vi~ okunuyordu. Ümit 

k ye&, elena hepsı· b" b' . ' 
~ ır ırı-

Beni anla 
ınımı bir tc~ ~l bir tek ya-

1 
ıı l brıagn hakkım ııe uc:ururna 
Yanına gittim. ü~ktu. 
gıbı YRnan ybzü~ .. ntf!dk en a-
dan k k . u o şad nı. 

.. or an bir çocuk gıb. 
e bakıyordu... ı 

Baydı köle' Bir daha . 
gıtınek . etnr pa-

- M\it-..__, ıcap edıyor ! 
~r 01nıa kard · t 

.'Ne Y&paLun ı ~ · 
lek&Q_ifm_,ı ltabuı edı~on.u:n.. ın 
~ye tekrar hı,.ı., __ , 

atıldı. ~llQJ[ boy 

Hayatımı 
iUia ~l ehern.nııyetli g ·r-
e trir keli~nıu şu saı.·ı d f-

Yor bU.tUn 1 rmıyerek 
e bir ı&a.DLt klti~nUŞlnala,n bi
~.Yorum. Buna. 8 gıbi tesbıt e
Jtına ettii?'ımın see:: bu kadar 
yonun. l<'inda yuv:İau biJıau._ 
hayatı böyle görü üınde ~ 
817·~ ,?u ~.tırlar beni kimsey; 
ti tebrıe , ettiremez; bu 
tb.~rı~ U2.Uiı uzıın sahife dol
-..-,IUUlta ll6 mana var? 
~ . 
~ bir detn. İnsanlarnı bazan 
bir unun &araya. be.zan geniş 
na bir Al aııa, b:uan başlı başı-
niU L: eınte ben1.ettikleıi ·· 
~. ı11r f~ f' go-lf; c:.abuco.k dol ıncan bit!\ d~ 
. Z8ınan itt uyar " 1.aş;yor. 

kı eleın ~r onun ıçinde-
r~~ v:a~ . ~ökm k isti
~lli ~ un ıçın kendi dert 

nu11 a.rıy:::;,ğa ınttstaid bir ?.e-
9en · . 
~ ~ dcrdinıi dinliyecek ve 
~_!lti~e?ecek kimsem yok. 
- ... ~ teı.A- şu san yapraklı 
~ ıw:ı ediyorum. 

~. CUıi =..:~ime koy-
~ bir san sa-

neıve rilqA.rile 

Karımla hastalığımdan evvel 
aram.ızda geçen vak adan 8011 a 
bu ışkenc den kurtulduğumu 
zannedıyorduın, gelecek glinle _ 

lar Japonyayı Aj ns Haberleri 
zincirliyecek iş 1 

1'fo kova kom rnn mb. Çin 
ele i ~ tirak edecelrnıiş 

Dumlupınarda busene büyük 
merasimle kutlanacak 

re aıt .ta. yvurı r hazu1ıyor- ~' Viladivostoh '1;11 Bir suihast olup 
dum Dılfık ib' - Istikial Harbinın nihai zaferini temin eden ve dü$nan 
kad~ın b :a ~ s~bki~li.b:r ZİnCİrİli /Jfr biriı1d n: O/madtğl tahkik ordusunun denize dokülmesıyle netice! nen 30 A os Baş 
dedikte es nız.,, l /'.., ı.. ·ıı Lo ı.ı a i dıplomasi mabafı- d ·ı · kumandanlık IMydan muharebesinin 19 uncu yıld nümti 

ham.r:..1sor;ra tekrar beni bu 61B .ttBSl 0 8u·l r" linde Mo kovada in lteıe, Ame- e l l'j/01 her sene olduğu gibi Dumlupınar Meçhul Asker abid i o-
la • u e ilmez hayata bağ- · Tokyo, 19 (a.a.) - Stefani: rıka \e Sovyet Rusya ara ında Nevyork, 19 (a.a.) - Ofi: nünde ve bütün memlekette parlak surette kutlulanac r. 
Yacagı~ zannetmiyordum. Ah J t ı · .. Ch nkted'lecek uçu··zıü konferansa N k d kl d b'"yiik' B ' yııa·· · · G Se ı·-· t raf met beyın mes lesi olmasaydı apon gaze e erme gore, ur evyor o arm a u u mes ut onumü ıçın P.arti enel kreter gı m-

~arımın Samiyeye karsı yapaca chill - Roosevelt konuşmaların- Cinın de ıştırak etmesı imkanı- bir yangın çıkmıştır. Doklarm dan hazırlanan merasim programını aşağıda '\'eriyoruz: 
akarlı- b nım ·efaletime 

1 
d n sonra Anglo - Saksonlar nın ıı e cut olduğunu kabul et- henüz tütmekte olan enkazı ara Merasbn Programı 

e bır P 
••ok- Vl divostok Ujap Onya'ya bir n ekt dir. Uza c şark meselesme sından şimdiye kadar beş ccsed _, - Merasim, Dumlupınarda 30 Ağustos günü saat ll 30 da tu. n on n e 

1 
• .,. b'r f t' e- üs hatine sokmae'a teşebbüs e- temas edıldıgı ç nlil ı· ım.i ke- çıkarılmış ise de polisçe dok l . • . . b K K ta d , ~ yapı acaktır. 1t erasım rı ·nci or omu nı ır. 

c rmış ve o da bu fırsattan ısti- deceld r lir. rel ı-e rnti ak etme e davet oluna- amelesinden ve denızcılermden O gün, mera im başlamazdan ev\ el, meçhul a ker abı-
f d e ış odu. Yominııri Şimbun gazetesi, cakl ıdu-. on b kışinin kaybolduğu be- desine; Büyük Mıllet Meclisi, Başvekalet vek Jetler ,ordu ve 

Samiy koca ını kurtaracak şöyl yazıyor: R<>oseveltten, İngiltere Y n edilmektedir. Cumhuriyet Halk partisi, Beden Terbiyesı G nel D -
c k! . ine koydu, annemin av- To hükfım ti İngiliz - A- kıııhııa mektup Yaralıların mıktarı takriben törlüğü, Kızılay, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esıı geme Ku-
d ~ 111 b len gi ti_ Dılfi- merit-an man<'H1.larını a1.ami Londra, 19 (a.a.) Buy chur- 70 ki ye baliğ olmaktadır. ruınu, Ordu harp malfilleri, Şehitlık1er1 İmar Cemiyeti \e 
kara Yalnız k.ıldık. Kendisıne: dikkatle takiıp etmektedir. eh il ôglc yeme ni h.T.1 ile bir- Doklar ve bir gemi harap ol- Türk Basın Birliği adlarına birer çelenk konacaktır. 

- Ne zaman ernredersenız· Kokwnin Şimbun gazetesi de llkte ycnu~ ,e mtişarünileyh bay duğu içm hasarat miktarı iki nd htı 1 dıyor ki -:1 d 1 1 .. ~ı. talı · Merasime 30 Ağustos gür.ii saat 11.?0 da top e a .ı .e 

1 
bu kefal .. senedini noterde tan- : 1 Rooseveltın bu- mektubunu tak- aı.uyon o ar o~~ ının e- başlanacak:, sıra.siyle: Ordu, Cumhı,ın~ Halk Part ı, 
zım ettir. im, dedim, on p ra Churchill - Roosevelt konuş- dun etmiştir. dilm.ektedir. İs Yük k Okull Bed 

• \ 1 olmadıgı- halde b•"ıa maları arasında Vladivostok Belediye makamları yangının Halkevleri. tanbul ve Ankara · e arı ve n ... ı · Şan - Kay - c- - foskovaya 1 Terbivesi U. Müdürlüğü, Genelik klüpleri adına olmak üzere 
\erdiğinız bu mali itibardan mese esı görüşülmüştür. Anglo- ~ruııiş bir suikast eseri olup o madı - birer nutuk söylenecektir. 
d layı U>şekkür ederim. 1Sakbso_?.

1
lar, ~aponyayı bir ~incir Tokyo, 19 (a.a) _ Ofi: ğını anlamak için tahkikata baş 30 Ağu.st:os günü akşamı radyoda partiee bir konferanş I 

J\arun.· e ag amaga karar vermışler- lamışlardır. verilecektir. j a· Vl d' k · Tchang Kııi Cehek in Moskova k - To<ıekku""re de2:er bı"r aey ır. a ıvosto ' bu zincirın bir Nevyork limaıuıııııda ha8aT y<> :U--D·-, .. --:..~ ... - · ~ .., h lk l b"l ya gidecegi şeklındekı haberler D N B ~ . ..,.-.._, 
rı~ı ! d"'dı·. Kefalet senedm· ı· bı'r a ası 0 a 1 ir. Nevyork, 19 (a.a. > - · · · 
~ı " A h' ş· b hakkında miltalealar yürüten sa- hi h O gece bütün Halkevlerinde Ye lhJkoda.lannda, Halkevi 
11 krde tanzın· 1 ettirm<>rr

0
-e lu'"zum sa ı ım un gazetesi de, d ğ Nevyork limanı mü m asar de lan ıl 

<;10. ç K · ç , Hihiyettar mahafıl, bu haber o - la w tngT ve odası olmayan yerlerde, parti merkezlerin , top t ar - '"mu··.:orunı. Bana mektup tar- ang - aı - ek in Moskovaya . ra ugratan yangın, J _ız İsti rdi . , __ ı... 
~ ' ·a -· · · nı ise bundan Tchang Kaı Chekin tı .... -1 .. ,. ... v 'kla.I harbinde Millet~e P'Ofılte gımız ~·-~nda Y"'Zlnız ve ı'mzalayınızl gı ecegını soylemektedir. ~sta vapw·lannın yanaş gı J'cıot'............... h~--ı.......: "' s h"d· Sov>et Rusya ile İngiltere ve A- d B ramanlık ve fedakarlık ve 30 AP-ustos meydan mu öl.c:uaM-kiı.fıair. on a ıseler ve yakında noktadan hemen yakının a ro 

M k d merikn arasındaki mesai birliğin-

1 

nin ehemmivet ve kıvmeti hakkında konnşmalaı- ve konf rans-- Bununla yaptıgı· ruz ı'krazı os ova a toplanacak olan kon okleyn iskelesine uzanmıştır. ,, 
f h lrk l den istifade ederek Rusyanın da- tl" lar tertip edilecektir r. add ten sa.g-lamlaşbrm•<> ola- P-~n · " ında tefsiratta bu u Yangın esnasında şidde ı m- · 

- S · ş· · ha miıessir bir yardımda bulwı- M · ·..ıı.....~1.. b-•-'"' kola..,iık ('agvınızı zannetmiuorum. y 1·ne nan ":I ugayı ımbun gazetesı, filaklar vuku. buluyordu. erasıme gluıcıı:ıııJft n.allllll. -• 
" U k rkta masını temin için nevmidane bir k k1 . . t . uoterde tanzim edi1-- daha mu- za şa vaziyetin çok na- Yangın, cıva maden ve e- Halkımızın bu merasime kola•1 ve ucuz iştira ennı mm 
~ "k b" afh - müracaatta bulunmak ar41sunda · 1z . d . · vafık olur fıkrindeyim. zı ır s aya girdigini yazı- nevir yüklü bir Amerikan gemı- için 30 Ağustos günü Afyon ve mıı en, merasım yerı ıs: 

Y olduğunun anlaşılacaf;ını beyan balık· · S arif l" 'di d · tre 1 
" etmektedirler. . . - Borc senedi noterde de or. sinin ve bir takım çı gemı-ı tasyonu olan illrisaraya ucuz t e ı gı ş ve onuş n en 

tanzim edilse sizin onu ödiye- lerine sirayet etmıştır. tertip edilecektir. 
c k sahsi servetiniz olmadıktan Dniepe ,. k JI I O . ,. ......__~_.... ................................. ... 
so~a3e~~~:~~~~:·benim kefil tarın garp ıs,- l\UVVet er nıeper ın ::,r;:;.~i.:ı::s!::~: Tu··n~ı seferlerımnı·n taıı·ıı· 
olma~e~~Zİ~ür~=:?kefaleti- mı mamen ışga gerisine cekildi (Bat t:~fı 1 inci '!:fede) ~ 
;:a~*:aruı:ır !:~u:a t~: edİlfH CBaf tarafı ~ ıncı aahlfedel. mi~~i ~~ı:ıe~ha~=;!~ lstanbul elekbik, tramvay ve tünel 
eder. Bu son dört günün şiddetlı bahsetmek glilünçtür. işJefmelerİ umum müdürf fiğünden: 

Dediği gibi yaptım. Karım (Baı tarafı 1 inci sahifede) yağmuları sayesinde ve muva • Gazeteye göre. siyasi mahfil- Görülen fenni luzwn üzeıine Tiınel seferlerinin bu abahtan itıbaren 
tekrar okumağa lüzum g:önne- orduları baş kumanda.nlığının fık bir hava üstünlüğü ile ma· lerde öğrenildiğine nazaran, bu tatil cdıld ~i sayın yolcularımıza ılan olunur. {ıw84) 
den. mektubu aldı; yazıhanesin- tebliği: reşal Budienni, ordusunun en "Poker oyunu., n<lan ınaksad, ===:=:::::=:=::::=:=::::=::::========================== 
dekı dosyaya koymak üzere oda Cenubi Ukraynada, Alman, büvük kısmmı Alman tuzağı Churchill'e, Rooseveltin silah- Fiyat Mürallabe Bürosundan 
dan çıkarken: Rumen, Macar ve İtalyan teşek- dışında Dnieoerlh karşı sahi- lanmadığını ve harbe girebile-

- Aramızda gecen bu mese- küllerinin, misal teşkil eden bir tine P"eçirmıiştir. cek salahiyete malik olmadığını Kunduracıların nazarı dikkatine 
leden kimsenin haberi olmaya- silüı arkadaşluh havası içinde Nehir, alelacele kesilmiş a- anlatmaktır. 
caktır. Validenize <le bahset- işbirliğ'i yaparak fevkal8.de ğaç kütükleri ve boş benzin te- Daily Newıs'e göre Lord Bea- Bilümum ayakkabı satış fıyatlarının Fiyat Murakabe kom1 yonunun 
rneğe llizum olmadığını tekrara mücadele ve yürüyüş muvaf- tıekelerinden yapılmış sallarla ver Brookun ~iddetli inkarları- 2/8/1941 tanhinde n~ ıu n 89 No. ıu ıl:ınınd· . ıml k!ır it dlen da re-
hacet görmüyorum! dedi. fakıyetleri gösterdıği çarpış - ve nihayet, köprillerle geçil • na rağmen, İngilizlere, gelecek sinde yeniden t b t edilı esi ve et ketlerde ya :ılı fi..v. ı ırının de buna l(Ore 

Bütün bu hadiselerin içinde malar neticesinde, Dnieperin miştir . avlar zarfında birleşik devlet - indirilmesi lbımdır. Yapılacak kontı oı neticennde b na rıa,.et etmediği. 
en mesut ya ayan annem: aarhındaki mıntaka işgal e- Kınm ve Darkoktan yeni ge- terden daha az ma17.eme teslimi anlaşılanlar hakkında de hal t kibatı kanuruyede bulunulııcatı ehemm1yet-

Senelerden beri beklediği bu dilmiştir. len taze Sovyet orduları müs- beklemeleri ve tercihan Sovyet- le ilan olunur. ~7296 
füzuli milyonerliğin istediği Odesa şehrine ve Dnieperin tevlileri nüskiirtJııeh. hazır bir Iere teslimat yapılması lazım =~~~=================:.============--======== 
gibi safasını sürüyor. Gittiği aşağı kıammda. Sovvet kuvvet vazivette nehrin şark kıyısu;ıda geldiğini isbat etmek llzımdır. istanbul Maaı·if n1üdilrlüg"'ilnden 
yerlerde zorla kendisine hür- lerinin hi.l& kullandıkları bir hazırla.nan kuvvetli mevzilerin İngiltereye, "Poker oyunu .. 
met ettiriyor. Zenginlerin vak- kaç kü<;ük köprü başma. Ur§l gerisinde toplanmıştır. nun menfi taraflarına mukabil 1 Maarif Vekil ı k Y enstitülerı erkek talebeıi i n k palı ır.:ıJ'f usul.ile 
tile servetin verdiği şa'şaa ile hücum başlamıştır. Mareşal Von Rundstedt'in bir sö:ı: vermis olmak için. Ro- 13458 metre kwna alı ca tır, Kumaşın rnuhanınıen bedeli 44<168 hm 50 
kamaşan gözlerinin göremedi- Bu muharebeler esnasında ileri hareketi kendisine insan ve osevelt, kendisinin de söylediği kuru~ ve mu.vakkat teı natı 3305 lira l4 k"W'UŞtW'. Ce !il r bu k ıllld aıt 
ği kusurlarını şimdi Slrasmı dü- dÜŞmana ~ok ka.nlı zayiat ver~ ma.lzemece pahalıya malolmuş veçhile ''Birleşik devletleri har-j şartname 'e numuneyi i rtanbuı M arif Müdürlugilnde .: b 1 ler. E t

şürdüğü zaman yüzlerine- karşı dirilmiştır. Uman muharebesi tur. Yalnız Nikolaevin sukutu be daha ziyade sürükliyemiye _ menin 3 Eylıll ı 41 Çarşamba gunu saat la Ce htanbııJ Maar t M du 1 li 
da söyleyiveriyor; paralı ol- sonunda verilen rakamlar ha- nazilere 20.000 kişiye nıal<>l- cek olan,. mtisterek rleklarasyo- binasuıda yapılacatı \e kapalı arfların en geç saat 14 de a nc-

maktan başka kıymetleri olma-ı ricinde, 60.000 esir alınmış, 84 muştur. Elde edilen şey ise, nu yapmağı kabul etmiştir. ==ol=u=n:::::ur=.=====c=699==2=======================.:.==:::===::. .. 
yan ahbapları kendilerile artık tank, 530 top ve mühım mik- hara.be halinde bir şehirdir. ~....,~ ~ v'VV'o -

müsavi görmeğe tahammüI et- tarda harp mabıemesi iğtinam . Zaptıedllea şeblrlerde her şey T f'ık F'ıkret ı·hıı·faıı· Üniversite Rel:tlJrlüg"'ilnden 
tikleri Nadire hanıma kibirlilik edilmiştir. tahrip olundu ev 

Allmalann ıeline g89l'l0 So t y ) Edeb4yat Fakultes.ınde Turk edeb'yatı tanhi, Türk ye ta . \ 
gösteremiyorlar. harp ge ile • vye oskova, 19 (a.a. - Reu - (Bq taralı Birinci aayfada) kültesinde sınir ve urolojı doçentiikleri a ıktu-. Naı .tct. nn 24 Bı11"11ıcı1ı~"'rı 

Beylerbeyı'nde ziyaretine git- m n ter ajansının hususi muhabiri ~da bır· ihtifal yapılrnıştır. 1 Nikolayef harp limanında bild' · Cuma gimu yabancı dil imtıhanı ve 17ı 1 kımııeırın 
tigı~· l\~es'ud paşa aı"lesı· annem t ' ınyor: tifaıı· Eyu'·p halkevi tertip h ı ezgahta bulunan ıuuuTıQıaki Nikol f Ki · . hanları yapılac ktır. Doçentlik ımtihan taumamamesı u 
İ"in bitmez, fü"kenmez bı'r mev- ~· aye ve rıvoırofun etmı'ı;ıtir. '1era-:-..:ıe bir miktar 1 1 i'n ..... ~ ., harp gemileri elimize g--mi .. - ~- tle "--af -..:1.-- . .,, JD ııw.uu İkincıteşrinde \erilm ol Si dır. tekli rı Suuw 
Zudur. Ne • 0 man oraya gı"decek tir: . ·~ .::ıuvve r wu· lUUA&& zıyaı mu- ünı·versı"teli genç, halkevi .men- ın i h tl ~ h b tograf. nüfus tezlceresı "e i 1 i.ı\ ıye erin1 gosteren 
Olsa Yalıyı tarı.f ede ede bı"tı're- dirak. kak ki mühim ir hadise - -·pları ve RAirı· seven bır ka" - 35 000 tonilatoluk bir h .... .,..-- ... işlerı kalemınden istefücektır. 18 Bırıncıteşnn 941 tari 
mez · arp kişi bulunuyordu. Eyüplü genç-

. gemisi, 10.000 tonilatoluk bir Başlıca hububat ticaret li- ler tarafından yaptırılmış bir törlıige müracaaUarı. (7267) 
Mes'ud paşanın hayatı benim kruvazör, 4 torpido muhribi, 2 marn olan Nikolayefde ınühim d 1 

k ne. bebn.zerk. dOlda, bel nimekgibi denizaltı gemisi. deniz tezaihları da. vardır. Fa- ~1.~::r~eD~o~u~a~~~a~.~~ğ~ 1 Devlet D __ ems ;r,7olla_r, ı 
zengın ır a ın a ev enm su- Başkaca bir topçeker batını kat "Almanlara hiç bi .... ey bı- n w 
ret·ı d ı t k t y l d' - b' - • ~ rıafya Fakültesi doçentlerinden ııa~ı~!·.I ı e ve e onmus ur: a - mı.ı ıger ır ton1>eker ı"<>+ı'nam rftı.---ak,, sı·yasetı' ınucibı'n-..... ' d b d, ı "' rı f>" G.AUUl.lu Baki Gölpmarlı Tevfik Fikretin nız ıues u paşa u ev ete kız edilmiştir. ce tezP"i:hlar ~vyetler tara _ 
kardeşi Ferhunde kalfanın sa- Alman hava kuvvetleri, O- fından tahrin edilmiştir. edebi hüviyetini anlatan bir hi-
yesinde nail oldu. Hanımefen - desıı. limanına yapılan bir hü- K ih~-L.- talaede bulunmuş ve "gökten ye-
dınin tevecciihünü kaza.nan Fer cumda., büyük çapta bomba - ız:lordunun idi ""·'~ re,, şirini okumuştur. Bunu mü-

Muhammen bedeli (9 61) lira ola 1500 adet \e cem'an 132 300 li c 
mikabı muhtelif eb'alta 3 kalem gurgen dılme (3 9/1941 > ç rsarnba il ı ü 
saat ( 15.30) on be buc;u ta Hayd, pa d G r bl ası dahtlindekı koır:.ıs

t hunde kalfa, hanımının burma ıann tam ısabetleri ile 9 bü- Vaşington, 19 (a.a.) - Dün teakip Edebiyat Fakültesi a.sıs-
t . 

~ıyıklı, arslan gibi bir erkeğe yük nakliye gemisini ve ara _ i~re ve icar kan~nunun adıni - tanlarından Mehmet Kaplan da 
ı tiyakını hissettiği için hemen Jarında birinci sınıf bir kruva- nıstratörü ba" rry Hopkins "İzler,, şirini inşad eylemiştir. 
Adapazarı köylerinden birinden 1 zor de olduğu halde 3 harp ile Lord Beaverbrook arasında Bu yıl dönümü münasebetile 
kard i Mesudu getirtmiş ve gemisini kullanılmaz bir hale vanılmış olan mülakatın Kızıl Eyüp Halkevi tarafından bir 
hanunefendınin arabacılığına sokmuştur. ordunun 8.cil ihtivaçlarını tat-ı Tevfik Fikret broşürü neşredil- ==================~====:::::.::======:;.:::...====------
kadar yükseltmişti- Bezmi Fc- Kiev ve Korosten bölgesinde- min çareleri hakkında cereyan m"stir. ı 11 
l~k hanırnefendı arabasının üze- ki muharebPlerde de Sovyet or ~:~olduğu rivayet edilmek· Almanyaya akın Askerlik işleri R A D y o 
:: ~ürmetle ayakta duran dusuna ağır kayıplar verdiril - B:r tehir tahliye edildi (Baı tarefı Birinci aayfada) -------------

a saçlı, düzgün simalı iri miştir. Burada 8 Ağustostan Londra. l9 (a.a.) _ Reuter . k t Beşiktaf Askerlik şubeainden: 
Y~n •. geniş omuzlu bu e~kek beri, 17.750 esir alınmış ve bir · resı ayıp ır. 
glizelıni görünce Mes'udun bur 2., b' hl t aJansı bildiriyor: Bat>ırılan kö-mür gemileri Lise ve mmıdıli mektcpl rden me-
ma b kl çok tank. 1 " top ır zır 1 ren Dün geceki So,·yet tebliği: Londra, 19 ( a.a.) - 16 Ağus- zun ol nlardan tam ehhyetlı olup da 
,1y0rZ~ a~~ı ıferdanında dola- ve büyük miktarda muhtelif Kingisen şehrinin tahlive edil- tos 1941 tıarihin kadar dilşina- ytlk ek mektep tah ıl l}e de' anı ct-
gıdıklannı gı ı. er ~arafında bir harp malzemesi iğtinam edilmiş- diğini bildirmektedir. Bu şehir nın uğradığı zayıatın '.zap edi- miyecekler ı Eylul ı 41 tarıhınde 
kalfaya: a hıssettı. Ferhunde ~..,_,· -..A.."V'-"°"'AA"""~vvvv""""""""'" LuPo nehrinin garp sahılinde len, batırılan veya kendi muret- Yedek Sub y o ulu hazırlık kıt'. -

- Kız. sen· k 1 ve Leningra.:lın yüz kilometre tebatı tarafından batırılan to- sına sevkedılec.:eklerıııdcn 28 A us-
:rabıtab bir ın kardeşin pek Büyü su ama kadar cenubu garbisindedir. 1 naj yekiinu resmen §ÖY e tah- tos 1941 t hınde )edle ınd k1 \C ._ 

Daire mUdUr;ı!~a benziyor. •es• Kingisep'in tahliyesi ma - min edilmektedir: kaıarıa şube merkezine mı.iracaat 
tiplik etsin. n Yanında ki.- pro J 1 re~aı Y.aroşilofun dümdarları _ 2.321.000 ton hacminde Al- etmeleri , e gelmıyenler hakkında 

Dedi. Artık Mes'ud iki . (Bat tarafı 1 inci sahifede) nın Leningradın dış müdafaa man gemisi, 1111. sayılı a kçrl k ı nununun 89. 
de redin~o~unu ilikliyere~e hır- inşa edilecektir. Sulama şebe - htedirat~ar. ına çekildiğini aöstermek 1.533.000 ton hacminde İtal- maddesi mucibınce askeri mnhkeıne-
nımefendını h 11. ha- kesinin kurulmasile Adana ova- yan gemisi ye verılecekleri ehemmıyetle ilan 

n uzuruna çık . 1 "kt M08kO"&'"" hünn- J daire · h ı ıyor sı, 144.000 hektar genış eı e ~ c,1°' .......... 34.000 ton hacminde Finlan- olunur. 
.. nın esap an hakkında h ' muazzam münbit ve mahsuldar Moskova, 19 (a.a.) - 18-19 diya gemisi, 

~~n ~:!~~r~~r t~~~:at veriyo~~ ve her türlü mahsul yetiştir - A!!'ustos gecesi müteaddit Al- 119.000 ton ha.eminde düş -
re müd" 1 .. -·· a sonra daı- meğe elverişli bir saha kazana- man tayvareleri Mo.skova üze- mana faydalı olan diğer gemi-
bes .. ur ugune terfi etti. On caktır. rine bomba atmağa teşebbüs 1 

· gull: sonra yalıda nikih kı- Malatya bölgesinde bir kısmı etmişse de şehre varmadan er4.oo7.000 tondan ibaret olan 

* Betlktaf Aakerlik fUbNİnden: 

337 ve bunlarla munmeleye tabi 
eratı şubeye davet: 

20 Ağustos 1941 
7.30 Program 18.30 SerbP.St 
7 .33 Muzık 10 d ,ileti 
7.45 Haberler 1 25 l<omq; na 
8.00 Muz k 18 45 ('O<"Ulı: 

8.30 Evın saati 

* 19 30 

12.30 19. ;J 

12.33 20.15 
12.45 
13.00 21l.45 
13.30 21.00 
13.15 

21.10 
2125 

18.00 Program 22.30 
18.03 Muzik 22.41 

2!:: • .'i5 K. J r.ı' yıldı. Bır hafta sonra M""'' d pus·· kürt" uı· mu" Qt·u·r. 
bey M • d ""'u tamamlanmamış olan Derme şe :;..!it~~"'!!'!!!'!~-- yekiin, hava hüeumlan ile talı-' es u paaa oldu İlı'm na- 13 000 -'!!!~!!D--~ emil mın k ·· ·· d .,... · bekesinin tevsii suretile . :: rip edilen g · eri ve hacimleri 

J - 337 doğumlu ve bu doğumlu- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!'!!!!!!!'!'!!!!!!'!!!!!!!! 
larla muamele görmcl,te olan erlcrın 
yoklamaları bitmek üzeredir. Şıındi
ye kadar şubeye müracaat ederek 
son yoklamasını yapbrm::ıyanların 

hemen haftanın sah Ye perşembe ve 
cuma günleri saat 9 dan saat 12 ye 
kadar şubede bulunan askerlik mec
lisine müracaatla yoklamalarını yap

a oyun eki hocadan (.Mız- hektar arazinin sulanması te- Merzifonda 4000 hektar sula .1 yekunu 300.000 tona baliğ olan 
baraklı ilmfiluı.l) le (tecvid) 'den min edilecektir. ma şebekesi tesis edilecek ve ve Ruslar tarafından batınlmış 

fka bir şey okumamı tı l".n..., b 1 Fakat Bezmi Felek hanim: Yegilınnak boyunda. taşkın- ve mansapta, ...,.....~~ av~ Tre- olduklan iddia olunan 51 vapu 
efen~ . ilim aramıyordu, Jto.. hkları önlemek ve sulama için me ovalarında teşcır sıstemi ru da ihtiva etmektedir. 
ca ıstıyordu ve paaıısı da su tutmak maksadiyle, bu ne- tatbik olunacak ve bataklıklar Zikri geçen yekfın, 10 Ağus-
onu b b .,,_ su tutma kmaksadiyle, bu ne- kurutulacaktır. tos 1941 de neşredilmiş olan er-

. u . akımdan fazla - bir üzerinde bir bara.j inşa e- Orta Ansdohıda halkın sıh- kam ibıerinden 796.000 ton mik 
sıle tatmin. ediyordu. dilecek ve Kazovasıgede aynca batını bozan bataklıklar ku- tannda bir fazı.Jık göstermek-

( Ar,._ ww) Erbaada 4000, Niksarda 4000, ~lJ1Jacaktır. , tedir. 
tırmaları. 

Müracaat edeceklerin nüfus te-z-

~leri ve mektepi.11 kası ol nla
rın mektep \ esıkalarıie müra , at 
etmeleri. 

2 - Yoklam ya 
llII. sayılı AıA. un 

~ 'm enlerin 
u H. mad,.. 

desi mucıbin e 15 lir pnra L'eltasl 

ile cezalımdlrıla ak1 n e ~ le 
ilin olunur. 



Fakat Hergelecinin güreş tarı reşten sonra, elini çenesine da
zı tutuslan, hasmı zekasile yıyarak düşünmeğe başlamıştı. 
k~vması: icatçı olması bütün Tosunu nasıl oluyor da yanm 
avantajlara karşı koyuyor du. saat içinde bu hale girdiğinden 

Hergeleci, kuvvetini ancak dolayı İbraını düşünüyordu. Ne 
knnarası geldiği zaman sarfedi- zor kullanmLŞtı, ne de gaddar
yordu. Öyle boş yere enerjisin i lık... Hasmı yavaş, yavaş ve 
sarfetmezdi. kendi kendine yola gelmişti. Bu, 

Halbuki Tosun, mütemadiyen AJlah vergisi idi. Bunları bir us 
kuvvetle ~n ve enerjisini ta çırağına ne kadar öğrebniş 
sarfeden bir ~ivandı. Ve, ek olsa öğretemezdi. B'unlar irade
ser pehlivanlar böyle idi. nin fevkinde varlıklardı. Derse 

Hergelecinin en büyük güreş kitaba gelmezdi. 
şahsiyeti adalesinden ve okka- Deli Hafız, Hergelecinin bU
sından" ziyade zekasile güreşme yük bir pehlivan olacağını za
sinde idi. En umulmadık yerde ten kestinnisti. O, okkası hafif 
h•ı oyun icadile ya, hasmının olmakla beraber fevkalade ya
c lındc:n kurtulur vevahut hasmı radılışı ve zekası itibarile baş 
nın b.>., yc:rini bularak yenive- pchlivanlarm başı olacaktı. 
ı iı di. Hergelecı, Tosunun hamlele-1 

Tosun ve, buna mümasıl peh- rini mukabeleye getirdikten 
Jivanlann Hergeleci ayarında sonra tam yarım saat kadar 
yaradılışları olmadığına her va daha ayakta hasmını mukabele 
kıt Hcrgelecinin kar:=nsında bo- ve mukabil hamlelerle habirc 
calamaları mümkündü. yordu. 

İşte, en büyük nümuneside Güreşin bir buçuk saatine 
Hergeleci ile Tosunun Kavala doğru yavru:ı yavaş güreş kıva
güreşleri idi. Tosun, hasm~a mına gelmişti. Hergeleci, şimdi 
ilk ellerde muvafak olur bır ı hasmının daha ziyade boşlukla
surette ve hamlelerde bulunma- rını bulabiliyordu. 
ğa muvaffak olmuştu. Tosunun otuz okka fazlalığı. 

Fakat, beş on dakika sonra ı Tosunun fazla kuvveti ve zoru 
Hcrgelecinin zek{ısı öniinde bu, foslamıştı. Kuvvet ve okka Her
hamleler ve hareketler istop et- geleci ile denge düşmüştü . 
meğe mecbur olmuştu. ı Tosun bu hale düştükten son-

Tosuıı, ilk ellcı de kuvvet ve ra artık gUreş mehareti kimde 
ağırlık zorile bir iki öğrendiği ise o, güreşi bindırecekti. 
oyunlarla Hergeleciyi kapabil- Hergeleci, güreş mehareti iti-
m isti. Lakin, biraz sonra hasmı- barilc hasmına kat kat faik 
nın giriş tar mı ve güreş tabiye olduğnndan musaranın muvaffa 
sini sezen Hergeleci, Tosunu kiyet ibresi Hergelcciye tevec- ı 
durduruvermisti. ciih etmiş bulunuvordu. ı 

1'osun, şimdi bocalayıp duru- Tosun, güresin ikinci saatle-
yordu. Bir türlü kuvvetini tat- rine dofrru artık müdafaaya dö-1 
bik edemiyor, oyunlarını hasmı- külmüştü. Yapac.ak başka işi 
na takamıyor<lu. kalmamıştı. Taarruz kabiliyeti 

FE'vkalade bir yaradılışa ma- tükenmişti. ı 
lik olan Hergeleci, iri ve zorlu ı Hcrg-elcci, hasmını bu hale 
hasmının nereden girip nerc-

1 
koyduktan sonra çırpınmalnrı

den çıktığını derhal tayin et- na ve naralarına başladı. Kur
mişti. Artık Tosuna yollar ka- naz Hergeleri, hasmının kıvama 
panmıştı. geldiğini anlanııştı. 

Hergelecı is9 neden To.suna Çırpınarak narasını salladı: 
btr şey yapamıyordu! Bu da - Hayda Tosun be!. 
Tosunun zonı V'! kuvveti idi. Güreşin başındanberi nara 
Güreş her ne kadar denkleşmiş atmayan Hergel ci ilk narasını 
idiysc de tanı ayarını bulma- savurmuştu. Hem de üst üste 
mıştı. çırpınıyor, hasmına şiddetle sa-

Hergeleci, bir pehlivanla a?~- lıyor ve dönerek çırpmıyor. 
ta helva döver ve yapar gıbı. - Hayda Tosun be!. 
ınusarna ederdi. Accie etmez, Diye kalın sesıyle canlı ve nc-
si.st.emini bozma~ boş hulma- şeli naralarını atıyordu. Tosu
dıkça salmaz, iki dirheml~k nun kulağına kar suyu kaçmış
ycrini görmedikçe oyun tatbık tı. o da lbramın bu naralann
cderek kendiııi yvrmazdı. da ne manalar olduğunu bilen -

Bu sebeple Tosunun zoruna }erdendi. Nasıl bilmezdi, sene
ve baron! gibi mukavemetine )erce ona çıraklık etmişti. 
saldırarak enerjinini tüketmek Deli Hafız, neşe içinde idi. 
istemiyordu. Bütün haml~lerini Ezerçclilcr, Torlaklılar keyfe 
ve hücumlarını boş buldugu yer gelmişlerdi. İkide birde bağın-
lcre t"vcih ediyor, kapamayınca yorlardı : ı 
ve -ahut dolu yer bulamayınca - Aferin İbram be!. 
derhal çözülüyordu. - Hayda İbram be!. 

Ukin, Tosun böyle değildi. Şimdi neşeli ve keyifli bağır-
. O, zorla ~apraz almağa, zorla malann sırası lbrahimin tar3.f.

paçn almağa h:ı.mle ve hücum tarlarına düşmüştü. İstanbullu· 
ediyordu. Hasmının boşunu bu- ların sesi çıkmıyordu. işin fena 
larak saldıracağına ulu orta sal olduğunu anlamışlardı. 
dınyordu. ı Hergeleci, hasmını ayaktan 

İşte, bu pehlivanlığın en ince on on beş dakika kadar yokla
nokta.sı idi. Zorla ve kuvvetle dıktan sonra birdenbire bir çift 
Mire en bir pehlivan ne kadar dalış yaptı. Tosunun topukları
rı'cfesli, ne kadar kuvvetli, ne na kadar indi. 
kadar mukavemetli olursa ol- Tosun, vaziyeti kavramıştı. 
mm muhakkak bir derecede yor Sırt üstü gidiyordu. Derhal dö· 
gunluğa düşebilirdi. Hatta daha nerek sıçradı. Ve eğilip hasmı-
abult düşebilircli. nın kafasını bastırarak kaçtı. 
· Fakat, Hergeleci gibi zekiı.sile Tosun, kurtulmuştu. Ve Tosu 

l{lire.<>en, zora koşmayan icabın- mın bu hareketi mahirane idi. 
ela ve bir an icin şiddetle kuv- lstanbullular bu, kurtuluşu oııa 
vctini sarfedehilroeı:;ini bil?D iyi ö&'l"etmişlerdi. 
bir pehlivan hiç şüphe yok ki Hatta TosunWl bu kurtarıcı 
rlaha devamlı ve nefesli olarak tarzını Hergeleci bile beğen· 
~rc,;i siirdiirebilirdi. mişti. Derhal çırpınarak bir na 
' işte, Tosun ile Hergelecinin ra savurdu: 

gürec;i bu, güreş tiıbiyesi içinde - Aferin Tosun be!. 
\üt:ılc:ı edilebilir ve böyledir Hergeleci narasını savurur 

rle. savurmaz tRkrar di.\rt beş adım-
ff r~<.>lP"i, hasmının ilk ve çe- dnn bir dalış daha yaptı. Herge

tin hamlelerini atlattı. Güreşin IPC'inin bu seferki dalı~ı cok "eri 
,1 beşiıt.ci dakikalarına kadar ve şimşek Mbi idi. Birdenbire 
ı'oPunun t~iJiyesini sezdi. Bir hasmının topuklarına iniver
iki giri~ler yantı. Hasmını, bu misti. 
-:idi~lerlc alttan üstten yokla- Tosun, bu ani ve seri iniş 
dı. fmtihandan geçirdi. karşısında evvelki manevrası -

Şimdi de Tosunu bir devrei nı yapamadı. Ancak yüz üslü 
tcvn.kkufa götUrmUş bulunu- ke'ldini vere at.arak ırağ1 ~biyet 
vordu VC' hu d('vrel tc> .. rı!rlrnftan len ken 1ini kurtarabiJdi. 
r.onra da hir dcvrei inhitata sü-

1 
Hergeleci, hasmını nıtın:ı al~ 

rükliyeceMJ. mıstı. Tosun, Hergcfocinin ma~ 
fşte pehlivanlık, işte zeka bu nevralarını bild;ffei irin kcndısi· 

idi. Yoksa bir lıamal gibi, yük ni kaptır'llamnğn çalışıyor1u. 
t" ır gibi zorla güreşi t~ımak Fakat Hergeleci, kolaylıkla 
'.k de pehlivanlık değildir. sarmayı kaptı ve ba~l. clı. Dur-

Her e hal ise artık güreş madan kiinteye ge<'ti VP şöy'e 
'1\"antn."ı Hf.'r(-"P!eciye teveccüh bir nef•-:lendi. Ondan son a 
•tmiş bulunuyordu. Şimdi has- hasmının kalçalarını dağıtma· 
mını y::ı.vn.ş yavaş yorarak inhi- ğa başladı. 
tata sUrlikliyccekti. Ondan son- • Tosun kalçalarının dağılma
rn. ela dal•na !Jinerek kıracaktı. mqsı için var kuvvcti!t> kcn~iııi 

Hergeleci tıpkı b!..r helvacı gi- tutuvorJ1ı. Tosunun krı.kalnı 
bl tokmağını döve, döve has - bir Öki" z kndar geniş \·e ku~·et
mı:ıı oidurur kıvamına getirirdi. li idi 
0ndan sonra kalıba döküp yer- Tosun kalçaları daZ,lırsa ba 
di. şı"'l p.dcceğini biliyoı du. Hcr-

Deli Hafız, çırığmın ne mal "(' iç. durrrı ı lan kiintcyi 
'>ldur::'Unu liiliyordu. Hatta, çı- e J u. KürıtP mücadelesi 
rağı~ın ı~endinden d~ha Ustiin dclı li oldu. ( A rkt '11 ı ar J 
bir pehlivan nlduf,una da kani ~ .• - www ••=== - • 

Bir kar. sene ft.cı"r:ı Deli Ha- Suhibı: A. camaled.:lln ~.a .. acooı" 
ırağının k~ı!'ında dura- N"eşr yat Mildıirü: Macıt Çetin 

San'at ve edebiyat 
r• ı 

Tevfik Fikret 

AN T I MA G N E TIK 

AATİ --~~n:ı da v'ı!nf'tı. .Basıldığı yer: (H. Bek'r Gi.ırıoylar ve 
afız, yPl"ll'.J saatlik gii- A. Cemaleddln Saratoölu matbaası) n••n·--------

VENi SABAH 

'"" ftDJl!Wi"5· • -·-~ 

Yüksek ziraat enstitüsü veteriner 
fakültesi askeri kısmının kayıt 

11e kabul şartları 
ı - Ankara Yuk ek Ziraat Enstitüsil Veteriner Fakültesi askeri kısmın bu 

yıl sivil t.'lm devreli liselerde iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgun
luk imüh:ınlannı vermiş olmak şarülc talebe kabul edilecektir. İsteklilerin 

aşağıdaki şartları haiz olması lfız.ımdır. 
A - Türkaye Ci.ımhuriyeti tebaasından bulunmak, 
B - Yaşı 18 - 22 olmak (22 dahil) dir. 
C - Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hil.lllete 

müsait olmak edil rekaketi, olanlar alınmaz.> 
D - Tavır ve hareketi, ahllıkı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak, 
E - Ailesmin hic bir fena hal ve şöhreti olmamak cbunun icin de za-

bıta vesikası ibraz etmek> 
2 - tsteklilerin murncaat istidalarına şu vcsiknl::ırı bağlamaları lazımdır. 
A - Nufus cüzd::ını veya musaddak sureti, 
B - Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve ~şı 

kağıdı, 

C - Lise mezunıyet ve ofı,runluk şehadetnamesi veya tasdikli sureti. 
D - Okula ahndıgı takdirde askeri kanuni nizam ve talimatları kabul 

ettiği hakkında ı;elısin!n ve kendısmin noterlikten tnsdlkli faahhüt senedı. 

Talebe okuldan istifa elmck isterse okulca tahakkuk etUrılecck masrafları 
birden veriı' ve bunda taahhilt senedin<' knydedilir. 

E - Saralı, uyurken g02en, sidikli, bayılma ve çarpınmayn müpteıa 

olmadıgı hakkında velilC'rlnin noterlıkten tasdikli ta...:hhüdnamcsL cBu gibi 
hastalıklardan blrile okula girmezden evvel malul oldukları sonradan anla
sılanlar okuldan çıkarılır ve okul masraflan vclileıinc iıdctilir. 

3 - isicklılcr bulundukları mııhallerdC'ki arJ;:crlık şubcl~inc istida ile 
müracaat edecekler ve şubelcr.ncc 2 inci maddede bıldlrilen evrakı ikmal 
ett.kten sonra Ankarada Yuksck Zimat C'n.cıutusü veteriner fakültesi askeri 
talebe amiri ğine gönderilecektir. Murac at müddeti eylıiluo 25 ine kac\ardır. 

"Bu uırihtcn sonra mürac:ı:ıt kabul edilmez. 
4 - Okula kayıt ve kabul şehadC'tnamc derccclC'rin<' ve mürııcaat sıra

sına görcdır. istl'kli adedi t:ımnm oluncp kayıt işleri kapanır ve l<ııbul edilen 
lcre muracaııt ettikleri askerlik şubelerılc tebligat y:ıp.ıl.ır. (6933) 

Üniversite rektörlüğünden 
T~ vesOvarl kamplan nehar 1 olnak Se?1miyc kışlasında yapıla-

caktır. Altık:ıd:ır talebenin oraya müracaaUan. (7268) 

Yazan : ~.1u harrem Z•.:ki KORGUNAL 

Hazreti Yusufun gÖ?Jeri yol -
da kalmıştı. Kardeşlerinin yan
larında Bünyamin de olduğu 
halde tekrar geleceklerine ima
nı vardı. Fakat ne 7 .. amao .~dc
ceklerdi? Kayıptan haber ver· 
mek ilmine vakıf olan genç Me
lik, işte bunu kestiremiyor<lu. 
Sabırsızlıktan, meraktan <1Qtlı
yacak hale gelmişti. Uır.un müd
det bir yerde oturanııyor, sık 
sık gezmeğe çıkmak, dolaşmak, 
bu suretle içindeki sıkıntıyı at
mağa çalrşmak mecburiyetinde 
kalmıştı. Onun bu haline herkes 
hayret ediyor, fakat hiç kimse 
sebebini sormak cesaretini gös· 
tcremiyordu. 

Hazreti Yusuf. muntazam U· 

yumak ilivadını da kaybetmiş
ti. En tatlı uykuda iken birden· 
bire uyanıvor · kendisini yatak
ta bulunca müthiş bir hayal su
kutuna uğrayordu. Sevgili kn
nsı Züleyha, işin mahiyetini 
bilmediği için endişe etmeğe 
başlamıştı. Endişe etmekte yer
den g,öğc kadar haklı idi. Koca
sınrla son zamanlarda yüz gös
teren bu gayri tabiiliği göritp 
te endişe etmemek kabil rniv 
di ! Bir gece. nihayet dayana
madı. Müna~ip bir lisanla bu
nun sebebini sordu: 

- Şu sekiz on gün zarfında 
sana bir şey oldu. Gündüzleri · 
can sıkıntısından bunalmağa, i 
geceleri de sık aık uyaıımağa 
basladın. Yoksa büyük bir der
din rrıi var? 

Hazreti Yusuf, Ziilcyhaya a-ı 
ğabeylerinden, ihtiyar babasın-
dan ve küçük kardeşi Bilnya -

minden bir kaç defa 
hatta acıklı macerasını 
rmştı. Fakat karde§le · 
bire almağa geldiklerini 
memiçti. Onu meraktan 
tannak için lizım gelen 
tı verdi. Sözler ini şöyle 
di: 

- Eminim ki k 
tekrar gelecekler ve B~ 
de getireceklerdir. Sevgili 
deşimi görmek saadeti 
olacağım günü dört gö 
lerken çektiğim azabı 
mcm. 

Züleyha ::;ordu: . 
- Tekrar gelecekler 

Bünyamini getirecelde 
minsin de niçin üzüliiy 

- Üzülmemek elimde 
İstiyorum ki kardeşime 
niye evvel ka\'uşayım. 
yi ımi beş yıldır yanan 
ateşini söndüreyim. 

- Sadece kardeşini 
din? 

- Biinyamine kav 
babama kavusmuş gibi 
Onlar. ayrı ayn iki varl 
birbirlerini tamamlarlar. 
yamin burada elbette uz 
det yalnız kalmayacak. 
mın derhal Mısıl"ct g 
kolnylaşbracak. 

- Haber vollavıp 
rloğrudan doğruya geti 
ma:.. mı? 

- Olmaz g.iizclim. 
benim öldüğüme ina 
Hnyııt ta olduğumu bi 
işit irse sevincinden 
Halbuki hakikati düş 
faraziyeler. na?.ariycler 
rek öğrenirse soğuk k .. 
kaybetmez. Hayata 
kapamadığımı tabii bir 
olarak karşılamağa aıışıtı 

- Bunu kcndiliğindef 
yabilir mi? 

- Bli nyamini bir 
yanımda alıkoyacağım. 
lcrim, onsuz dönmeğe 
kalacaklar. Babam, evv 
lecek, merak edecek: 
vaş yava.~ buna bir m 
mef,e çalışarak ve rıihayt'. 
y~ti kavrayar.ak. F~lvcrit 
<lefa Bünvamin buraya 
bulunsun." 

Hv..reti Yusuf ile 
o gece art.ık uywnadılat• 
ayni mC'V7.lt etr:!fında 
n;ak ı:;ı?retile sabahı ettil~ 
suf, \•akt: _g-Plinr·e vazifeııo 
na '!'itti. Makamına ot 
iıc me~10ıl olıı:n~·:ı ha.şl 
gün, can sıkı··:rnı içinıl' 
rannuyordu. Dcı,iini Zille 
ac;lığı için fcrahl:rnuştı. 
bl!klediklurini bile unut 

Aranan çok g~mcı1J 
içeriyd kapıcı girdi: 

- De-, Jetli efendimiz. 
1<cıırı.n ıliııılen on bir kiııi 
Hemen huzura kabul erli 
ııi rica ediyorlar. 

Yusuf. böyle bir lıabc! 
ğu hiç hazırlıklı değiJınıf 
sıçrn.yıp ayağa knlkb: . f 

- On bir kişi mi dcdiJl 
-- E\·ct. ya melik! 
·- Onlaı a hiirmetle 1< 

yımı.k ,lerlıal huzurun1ıı 
rin! 

Kapıcı çıkıp gitti. 1 
huzunında bulunanlar, il 
lerinrlPn dona kalmu:lard1 

ba melik, onlara niçin b~ 
cc ehemmiyet veriyordu· 

Hazreti Yusuf, vezir d6 
olduğu halde hepsini y 
savdı. Knrdeşleri ile b~ 
kalmak ve yalnız konuı;ı 
ti yordu. 

Biraz sonra kapı tek~ 
dı. !çeri evvela Rob<'n gi 
nu Yahuda ile Bi.inyamiJl 
ettiler. Arkadan da bi 
Şflr diğerleri girdi. 1 
karşısına dizildiler. 

Yusuf, yüzünii yine si)' 
ör1:ü ile ortmüştü. Mak 
valmrane oturuyor ve ~ 
tmdan yalnız Biinyami•1~ 
yordı •. Diğer kardeşleri •. 
a1flkndar olmuyordu. 13 
mini derhal t.anımıstı. Çil 
tıpkı kendisine bcnziyordtl
di kendine: 

- Allah nazardan 
diye abylendi. Ne kad::ı.r Of 
yiimiiş. gel~miş!.. A.rsl 
bir l~bayiğit olmuş!. aeıı 
artık yanı:ndo.n nnsıl bl 
lirim Bilnyamin? ::;, n. Ü' c 
dcşlerındcn 7.iyadc öz ki\ 
nin hircayeRi Jl~ıncln. bll 
ğa lnyıkı-ııa. 

Yusuf, oöyle 6öyle 
haklı i~ .. A vl'İ ananın n 
banın mahsuru ol•.n 
mlnl diğerlerine ıı.a.r.ara.ıı 
sine elb0tıe daha ynkın 
du. Bahu~I\ ondan fert 
grirmnrıı işti. 
-. Hnş geldiniz lıaba 

dedi. Bu kadat" c;ahıık 
ğinizi tahmin etmiy~nl~ 

Hobcn. koynundsn b 
çıkarıp Yusufun önit:ıc 

fArl«JI' 


