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7ıiiileıin1Parasütçülüğümüzde de 
tıp Fakültesi büyük inkisar var 
mezunlarına 
iltifatları 

• 
Hava kurumu başlıanı diyor ki: 

''Hakikatleri tetkike ·çalış
mak: boştur; tayyarecilik 

' . 

b u g Ü n h e r ş e g d i r ,, 
H:wıı Kurumu 

Umumi Reisi ve 
Mrzurum mebu -
su Şükrü Koçak ! şehrimize gelmiş
tir. B. Şükrü Ko
çak dün Hava 
Kurumu vilayet 
~ubesi binasmd:.ı. 

tkabul ettiği bir 
muharririmize a-

l şağıdaki beya-

Hadiseler mil
letimizin civan
merdliğini tahrik 
etmekte milli 
meseleleri takdir
de eşgiz olan bü
yük milletimiz 
Hava Kw·umu
nun yardımına 
koşmak ihtiyacı -
nı, artan bir şid -
uetle, kuvvet•~ 
duymaktadır. natta bulunmuş -

tur: Bava Gedekli 
"- İstanbu~lu- okulu 
lar son on bir bu- Hava ordusu 

Qıphede harp bütün saddetile ~anı ederken oopne frel"Mlnde Sovvet 1Waınl!uı ~ 
~ erkelkerine mermi bazırlnmaktad.Jr 

ı~\~:ın~;~~ :~~!~~~~E ' ALMAN-RUS ı· c HARP vAZiYETi 
~a kadar yardım- rumumuzun te- HARBi 

l ~~~i'.:
1

~~ i~i~,i~~~-...,.-~a-".ıı:fd~ ~lnıan Tet'ımpfleli harbin zaferi 
mıza karşı şa- •ıacılığımıza bil- leblıgı 
yanı takdir yük- yük hizmetler o ç şe h ı· r sek bir anlayış Türk Da.va Kunımu ~anı (Sonu sayfa s 
g-östermiştir. Şükrü. Koçak sütun 4 d~ 

~~~.:......_~....::..~~~~~~~~__;_ 

• 
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Pazar sabahından itibaren 1 ALMAN-RUS daha zapt 
Cephe tektir • Ve kuvvetler • orad~ 
teksif olunmuştur, şark cephesındekı 
savaıların kışın da devam edeceğini 

aARst olundu 

1 

hadiseler gösteriyor 
YAZAN: 1 

Emelıli General Kemal Koçe::_ 

paylaşılırken dahili dagdaga
Jardan baş k&.ldırmayan Al • 
manya bir asırdanberi yarattğı 

muhteşem medeniyete ve haiz 
(Sonu sayfa 2 sütun 3 de) 



YENi SABAd 

!''. Tarihten bir yaprak 
1 

....... ~~~~~~~~~~~~~·~~~-' 

NAiMA gınca aaatsız gaz ••mek 
lazımdır 

Bebek, Cevdetpafa caddesi 341 
numarada oturan Kemal Tek'er· 
den fU mekUıbu aldıle 

Sadeyağ 
fiya!ları 

l Teşkilatı esasiye kanu
nu -W:-ürkçeleştiriliyor 

iki dünya, l 
zihnlget • N..._ tarthlrdeld lacellk - Biiytik miiftrrilda tıereömfıi 

bali- ıı\BM?'DOO Hüseyin 1-ea \'e Na.ima - Şarihül Menar 
-1e taıtld - Hüse)in pa§adusonra sadrazam Damat 11aauı 
.... - Naima tarJlli.ala ıw1 ismi nedir! - N•iınWnn tarlll
tlik ,,. ...... WK'etdil mil - BtiJtlk mtiverrihia liaua 

ve iillUW. ~ e~ • 

«Muhitimizde mangal kömürD 
tedarik etmek pek müıkül bir hal 
aldıtından b .. ka tedarik Hilen· 
~r de ıslak ve pahatıdır. Bir çok 
mGfkUlltla bir hava gazı ocalı 

temin ettik. Kunturat yapmak O· 
zere firkate ayın dok~unda mO· 
racaat ettijimiz zaman maaleMf 
•aat olmadıtını ve ayın M• 

klzine tcAdar da uatıtlz olarak 

-
Komisyon tarafm-
dan tesbit olundu 

fiyat Mürakabe komisyonu, 
dünkü toplantısında sade yağı 
fiyatlarıQl tesbit etmiştir. 

j = 
Bu İf için Üniversite de bir komis·· 

yon teıkil olundu 
Bir Amerikalı mily 

kızıyla evlenen Fransıs 
rinden Boni dö Kastellan 
merikayı nasıl keşfettinı 
l>iyografik bir eseri var 
amele ve terbiye hus 
çok müşkül olan Fr 
milyar sahibi Amerik 
kendisini davet ettikleri 
fetin Fransada alelide 
juva yemeği olduğunu 
merikalılann yemek y 
bile adamakıllı bilmoo· 
iğneli bir üslup ile pek 
Iatır ve Amerikayı şu 
hülasa eder: "Bu iki d" 
zihniyetleri büsbütün a 

• • 1 Y~ : R. C. u. ı • ~ Dün kabul edilen yeni narh& 
göre Urfa yağının topdan ki
losu 160, perakende 178, Diyar
bakır topdan 152,5, perakende 
170, erimiş Kara, Ardahan top
dan 145, perakende 162, erim. 
miş, Kars, Ardahan, Trabsoa 
topdan 120, perakende 134 kuru 
§8. satılacakbr. 

BükUmet, tefkilatı esasfye ka { 
nununu türkçeleştirmeğe karar 
vermiştir. Bir adam 

öldürüldii •itapçılığın yalnız zahiri 
teki 1 ve fiyatlarile değil muh
im tile de aJikadar olan ba
ba Jtum kitapçı Bulfısi Kara
cklıi:: n Sahaflardaki eski usul 
"dükk 'lnının duvarlannı tavan
lannı dolduran kitaplann ruhu
nu h1 fasa edecek kısa, münak
kah ve canlı s&ıleri vardır. Ge
çaılerde tesadüf ettiğim aman 
Tlrk tarihçilerinden konuştuk. 
Baba dostum, haklı olarak (Na
ima) nın takdirkindır. Ondan 
bahsederken şöyle söyledi: 

- Bu adamdaki inceliği, ya
şadığı devrin bütün yaalmaya
cak safababnı bile o barilnı-. 
iliıılfıbunun tatlı kıvnmlannm 
aralanna gisliyerek anlatm.uJ 
ot••aadu"; fakat Naimayı oku
mağı bilmeli ha. .. 

Jıluhatabuna hak verdim. Ha
kibtelı bu büyük tarihçi birçok 
vak'aaiivialerin. müverrihlerin 
ikinci safa btraktıkıan üslub 
nıC9Cleaine çok ehemmiyet ver
m~. Meıeli en wie fikirlerin 
~rabi, Farisi seci'lere boğul
ııuı biiyiik mÜDfİlik sayıldığı 
~ir amuda Naima bu cereya
ua. kendini pek u kaptU'an bir 
ndielliftir. Bilfarz Kreçti .zade 
AbdiUi.m Efendinin (Ravzat -
il - lelınr) adlı tarihinden bir 
cümle ele alalım: 

... ybard ha~i•ade Eski-
tepe nim makamda aevret - i -
teWti'i farikaya nümiyan olup 
miııiıı - ı - tiğ - ti - sin&ndan 
renn olan cuy - u hua u kaldı 
ki rub'u meakunu keeti - i - am
vac mele asa girdib - ı - inkı
lib - ı - ser gerdanı eyleye.,, 

Naimada dahi bazan böyle 
tasannu'lar yapar. Fakat tari
hinde hakim olan üslfıb sadelik 
tir. Sultan İbrahimin hal'i ve 
katli ile netieelenen ihtililde 
kullandığı üsluba ıu cümleyi 
misal olarak alıyorum: 

"Gece, ulemayı yeniçeri oda
lanna teni edıp ziyafet ve ik
ram levazımın yerine getirdiler. 
Ve sabaha.dek müsellih yoldaş
lar nöbet ile odalar etrafına do
latap beraset ettiler ... 

Bu üslfıb sayesindedir ki 
Naimuın tarihi üri yü.z otus iki 
senedir. Tevkir ıle ellerde dola
fll". 
Naimanın asU inceliği anlat

mak istediği gizli fikirleri bu 
aade, ~. uryan üslubile ifade 
edebilmiş olmasıdır. 

* Mustafa Naima Hicri 1065 
tarihlnde Halebde doğmuştur. 

Naima mahliaa ekseriya (Naim) 
eeklinde kullamldığı halde mü
verrih Fars kaidesinde elif de 
<Y) gibi bir n"sbct edatı oldu
ğundan bu kelimeyi cennetlik 
m&naS1na gelen (Naimi) yerine 
(Naima şeklinde kabul etmiş ve 
o ı.mretle şöhret almıştır. 

N ima ilk tahs"lini doğduğu 

m\mllekette yaptıktan sonra 
fstanbula gelmiş "Saray balta
cıJan,. meslekine girmiş. Sonra 
Kalaylı Koz Ahmet Paşaya in
tisab ederek divan katipliği. 
Anadolu muha&ebeciliği gibi 
memuriyetlerde bulwımuştur. 
Ahmet Paşanın gürültülü ve de
ğışilı: hayatı sükıineti seven Na
imanın hoşuna gitmedi; ~it 
Ali Paşaya intisab etti. İlk za
maıtlan Naimaya çok iltifat e
den Sehit Ali Paşa sonraları 
hased ilerin tezviratile Naiına
yı himaye etmemiştir. Nalına 

eni Sabah 
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Mora muharebesi esnasında me
muriyetle gittiği (Patras) da 
1128 de vefat etmiftir. Kabri 
malUnı değildir. Fakat büyUk 
müverrih yudığı eserle kendi
sine yıkılmaz. bir abide diktiği 
için Mevlana Celaleddini Rumi
nin dediği gibi: 
Ba'tl ez vefat zi tirbet - t me11 

der zemix mecuy 
Der ~laa - yt - Merdüm - ü -

ôri/ memr - ı - MGSt 

lnuayyftl bir Ucretle ~ıklarını 

fakat ayın dokuzunda11 ltlbarell 
menedlldlil cevabını aldık. 

Aradan bu kadar zaman geçti. 
Daha ne kadar eeçeceii de ma· 
IOm değildir. 

Bu hususda atAkadar makam· 
ların nazarı dikkatini celbederek 
uatler .. ıınceye kadar, muayyen 
bir ücretle ve saaaiz gaz verilme· 
aiN delltet etntenlzl rica ede· (Ben öldükten sonra benim 

türbemi yerde arama. Bizim rım .. 

mesanmız irif adamların sine- ·------------·• 
lerindedir.) 
Naimanın da mezan o büyük O • •t d • 

eserile bütün ilim adamlarının mveraı e e yenı 
ka1Nbiı:ı<1e sayıJırl. hA .• K"" •• talebe kaydma 

aımaıun aa amıaı opru-
IU Mehmet Papnm kardeşi Ha- baflanıyor 

Komisyon, bu fiyatları tesbit 
ederken 2 kuruş nakliye ücreti 
ve 10 kuruş da kar haddi payla 
nnı da yekfuıa ithal etmiştir. 

Dün verilen karara göre top
dancılar, yağ satışlarında vere
cekleri faturalara yağın 'men
şeini yazacaklardır. Perakende
ciler de satacakları yağlara eti
ket koyacaklardır. Bu etiketler
de yağlann menşei ve narhı ya
zılacaktır. 

Komisyonun ruznamesinde 
diğer işlerde bulunduğu için 
bugün fevkalade bir toplantı ya 

Üniversitede kayıtlara 1 Ey- pılacaktır. 
ıuı pazartesinden itibaren baş - . - __ , _____ __ 

ı lrtır 1 - Vatanın mulmdcleratuu •:tar~ ve ~be yeeilmıew ana.talara ..... ..,. 
... a.ı-i talebeleri kabul edecek- eden milletler, aacak müste-
6._..... rih v-şayabillrler. 
tir. 

11&n ağanın oğlu Büaeyin Paşa
dır. Tarihte .Aıneuade Hüseyin 
Pqa namile anılan bu zat tari
he gayet meraklı idi. o asım 
ulemasuıdan "Sarih - U1 - Me
nar,, Mehmet Efendinin oğlu 
Ahmet Efendi isminde bir zat 
Birinci Ahmet devriılden Dör-

düneü Mehmet zamanında Köp- =H=A=R=P=V=A z 
1
• y E T 

1
• rülii Mehmet Paşa devriııe ka-

dar bir tarih yazmı.,tı. S.dra
zam Amcazade Hüseyin Paşaya 

~~~~ Tek cepheli harbin zaferi 
Sadraaam Naimayı bu eserin (Bat tarafı 1 inci uhlfede) Büyük harpte Alman ordusu 

ikmaline memur etti ve kendi- bulunduğu kudrete da.yanarak, şark ve garpte, hatta cenupta 
· k' :~.:.ıik · ti ı..onnı.ı. muasırlan oıl>i, hayat cepheler tesisine mecbur kal -

suıe va anu uaı memunye - ., .. , .... mıştı. Her mühim yarmaya di-
ni de verdi. kaynaklan ve hudutsuz mas- -

Naima ismi .. Şarihülmenar nuatı için serbest pazarlar ta- ğer mıntakalardan kuvvet kay 
7.&de tarihi,. olan bu eksik eseri lep ediyordu. dırmak suretiyle icra ediliyor

du. Bir çok cephe.erde vazife 
uzun U?.adıya tetkik etmiı:ıtir. 1970 - 71 harbi, Rusyarun alan tümenler ç,,ktu. Bugün, 

Naima, ikmaline memur ol- bitaraf kalmasiyle az zamanda gene muharebe cephesı tektir 
duğn eseri beğenmedi. Fakat muvaffakıyetle hitama ennişti. ve orduların Ri!ilc:t merkezi o
açıktan açığa bunu izhar ede- Faka.t Almanya, denizlerde tam radadır. Va-,;iyetin ılcaatiyle bu 
rek sadrazamın teveccühünü bir ser~ti kazanmak . iç~, ı cepbhenin taze kuvvetlerle 
kaybetmek istemediği için "Şa- kuvvetli hır donanma edınmı - - . hakkak 
rihülmenar zade .. Ahmet Efen- ye ehemmiyet veriyordu, üçlü beslendigı de mu tır. 
di hakkında '"rüşveti kelami- ittifakla da Avrupa karalann- . Hemen b•iti!n .Avrupa kıyı
ye.. kabilinden "müteyakkız ve daki mevkiini tahkim etmişti. lan Alman kontrolü altında • 
agah, mütecessis sahibi intibah Büyük harp, denizlerde Britan- dır, hatti., hava 'e deniz kuY
olmakla dekayiki ahvale vakıf va ile, boy ölçüşemiyeceği gün- vetleri, teh<l:t dAirc lerini engin
idi,. diyor ve eser için de "te- leıı:le gelip çat:rmştı. Rusya, iti- lere kadar g~nisletmişlerdir, Bu 
keffülden muarra ve nımıerre lif saflarına geçmişti, nihayet vaziyette Avrupa karalan Al
eda ile vuzuh üzere yazılmış- İtalya da menfaatini ittifaka manya içrn müemmendir. 
b,. demekle üsliıbdaki sadeliğe hiyanette ar~ ve bir çok Ukrayna cenup kısmının e-
verdiği ehemmiyeti izhar eyli- cephelerde bir huaumet ciha- le geçirilmei, Karadeniz.in 

Bu İ§ için İstanbul Üniversi
tesi Rektörlüğüne direktif ve
rilmif ve Üniversitede Rektör 
Cemil Bilselin riyaseti altında 
bir komisyon teşkil olunmuş
tur. Komisyonda aza olarak Hu 
k\lk Fakültesi dekanı Ali Fuad 
Başgil, profesör Sıdık Sami O
nar, doçent Yavuz Abadan ve 
Hüseyin Gaflı vardır. 

Komisyon mesaisine başlamış 
br. Tefiıkilatı esasiye kanunu
nun tiirkçeleştirilmesi işi iki 
ay içinde tamamlanacak ve el
de edilecek netice hükfunete 
bildirilecektir. 

F ~ -

Asker, 
ailelerine 
yar~ım 

Kat'i kararı ıehir 
meclisi verecek 
Asker ailelerine yapılacak 

yardımlar için Millet Meclisi 
tarafından yeni kabul olunan 
kanun 50 kadar matrah tesbit 
etmekte ve bunlardan hangile
rinin tatbik olunacağının tesbit 
ifini belediyelere bırakmakta
dır. 

Belediye muhasebe müdürlü
ğtl bu hususta hazırladığı bir 
teklü projesini belediye daimi 
eneümenine tevdi etmişti. Eneli 
men bu teklifi tetkik etmiş ve 
karar vermek hakkını salihiye
ti haricinde görmüştür. Bu iti
barla bu hususda karar vermek 
hakkı Şehir Meclisine kalmış
tır. Meclis 1 EyUU Pazartesi gü 
nU fevkalide içtimaa davet olu
nacaktır. 

Diğer taraftan asker aileleri
ne Ağustos aylıklarının veril -
mesi için belediye tramvay ida
resinden 150 bin lira ödünç al
mıştır. Bu itibarla asker aile -
lerine Ağustos maaşları yarın
dan itbaren verilecektir. 

_..,.. __ 

İhtikar la 
mücadele yordu. Naima tanhinin ihtiva nına karşı savaşmak ıztırarına bir kısım şimal kıyılarında da 

ey)ediği vukuat (1000) tarihin- düşen .Almanya, Versay dikta- hiLkimiyeti temin etmektedir. = 
den (1070) tarihine kadardır, tının 7.ebunu olmuştu. Nazarlar, !Pmdi Rusyaya, hu- Daha ziyade 

· et ·a ----ı·k vukuattır 1933 · kıl"bı k devle susiyle Ukraynaya mütevec - • d• •1 k 
yan~:imr::y;;;;-:ade Hüseyin tini 81kı~':ıc ad~~~~n sıyır: cıbtir. Budiyenni, edindiği her flddetlen iri ece 
Pqa 1065 aeneeine kadar yaz- mayı istihdaf ediyordu. Büyük va_sıtadan istifade ederek _ric- Ticaret Vekaleti, Fiyat Mü
dığı kısımlan takdim etmiş ve Harbin hatalarına düşmemek ati kolaylaştırmak ilzere Dinye- rakabe komisyonuna gönderdi
efendisinin vefatı üzerine tari- için, siWıı daima politikaya a- perde ~rduğu . kö~ ği eminle ihtikar ile müeadele
hine bir müddet fasıl& vermiş- let etmemek gerektı. Garpta kuv:retıerını nehnn sol sa.hıline nin matlup şekilde devamı bil
tir. Ondan sonra üçüncü Ah- boğulaşılırken, Alman ordusu, geçırmek tasasındadır. dirilmiştir. Veki.let. bu maksad 
met devrinde bir müddet sada- bir de prkta cephe ~kiline Odesa ise, ya mukavemet e- ile ve muhtekirleri ihbar etmek 
rette bulunan damad Hasan Pa mecbur bırakılmamalı idi. Fran- decek, yahut deniz yoluyla, iatiyen vatanda§lara bir kolay
şa tesadüfen Naimanın yazdığı sız - Rus ittifakı, büyük ~k hava vaziyetlerini de bekleye- hk teşkil etmek üzere ihtikar 
kısımları okumuş. takdir etmiş devletine ~ok şevler vaici ebni- rek, çekilmeyi düşünecektir. ile mücadele eden daire ve ma
ve kendisine in'am ve ihsanda yordu; Fransa da, büyük har- Harbin bütün yükünü §im- kamlann telefon numaralarının 
bulunarak tekrar • başlatmış- bin doğurduğu ufak devletler dilik Rusva yüklenµUştir. Vi- ,,ehrin görUlebllecek yerlerine 
tır. manzumesinin ateşin bir hamisi kıa ngiliz hava fılolan Alman- asılmasını bildirmiştir. 

Naima sadrazamın teşvikile idı Halbuki galipler arksında yanın garp böl~e karp Böylelikle, her vatandaş is-
(Feyzullah Efendi vak"asını) harbe giren ve zafer..:e en mü- ıt'a&liyetler'lni arttırmışlardır. tediği anda kar§ısında bulaca-1 

Bir pansiyonda 
cereyan eden 
kanlı hadise 

Evvelki gece, Feriköyünde 
ayni pansiyonda oturan iki kişi 
geçimsizlik yüzünden kavgaya 
tutuşmuş ve bunlardan birisi 
tabancasını çekerek diğerini öl
dürmüştür. 

Vak'a Feriköyünde, Türkbey 
sokağında, Madam Marikliya
nın pansiyonunda cereyan et
miştir. Burada oturan Fuad ve 
Mazhar adında iki kişi nedense 
birbirlerini çekememekle ve sık 
sık kavga etmektedir. 

Fakat münakaşalarda Maz· 
har daima maglüp olduğundan 
Fuadden garip bir intikam alma 
usulü bulmuştur: 

Fuad ne zaman odasında rad
yosunun başına geçerek ajans
ları dinlemeğe başlarsa, Maz
har da hemen odasına koşmak
ta ve elektrik prizine bir tel so
karak radyoyu tahammül edil· 
mez parazitlere boğmaktadır. 
Fuad evvela bunun sebebini an
lıyamamış ve bilahare tetkik e
derek öğrenmiştir. Nihayet ev
velki gece yine radyosunda pa
ra7.itler başlayınca, makineyi ol I 
duğu gibi bırakmış ve Mazha
nn odasına koşarak kendisini 
cürmü meşhud halinde yakala
mıştır. 

Bu yür.den iki komşu şiddetli 
bir ağız kavgasına başlamış ve 
Fuad bir yığın küfür savurarak 
odasına dönmüştür. Fakat Maz
har hırsını alamadığından ken-1 
disini takip etmiş ve münaka
şayı burada devam ettirmiştir. ! 
İşte bu sırada Fuad birdenbire 
kendisini kaybederek tabancası
nı kapmış ve Mazhara ateş ede- 1 
rek kendisini öldürmüştür. 

Fuad hakkındaki tahkikat 
cürmü meşhud kanununa göre 
yürütüldüğünden dün öğleden 
sonra birinci ağır cezada muha
kemesine başlanmıştır. Katil, 
Mazharın kendisini odasına ka
dar takip ettiğini, kendisinin 
de korkubnak maksadile taban
casını çıkardığını, fakat silüıın 
kazaı a ateş aldığını söylemiş
tir. 

Fuad muhakemesi müddetin
ce bazı gayri tabii hallerde bu
lunuyordu. Mahkeme kendisi
nin akli vaziyetinden şüphelen
m · ş ve adliye doktoruna muaye
ne ettirilmesi için duruşmayı 
başka bir güne talik etmi~tir. 

Vaktiyle Çinden gel 
yük bir vapurda yolculuk 
ğim zaman Sumatrada 
yapan Sen Gal'li bir 1s 
ile ahban oldum. Kendi f 
tine ait tafsilat verdiği 
oraya büvük mikyasta il 
mak üzere gelen bir 
lıdan şöyle bahsetmişti: 

"Bu adam temsil ettiği 
ket ic:in binalar yaptı 
tedi. Hepimize köşkler 
r:.ıüteahhidi c;ağırtara:k e · 
planlan gösterdi: 

- Bana böyle bina 
mısınız? dedi ve miltea 
kabulü üzerine sordu: 

- Yirmi dört saatte 
kaç tane köşk yaparsınız! 
teahhidin: 

- Bir tane bile ya 
Cevabı onu hayretlere 
Anlamıyordu ve anlay 
da, çünkü, "bu iki d 
zihniyetleri büsbütün 
dır!,, 

Niste bulunduğum 
belediye gazinosunun pek 
labalılc bir gününde gttç 
bir masa bulabilmiştim. 
dostumla görüı_;mek üzere 
samı ufak bir zaman için 
bıraktım. Döndüğüm 
Amerikalı kadınla bir 
masama verleışmişlerdi. 

- Affedersiniz, dedim, 
masa benimdir. Görüyo 
ki daha "içkim,, bile du 

Kadınlardan biri sordu: 
- Sizin içkinizin 

versek masanızı bi7.e ter 
misiniz! 

Tekmil kan başıma çıktı 
maddeperestlik bende 
ne?..a.ket ve "kadına h ·· 
hissini öldürmüştü. N 
r titm ve masamı verın 
Gtderlerken bana hayretle 
kıyorlardı. Anlanuyorlardı. 
layamulardı da; çünkü 
iki dilnyamn zihniyetleri 
bütün ayrıdır! . ., 

* Dünkü gazetelerde 
kaWarm iki buçuk mılyou 
giliz lırası serruaye ile 
ettikleri "yüksek dimağlar 
titüsü,, nü okuduğlwı 

-- şaşadını kaJdım. Bu cnt1tı 
ğı telefon numaraları vasıtasi- yirmi bin nıüteh:t.ssıs 
le ihtikar ile mücadele eden ma cak imış. Mesaileri de ş 
kamlarla irtibat temin edilecek ibaret: Müsyü Hitlerin elim 
tir. Bunun, halka büyük bir ko- dan g~ecek fikirlen ondan 
layhk teşkil ettiği gibi muhte- ha evvel keşfedip tedbir al 
kirleri de çaresiz bırakacağı !armış! Bizzat mösyö ltooB 

yazmıştır. Matbu tarihinin so- bim rolü ifa eden Ru-;ya, lt'in- Müttefiklerin işbirliği de bu 
nuna dercedilmiştir. liu.diyadaki üslerinden de mah- sahava inhisar etmektedir. Fa-

Tarih Amcamde Hüseyin pe- rum edilmişti. O sebeple, mer- kat, en şiddetli ve sürekli hava 
pdan şu yolda bahseder: k~ de siyasi mağlübiyetlere uğ- saldırışları da taarruz ordulan-

' Hal - i - makbul - ül fiali rayan garp devletlerinin Mos- m hedefinden uzaklaştıramalllll 

afiki.rdır. j de bu işin idaresini üç iıJ 

ıylı•gv e mukabele te~~t~:U~unyanın en uf1Lk 
~-- ' reketini merakla taJ·ip 

Rooscvelt gibi bir adamın 
enstıtüye aliıka gôst(>.1'111 maktul MlSBta.fa Paşanın niha- kovada ôzenen murahhaslan - tır. 

yet - i devletine gelmce otuz run dört aylık mü2'akereleri, Cephe, tektir ve kuvvetler o
seneye karib izz - ü - nizii ihti- Alman - Rus anlaşm8.Sl yüzün- rada teksif edilmıştir. Şarkta
zaz ile milstenid - i - visade - i - den ,hiçe müncer olmuştu. AI- ki savaşların kışın da devam e
bezm - i - müdam - ü - iyş - ü - manya, tek cepheli bir harbe deceğini, hadiseler gösteriyor. 
işret ve 7.eVk - ü - rahat ile gü- girişebilir; Rusya da sev kut- Rus, ordusu, hasmın bütün sav 
zarende - i eyyam olup..... ceyşi vaziyetini düzeltmek ım- Jetlerine ,ağır zayiata rağmen, 

Bundan anlaşılıyor ki Naima- kanlarını arayabilirdi. mukavemet etmiştir. 
yı himaye eden bu sadrazam, Hadiselerin seyı inı unutmak Bir çok memleketlerde panik 
kadr - ü - kıymet bılir Damad için aradan cok ?.aman da. geç- ika eden faktörler, Rus top-
1brahim Paşa gibi zarif, ince memiştir: Polonva seferi, Da- raklarmda yer tutamamışlar • 
nıhlu bir adammış. nimarka, Norveç ıstilası, ayn dır. 

Büyiık tarih~i efendisini üs- zamanlarda. ve tek cephelidir . Rus rejiminin, ilk vuruşta 
lfıbundaki fevkalldelıkle teshir Holanda, Belr!ık.ı, ve F ransaya 1 inhilal edeceğine dair olan tah
eylemiştir. Kendisine ayni te- karşı taarruzlarda hiitün Al- m.inler, tahakkuk etmemiştir. 
veccühUnü esirgemeyen sadra- man ordusunun r..on kı•vvetiyle Rus cephesinde mühim te
zam Damad Hasan Paşa d~ öy- ve yıldırım str'aıiyle muvaffa- §ebbüslerin birbiri ardınca ya
ledir. kıyete iysal cdıhniş ve hareket pılması, kuvvetlerin bir mınta-

Nairna, daha o asırda tarih- ordusunu ~eldi~ yere atmıştı. kadan ötekine kaydırılmaaı mec 
çiliği masalcılıktan çıkarıp bir Bal.kanlardak" harekat, bir yan buriyetlerinden ileri gelınemek-ı -
ilim, bir fen olmak tiz.ere kabul tedir: 
ve (Ebulfaruk tarihi) sahibi Cephe treniştir, aradan çok 
merhum Murad Beyin yaptığı vakit geçmemiştir, muharebeye 
gibi tarikten (siyaset ve mede- tutuşan ve yorgun kuvvetlerin 
niyet itibarile hikmeti asliyesi- dinlenmeye de ihtiy.açlan var-

dan şarkta hazırlıklar yapan 
büyült ordwıun, Avrupanın he-
DÜZ hikiı:ıı iyet temin edilemi-
yen cenubu gar ki kıyılarında 
emniyet maksadiyle ::yçıhmftı. 

nin \aharrisine teşebbüs) eden chr. Ancak, Budyenninin t.. 
bir adamdır. Bunu eserinin ba- •vvur ettiği gibi, su tqumaaı 
şında ya7.dığı başlangıçtan an- ameliyesi, Alman taarruzunu 
lıyoruz. Naima tarihini yazmak güçle§tirebilirse de, bu mınta· 
için muntazam bir plin yapmı9 kadaki kuvvetlerhı dJğer Iilzum 
ve ayni amanda diğer tarihçi- görünen ımı.tıarebe sahneleri-
lere de yol gösterecek değişms ne yol1anmalarma. da. imkln 
usul vuedıerek güzel bir den verir. Tek cet>henln tlç mOhlm 
vemWJtir. Omm fikrince bir ta- mmtakasmdaki harültm tab-
ribçi fU cihetlere dikkat etmeli- si& edilen lmnetlerJe ffasmı va 

Kısa Haberler 

* Şehrlmln gelen tftaddefw -
Son aünlerde aebrimize çay, 4 ton 
Jtala7, çivi, çelik çenber, biaiklel 
ıelmiitlr·. 

~at Kilrakabe ~ ba 
evaYa da uıual k.lr badlSl kDJa-l - Sözünde sadık olmak, vor. N'ıtekim, palde de tnki-

Sokakta aç bulduğu çocuğu alıp 
J>eslemiı fakat çocuk kendisinin 

eıyalarını çalıp kaçmış 

1& Yllflllda Mahmut adında bir 
çocuk, eetealertla it bulmak mak· 
•dile f9hrimlze gelmlf, fakat it 
butamatl'lıftır. Sami .adıRda bir 
doktor, aç kalınca kendl•lne acı· 
•lf ve yanına almıftır. 

Mahmut doktorun ayak itlerini 
bir11y kadar gördükten eonra, bir 
gece sabaha karıı doktor uyurken 
ocı ... na glrmlt ve &•minin batı 

altına koydu6u para çantasını, kol 
eaatlnl, altın zınclrlerlnl çalarak 

kaçmıftır. 

Mahmut bunları sattıktan sonra 
Burdura gltmlt. yakalanmamııtır. 
AlllCllk it tltm unutulmak Uzere 

iken çcıcuk geçenlerde tekrar I•· 
taabula .. tmtt ve evvelki gUn 
81rkecide ıl«>l .. rken doktor tara· 
fnıun elrUlerek polise tesnm. e
dllmlftlr. 

MalMltıtdadıadakl 900Ulun mu· 
lleke11t ... ne dOn UçUncli aulh ceza 
.. ltkaM ... nde bllflaliMıftır. Ken· 
ıılt.6 He beraber Katına adında bir 
-lkOrcl, Ahmet adıact. bir bak 
.... Repd aclıacla bir eln ..... a ma• 
lcillllli ve S.Uh adın.S. da bir kah 
Wlll btnallk oaah bilerek utla al· 

maktan •uçlu idi, 
Katına Mahmuddan doktorun 

m1ınlkür taıomını 125 kurufll, kah 
veci Salth kol ııaatinl 2 lıraya, 

bakkal Ahmet dolma kalenılnl 25 
kurup utın afmıı ve makınlat 

Retad da •loara çakma§ını lddıa· 

•ına gtire çocuk tarafından hedıye 
olarak zorla almak mecburlyetın
de kalmıftır. 

Mahkemeye davacı olarak gelen 
doktor mallarından bir kı•mını oe· 
rl aldı6ı için dava11ndan vaz geç· 
mitti. Mahmud da •uçunu tama· 
men kabul ederek: 

- Doktor, demlplr. Bana ayda 
ao lira verecek, elbise yaptıracak, 
ve mektebe yazdıracaktı. Fakat 
hiç birisini yapmadı. Ben de bun· 
ları çalarak kaçmak mecburiyetin· 
ile kaldım..ıt 

Diler suçlutar da bu malların 

hır•ızlık olduiunu bllmedlklerlnl 
ve bunun için utın almakta mah· 
nr ttlf'm._lklerlnl slylemlflerdlr. 
Neticede mahkeme. MahmlHlun 
Muhakemeal11l11 .. yrı mevkuf ce
reyanına karar vr8Nk .. hldler 
için muhakemeyi talik etnılfllr. 

bakılırsa mesele mühim. 

: 
Enstitü çalışacak. uğra 

başkalarının dimağından g 
leri ö~rrenmek için belki 
bir ilet de keşfedecek. O 
man artık "diplomatlık,, 

, leği namiyle bir şey kalmıy 
: İki sefir karşılıklı geçtiklerı 

man, karşılıklı ne kadar .ı 
1 çaksalar birbirlerinin a.<Jıl 
mımi düşüncelerini anlay 
lar. ~a vaş yavaş füct 
kadar taammüm edcrc.;e, y 
sız yaşamağa mecbur olan 
yanın hali nice olacak? 
bunu Amerikalı düşü 
çünkü "bu iki dünyanın 
yetleri biısbütün a1Tıdır!., 

1 işin en güç taraf 1, o zamall 
enstitüyü teşkil edecek 
bin "yüksek dimağlı,, yı 
makta. 

Hikaye malümdur: 
Adamın biri harbe ~ 

bir savaş esnasında kaf 
bir ok saplanmış. Yaralıyı 
davi eden doktor: 

- Oku çıkarmak lizım. 
kat çıkarırsam adamcağıl 
hnı kaybeder! demiş .. 

Yaralı gözünü açmıt: 
- Cıkar, doktor çıkar. 

ten aklım olmadığı iç.in 
kaybedecek değilim. Hiç 
ola harbe gil'er mi idim 'l dir: zlyetin Jıeaketi de iat:il.llq edi-ı 

caldır. 
(8onu uyfa 3 •Utun 1 da) saflar kaydedllmekteair. '-________________________ , .. ULUN.&ır 
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-( K-O-L_~~( G AF HABE J'li'm_H e ... r_s_a _h a_h .. i 
Üç şehir daha \ranın cevabı~ 

) 
Karaden izde Atman ~ukları: ~v:~~~A:0 ~ Anudane çarpışma 

ı;.;; nı ~min ecli)Ordum. ~ekli dcği§cn gözüyle h.ıyreti j "evam erıı•yor I' 

~~r her fikrimi sCı~lemek hak- bımak edecek surette ~iizüme U U 
IA1!lll malik lsa dım a ·tı. Devam ettim: 

,, zaptolundu bekleniyor 
Asker ailelerine 
vardım için yenr 

donanması ve bir hatır~ 
A imanlar, "Nilfolayef,,. 

tezgahlarında in§a halin .. 
b O Y , bunların (Bai tarafı Birinci sayfada) 
.hır lay dalk \rukla aselisten - Tabii, dedim.. Bıı zahmet vograd, Starayarussa, Gome1 
1 a.ret _olduğunu soy erdim. v~ ~asraf boşun.ı. iht;yar e- ve Odesa istıkametlerinde anu· 2i!:e1: P el , ~~ey ~alidesini ~~:rter~ .. bir takım tedki- dane çarpışrnağa devam etmiş
bildırdi. tn~ . tel f?nla değil mi? e uat ıçin yapılıyor lerdir. 
memek · ·tedim.endislııDilfe ~ arun.. • Dalkavukların .. .. d Pazartesi günü 38 A'lman tay 

B fak bir te00ss·· yuz~n e ~- yaresi düşuriılmüştür. Alman tanb 
1 
a:ıa ı:ıusaade edıniz !s- iç ·u • .• .• um d la.,.tı. !şın hava kuvvetlerinin sah günkü 

u a ıneyım dedım "'uzunu bilen Dilfika da ·· - tı 27 ta Ka.şlar~nı çat'.a.r k s~rdu. ze kanşarak: r 80 zayıa , yyaredir. Kızıl ha-
- Nı ın?. • c-·· h va kuv\etlerinin kayıpları yal-

en
- ·~Up esiz, dedi. Beıum· 8 

- P Şa geliyor da g ç 1 nız tayyaredir. 
_ Gel . .., tı og um hukuk tahsili yap- Leningrad hallcı şehri 

b
.
1
• ~nden n çıkar? .nıış r, mükemmel avukattır. tnrudafaaya dtuıct. edıi'ldi 

ı kıs sızı d · · ı..._~rens hazretleri ken~:sı"ne z n lm k en ıne prc- ut."U aı Moskova, 21 (a.a.) - Reuter 
nıanızı ı e ıçın burada bulun- va tevcih edilen bu ün- ajansından: 

crım vandan ıstifade etti. · · Ev Şimaldeki Sovyet orduları 
S ahı t mez kald m. - et, dedi. seyahatim baş kumandanı maresal Voroşı-

t oııd lın yalnız z~vk içın de2-ildir. Ayn·ı ' f ·1 Le lwıd dıs k d ya ın ho- z ~ ıo ı e ningrad mıııtakası va-
dı h be apı n p sanın gel- d man mesleğime aıt etücller- lisi Zodanof yoldas V• cnl.rin 

r v e 'apıyorum. b ıea· ~· sı ı. ıtıl lı B n çı rak se- B e ıye reisi Papkov tarafın-
fesu ı ~r aş te r"fat ı vazi- - ndenizi bu f'ibi bahisler dan Peningrad mıntakasmdaki 
Yti k pguıınen Mebruk 2'a bü- çok a ka lar eder. Li1tfen bi- bütün Sovyet vatandaşlarını so-

on d ~ raz taI lat Yerir misiniz? du. Bırı çık un e bekliyor _ B h nuna kadar Leningrndı müda-
1'\!nkt - 1 ukukçular için içtimai f d 

d 0erı ·yah k e por biçımi ıncscl erın çok eheınn ı:veti var- aaya avet eden heyecanlı bir 
H. >l:ı otonıohif.en te k· ! ah iki dır:. Zıra insanların hakları içti- beyanname nesretmiştir. Be-
kumıu yoll~d gem. bahçenın maı artlara tabidir. yannamenin metni sudur: 
l r k kapının ~ ~~ r de\ ır ya- Ba langıç fena değildi. Ba- Yoldaşlar, liseliler dfü•man 
J ı b uk aa onunde durdu. kalım "hukukçu prens,, arka _ Leningrada girmeğe çalıŞıyor. 
arab ın °;a~nde gıden siyah sını nasıl getirecekti ? Evlerimizi, fabrikalarımızı, a-
:Ne e n fes ında ko. uyot·du. J tölyelerimizi tahrip etmek is-
tı B k 

c yetıştı Ka . P_rens büyük bir kanun "azı'ı tı'yor o·· · 1 · ız anını b · pıyı aç- b k • . uş.man ınsan arı soy-
lnerd vende b kl \:tıaber mermer ~: ı şlanııı çatarak devam et- mak, masumların kanım dök-

"r b Ld n ot ıyorduk. mek, kendi halindeki halkı öl-
adanı ındı S uz Ya lannda bir - Scra~t. ettiğim y~lerde dürmek ve memleketimizin lıur-
zaın tli hır. şı~~etin v rdıği a- ha~kın çtımaıvatıııı gözden ge- ıiyetini tahrip etmek istiyM. 
l gı.nu duzeltti nklıkla tek göz- ç~rı~oruın. Tedkikatımı bitir - lJCniJ.ıgı-ad düşmi~tir 
hızlı hızJı çıktı · .Mcrdıvenleri dıkten sonra bir takım içtimai • Bu iş olmayacaktır. İşçi inkı-
sık ırak · Dılfikann elini kararlar al cağını. Jabı esnasında memleketimizin 

P. -. B_unu, dedim. Pek bu··yu"'k sa · k"'l li 
ba

- • ııjur valide' d • nayı ve ut r merkezi olmuş 
_ na dondu tek · edı. ~onra ara~ olan memleketinizde ol:ın Lc_r:ıingrad asla dü~man 
gtinu duıctıtti. {:"r tek gözlü- tatb k buyuracak mısınız? c_hne .?uşemez ve düşmiyecek -

- Bu d ki ' ahnde: - Ne gibi? tır. Duşman güzel şehrimize! 
kışı vardı a nı? der gıbi bir ba- ._ Mesela pederiniz prens ayak basamıyacaktır. Biz kendi 

M,ıhı1 jl l\foh~m d paşadan intikal e- ellerimizle Lıeningrad da kuv -
b dan ın n ~~~n bindıği ara - den binleree feddan arazide bin- vetli fabrikalar, atölyeler. dik-
va Ya.va ger bır adam ya- lerce adam çalışıyor. Bunların k~te şayan abideler, bahçeler 
Yordu. merclhcnlen çılı:ı • ya.şa!lla tarzlarına tesir edecek vucude getirdik. Bunlar düsma-

Dılfik'r tedbırler alacak mısınız? Son- nın eline geçmiyecektir. Bu is 
ettı. Prense, beni prezante ra hakiki hlivivetleri size olan asla ~ma.racaktır. Leningrad 

- 2'-evı rnı Fa 
11 

merbutiyetleri neden ibarettir? halkı ılerlıyeu düşmanı ilk defa 
- - 1.f mnun ~ ·· ~u1 noktaları alacağınız tedbir _ olarak püskürtecek değildir. Bu 
-D T.eşelf • rrU.f e~tı~~- er e uzlnşbracak mısınız? sefer de düşmanın aiçakcaı.1.na 

ı ıkar ·· • - Biz:ım çiftliklerimizde fel- projeleri muvaffak olanuyacak 
nına ki ad~~:e~ ı:;ğ~unun Ya- lahlık yapanların hepsi kira- tır. 
gtb1 hıtap etti: ır ahbap cılanm!zdır. Onlara toprakla- Gafil avlaımwyalım 

- Bonjur Meıno! Keyı·rı ., n_mızı ıcarla veririz. Her sene Kızıl ordu şehrin yakmlannı 

k 
- &rb t! Malum b' e_r. kıra lx"'dellerini bize öderler. E- kahramancasına müdafaa et-
ruıacıgerın har h a ız.ım s budur. mektedir. Donanmamız ve tav-

Pu.şa Memo 1 ~aptır... -:- D~mek bu adamların halü yarelcrimiz düşmana darbeler 
bu gaııp ısımr dıye ça-ırılan vakıtlen buna ınüsmttir. indiriyor. Fakat düşmanın sav _ 
laıııtmaga bil 1 1 :1_'cfikıni bana ~ Oııa biz kanşmayız. Günii leti henüz kııılmış değıldir. Düş 
Şınıdı a ık ı e uzum gonnedı. gelın e paramızı isteriz. ma ngayesi Leningradı zaptet _ 
ı~ı ınısu.rç d otonıobild n ınen - Yoksa.... mckten ibaret olan menfur ha-
Onıan ~ c yaklaşmı ardı. - Or sı bize ait <'!eğildir. yırsız projcleı·ini terketmiyecek 

fakat n lfik prezıı.ute tmc.•ililcr - Kefalet ve teminat alma- tir. Gafil avlanmamamız lazım-
- N 1 1 arın b1ı·ı ın : ' dan_ topraklannızı nasıl kiraya dır. Lenin,gradı hürriyetimizi ve 

de: !Uiıl ın Bogos? Diğerbe ·rnnyorsunuz!' çocuklarımızı m\idafaaya hazır 
-- Se - Ke alet ve teminat onla- olmalıyız. 

dıye hıt g 1'V! ıı i ın Kcıcm? rın eşyası ve havva.nlandır Leningrad halkı cephede harp 
Paşanın ndan prens Mahir - O halde bir sene mahsul etmekte olan yoldaslarına im -
adamı tı tn )'etı:ıı 1 eden olmazsa.. j tisal etmeelidirler. ' 
ol<iukt n uc kıratta mahluklar E r · d ı Milis ·mufrezeıer/"teşkil edildi 
~ l tını aıı k .. . -:- • e ımız e d konlurat mu- Kızıl oı·du dı gı dı. .ama guç de- cıbınce hepsini kanı dışarı e- . ~ ya yar m etmek 

B !il r der, eşyalarını, mallarını bay- sılah elde Leningradın müda _ 
alık ngı Ct"\ h"'l şımartbğı \ nlarını zaptedeıiz. fa~sını hazırlamak için yeni 
s le~ r H lik etmek - Sızlanmar.lar mı? mılli milis müfre7,eleri vücude 
hay al t 1d leı ne en lüks gE>tirilmiş olduğunu haber ve • 
d 

n ed..... -Tabii sızlanırlar .. Fakat ren be bu a , etti "" d l \ruklar- 1 yanname müfrezelerin • on ar n sızıltılanna memurla- en cesar tl' k . B go ıle 17 kula .. e ı, en ıymelli işçi ve 
ılti( l a , n.C'rem, Dılfıkiirın rın1' k maz. Zaten biz ~~nevver. Y_?ldaslardan teşek-
l h ) rlere y tar bu teferrli'ıtla uğı·aşmayız ki.. kul etmesı lazım olduğunu ilave 

b.r eder k t ~unu laml rımız yapar .. Va- etmektedir. 
r~d tımızın muntazaman talı- Krdrn1arın ıımzifelcı"i 

lı sütliklerimizın başına l:adınlar oğullarını kocaları-
koydugumuz memurların dira- nı, kardeşlerini ve delikanhla~ı 
ıet n b -ııdır. Me"Cli benim milis mlıfrezelcrine girmeleri i

P..emzi ismindp bir a- çin telkinatta bulunmağa davet 
d • var . On n z manın- edilmi!'ılcrdir. Beyanname şu su 
da fecld l_ar beş misli fıı.zl ile retle hitam buluyor: 
1 ra \ n ı~ordıJ. B"r g ·n ba- Ordu ve milis için fazla mik-
na karşı h rm lık ti; kov- tarda sil' h ve mühimmat imal 
d?JU. ~erine b r ıııı ta- etmek 13.zımdır. Bu, fabriknla -
yın ettım. Bu rtdam ·r cıhra rımız ve atol}elerimizde zafc
~ ı k müs mah c>diyordu . rimizi hazırlıyan herkesin baı:;-

n r n s l nm merha- lıca vazife idir. · 
ın t ed Y r, ta utl rini :yeri- Londra 21 (a .. ) - Dün ak-' 
n tirm · · meşnı bir şam rad~oda bir nutuk söyle -

r t "bi te Rkki ediyordu. :yen Bel ika harbiye ve maliye 
tım kırk bin lngiliz na:rJrı M. Gutt, demi ·tir ki: 

1 
uz bcı bine indi. Sovyctlcr birliği ile harbin 

t ım. Y rine gene ilk yedi haftasında Almanyanm 
b~a· . 1 "nci s ne 1ı: )ıpları, bir buçuk milyon as-

So M ı çıktı. ker, 8.000 top ve 6.000 tayya -
emo d k rı tı · redir. 

- D - . adama " usu Remzi kıyak Almanya, mağlubiyete doıYru 
- Y'Urekl \n~~de böyle taş yaklaşmaktadır. Yalnız İııgiliz 

_ Re g nn dim. ve Sovyet bombardıman tayya-
li bi IXızinin. ba releri, Alınanyada felaket saç -

n lira te.ı:n· na_ sene de el- makla kalmıyacaklar, fakat tcs 
kendisine de ı.n ettikten başka bit edilen günde, lngiltere kıta 
temin etti~ın.ia~fij beş bin lira Avrupasına sel 11alinde asker -
kat aldırmıyorum. Yorum. Fa- ler, toplar ve tanklar çıkaracak 
Bu beş bin lira ben· Bana ne? ve şehirlerinin bombardımanı 
çıkmıyor M un cebiınden neticesinde dehşet içinde kalan 

Prens Mabi; p ve tahakkümleri altındaki mem 
çulugunun ne d aŞanın hukuk- Jelcetlerin kinini müdrik bulu
anlaınıştun. emek olduğunu nan Almanlar. 191'8 de olduğu 
M~iaşa h3;:Zretleri, dedim.. gibi, liderlerine ve kendiilerine 
yumuşak senevı varidatınız 

0 
imanlarını kaybedeceklerdir. 

ınanında 1g1e~murunuzun za- Benzin .ttalışı 
bin lir ~ ~~1 _g:ibi otuz beş . (Başı 1 inci sayfnd:a) 
ıni idi~ Beşo a 1?1 ~ızı idare etmez yetı tarafından dağıtılacaktır. 
· · · . bin lira fazla almak V 'kal b 

bı~ın Renızı dediğiniz herifin esı ar ugün taksi otoono-
ırçok zavallıya kan kust ' ibil sahiP.lerine.' Yaı:1n da kamyon 

mrunna mü.sa.ade bu ur - vtire.otobus sahıplerıne verilecek_ 
nız daha insani . Yu.rmasa. -
buluıunU§ o1ınaz hır harekette Vesikalarını almıyanlara, pa-

:ımsınız? zar sabahından itibaren benz.iıı 
(.4.r~ var) verihniyecektir. 

Bertin, 21 (a.a.) - Alman Londra, 21 (a.a.) - Radyoda 
orduları bas kumandanlığının verilen bir habere nazaran sa-
fevkaliide tebliği: lahiyetli mahfiller, !ran h~. 

Gomel'in şimalindo yapılan metinin yakında tngiUF 
muharebe neticesinde, Sovyet- yet müşterek notamıra. vereceği 
ler ağır bir mağliibiyete uğra - cevaba ıntizar etmektedirler. 
mışlardır. l'i piyade fırkası, 1 Daily Tclegraph garetesi, 
~otoı:ıu fırka, 2 zırhlı f1rka, 5J İran hakkında l:>aşmakalesinde 
suvan fırkası, 2 hava livası kıs- şöyle yazıyor: 
ınen mağlup edilmiş, imha olun Vakit kalmamı tır. Teşeb -
m!lş ~ya esir alınmıştır. Eli· büslerimize memnuniyet verici 
mıze :.t 8..000 esir, 144 tank, 700 bir cevabın verilmesi için ısrar 
top ve ~ zırhlı tren geçmiştir. etmemiz llzım gelir. Gerek tra-
V ç şehirle bir Um.an zaptedildi nın menfaati, gerek kendi men~ 

Bedin, 21 (a.a.) - Alman faatimiz bakımından harekete 
orduları baş kumandanlığının geçmek zaruridir. f'uriye ve 
tebliği: Irakta karşıladığımız kaı-gasa-

kaynaklar 
J\,nkara., 21 (Hususi) - Yeni 

bir kararname ile 2'256 sayılı 
kanunla gümrük resmine mun
zam belediye hissesine yüzde 50 
ve şehir hudutlan haricinde 
mu yyen tarifeli bilfunum nakil 
vasıtalarının birinci ve ikinci 
mevki biletlerine yüzde 3 zam 
yapılarak asker ailelerine yar
dıına tahsis edilmesi karar .. 
laştıı t!Illıştır. 

Pariste 6 bin yahudi 
tevkif ediıdi Ccnubi Ukraynada S. S. te- lıkların Iranda tekcrürüne mü -

sekkülleri Dnieperin mansabın- saa.de edemeyiz. lran istiklaline 
da Kerson limanını ve endüstri tevcih edilen tehdidin ortadan 
sehrini almışlardır. kalkması lüzumu hususunda ıs- Londra, 21 (a.a.) - Havas 
Duşmanın iatı çok ağır- rar edebilmemiz için yakın şar.k bildiriyor: 

dır. Esir mikt n 4.000 e ve iğ- taki vaziyetimiz kafi derecede Dün sabah Parisin 11 inci 
tinam edilen top miktarı 848 e kuV\retlidir. mıntakasında bir baskın y~ 
çıkmıstır. Tahranın cevabı derhal gel - pılmış ve 6.000 musevi tevkif 
İlmen göfü ile Peipus gölü a- mediği veya bu ctvap memnu- edilmiştir. 

ra.sında kuvvetle tahkim edil- niyet verici addedilmediği tak- Baskın Alman ve Fransız po
miş olan ve düşman tarafından dirde, İngıliz hükfuneti, 'aziye- Usleri tarafından ve yeraltı 
şıddetlc müdafaa edilmiş bnlu- ti aydınlatmak üzere lazım ge- şimendiferinin bütün mahreçle
nan bir mevzi günlerce süren len tedbirleri almalıdır. Sabu - ri kapatılmak suretile yapıl -
fevkalade şiddetli harekattan mızın sonuna gelmiş bulunuyo- mıştır. 
sonra yarılmıştır. Navgprod, Gafenco diptomatik lsticvab edilmek üzere tevkif 
Kıngiaep ve Narvo şehirleri .is- cdilr.ı.iş muscvilerin yaşı 17 - 50 
gal edilmiştir. Kıtalarımız mu- hizmetten çekildi arasındadır. 
zafferane ilerlemeğe devam edi- Bükreş, 21 (a.a.) - D. N. B.: Düşman lehine faaliyette bu-
yorlar. Neşredilen bir kararnameye lunmuş olan 2 Parislı musevi 

iki aylık S01Jyct zayiıa.tı gör:e, Rumanyanın Moskovada· kurşuna dizilmi tir. Bu muse-
çok biiyiik ki elçisi vazifesini ifa etmiş o- viler Alman kuvvetleri aleyhine 

Berlin, 21 (a..a.) _ İki ay lan M. Gafenco, diplomatik hiz bir komünist tezahurüne iştirak 
zarfında Almanlar 600 ila 800 metlerden çekilmiştir. etmislerdir. ~--~·-==~~ıİ!_lı!!~~~!!!!!!!!!!!!!!"!'ll! ~vv~ 
kilometre ilerilemişlerdir. Bugü olmuştur. 
ne kadar 14000 tank, 14000 top Bir Sovyet Kolordıl kunwndai<ı 
ve 11-000 den fazla tayyare im- esir 
ha veya iğtinam edilmiştir. A-ı Berlin. 21 (a.a.) - D. N. B. : 
iman esir miktarı bir milyon 18 Ağustos sabahı Dnieperin 
200 bini aşmıştır. garp sahılinde bir çok Sovyet 

SO Rus gemi.si batınld:ı subayı esir alınınıstır. Bunlar 
Berlin, 21 Ca.a.) - D. N. B.: arasında Sovyet .zırhlı kolordu
Alman kumandanlığı, Sov - sunun kumr,:ıdanı general Soko

yetleri üç yerde :Ounkerque va- lof ağır yaralı olarak bulun -
ziyeti karşısında bırakmıştır: J maktadır. 

Reval'de, La.doga gölünde ve I Sovyet ordusu.nutı dertte üçü. 
Odesada. harp harici cdil:miş 

Reva..l etrafındaki Alman çen Sofya, 21 (a.a.) - Ofi: 
beri gitgide daralmaktadır. Öy Sofyanın iyi malumat alnıak-
le ki Sovyetler, ancak Alman ve ta olan ma.ha.filin Alman - Rus 
Fin donanması tarafıııdan kar- harbi hakkmdaki mütaleası şu 
şıla.nacakları Finlandiya körfe- merkezdedir: 
zine kaçabilirler. Sovyet ordusunun dörtte Uçü 

Ladoga golii civarında, Sov- saffı harp haricine çıkarılmış
yetler, şimal kıyısından, cenub tır. 
kıyısına knçmağa teı;cbbüı:; et- Bu mahafil di,yor ki: lki ay 
mişler, fakat kiiçük saııdalları- devam eden muharebeden sonra 
n1 o kadar yüklemişlerdir ki, Rus erkanıharbiyes.nın muha -
binlerce a84er boğulmuştur. Gö samat ihtimahni göze alarak vil 
lün cenub kıyısında.ki tren nat-

1 
cude getirmiş olduğu iki yüz 

tnıa doğru firara muvaffak ol- fırkadan salim olarak ancak 
mamıştır. 20 - 30 fırka kalmıııtır. 

r ın, (a..a. - . N. B. : Odesadaki 8.fet, en büyük' Be l" 21 ) D 
nisbet eri bulmuştur. Alman Son beş gün zarfında, sark 
hava kuvvetleri 170.000 t-Onila- cephesinde bava muhaıebele -
tadan fazla hacimde 30 kadar rinde veya yerde 1.31. 56. 90. 
gemi batırnuştır. Alman hava 108 ve 114 olmak üzere ceman 
kuvvetleri, Odesada muhasara 529 Sovyet tayyaresi tahrib c
edilen Sovyetlerin ı.<:ıradeniz dilmiştir. Alınanlar ayni müd
yolile kaçm:ılarıun ve hat p mal- det zarfında ancak 14 tayyare 
zemclerini kurtarmalarına mfı.ni kaybetmislerdir. -
TDrk hava kurumu 
başkanının beyana ı 

(Baş taı afı 1 inci .<ta11fada) 
ifa etmek volundadır. Geçen 
yıl gazeteci arkadaşlar, fnij -
nünde kanadlanmak, ucm k 
aşkı ıle toplanmış bmden fazla 
Tilrk çocuğu ile kaı. ı.Jastılar. 
Bu yıl ayni lnonü kampı iki 
misli genci bağ'n a ba mış, H 
va Kurumu da bu suretle iki 
binden fazla gence emek Yer
mek bahtiyarlığına kavuşmuş
tur. 

Ptıra.5ii~IüJ!ii01üz inkişaf 
e.diyor 

Yine bu mimasebaten isifa
d_e ederek ve bir ırrı f tmek
sırin sunu da t barüz ett·rmcli
~ im ki, Hava Kurumunun pa
~ ütçilldk b kımındaıı mesai
sı. kendisind n istenmi ol n _ 
~~ çok üstün. bir derecede 
ınkişaf etmckteclır. 

en büyük fahr Ye gururu duy
maktadır. 

Büyüklerimizin Hava Kuru
muna karşı gösterdikleri bu 
itimad ve alakaya lfı.yık olmak 
bizim için kat'i bir borçtur. 

!Bu işi ne'.\..- malo: ursa olsun 
başaracağız 

Bütün dünyayı tam men 
sarmak istidadı ile her gün bir 
az daha . ddetini arttıran bu 
harpte, <.kır dünya şartlarına 
rağmen büvük bir halk hare -
keti halinde bu isleri neye mal 
olursa olsun. mutlaka truıak -
kuk mecburiyetimiz açıktır. 

'.l' ' ' rec"lik her şe~ dir 

Tarihten bir yaprak 
(Baş tarafı 2 inci sayfada) 1 

batıl sözler ve uydurma riva
yetler yazmamak. Bır işin ha
kikatini bilmiyorsa bilenlerden 
sorup anladıktan soura yazmak. 

11 - Halkın lisanında sayi 
olan lakıl'dılara kulak asmayıp 1 
vak'alann doğrusunu tahakkuk 
için doğru sözlü ı icalden sorup 
anlamak. 

Naima bundan şikayetçidir: 
Çünkü ''beynelavam şüyu bul
muş bıı makule türrelıatı ger
çek zannedip tefakküd eyleme
den nakledip yazanlar her asır
da kati çok bulunul'!,, diynr. 

Ill - "Z ptoluııacak umur, 
lıavadisi kevniyenin ne kısmın· 
dan ise yalnız nakil ve hikayet 
ile iktifa olunrna.yıp kıssadan 
hisse alınacak köşele.rde deka
yiki nn.fia dercolun, Zira bu 
makule havadisi sade yazmak
ta çendan faide yoktur. Bel· 
ki her zamanın muktazayi hali 
ve ı icali asrın meslek ve meali 
ahvali, 'e nizam - ı . miilk - ü 
mealde imalı fikri ıne§\ eretlc
ri ve mahasal netayic - i - mel
huzat ve reviyyetleri ve ada 
tarafite mukatcl 'c mütar ke
de muhtar - ı - vaktolan mas
la.hatları ve husul - i - zafer ve
ya lühfıkı zarara mr cddi olan 
esbab ve melleri... ilh ... ., 

IV - Tara(girlık etmiyerek 
methedilmeğe seza olanları me
dih, :tenkid edilıneğe ryık o1an
ları tenkid eylemek ve doğru 
sözd n ayrılmamak. 

V - Müskill ibare ve karışık 
ısbliı.h kulfanınnmak. Kolayca 
okunacAk 1:.2.birat ihti\ ar etmek. 

r\aima açık~. ö~ ~ sö lüyor: 
'Kamusa muhtaç lugut ve mlin 
ş:iyane izaf etler, ıstıllihlu, tari
he yakışmaz.,, 

VI - E..c,,erini 'ukuabi. temas 
eden g.. 1 fıkrnJ a süslemek. 

Büyük m .. veITih bu çi iği 
u 1 in çel'ÇC' i d ha ice 
çıkmadığını eseril ısbat etmis
tir ve bundan dola ıdır ki asrı
nın k cfr bılcu dra.zamlan o
nu him ye etm · ve çalışına
ğa tcŞ\ 'k etmi ~erdir. 

de ele geçirdikleri Sovyet harn 
gemilerini ikmal ederek bunlar~ 
dan bir filo vücuda getirecek~ 
!ermiş. 

. Bu haberi okuyunca ke.f mdn 
1>~ ~~aralı Cihan Harbino 
aıt eskı bır hatıra. canlandı: 
1918 yılında. Rusya o .zaman~ 
k~dar h~ harpte bulı.ınduğu 
duşm.anlariyle münferit müsu.
leha .müzakerelerine girişmi~ 
bulunuyordu. İmparatorluk 
Almanyasının muzaffer ordu ... 
lnn. Ç~lık Rus) asının Kara
dcnız Jımanlarını ele P"cçırmiş
lerdı: Bu arada Sadrazam nı r
hum Said Halim Prujanın istifa-
~ı. şayiaları de\ eran etmekte 
ıdL ~ ~mana kadar hiçb r ga
zetec~yı kabul edip beyanat 
':ermış olmamak gibi gazeteci
lık bakımından menfi bir şôlı
ret sahibi olan prens sadrazam 
matbaaya telefon ederek bir 
muhbır gönderilmesini istemiş 
bu vazüe de bana n:~ı ilmısti. ' 

Hiç bir gazetecinin mazhar 
olm3:d~ğı bir şerefe na.diyetin 
verdıgı çocukça bir seYiııcle 
köprüye indim. Boğa.?.a hareket 
eden ilk vapura ıtla}arak sad
razanım Yenıkoydeki valısının 
yolunu tuttum. Meste...an e • ık 
genç bir gazeteci sıf'at yie za
manın müteazzım, ıner strn pe-
rest ve an'ane dtl~küm~ dra
zaznından sorulm k il7ere bir 
sual listesi hazırlamıştım. Su
allerin arasında Rusyaıun Ka
radenizde Alınanların elıne e
sir dü en harp gemilerinden bir 
kısmının, harpte batan Osman 
lı harp gemilerim teliifı ıçm, 

O~anlı imı> ratorluğu bahri
yesıııe <I vredileceii'ine dair de
dik du eklinde ağızlarda dola
şan kuvveUı bir şayı nın de
recei isabetini tahkik de var
dı. 

Yalıva vardım, alt ka. ta.ki 
çok veniş merasim salon uda 
pencere önündeki er an mınde: 
rinde oturan sndrazamın h,1-
zuııma kabul edildim. Merhum 
toy aazetcciyi iltifatla ka.n:ıla· 
dı, karşısındaki hıkemleye o
turttu. Aıtık o söylüyor, ben 
bır kelimcyı bil kaçırmanııya. 
çalışarak harıl harıl not ahyor
duın. 

Paşa ru·kasuu dEnıze na7.ır 
pcncere_v clôıımü. ot ru.r 'rdu. 
Ben karşısında )er a mı u:du
ğwndan yüzünı delli.te mtlte
veccihti. 

Brr fırsatını dü.şlirüo asll me
rak cttJğinı suali sordum: 

- Paşı:ını, Alman1a.nn c1ıııe 
a-eçen dti man geıuilcrinden Os
manlı b -ıvesine haııg: gemı
ler d vredılccek ·. T uLfen ızah 
buyunn musunuz? 

Meılıum, ıya muvaff.tkı-
vetlcı ındcn b rısi saydığı bu 
me u tema tnn nıemnun kal
nıış ol k ki, yiizuude gcnııı 
bir tebes ··m belir rek: 

- Multe.fiklenmizlıı clme ge
çen gemiler, torpido muhı "p
lerind n, bir de b tmış "ken 
düşmanın ç karın ta ir ı..t ğf 
'\ e donanmalarına ilhak le
dikleri biz.un "M cldivP kru -
örümüzdcn ib e tir. Bun rm 

h p inin bize ı de! rmi temine 
muvaffak oldum, buyurd . 

Pasa tam b•ı sö 1 ri · yler
ken ··ndcıind Alı nya impa
ratorluk ba.hıiy m buyuk 
bir ı :rp bandıı ası <l gala nan 
iıç bacalı sabık bır düşrn n muh-
ribi kend~ alnnt ya koyuver
m1. , Bogazdan gıya tam 
l olla miyordu. H yrelte acılan 
gözlerim bu yabancı tekn ye 
f la müddet takılıp kalinı o
lacak ki muhatabım başını çe-
" ıı erek gözlerimin mıhlandı
ğı noktay o da baktı '\ie b" ~ 
ev\•elki beyanat ve temin tın 
bu fi'li tel,zibi karnı ınd du
daklarındaki gururlu tebessüm 
siliniverdı idi. 

A. C. SARAÇOGLU 
Yetistirdig·mız paraşütçü _ 

lerin ayrı ayrı ferdler halinde 
veva tonlu olarak hiçbir mem
leketinkinden geri olınııdıkla _ 
nnı, bilakis bır çok noktalar • 
da onlardan yliksek lnymette 
olduklarını kuvvetle iddia ede
cek vaziyette bulunuyoruz 
MütM'!lldis m~1ebinde, ha,~-

Bu mevzuu daha i · 'e daha 
geniş tarzlarda işle) er.ek istik
Ifılimizin, toprak bütünllio"ıi -
ı:ıuzun, can ve mal ma unfu -
gunun daha cok kuvvetli bir 
tayyareciliğe malildyet artına 
b ğlı bulunduıfunu tebaı üz et
tirmek mecburiyeti önündeyiz. 
sanıvorum. 

Hadiselerin ortaya attığı açık 
h~kikatleri uzun uzadıya ted
kıke çalışmak bo tur. Tayyare
cilik herşey olmustur. Ve bu, bu 
~e~~e~i~ halkını, gnzetecili
J?'lllI, ılerıyı görenlerini daha 
hızlı ve hareketli olmağa zor -
lamaktadır. 

N ima üslüb e le · e cok 
ebemmly t \ erdiğıni ' " ..... Şa
rih ülmenar Mehmet F.Jendi nam 
Mollanın m ıdumu yine ulema
dan Ah.."llet Efendi nam kimes
nc üslfılıu acib ü bir tarih 
tertibine mübaşeret e p .... , saz 
leril ikmarne memur ol gu 
tarihi t nkidden c ·nmemiştri. 

Nalına yazdığı esere k disi- ı A D y o ı 
ni takdir eden Amcazade Hü -
sey·n Paşaya bir !fiikran nişa- :..,----------

lık krsnıı ıaçdı:rnr 
Muhterem Başvekilimizin 

yüksek tasvipleriyle hava ens
titümüzün ihtiyaç gösterdiği 
mühendisleri yetiştiımek w.e
rc Yüksek Mühendis Mekte _ 
binde ve Teknik Okulda hava
cılık şubeleri açılınasının ka
rarla.~ malUnıdur. Hava Ku 
runıu, bUvük ba.şvekilimizin 
"hava eııvJ.üsti'ünizin her ba
kımından müstakil bir hale u
iaştırmak., gayesini tahakkuk 
volunda vazife almış ohnakla 

~~ 

Vefat 
Maçka cczah nesi sahibi Feyzi 

Cin ile Fıkrı Cın'in babı:ıları Kıbr ıı 

Mehmet Vehbi Cin, dUn k lb sektc
s ndcn vefat ctmıştir. Ögle n mazı 
bugun T~-ikiye cmnlınde kılındık
tan sonra Ferikoyunde aılc ı,abris-

tanına defnt'dılecektir. Tanrıdan 1 
rahmet dil~iz. l 

n~~~8:t,k~ fil liüooJin fi hula- 1 22 Ağustos 1941 1 
sat - ı - ahbarül - hafikın.,, ün- 7.30 Program 1 18.40 llilzık 

vanını vermiştir. 7 .33 
Fakat görülüyor ki zaman 7 .45 

büyük müverrihin ıstılah ve 8.00 
tetabu'u izafat aleybdarhğında 8.30 
haklı olduğunu gösteriyor. 
Naimanın eserinin ismi tum- 12.30 

turaklı tabirlerin arasında kay- 12.83 
bolmuş ''c unutulmuştur. Bugün l!H5 
herkes eski Türk nesrinin sahe- 13.00 
serine sadece ''Naima tarihi,, ıs.ıs 
diyor. 

Me?.an maliim olmayan Nai
mayn bundan (muhalled) bir 
taş dikilir mi? 

ULUNAY 

18.00 
18.0S 
11.80 

:Muzık 

Haberler 
Muı.ık 

E\in saati 

* Program 
~rkıl r 
Haberler 
şarl,, r 
Mütlk 

* Program 
l\ılurlk 

Serbest 
to dakika 

19.00 Konusnu 
19.15 M tik 
19.30 H herler 
19.45 Muzık 

20.15 R dyo 
gazetesi 

20.45 Muzık 
21.00 

21.10 
2n.OO 
22.30 
22.45 
r.l.!i! 

• 



YENi 

BİR HAKIKA T! 
8ABAR 

Say1n mDtterilerimizin 
nazarı dikkatine : HAZRETi YUS HERGElECI IBRAHIM 1 iLE GÜZELLER GÜZELi ZÜLEYHA Vazan: M. Sami Karayer 

Hergeleci, hasmının mildafa- '!'osunun bu paça kasnak oyu-
asını ters girişlerile bozuyor, iki nundan kurtulmasına imkan 
de birde kapıyor, altına alıp yoktu.Ya, pes etmesi lazımdı, 
bastırıyordu. Tosun, bin müş - yahut da sırtüstü yıkılması. 

Yazan : Muharrem Zeki KORGUNAL 

külitla hasmının elinden kur- Hergeleci hasmını astıktan 
ıuluyor, ayağa kalkıyordu. sonra bir an bekledi. Belki pes 

"' Pırlantalı v• elmaalr aam11 demak bir keltm• ile S 1 N G E R 8 A A T l demektir. ÇUnkO: 

Hergeleci, güreşi bindirdikçe eder diyordu. Tosun ise daha 
bindirmişti. Tosunun iki tarafa h8.la kurtulacağım diye çırpı

Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru Alem olnn SINGER saatlerinde toplanmışbr. 
Buİıun itin saat "aıaoatınız zaman, tereddüdsilz SING E'~ taati almalısuuz, Ve saatin üzerindeki SINGER 
markasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz lfız.undır. 

sallandığı görülüyordu. Has- nıyordu. 
mının leşleştiğini sezen Herge- Hergeleci, hasmının pes ebnek 
leci, ikide birde çırpınıyora ne- ta.raftaA olmadığını görünce 

Modayı takib eden her asrı kadın için kıymetli taşlarile ve nefis işlemesile hakikaten nazarı dikkati cel
beden böyle bir harikulAde SINGER saatine aahip olmak AdetA bir saadettir. 

SINGER Saati m~~::, g~:-~~ka~~., Hediyeliktir -eeJi naralar atıyordu savurdu. Tosun, sırtUstil se!e-
- Hayda Tosun be!. rek yenilmişti. 
- Hayda maşallah be!.. Güreş tam dört buçult saat No. 82. A. Elm11lı ve 11 PIRLANTALI &00 URA, EMSALLERi GiBi 15 SENE QARANTILIDIR. 
- Hayda kardeşim be!.. üzerine bitti. Tosun, fevkalade ' 
'Güreş başlıyah tam dört saat mahcun olarak yerden kalktı. 

olmuştu. Ezineli, ve Filibeli ha-! Oyun terbivesini bozmadı. Her

Dlkkaı: Sfnger saatleri tstanbuld!ı yalnız Eminönü merlcezindeki mağazamızda satılır - ıstanbulda &\!Demiz 
yoktur. Adrea: SINGER SAAT Mağazaları, lltanbul, EmlnönO No. 8 

sımlarını maP.llıb ederek bir kö~ geleciyc sokularak elini öptü. I ......... = ..,.._....._ ...... -.l 
şeye çekilmiş Hergeleci ile To- 1 Ne de olsa ustası idi. 1 y• 1 1 d • 
sunu bekliyorlardı. Ezineli ile Fakat Tosunun gözleri dol-· ıyo ODSe erSI 
Filibeli Hergelccinin güreşini muştu: . Her<>'~leci, pişkin deli-! BiR TORK BAYAN METO-
dikkatle takip ediyorlardı. Onu kanlı ıdı. Hıç ~zn;ı.adı. o da DlK OLARAK VtYOLONSEL 
çok usta bulmuşlardı. Aynı za- Tos~n~ alnından c;>PtU. ) DERSt VERMEKTEDİR. 1STEK-
mıanda da ters bir glireşçi... Lakın Hergelecı dayanama. - )LtLERtN YENi SABAH 1DARE 

Tcsun, güreşin dördüncü sa- dı. Meydandan .. ayn!ırken To- - ( ŞEFLlCtNE MOJµCAATLARI. 
atini bulduğu için dişini sıkı - suna şunları soyledı: l 
yordu. Daha yanm saat bir sa- - Tosun, 1stanuldn. da gü-/ .......,...._..........._.......,.., · • ..-... 
~t dayanacak olursa muhakkak rcşi öğrenememişsin? 1 1 
berabere bıraktırırlarriı. Tosun, ses çıkarmamıştı. Her Askerlik isleri 

Deli Hafız, yine sabırsızlan - geleci, sözlerine şunları da ilave _ 
mağa başlamıstı. Giireşi bera - etti: 
bere bırakacaklar diye korku- - Bir daha benim karşıma 
yordu. Elinden gelse çırağına çıkma!. 
bağıracaktı Güreş bitmişti. Fakat Her -

- İbram vakit geçiyor çabuk gelecinin söylediklerini de kim-
ol !. se işitmemişti. O, usuletleı söy-

Hergele<:i de işi biliyordu. Jeınişti • 
Vaktin darlığının farkında idi. Tosun, mahcup olmuştu. Mey 
Fakat. Tosunun Anadolu inadı dana çıktığına, çıkacağına piş
tutmuştu. Canını dişine takını.,. 'ı man olmuştu. Istanbullular o-, 
eski ustasına yenilmemek için nunla alay ediyorlardı: 
çabalıyordu. _ Tosun, gene yedin kün-

Giircoflin dört buçuk saatine teyi be!.. b j 

Fatih Askerlik ıubeainden: ı 
1 - Yedek subay hakKın a malik 

lise mezunu ve tam enlıyetnameıı 

olarak askerliklerine karar verilen
ler l Eyllıl 941 gününde okulda bu
lundurulmak üzere sevkedilecekler-
dir. 

2 - Bu şeraiti haiz olanların sevk 
muameleleri yapılmak üzere 25 A
ğustos 941 gününde şubeye mıira-

caaUarı. 

doğru Hergeleci, hasmı bir ters O da cevap veriyordu: I 
girisle topladı. - Siz çıkın da atın künteyi maddesi mucibince bekaya muame-
Tosunwı zaten duracak hali gör~m ?.. lesi yapılacağı ilan olunur. 

3 - lşbu ilan davetiye makamına 
kaim olduğundan müracaat etmlyen 
lcr hakkında askeri kanununun 89. 

klllmamıştı. Hergeleci kapar Başaltuıa Ezineli, Filibeli, * 
kapmaz kendini alta .attı. Bu Tosun, Çatalcalı Ahmet kal- Fatih Aakerlik ıubealnden: 
sefer Tosunun hali yamandı. mışlardı. Bu dört hasım a - 337 doğumlulann yoklama müd-

Hergch•d, çok hırslanmıştı. rasında güıreşler devam ede- deti .Ağustos nihayetinde sona ere
Güreşi bir i.n evvel bitirmek •cekti.. İ cektir. 337 doğumlular ve bu doğum 
için çırpınıyordu. O derece hırs- Cazgır, -meydant. çıbrak lularla muameleye tAbi olanlar bu 
lı idi ki, a.e&.biyetinden dişleri ~ çağırdı: zaman zarfında yoklamalarını yap
ni.n g1eırtısı dıpndan işitiliyor- -Başa giire§ecekler meyda- tırmadıkları takdirqe yoklama ka-
du. na gelsin!. çağı muamelesine maruz kalacakları 

Hergeleci, hasmını can hav - Cazgır. ba§pehlivanları mey- ilfın olunur. 
leilt! tutmuştu. Amansız bir i<: dana çağırdıktan sonra da: * 
kazık gecirdi. Tosum. <:ekerek - Başaltına kalanlar da ka- aeyojilu Yerli Aakerllk tubesln· 
hamam bohçası gibi önüne al- zan dibine gelsin. den: 
dı. Dedi. 337 doğumlular ve bu doğumlu-

Tosun, sürünüyordu artık... Başaltına gtireşeceklerin gU- larla muameleye tabi olup da kısa 
Kf'ndlsini jstediği gibi müdafaa reşleri ayırt olmak lizım geli- hizmete ayrılan tam ehliyetnameli
ooemiyordu. Deli Hafız, <;ırağı- ·•ordu. Hergeleci, oldukça yol' wıe şimdiye kada; muhtelif esbab 
nın bir şeyler yapacağını anla- gundu. ~neli, Filibeli yöFgun dolayısile sevkleri geriye kalmış tam 
ıoıştı. deı'?"illetdi. Hamınlarını kolay • ehliyetnameliler 25/8/1941 tarihinde 

Da.yanamadı, bağırdı. cacık mağlüp etmişlerdi. Yedek Subay okuluna sevkolunmak 
- Hayda İbram!.. Çatalcalı Ahmet, Ezineli ye üzere derhal şubeye müracaatları 
Ustasının iri sesini işiden Filibeliye nazaran yan pehli- llfln olunur. 

Herı:!eleciye haber y,elmi~ti. Der vandı. O da başaltının seneler -
hal iki elini de paçaya atarak denberi kalmış tortularından 
~~_l!_asnak _ ~erd~di. ( ArknM var J 

At Yarışlarında 
yedinci hafta 

At yanşlannın vcdinci haf
ta koşulan pazar gUnü Velie
fendi koşu mahollinde yapıla
cal<tır. Geçen hafatlarda oldu
ğu gibi bu oazarki koşulara da 
fru. at kaydedilmiştir. Bilhas
sa !]imdiye kadar hiç koşu ka
zaın.ıamış ikı yaşında.ki Ingıliz 
tay.arı arasındaki satış koşu
su enteresandır. 

Ko;;ıuların programını veri
yoruz: 

ı.ı. inci lrnşu (Handikap) : 

DördÜllcti koşu ( Cent.ilmen 
koşusu ): · 

Uç ve daha vukarı yaştaki 
saf kan ınPiliz at ve kısraklan
na mahsus ikramiyesi 300 lira. 
Mesafe 2400 metredir. 

Yarışa iştirak edecek hay
vanlar: 

1 - Komüsaj (Dr. Seferof) 
Siklet: 72. 2 - Dand" (Hasan 
Alakuıı) Siklet: 72. 3 - Karan
fil (A. Ataman) Siklet: 66 
4 - Gonca (A. Ataman) Sıklet: 

* Beye>Alu Yeril Aakerllk ıubesln· 

den: 
337 doğumlular ve bu doğumlu

larla muameleye tabi olanların yok
lamaları 29/8/ 941 de hitama erece
ğinden nahiyeler için tayin edilen 
günler nazarı dikkate ahnmıyarak 
yoklamasını yaptırmıyanların hemen 
ayın tek günlerinde şubeye müra
caatları ilAn olunur. 

* KadıklSy Yerli Aakerllk ıubHin· 
den: 

Askerliğine karar verilmiş olan 
337 do~mlu ve bu doğumlularla 

muamele gören kısa kizmetli tam eh 
llyetnameliler l Eylül 941 de Yedek 
Subay okulunda bulunmak üzere 
28/8/1941 tarihinde sevkcdilecek-
!erdir. 

Bu gibi tam ehliyetnameyt haiz 
eratın mezkür gıinde şubeye müra
caatları, bu ilflnın davetiye yerine 
kaim olduğu ve müracaat ctmiyen
ler hakkında As. mlikellefiyeti ka
nununun 89 uncu maddesine gön· 
kanun1 takibat yapılacaiı ilfın olu-

Üç yaşında saf kan Arap er
kek \ e ..ıı.;.ı taylara mahsus ik
t u. , > c.;ı ;.;.;,.ıJ lıra, mesafesi 
ı,oo mt trc. 

Siklet: 59. ' 
62,5. 5 - Roj (Kara Osman) 

1 

nur. 

Beşinci koşu: •MUSEVi LiSESi• 
Yan. a ıştirak edecek atlar: 
1 - Ta.rzan (F. Vural) sik -
. "8 -· 2 Melıl:e (P. Halim) 

s ldet: 60. 3 - Giılv,eç (F. At
le) Sıt~ı..t: vG. 4 - Kuruş <Ş. 
ı~r ... ıı ~hklet: 4~.iJ Su -ı 
le) l <;. B rtl-cem) ~ıı<let: 46. 

ikim o('i frn::;u : 
Dürt 'o dd.lıa ynkan ynsta 

ve kazançl:m vekfınu 1000 li
rayı dolclunnıyun yerli ya11rn 
': ı İngiliz at ve kısraklarına 
ıı1ulı ın.. lkraJUAyCSi 255 l~ra 
ı., fesi !GOO 111clre. 

Yarı :ı ılitirfı.k cJc1.:ck n tlar: 
1 --. Ce:.ur ( Jlt Ata.can). 

Siklc t: 60. 2 -· Neriman (Hü
seyir. Kum) Siklet 56,5. 3 -
Cemılc \M. Gilmüş). 3iklct: 
56.5. 

Dört ve daha. yukarı yaştaki 
saf kan arap at ve kısraklarına 
mahsustur. İkramiyesi 190 li:. 
rn. Mesafesi 1800 metredir. 1 
Yanşa iştirak edecek hay -

vanlar: 
1 - Bora (Rifat Baysal) 

Siklet: 68. 2 - Işık ( M. Temiz 
er) Siklet: 62. 3 - Sevim 
(M. Turgut). Siklet: 60. 4 -
Simri (İ Küçük) Siklet: 56. 

5 - Tomurcuk (P. Gunclny) 
·Siklet: 55. 6 - Tuna (Hakkı 

J<.,ekçe). Siklet: 53. 7 - Kısmet 
(Muzaffer) Siklet 52. 8 - Yıl-, 
dırım (B. l5il) Siklet 50. 9 -Bu 
dak (A. Ertunkan) Siklet: 48. 

İLAN 
Adana Birinci icra Memurluğun· 

t~çlincii koşu: dan: 
1kı · .L .ır..c1 aki vcrH c:-nf kan 941/1501 

tnrrıliz c·ı :~ek ve diş; lavlara Adananın Ka.~p Bekir mohnl-
m~h 1 ~ ... r. r lil.ııll\ie~,i 100 li-ı lesinde iken mdi ıkan t [ıhı 
ra .. rc~i 1 WO nıetrcdir. meçhul Mu t.ıra oğlu ket· stcci 

Yaıı~a. iştirak ectec: atlar: hına l ',c 
1 - Cenoım; (Asım Çırpan) Adana sulh birinci hukuk ınahke-

Sik et 56. 2 -- Yavuz IK. '. ı- mc lm.n 16/7/941 tnrihlı ılJımıle ls-: 
kıJ n:ız). siklct 56 3 ,,,.. Sat'On mnil Hakkı öznnlıya bordu bulun
(Y·m s Ün) Stkl~ ~1.3. ~ - dugunuz mnsarine bırlıkte (143) 
Parrl. n (Fahri Allı) Siklet: ' lira ve il:ın mn~ranarmı ilfının neş-
50.!5. 5 - Bomba (::>. Kara Os rindcn itibaren bir ay iclndl' ödl'
nuın) Sıki<!t: 50. 1 ıncdiğiniz takdirde cebri icraya ve 

Beyoğlu Kumbaracı yokuıu 

Tel: 41384 
iLK, ORTA ve LiSE kısımları

nı haiz olan MUSEVi LiSESi, 
18/3/1941 tarihinden itibaren 
her gün saat 9 dan 16 yn k:ıdar 
talebe kayıt \ c kabuhıne başlo
mı tır. E.ıki tulcbenin de dcrsle
ı in başlamasını beklemiyerck 
kayıt tecdidi içın mümkun oldu
gu kadar istical etmeleri tnv ye 
\C rica olunur. Hayatını kendi 
kuvvetiyle kazanmıya hazırlan
mak istiyenlerin bu gayelerıni 
temin etmelerini istihdaf eden 
Musevi Lis 1, Ma:.ırif Vekaleti
nin re. mi liseler için tanzim et
tiğ:ı d rs programını aynen tat
bik etmekle beraber, bilhas.sa 
ı.•ransızcanın tcdrisıne ehemmiyet 
vermek suretiyle herkcsce teslim 
olun:ın büyük rnuvaffakiyeller 
kaznnın 1 stı r. 

1kn:nl imtihanları 25/8/1041 
den 2/9/1941 re kadar yapıln't'a" 

~ından bu husustaki programın 

m"ktt"P ldarcsınden öğrenilmesi
ni alfık darlara tavslyc·edt:im. 

Musevi Lisesi ~urii 

gereken kanuni muameleye baıılana
eağı icra emri mıtkamına kaim ol
mak üzere ilAnen teblii olunur. 

\ İLE 

~ ; .. '\. 

.. 
ÖGLE VE SABAH, 

' ' 
·Her yemekten sonra (iinde ii'ç defa muntazan•anJ 

dişlerinizi hrçalayuuz. 

Oç büyük muvaffakıyet ---.. 
l - tstanbuldn en iyi 8 A Z 1 

KRİSTAL 
de! dinliye<:eksiniz. 

t - En iyi okuyan bayanlar (KRiSTAL) dedir. 
3 - Değerli san'atkar 

1 

Müzeyyen Senar 
Dinleyklıerin ruhuna gençlik veriyor 

Telefon: 40099 
Dün gece MÜZEYYE N SENAR,a gittim Meta gencl~l. 

IJniverslte Rektllrlüğilnden 
Edebiyat FakUlteiinde Turk edebiyatı taribJ, Türkiye tarihi ve Tıb Fa

kültesinde sinir ve 'üroloji d~entlikleri açıktır. Namzetlerin 24 Birinciteşrln 
Cuma günü yab:ıncı dil imtihanı ve ı7inci İkindteşrin Salı günü esas imti
hanları yapılacaktır. Doçentlik ımtihan tallmatnamesi hiJkmuİlce tezlerin 14 
tkindteşrinde verilmiş olrnası lAz.ımdır. isteklılerin aıhhat raporu, beş fo
toğraf, nüfus tezkeresi ve rımt huviyeUerini gôsteren fişlerile cfişler tedris 
işleri kalemin<k>n isten«ektir.> il Biriııcıteşrin 941 tarıhine kadar Rek" 
törlüğe müracaatları. (7267) 

Yüllsek öğretmen ollulu 
nİiülüı liJğünden 

·.rauı münasebetile memleketine gitmiş bulunan talebelerimizden i)lmal 
1mtlhanı olanların 22 Ağustostan itlQ~ren okula dönebil~ekleri ilAn olunur. 

(7~2ı) 

111'1••••• L egli - Nehari - Kız - Erlcelc ----.... 

Şişli Terakki Lisesi 
1 - Yuva, tık, Orta ve Lise sınıflarına her gün talebe kaydına devam 
edilmektedir. 
2 - Eski talebenin 5 Eylule kadar kayıtlarını yenilemeleri 
bildirilir. 

Tarifname gonderilir. Tel: 80547 

lüzumu 

lstanbul Na/la müdürlüğilnden: 
9/9/1941 Salı gümi saat 15 de 1stanbulda Nafia Mudurlüğu eksiltme 

komisyonu odasında (2877.34) lıra keşif bedelli Çatalca Orta Okul binası 
tamiratı açık eksiltmeye konulmu~tur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İşleri genel, hususi ve fenni şartname
leri proje, keşif, hulAsasiyle buna miıteferri diğer evrak dairesinde gö
riılebilir. 

Muvakkat teminat (216) liradır. 1 
İsteklilerin en az bir tnohhutte ( 1500) liralık bu i:;e benzer iş yaptığına , 

dair idarelerinden almış olduğu vcsıkalarn istinaden lstanbul vilayetine 
müracaatla eksiltme tarihinden tatil gunleri hnri~ c3> gun evvel alınmış 
ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikaları ile gelmeleri. (7299) 

2 
Leyli 

Erkek Yeni Kolej Nehari 
Kaz 

lik - Orta - Lise ·l'aksbnde Sıraseniler 86 

Miidurü: Sabık Şlfli Terakki DlrektlSr!l M. All Hatmet Kırca 
Hu ;u iyctlcri: Yabancı dıller O{,'retimine ehemmiyet vermek, talebesi
nin sıhhat ve in:dbntile ynkından alakadar olmaktır. Dersleıe 25 Eylul
de başlanncaktır. Eski talebenin kaydlarını Ağu,,tos sonuna kndnr W••••••• yenilemeleri lazımdır. Tel: 41159 

1 İstanbul Belediyesi İlanları. - - -- -
Kerestl:!Cılerde kôin merkez halinde 1 numaralı yazıhane bir sene müd

detle kirayrı verılınck ti.zere temdıden acık arttırmaya konulmuştur. Yıllık 
kira bedeli muhammeni 370 lira \-C ilk teminatı 27 lir:ı 75 kuruştur. Şart
namesi Zabıt ve Muamelat Mıidurlugü kalem nde gorulebilir. İhale 2/9/941 
salı gunu sııat 14 de Daımi F..nciımendc yapılacaktır. Tnliplcrin ilk tl'minat 
makbuz veyn mektupları ve şartnaıne mucibince ibrazı lazım gelen vesika
larılc ıhalP gunu muayyen saatte Daimi Encumende bulunmaları, (7371) 

Valuf menba suları işletme 
:nıüdürlüğiinden . 

Dizel motorile çalışan Tasdelcndeki su imlfı tesisatını işlctmeğe mukte
dir askcrlıklC! alakası olmayan bir makinist alınacaktır. Ehliyetine göre 
nuımi ıı;ekscn liraya kadar_ til"ret \ t'rılt>cektir. JkomctgAhı dairece teınin 
olunacaktır. 

.'.fallplcrin Çembf:l"litaşta VnkıOor Baş Mudürlüğü binasında idaremize 
mlırocaatıaı:ı, ~7293) 

Sahibi: A. Cemaleddln SaraçoOlu Neşriyat Müdürü: Maclt Çetin 
Basıldığı yer: (H. Bekir GUraoylar ve A. Cemaleddln 8araçe>Alu matbaaaı) 

- Çabuk dönüşümüzün se
beplerinden birisi de budur ya 1 
melik! 

Yusuf, anlamamış gibi sor
du: 

- Ne demek istiyorsun kah
raman! 

- Geçen sefer ödediğimiz za
hire bedelini memleketimize va
nnca bir çuvalın içinde bulduk. 
Onu 'en kısa. zamanda iade et
mek vazifemizdi. 

- Dürüstlüğilnüzüıı hayra • 
nıyım. Belki bir yanlışlık olmuş 
tur. Fakat o, sizin kısmetiniz
miş. Kısmetinizi size helal edi
yorum. Buyurun keseyi! 

Yusuf, son cümleyi öyle ami
rane söylemişti ki Roben, itaat 
edip keseyi geri almağa mecbur 
oldu. Sonra Bünyaminin kula
ğına fısıldadı: 

- Babamızın Mısır Sultanı
na hediye ettiği amameyi kcn -
disine ver. 

Bünyamin, kardeşlerinden 
ayrıldı. Ilir kaç adım ileri gitti. 
Yuı5ufun önünde hafif ı;c eğilip ı 
doğruldu ve dedesi İbrahim 
aleyhisselamın amarnesini u:tat
tı: 

- Ya melik! dedi. Biz, Ya· 
kup peygamberin oğullanyız. 
Dedemi~ lbrahim aleyhissela· 
mırı yadigfm olan ~u amam~yi, ! 
babamız namına, sıze armagan 
ediyoruz. l{abul buyurmanı~ı ! 
rica ederiz. 1 

Hazreti Yusuf. peygaınool'iik 1 
alameti olan amameyi aldı. üı, ' 
defa öptü. Gözlerine sürdi'i. Bürı 11 

yaminin şahsında hepsine bir -
den hitap ederek: 

- Ey peygamber oğulları, 
dedi. Babanızın armağanı be · ! 
nim için tekmil .Mısır hazinele- ı 
rinden daha kıymetlidir. Oııu. ~ 
en mukaddes bir şeyi·muhafa:1.a 
eder gibi muhafaza edeceğiıiı. ı 
Kalbimi fetbettini~, sizi tebrik 1 

ederim! ı 
Yakup oğulları afallayıp kal

mışlardı. Koca Mısır Sultanı, 
bu küçük hediyeden niçjn o de
rece müteh&usis clıııuştu? Yok
sa onun manevi kıyınf!tini ve 
delalet ettiği mauayı biliyor l 
muydu? O sırada hatırlanna 
bir mesele daha gelmUşti: 

O amame, aııcak pey gam her 
ol~uş veya peygamber olacak 
bir zata verilebili ı-di. Acaba ih
tiyar ha.balan Yakup. Mısır 
Sultawnın Peygamberlil(ini mi 
kabul ediyordu? Bu takdirde, 
peygamberlik, Beni İsrailin e-ı 
linden gitmiş olmaz ~y<lı? Hep 
si de kafalarını harekete getir-t 
mi§ler, bu suallecin cevaplar,uu 
bulmağa çalı9ıyorlaniı. ı 

Hazreti Yusuf, 
.kendisini tanıtmağa 
miiti. Bunun için de 
kardeşlerinden ayı 
geliyordu. Onlar am 
lesini düşünürlerken 
BUnyaınini nasıl ayıra 
di41Unilyordu. Nihayet 
şüphelendinniyecek 
bir çare buldu. Hayra! 
Jarını Bünyaminin 
ayırmıyarak: 

- Ey Yakup oğu 
söze başladı. Siz, Mısı 
ve uğur getirici inı> 
Memleketimizde kaldı 
detçe ben;n aziz misat 
lacaksınız. 

Ne yazık ki 
arada tutamıyac;ağım. 
mın misafir odaları ık 
liktir. İkişer ikişer bi 
yerleşeceksiniz. Küçük 
şiniz yalnız ka,lıyor. O 
arkadaşlık edeceğim . 
gunluğunuzu çıkardık 
zahircnizi alıp gidersi 
nı1.ın şu amameyi gön 
gösterdiği yakınlık 
ebedi bır dostluk k 
Zahire anbarları, emri 
eledir. Şuııu da biliniz 
dan soııra Mısır diy 
zin ı·uranız geçmiyecel& 

On kardeşin cevap v 
vakit bırakmadan hus 
tibatla dışarıya işaret 
di. İçeri giren kapıcıl 
lfıhh muhafızlara emir 

- · Bu babayiğitleri i 
şer misafir odalarına 
rin. Bütün ihtiyaçlarıJJI 
c iiı'. Canlarından emiO 
rı için muhafazalanndl 
l•tmeyin! 

Emri alanlar, aldı 
derhal yerine getirdil 
deşi götüı·üp misafir 
yerlc.~tirdiler. Büny 
sufun yu.nında kaim 
yaşını k<·ıwiiz etmiş 
yiğit olmasına rağmen 
';:OCuk ruhu taşımakta.il 
mamışlı. ÇiinkU ba 
nından ayrılıpta etraf• 
miş. hayatın ağır şa 
de bucalamıştı. Bundall 
k~şlerindı:-n ayrıl 
çok mUtf"l(>.ssirtli. Ncr~ 
ya.ııaml\y1p ağhyacakU. 

Riinyaminin bu m 
lindeıı kalbi . yaralanaJl 
ta.hanımın edemedi: 

- Ben senin ka 
beyin Yusufum ! 

Diyerek kollarını a 
yamin gizli bir kuvvet 
dan itilmiş gibi ken 
sufun kolları arasında 

(Ar 

/stanbul Gümrükleri 
Ba.~miidü ·lüğünıren 

31/7/941 günlü Son Telgraf 7/8/ ;141 Yeni Sabah 14/8/1941 
vadis gazetelerinde açık eksılln1e Ue mübayaa edileceği i!An 
metre 80 santim lacivert kwna~ın talip zuhur etmediğinden ih 
mamış ve pazarlıkla alınmasına karar Yerilm'ştir. Taliplerin ı/9 
saat onda Başmüdürlük satın alma komisyonuna müracaaUarı. 
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