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Kazanılması 
lazım olan 
muharebe 
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fALMAN -RUS 1 

HARBi 
Moskova bildiriyor 
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Şehrimize gele 
Başvekil dün akşa ...... f 
Ankaraya döndü ı 

lngiltere oe Amerika 
lrrgiliz adalarında oe At
/antik denizinde mağlup edi 
lemez. /ngiltere, istilii al
tındaki Avrupa toprakların
da, bu topraklar üzerinde 
yaşayan kavimlerin kalb. 
/erinde ve ruhlarında mağ-

l~iıp edilebilir. 

Hüse~in Cahid YALÇIN 

Sovyet 
mukabil 
taarruzu 
başladı 

Ruslar bütün 
A 

merika Hariciye müste-
şarının müstakbel dünya cephel de h .. hakkındaki teklifinin Al- ı er n u 

nıanya tarafından şiddetle red- ·ı 
dedi!mesinden sonrn diplomatik cuma geçtı er 

Baltık denizinde 
yeni harekat oldu 

Milli Şef B;şvekili Floryal 
'köşklerinde kabul buyurduİ 

lstanbul : 29. a. a. i 
Yalovada istirahat et- !~ 
mekte o 1 a n Başvekil 
Doktor Refik Saydam 
bu sabah lstanbula gel 
miş, doğruca Florya'ya 
giderek reisicümhuru
muz tarafından kabul 
edilmiştir. 

Başvekil ö ğ 1 eden 

ınücadelede Almanyaya teret
tüp eden bir iş henüz ifa edil
memiş bir halde duruyor ve na
sıl ıfa edileceğini görmek me
rak uyandırıyor. Vakıa Ameri
ka hariciye müsteşarı Sumner 
Welles A!manyaya hitaben res- Moskova, 29 (a.a.) _ Sovyet ltı 

Şark cephesinde bir tank narbi ni gösteftn remsill resiııı sonra vilayeti, örfi ida 
r ~ re ve istanbul komu-lDi bır teklif yapmamıştı. O yal- istihbarat dairesinin 28 temmuz __J 

ıuz irad-ettiği bir nutukta 1914 - akşam tebliği: 
18 harbi neticesinde kararlaşan 28 temmuz günü Jutalarımız 1 H A R p VA Z • Y ET • 
su:h şartlarının haksızlığından Smolensk ve Zitomir istikamet - 1 1 
ve tashihe muhtaç bulunduğun- lerınde muharebeye devam et- i """Iİı".,.. .... ____ ,.... ___ ..._....,,......,...., ___ ,,,..,,__..._1.-.. 

f. ALMAN - R ~ S tanlıklarını ziyaret ede 
L_ İ rek saat 19 da eksp- , 

.HARB resle A~k~raya hare- i( 1 
dan bahsetmiş ve sonunda da mışlerclir. Bu istikametlerdeki 
müstakil Avrupanın hangi esas- düşman taarruzu kıtalanmı
lar üzerinde kurulması icap ede- zın azmi ve mukavemeti karşı
Ceği hakkında mütaleıuııru sında kırılmıştır. Bazı ınınta
Böyleın:işti. Fakat zahiren Ame- kalarda Jutalarıınız mukabil 
rikada bir merasimde mahdut taarruzlara geçmiş ve düşmana 
bir Amerikan kütlesine hitaben ağır zayiat verdirmişlerdir. 
!!Öylenmiş olan bu sözler haki- Cephenin diğer istikamet ve! 
katte bir büyük dünya anlaş- ıruntal<alarında kayda değer biç 
lnasına ve harbe nihayet veril- bir mühim muharebe olmamış
ınesme doğru bizleri götürebil- tır. 
inek imkanını baizdiler. Alıman- Hava kuvvetlerimiz kara 
Ya, Amerika Hariciye ı_n~te- kuvvetleriınlzle işbirliği yapa -
!lannın beyanatını s~net ıltihaz rak düşmanın büyük tecemmü
llderek ınüstakOO,! .. dunya hak - !erine ve hava meydanlarına 
lnnda ileri sürdugu esRı>ları ya ' karşı harekatta bulunmuş-( 
aYnen. ya bazı l<ayd~ §artlar tur. 
'ie tabirlerle kabul etmış g6rUn- Tetkik:ıi neticesinde 26 tem
ııe icli, diplomasi bakımından muzda 109 Alman tayyaresinin 
lnahirane bir mukabelede bulun- düşürüldüğü anlaşılmıştır. Bi
llıuş olurdu. Çünkü bunu yapar (Sonu .. yfa 3 ıutun 5 de) 1 

Hindiçiniye 
40000 

Smolensk harbi 
~~~~~~~·-~~~~~~ 

Alman - Rus harbinde bir dö
nüm noktası teşkil edebilir 

1 

YAZAN: 

Emekli General Kemal Koçer ( 

Sınırlarda nisbetle ufak 
kuvvetler arasında cereyan e - ı 

den muharebeler, iki yıldanlı<'ri 
zihinlere dehşet salan yıldınm 1 

Almanya 
yeni bir sulh 

harbinin çok daha büyük bir 
ölçüde Leningrad, Moskova ve 
Kiye! istikametlerinde de tatbik 

(Sonu sayfa 2 ıUtun 3 de) 

Berlın bildiriyor• 1 ket etmıştır. . • Ba5vekil Dr. REFİK SAYDAM Besa ra b- ................................................. . 
ya işgal 
edildi 

Müttefik kıtalar 
Akkerman şehrini 

zaptettiler 
Bertin 29 (a.a.) -Alman or

duları başkımıandanlığının teb
liği: Sonu ıayfa 3 aUtu n 3 de)) --

Asker Ailelerine 
Yardım Layihası 
Vekaletlere gönderilen layihada 
memur maaşlarının bir kısmının 
kesilmesi ve kazanç vergilerine 
ilaveler yapılması teklif ediliyor 
Ankara, 29 (Hususi) - ker aileleri için memurlardan 

. , biliye Vekaletince asker ailele- ve müstah.deminden ınaaşlan
rine yardım için yeni bir layiha nın yüz.de muayyen bir kısmı • 

...-_ ,, huzırlanmış ve ınütaleaları a- nın kesilmesi ve serbest meslek 

• ,. • - wı dirilmiştir. Yakında Meclise bir kısmı derecesinde tahsilat 

da. sulha ve anlaşmıya doı;nı e- 1 
llaıılı bir adım atılmazsa mes'u
h:v.et artık A1manyaya terettüp 1 
edemezdi. Çünkü Almanya bir 
hiısnü niyet eseri göstermiş ve 
here milletin hayat hakkını ve 
istıklalini tanımak esasına müs
tenıt bir yeni ~ünya nızaın.ma 
lıarşı hıc;. bır itirazı olnıadıgını 
lııbat etmiş olacaktı. Halbuki 
.\Jmanya Suınner _Welleıı'in be
Yanatını gayet şedit ve muhak
lı.ir bir lisanla reddettı. Ve har. 
bin devamı mes'uliyetini üzerine 
alınıs oldu. Alman diplomasisi 
~Üph~siz ki bu vaziyetin manevi 
bakıımdan nahoş ve Almanya 
i~in teveccüh celbetmekten u
~ oldui!unu takclir e<focektir. 

Japon aske- taarruzu 
ri çıkarıldı yapacakmış 

-~ .. ~'° 1 lınnıak üzere Vekaletlere bil- erbabından k«:&1mç vergisinin 

_ Eevkedilecektir. Layihada as- yapılınası düşilnülüyor. 

c.,;I - • F 
v .' lzmır uarına 

Japon kabinesi 
dün mühim bir 
toplantı yaptı 

l3inaenaı:'yh dünya efkarı u- Tokyo, 29 (a.a.) - D.N.B.: 
ltıunuyesi. nazarında. harbi ister Ba.wekil prens Konoye de dahil 
~e sulh ve adalet uzenne hır oldunğu halde bütün nQ.Zlrların 
Yeni nizamı kabul etmez mevki- hazır bulundukları bueiinkü ka
de kalm'anıaJ< için ne hedefe bine toplantısı esnasında mali 
dogru yürtidüğünü yüksek ve 

1 
ye nazırı M. Ogura ile ticaret 

ebedi ıne<lenıyet prensıp_ı bakı-, ve sanayi nazın Amiral Sakon
llıından boş görünecek hır t.arz- ji, japon alacaklarının İngiltere 
da bildırmek mecburıyetinde ve Birleşik Amerika tarafın -
lıaldığını ctüşünecektır. dan bloke edilmesinin japonya 

e Vakıa Alınan devlet adamları için doğurduğu neticeleri izah 
Şimdiye kadar sulh gayeleri e~ıniş ve japonyanın aldığı mi
hakkında bazı beyanatta bulun- sılleme tedbirlerini zikretmiş •

1 dular. Fakat bunl~r muhtelif !erdir. 
tarzda tefsir edilmege kabiliyet- . Japon hariciye nazın da İn
li olan mücerred, umumi ve gılız ve Amerika tedbirlerinin 
llıübhem tabirlerle vuku bulmuş. siyasi neticeleri hakkında izahat 
tur. Ortada hakiki ve müşahhas vermiştir • 
tek bir ve•ika varııa o da Al- Hollanda JD1distam, Japonyayıı. 

• 
ıcın 

' 

• gidecekler Eden bütün teklif 
lerin reddedilece· 
ğini tekrar etti 

lngiliz Başvekili
nin yeni nutku 

~~'· Demiryolu tarifelerinde mühim 
·tenzilat yapılması kararlaştırıldı 

Londra, 29 (a.a.) - Bugfü 
Londrada söylemiş olduğu biı 
nutukta hariciye nazın M. Ede• 
ezcümle şöyle demiştir: 

- Hit:lerin Rusyayı ezmek M Ch·---'-''l b' İn""'"" .. . -
için tesbit etliği müddet pro - · unaıu ır .. - paiıışu t.çü kıtasıru tefüş eoerken 

' ~ ~1iiıs~J~::ı~~~~lısovyetler-ı· n ----
bulunacağız. Bize teklif oluna- o r d U 
cak uzlaşma sulbü makul bir b • t k • b • 
itidal ve riyakarlık abidesi ola-' 1 r e z 1 1 

ter/' 1 

listesi caktır. Fakat Hitler ile yapıla
cak herhangi bir sulh, ancak 
kenclisinin münasip göı;,eceği 
müddet için muteber kalacak -
br. 

hazırlanıyor 

Ankara, 29 <Hususi) - lz- j 
mir fuarında memleketin belli l #•--ım• Heı Sabah 
bıı.şlı istasyonlarından her gün 
mutaddan başka bir tren tahrik H ııı. T z.;: 
""ilecektir. l'llt!me azım " 

Alaşehir, Menemen, Bandır- l ~ 
ma, Ankara, Manisa, Konya ve Cl ıguı $0IlU 
Eskişehir istasyonlarından lz
mire gideceklere yüzde 27 nis
betinde tenzilatlı gidiş, dönüş 
biletleri verilecek, dört yaşına 

1 
kadar çocuklardan bilet alınmı
yacakbr. 

Bu harp .:ekl~rin• benzemiyor. 
Bugün çarpıpn )'alnız ord .. lar de-
011 milletlerdir. Cepheden ziyade 
cepheler gerlılnln tehrikede oldu
Ounu öğrenmlyen k•ldı mı?. 

Bu ıartlar içinde mea'-..Jyeti 
yalnız htlkOmct makam>;:.rının 

resmi d•lrelerin de§H, heyeti umu
mlyeaile, bütün mlllC"t•n de pay
laımaıı icap ediyor. Heıaba otu-tnanya, İtalya ve Japonya ara- petrol venniyettk ı 

~ında imzalanmış olan Üçler i Tokyo, 29 (a.a.) - D.N.B.: 
~isakıdır. Bu ise dünyanın . bü- ·--·!•S•on.u~sa;.;;y.;,fa;.,;3..;,;ıu411tu411n.;_;4..;,;d•;.;l __ """'!~(~S~on,;,;u;.,;;;••~Y.;;f•:..;;.3 .;•;;;ü,;,;•u;;;n.6;;,.;;d:;• >:,. 
Yiik devletler arasında taksımi

Bulgaristana Sov· 
yet paraşütçüleri 
indirilmemiş 

Ankara, 29 (Hususi) _ 
Ordu terfi listesi hazırlan
maktadır. Liste, her sene ol
duğu gibi bu sene de 30 A
ğustosta ilan edilecektir. 

Afyon, Karakuyu, Eğirdir, 
Denizli istasyonlarından kalka- 1 

cak trenlerde yüz.de 75 nisbe -
tinde yolculara tenzilat yapıla
cak ve be<j yaşına kadar çocuk
lardan bilet alınmıyacaktır. 

On beş günlük halk ticaret 
biletlerinde yüzde 50 tenzilat 
yapılacaktır. Aylık ticaret bi· 
!etlerinde de yüzde 50 tenzilat 

runca: 
-Nemf' lizıml ... 

~e doğru bir taslaktan baııka kaktır. !Mesela Yunanistan aç
bir şey dcğilclir. Uzakşarkta lıktan ölüyor. Almanyanın doğ
Japonyanın, Avrupada ve Ame- rudan doğruya lutfunu görmüş 
-ikada Almanya ve İtaı:ranın memleketlerin ne dereceye ka -
~e ık ve idare hakkını tevsik et- dar nonnaı hayat şartlan içinde 
llıeı· bütün dünya milletlerini bulunduğunu araşbrmağa da 

8 lıena etrafında toplayabilecek hacet yok. Çünkü hayatuı her 
bir pmjc değildir. ~r~ta alt üst olınuş olduğu 

f Al inkar kabul etmez bir realite-
Alınanyanın !l':e'! aati ye_ - dir. 

lııan diplomasısının hakıkı za
feri Avrupa topraklannı ordu
larıa istila etmekten ziyade Av
l'ııpa ımilletlerinin rica ve mu-

" ~afakatleriyle müttehit, müte-
1, 8arut bir Avrupa cemaati vü
,, t\ıda getirmekte olduğu Alman 
,1 ~iplomasisinin nazarından bit-

labi ka~amaz. Almanya ancak 
hu Avrupa vahdetini tesis ct
~ek suretiyledir ki kcndisi'1i 
''lltün düşman kuvvetlerinin 
larsanııyacağı kadar kuvvetli 

•' ~e emin bir mevkie çıkarabilir. 
"Ugiın Avruparun rahat, err.:n 
~c memnun olmadığı ımuhak - J 

Bu felaketli vaziyeti harbin 
ck.-vamına atfetmek ve insanla· 
ra YR"llma ve ~alışına imkfınını 
vermek için sulhun teessüsünü 
?.e~lrnnek, arabayı beygirlerin 
onune koşmak demektir. Sulh 
t~ssüs ettik~n. sonra dünya 
d~~~c,eek değildir. Dünya dü
ze,dıgı, yahut dtizeleceğine ka
naat geldiği zanısndır ki bu 
harbe hacet kalmıyacak ve sulh 
tablatiyle teka.ıTtir edecektir. 
D'enyaııın dl'l7.elm<>!i ise an· 

Cl!ıt her mcmı..ı..,tte insanların 
m!layyen bir n.W.mı kabul ede
rek çalışınıy:ı. baı$1amalanna ve 

normal hayatın avdet etmiş ol
duğuna inanmalarına bağlıdır. 
Binaenaleyh Almanya işgal, al
tında bulundurduğu bütün Av
rupada bu yeni hayab yarat
mak ve işletmek vazifesi kar
şısında bulunuyor. Şimdiye ka
dar bu yolda atılmış ciddi bir a
dım yoktur. İngiltere ve Ame
ri ka İngiliz adalarında ve At
lantik denizinde mağlup edile
mez. İngiltere, istila altındaki 
A vnıpa topraklarında, bu top
raklar üzerinde yaşayan kavim
lerin kalblerinde ve ruhlarında 
mağlup edilebilir. Bütün mil
letler bir halaskar bekler va
ziyette ıztırap içinde inledik -
çe ve kurtulmak ümicliyle göz
lerini İngiltere ve Amerikaya 
çevirdikçe Alman ordusunun 
vazifesi bitemez. Almanyanın 
kazanmağa mecbur olduğu mu
harebe işte bu sulh muharebe
sidir . 

Hü90~ CaJıid YALÇIN • 

Moskova, 29 (a.a.) - Tasa 
ajansı bildiriyor: 

Bul)!'aristanın Moskova orta 11-----------

elçisi M. Stamenof 15 temmuz
da hariciye komiseri muavini 1 
Vişinskiyi ziyaret ederek 14 tem 
muzda üç Sovyet paraşütçüsü
nün Dobriç şehri civarında 
Bulgar topraklarına indiğini hü
kiımet namına iddia eylemiş-
tir • 

Dahiliye Vekaleti ve 
Emniyet Müdürlüğü 
Şube müdürleri 

Bulgar hariciye umumi kati- K 
bi M. Şişmanof da Sovyetlerin aymakamhklara 
orta elçisine mümasil beyanat- tayin edilecekle 
ta bulunmuştur. , r 

M. Vişinski 27 Temmuzda M. ~ara,. 29 (Hususi) - AJ. 
Stamenofa Sovyet hükfımeti dıgı':!' malumata_ göre Dahiliye 
namına beyan etmiştir ki, Sov- Vek'.iJ~ti ve. Emn!Yet Um~ Mü
yet paraşütçülerinin Bulgaris _ durlugu d~re.lennde daire reisi 
tana verdiği hakkındaki idclia ve şube mudurleri tamamen ge
yapılan derin tahkikat neticesin ~ek tcrfıan, "'erek n~en yeni 
de teeyyüd etmemiştir ve bu ihdas olunan 8<!_ lira. maaşlı 
idclianın hakikate kat'iyen uy- 60 kte~~::!ıamlıga tayın edıl-
gıın olmadığı anlaşılıruştır me • arın yerlerıne ka-

. za kaymalı:amlanndan bazıları 
Sono .. yfa ı oUtun s de)) getirilmektedir. 

yapılacak ve bu aylık bilet
ler, İzmir fuarına gitmek üzere 
yurd dışından gelenlere malı -
sus olacaktır. 
Ayrıca fııara gidecek eşyalar 

için de ywde 50 tenzilat yapı
lacakbr. Tüccarlar, 50 kiloya 
kadar eşyaya para vermiyecek
ler ve bu eşyayı kompartima.ıı -
larında götürebileceklerdir. 

""""' ·vV" ~ 

Sovyet Rusya ile [ 
ticaret 

Şehrimizdeki bazı ithalat ta
cirleri, ithalat piyasamızı ala- ı 
kadar eden b;ı.zı kalem eşyası
nın Sovyet Rusyadan getirtil
mesini temin maksadile şeh
rimizdeki Sovyet ticaret mü- ı 
messilliğine müracaatte bulun
muşlardır. ı 

(Sonu sayfa 3 aütun 4 de) 

- Üstüne vazife dejlldı ki! .. 
-Farkında bile doöildim ... 
Gibi mazeretlerin para etmedi

ğ i m askerlik ve yok~ama kaçaklcrı 
itinde bu kabil adamları, bilerek 
veya bllmlyerek, kullanan müea
aeıe sahiplerinin Divanı Harbi Ör· 
fide çarptırıldıkları ceza pek güzel 
labat eder. 

Dava o kadar esa&lı, o derece 
ehemmlyetlldlr ki en küçü(lümüz· 
den en bUyül)ümüze kadar hepi· 
mizln bu ite dört cUe ıarılman11zı 
icap ettirmektedir. 

Hele yurd müdafaası lflerlnde 
mlllt vahdet me&clelcrinde -ıcrıeme 

llzım» ın ihanetten, tılyar:ettcn 

farkı kalmamıı;t.ır. 

Neme 15zım mı? BllAkls hepi· 
mlze ltzım, hepimizin Usrilmüze 
vazife ve hepimiz her tt)'ln far
kında otacak kadar haaeaı bulun
mamızı icap ettiren nazllr ıaatl>'!r 
yaıamaktayız. 

Teyakkuz, her zaman teyakl-:uz, 
dalma teyakkuz ... 

A. Cemaleddl~ SARAçoeLu 

-



iki 
il • 

1 Sa ' 

İstidatlarını 
karikatürist 

bilmiyenler - Muharrir lmak • 
- Politikacı I.amar:tin - San'at 

rından çı an 'bazı 
ruh · • 

şahsiyetler - Rıza 1'e·,,:ı:.;:1r 

ttaıA mide y.u: ğı bir fİİr ? 
ıve 

• 

İnsanlar kendl kıymet ve nıe- 1 mıyura.lı: yalnız tayin ettirdlli' • ı 
ziyetlerini ekseriya bilmezler YAZAN !eri mesleklerine sartlan ve o-
ellcrin<leki istidadı ihmal eılerek nun hududun<lan harıce <)lkmı-ı 
kuvvet ve kudretlcrinı J>Usl>iltı.in U l yan rler, filim! de yok de-
başka sahalarda göstermek is- I ğil<lir. Mesela Fuat !(Ö!'rillil-
terler. Bunun bfr çok mısaileri- ~ımımım••••••-=•••~' yU başka bir lıü\'iyci altında 
ne tese.düf ediyoruz. Vııı<tiyle tanınıadtk. 
· ı b' k' ltatı ı "' ı .halini okuyanlar, onun siyasi i<>Y e ır \'ll a r arım . .1.a - h mııva.ff0 ln.vet!erine dair tarihi-

b . d d ··ı t b·ı d ayatına kat'iyen alaka gös- " 
nız lZ e cgı garp e ı e en el' mizde bı.r· kayd olmasa gerek-

ti b.. ... b k" ~ik t·· ... tennezler. 1830 Ja aka<lemiyc 
ye şen uyUA ır ~. ıı un~• b tir. Buna mukabı'l memuı•yetlc 
b. ·· tb ld' G ka ul edilmesi, sonra 1831 de • 
ır gun ma aaya ge ı. a.ı.e- bulundugu" m mleketlerı·n, v_ az-

t h . 1 · ~ed· ·t· · mebusan meclisine girmesi e-e sa ıp enne • ıye şeraı ını b dıgı eserler uz" erind• bu .. •·ük· te-
k -~· ·mı· ed k k d • de iyattaki mevkii dolayrniyle • , · euuı ı a ece a ar sana- siri olmu•tur. Finten, Duhteri 
tını tahakküm ettiren büyük ar- olduğu halde buna hiç bir za- ~ 
•:-t· "k t.o d " man vicdanen kail olmamıştır. lilindu, iliı. .... 
...., ın ar n,, un an acaua H.0 kı'kı' hu",.:yelın' ~-n tamıı- 1 

1 b . · k caktı .. Siyasiyatt.a oldukna ehemmi- ·' • = 
nwıı ır resım çı a · "'om- ti men "•.akla•.• n bu .. _"u"k bı'r •aı' -· ...... ı· · · • .,. ye i rol er oynıımak iırtemiP, ~· ·~ • ,, 
nunıya,...,n e uruzı ugu •• uruy•Jr- ., r:un· ı'z de Rıza 'l'e .. fı'ktı'r Bı'r ·~-
d l Ese 1 · · ·1 · hatta bir aralık illU\'akkat hü- - .. .. 
ı.:" r ennı ısrar 1 e, rıca kitlf'r ı·mz••ının u"atun" e '"'-'·on-·ı k d f .. t' · kfımet reisliğinde dahi bulun - ~ ...,...,.. 1 e yapan, ço e a ucre mı pc- un sak. irdı· m~ rifeti,, cum" lesini , 

•;n ldı- h ide taabhüd" .. hın muş iken ed<>bi hayatının yanın- ·~ 
,..,, a gı a unu ~ ı · kovan bu"yu"k u".,tııd h"a' ''Filo-
b . .. .. .. .. t· ı a ~iyası varlığı o kadar soluk , - w 
ır zıırr,an gunu gunune ye ı~ - k adf.. Unvanını ismine terdif e.v-

tiremcycu bu mü.,t.ağni sana't- nlmıştır ki cıık kişi Lii.martin' leınekten "a•..,.enenıez. •-· oo· ı k dili·gı·· d• · in şiirlerini bilirler, f'ı.kat po- • ..., , 
"ar Y e en n en rıcasız, Halbuki ıza 'l'eı:fik doktor-
minnetsiz hır e<ıer yapıp nası 1 !itikada oynadığı Fol' bilnıeııler 
getirir? ve bi!mcğe de lüzum görmezler. dan, filnzoftan. her şeyden cv- ı 

_ Ye..,a Koca san·atkii.r. De- ı Bu zihniyete biztle de tesadüf vcl bir iıllın ve biiyiik bir şair-ı 
mek biz.i unutmadın. edılmiştir. Mesela Emrullah e- dir. İnsanların ruhuna tın 

_ Unutur muyum? Un• ·- fendi yüksok bir alimdi. 1kinci kestirme yoldan gitmesini bilen 
ğımı Alıdillhamıd idaresinin en taz- bir ı;airdir. =.f'1m. isbat için kendım ı;e- yikli devirlerinde o zamanki Son zamanhrda hemen be -

) Darülfünunda "mantık., ismi al- men bütün eserlerinde Mevla -
San'alıkiirın (Karton undan nanın ve "iitu"n °0 rk tasavvu-

b . ·'--~· "'ak t ket' tında felsefe okutım:.~ ve gene.- ·~ " ~ ır r;ey Çuuu ......... r a ce ı· - fonun (monoteızm· ::-~ vahdetı' · · bi-~-- b' t k" • t liı;in kalbinJe hoca olarak bii-
nın ıç ce = ır omar agı ı vu"cud) felsefesı· tebaruz" eder-ıktı yük bir mevki kazanmı~tır. 
c; -· Iııte size bir makale.. Emrullah efendi ilim adamJ ken tıi gençliğinin isyan devir -

_ Mıikale mi? olarak kahnalı idl. Çünkü ilk !erinde hakikat cür'ası aramak 
_ Evet .. Lfıtfen okuyunuz. Ansiklopedi (Muhiti Maarif) nin için :ırkalamıdan koııtuğu muh

tahrir riyasetini üstiine aian telif doktrinlerden mülhem o-
k~fdak. G~ yenazı~ş:n albetış E !arak ısını· 'ne ıla·ve edı'len bu _,..,.,. mrullah efendi hiç şüphe yok 
sütunıınu ferah ferah doldu • ki Maarif Nıızırı Emrıillah e- mahh\sı hiç de yerinden bulmu

rur. 
Canımızı d~e alıp ma

kaleyi okuduk. Evveli ııan'at • 
ki.r fl8aB mevzua bir gerizgah 
hazırlamak iııt.emUı. Fakat ge
niş harikAsı mevzuu inblkten çe
kememiş, boııka mev-.rular do
ğurmııe. onu idıı.re edeyim der
ken her duğ11ra.n mevzu iire
ıııiş, üreyenler türemiş. Böyle- ! 
likJ,. on bir ııayfalık yıızı .t!ÜZ
dcn söze, ·oahiırt.P.n bahi.~c. fikir
dım k . geçerek mükemmel 
bir Ç'>rllll oL.n W}. 

- Kasıl r Jldımna? 
- Ft!lltı değil. fakıı.t. .. 
- r~akat? 
- Evvela çok uzun. Sonra 

.fondiyi ilelebed gölgede bırak-' yoruz. 
mıştır. 1 Rıza Teviik'in şiirin ebedlyeti-

Fazı! Ahmed.in Basra valili- ne dayanarak yazdığı eserlerden 
ğin<len Bağdad valiliğine ak- fars diliyle olan §U iki rlibaisini 
!ini: 

1 

kaydediyorum: 

»ı ourii vücudi hak ki tabi 
Zib · ti - fer vermek için ' didmı 

®vlet • i- B.ıhtu .. ı,.ııuıua Ber çehre _ i . ruşeneş nikabl 
Gltdi Bağda.da fakat "da'd -ü- '1idem 

hnrab - n -~ .. l Ser geşOO ıı&'nm he deşt.1 hesti 

beytiyle ka.yd tlği üleyman f 
Nazif idareciliğinden ve siyasi 
makalelerinden ziyade "Fı
rak - ı - Irak,, ıyle tıınınmıııtır. 

ahll' 
Der ııfk • u - lııııııiret.em 88rii.bl 

dl dem 

Men ôşık - ı - nur - ı - pe.k 
yezı:lan hest.em 

F.z tire~i • i · ııitem girizlln 
bestem 

A.teı;gedıe . i ııühüfte ı!Jinım der 

fENI SABAH 

roKUYUOU 'I 
DiYOR Kİ:I 

iricaret Vekaleti şehrimi· 
ze günde verilen un mik
tarını 50 çuvala çıkardı 

Ticaret ;y ekaleti ııehrimizde
ki fra.cala ihtiyacını nazarı iti· 
bara alarak İsi:anbııla verilen 
gündelik francala unu mıktan
nı 35 çuvaldan 50 çuvala ib
Jıiğ etmiITTir. V ckalet bu hususta 
Toprak Ofisi " üdürlüğüne ıa
z.ıın gelen direktmeri vermiş -
tir. 

Belediye tarafından tutulan 
heıraplara nazaran muhtelif ka
zalarda raporla francala alanla
rın mıktarı her gün tezayüt et
mekteılir. Düne katlar kazalar -
dnki francala raporları mıktarı 
ııu şekilde idi: 
Kadıkö de 2300, Beyoğlundn 

2000, Eıniuiinı.inde 2000, Fatih 
ve Beşiktaş kazalarında 600, 
Sarıyer ve Heybelide 500, Üs
k1idarda 498, Bo.kırköy ve Eyüp 
kazalarında 4.00, Burgaz atla -
.fıında 250, Kınalıda 100 ve Bcy
kuzda 50. 

l hisar • çilerine 
yemek tevzii 

den: 

Tıp Fakültesi duhul 
şartları 

Karllerimlzdenı Ankara Hukuk 

Fakütteei eon sınıf talebesinden 
4446 numaralı Fehmi Alparslan· 
dan bir mektup aldık. K•r"Hmlz 

eivll :Tıbbiyeye gireb11mok maeo· 
elel hakkında bltna... ıunt.rt 

yumak'8dır: 

Yükaek tahell gtimtek, feyizli 
rejtmimlz•n en tabil tcaplarindan 
olarak herkeee bahtedllmi!f bir 
haktır. Fakat tu nokt•yı tebeHür 
etttmek isterim ki istanbul ve 
Ankara muhltınden u:z•k bir il· 
sede, bin bir mü9külita gôğUa 

germek auretlle, tahailini yapan 
.bir kimae için aivil Tıbbiyeye gi
reblimek imkinaız: deracede müa· 
küldür. Çünkü, kabul ,artlarını 

dahi güçlükle ögrcnebilen taşr;;a

daki lise mezunları, müracaat 
aıratuna göre leyri talebe alan ve 
her vcslkanın aslını iatiyen Tıp 

Fakültesine naeıl girebilecekler· 
dir. Bu aureııe ancak 76 leyli ta· 
lebe alaeak olan Tıbbiyeye bütün 
tahsil hayatl•rınca Tıbbiyeye gir· 
metli düfUnenler asla ellerinde 
olmayan bir geç kalmak yU.Z:ünden 
giremiyeeek vaziyette k•lıyorlar. 

Tıbbiye prtlarını zekA .. rtn boy 
ölçiHmeainj tcmtn edecek bir mU· 
aabaka imtihanında muvaffak o· 
Lanalrı alması huausunda yardı -
mınııı rica ederim. 

VE~,! SABAH - Karllmlzin 

inhisarlar Umum Müdürlüğün· 1 

Snyın gazetenizin 28/VTI/941 tn- bu hueı.tadakı noktai naz•rını biz 
rihli nüshasında «Güzel bir teşeb- · de pek doğru buluyor ve bu mek 
büs• başlJJrı altında lnhJ.>ar !abtikn- Uıbu alikadarların dikkta naur· 

1 

laru1da çalışan j;tçllerc bir övün larına arxediyoruz. 
sıcak yemek verilmesi hususunda I'"•----..,;-,_. _____ _,, 
zorluğa te;adüf edildiğine ve bu iş ı• ki ı 
için büt<;t>ye bir milyon !ıra talı.wat yara ama 
konulduğuna dair bir haber intişar 

etmiştir. va kası 
Bu kararın t.eıkikinde her hangi 

bi1· zorluk mevzuu boh.ıı;olmadığt gi-

bi ,.yrııan tah.>ioat ta bir milyon li
ra değildir. Pek yakında hazırlıkla
rın Jkn1ali11i müteakip iş~ilere sıcak 
yeınek verilm~e başlanacaktır. 

Bir garson arkadaşını 
tehlikeli surette yaraladı 

Define 
hikayesi. 

Define bu sefer de R•Js 
mühendisi taratmdan 

1 
aranıcak 

Öğreııdlğimize gore bir mil
yonluk definenin ın-aştırılması -
na tekrar ba.şlanıJacaktır. 

Bundan bir hafta evvel defi
nenin ıµknıasından ümitlerini 
kesen Hayganoş ve Osman 
hafriyata nihayet v rdirmiç -
tir. 1 

Fakat sonradan bu işle ala
kadar Ru~ mühentlisi tekrar 
hafrjyat sahasına giderek tet
kikatta bulunmus \'C definenin 
kazılan yerin caddeye nazır 
kısırun hir buçuk metre ilerisin
de m u h a k k o. k buluna
bileceğini s ö y 1 iye r e k Ma
dam Hayganoı ve Osroanı defi
nenin yeniden araştırılması iqin 
kandırmıştır. Hatta hafriyat 
için sarf olunacak mJ.Brafı bile J 
üzerine almıştır. 

Bugünlerde define arayıcıları 
hafrıyata tekrar baRlanılnıa:u. 
için müsaade almak maksadile 
alakadar makamlara müracaat 
edeccklerdır. 

iKTiSAT 

Depolar aranıyor 

Fiyat miirakabe bürosu me
murları, depolarda gizlenmiş 
manifatura eŞyasını araı;;tırma
ğa bnşlamışlard1r. Bu suretle 
milhim mık'~-ırlarıla gizlenmiı, 
manifatura L-Şya.sı bulunacağı 
ümid edilmektedlr. 

Altın Hyatları 

Son günlerde 27 liraya doğru 
yüksclmeğe yüz tutıın bir Reıııı
diye altınının fiyatı dün bit· -
denbirc düıımU~tlir. Evvelki gün 
26 lira 25 kuruş olan bir Reşıı- ' 
dlye altını. 50 kuruşluk farkla 
dün 25.75 kuruş idi. Altın fl
yatlannın yeniden cfüıımeğe de
vam edeceği tahmin edilmekte
dir. 

lngilizce öğretmenleri 
kursu yarın açılıyor 
Galatasaray lisesinde lngiliz

ce öğretınenleri için açılması. 
takarrür eden kuralar yarından 
itibaren baıılıyacalı:br. 

Şişlide, Panorama bahçesin
de mezecilik yapan sabıkalılar
dan Hikmet ile ayni yerde gar
son Yorgi evvelki gün bir iş 
meselesi yüzünden kavgaya tu- , 
tuşmuşlardır. Kavg,a sonunda 
Hikmet eline ge<;ird\ği bir ek- Mürakabe kursu mezu11· 

Yarın ilk knnferanı> profesör 
Hanley tarafından verilecektir. 

Cuma günü de yine profesör 
Hanley tarafından ilk mektep 
·talebelerine hitap oltmarak bir 
nümune dersi verilecektir. 

mek bıçağı il~ _Y_org.i_:ıin üz.e:ine ları tayin olunuyor 
atılmış kendi.sini sag baca.gın-
dan tehlikeli surette yarala- Ticaret \'ekaleti, 2:l Ha1Jra.n-
ıruştır. da şehrimizde açılan birinci ve 

Çtık. ğır. Daha sonra asıl mevzu 

1 bof[uluyı)I'. 

Merhum l!lıya ~ Kon
ya valili.ğjnde bulunduğu sıra.
da ikide birde ocak ma.<;a&nI 
kapıp meclisi idare iizalarını 
kovaladığını Konyada eskiler -
den dinleaniııtim. 

dil -....:ı:----------------.s

Yorgi hemen Beyoğlu hasta- 14 Temmuzda Aukarada a\-ılan 
hanesine kaldınlıruıo, vak'ayı , ikinci fiyat fürakabe kurnırnu 
müteakip kaçan Hikmet dün bitiren namzodle. rl mürakabt! ı 
yakalanarak adliyeye teslim e- memuru olarak ta,,radaki tc•ki
dihniştir. lata tayin etıınUıtir. ~ehrimiz- · 

Bundan başka Eminönünde deki birinci kursda 15, Ankaıa' 
de bir yaralama vak'ası ohnuş, daki ikinci kursda da bir o ka
esnaflık yapan .lgop oğlu Kar- dar n~d muvaffak olronşsa, 1 
nik komşusu Atan oğlu Arma- yeniden mürakabe teskilatına' 
nakı hıçe.kla.mışbr. Yaralı te- memur edilenlerin adedi 100 e 1 
davi altına alınmış, suçlu yaka- baliğ oluyor demektir. ı 
lanmıştır. Maamafih, bu lıuınısda kat1 

- O-ası övle. . Nedense bir 
iürlil fi!.:ri e.~&S mc~uun otra • 
fında tuplıı.yW\adlm. 

(;lıldUk .. 
- Canın•, şu makaleyi bir 

ta rafa bı rat... H.esim Karto
nunu aç .. Unı&ki karikatürleri 
göreliııı. 

Büyük tarihçi Murad beyln 
mecburi bir surette siyasetçilik
ten uzaklaştırılması memlekete 
"EbUJfaruk,. tarihini kazandır· 
mıştı.r. 

Ka lir ne, si ehli im8n bestem 
Rıza Tevfik ,.airin herkesten 

ayn bir mahliık olduğuna kuv
vetle kanidir. O kadar ki şairin 
tama.men manevi diğer bir nııah 

(Sonu Sahife 4 eütün 3 de) Böyle hiç bir cereyana kapıl--=='---'-============================ I 
HARP VAZi ETi 

sa Ha erler 

* Kandllt[ 'mozulı&ı - Xandilli 
mezarııgınm kaldmlması için Bele
di.ye Mezarlıklar Mü:di.lrti Müzeler 
M lidu.dyetl nezdiııde teııebbüslerde 

bulunmuıtu. * imtihan sualleri - Talim ve bir rakam bildirilmemiştir. Bu 1 

terbiye heyeti, eleme ve devi~ ol- kursları brtirenlerden bir tek 
&unluk imtihanlarında sorulacak kimsenin bile, !sta.nlıul fiyatı 
sualleri Ağustosun 15 inde tesbit mürakabe teşkilatına verilmiye.I 

30 TEMMUZ ıMf ~ 
. -.:::z=C~ 

--- ~ 
N ü fakbe1 dünya 
_!azan : ULUNAY 

Sumner Welles elbirliğiYle 
silahları hır~ı düşüncrel:, 
sulh -ve sükün i~jnde müsta.kııel 
bir düııy3" tasavvur etini.i. JJıl 
fikir ortaya atıldı 11tılıılı bilt~ 
idealistler, insanları bu serıned1 

cennete kavuşturacak prensip
ler ve dotkrinler sayıyorlat• 
Kimisi: "İptidai marldeler", 
kimi " para" kimi 1'ihtiras" dİ"' . . 
y r, ve herkes dünya. saadetinlJl 
ancak kendi idealinin tabakkU 
ile mümkli11 olabileceğini ileri 
sürüyor. 'Mqhnr Giridli Aıiz 
efendinin "mımyyel"t., ı kabil'n· 
den de olsa bon bu bahisleri pek 
sev etim. 

Hayır söyleyelim ki hayır ol
sun! derinı . 

Büyük Hr.rpteu sonra Sa"a 
Gitri'nin Fransa tarihi hakkin· 
da yazdığı bir piyes seyretıni~
tim. Aktör muharrir, Jo.n Darl<
tan itıbaren biitün Fransa ta
rihinin mühim vukuatına sahne· 
de bir gf'.Çit resmi yaptırdıktan 
sonı·ıı 1914 harbinin kanlı sa
fahatmu bütün dünyaya yeni 
hııyat vertlll hir ilklıxı.bar deko· 
riylie bitiriyor .. 

.Ağaçların allı beyazlı çiçek
leri ar~ında kuşlar cıvıldaycır, 
kayalıklardan süzfilcn suJardıı. 
gümü.~ balıklar oynaşıyor. :Kay· 
naklarda nilüferler açılmış! ... 
\'" bu ılekor içinde ressam Cla-
ude 1..ınct tabiatı mlljiambanlll 
üzerine esbit ederken filenı:ı.n
so işini haşarmJ3 bir ııdarn 
memnuniyetiyle reasımıa dağttı 
koşuyor; • 

- Arwk bi tt.i ! müjdesini ve
riyor. 

Ondan sonra artietl<> politi• 
kacı ~·anyana bir sıranın üstii· 
ne oturarak kuş orvıltılarJ!ftJ 
su şmJtıia.rının arasında düıı)'ll 
n!I i.ııtık bo.l.ini, ınsa.nJarın saa9 . 
tinı Jili;ünüyol'lar. Gelecek guıı
lero ait t.atlı tırtlı proJeler ya.· 
pıı:rlarkcn perde aJkışlar ~ 
ııında yavaş yaVıtıı i.nıyor. _ .,1• 

Perde 1939 da hır daha ~ 
dı. -

1 ll14 harbini göronl.(:tfo çotıJ 
21 t11clik kısa İi•!' :wı>1nn ıa'. 
fıncia cnıda.n cL.Jıa ıııüdhi:ı bil 
l rbin şı...'ıidi olacakl.ırını ııaD ' 
nctroiym·l;>rd.ı. Fak .. t vuku~ 
pek a.cı ımreltc i.shnt oı.t; ~d f11' 
niilicrtlcn ;btir3>i ıuaklaı;tırılıı; 
ıhkça ya)Jılo.n ımıjelcır pe • 
ar1131rıda "rillen ,' er J<• 
bilindendir ve I" · d ? "\,, az ~:;: 
ya çolr fssılal ı.. ı..:>yı!e dev ... -
edip gidecektir . a 

· iJsLwın suratı asıldı. '.Maka
lesin~ ıazı:rn gelen ehemmiyotin 
vcrilnıeınesintler. müteessir ol
m:u<t~ ' 

..::_ .~i>. de resmi bir ta.rafa hı· ı 
.rakınız Zira, ı.nıl benim eı;erim 
'ŞU ı>!ı•ıduğıınuz makakı.. Öteki 
....lü> ~.-ı., ici.=. .bir ~-ı 

ar • 
1 Smo ensk 

i-ü"q 'Til"nir ~ mer u rrıreri'e j • 

)'Cri bulacağı kanaatini uyan -
dırm~. Esıd ve yeni hükümet 
merkezlerine götüren yollarda 
Stalin müstahkem mıntakası -
nııı delinmesi ise, bu kanaatlere 
kuvvet veı iyordu. 

Zlri.iiııya mecbur, !"'.:otta n:.!:lvaf 
fa.itf%"ısızuge inaruz kalnuştı. 

&ki eeıerleri koruma enoümeni
nin verdil:i kararda bu mtıEl\tlı.gın 
etrafının ve lM'LaI' ta.şlannın düzene 
konarak muhafaaz.ları }Azumuna ka
rar vermiştir. 

:hlvvf'lki büyilk harpten scı~r 
Fransada hen1M lıemen ölilll' 
cıye kadar ilctirlar mevkii;ıde: 
e.yrılımyan Ilriyım ''.Avz:'1P .• 
miittelıit hükitllletiel'i., pro~ 
r.e dfu-l elle lllll'lk!ığı zıwrı:ı» ll • 
kes cmıuıla lay etıniı;ti. ~a.!,~~
la bu b'iyiik adıun hııklı idı. '". 
letlor Canıiy<Jtinin sullıü ıe;ıı.ıJ~ 
et:ıue.k ıdıı h iı; bir ııey yapail111 

dığım yak.ındıı.n gü.."l'niiŞ ve ıı.ıı; 
ılamıştı, ve buı;ünkü (mııkteD a? 
önüne geçmek için bu pro:ıe:ı e 
sa r.ılnu;ıtı. 

Onun uliıµenrcrliği bir bOZ'. 
guneulıık telii.kkl edildi. Mezıl 

---. rını telvi.> ettiler, heykelini ınr-

edecektir. ceği kuvvetle söylenmektedir. 

* M ünlerde tayin - Arkeoloji 
mtuelfldnin Mki emektar ve müte- r 
h ssıs memurlanndtm man (E ... _, .!....,. I 
SwnerMn) 43 senelik hizmetinden 
sonra tekaüt olmuıtur. Mumaı!eyh 
BüGdat, Basra, Halep ve Musul vi
lAyetlf"rinde icra edilen hafriyatlar-

BEYAZtT KJLE~iM!lE ' <WA.r. 
~~n\h:ı.rct~--- - ' . . -

- Ikn r,yıe diişilnnuyorum .. 
KD.ğ;dm ti7.erinde t!·irt çizgiyle 
ifade c~ .:nim:ı. o kadar 
derin, C· kadar k:.:.vvctli ki l.,unu 
on bey ki>ğıtlık 't1lakaleyl" de
ğil c!!d!crle kita;o yazsanız an-

1 
lat:ı.nı.1\Z&mız. T~..:rrar ediyorum: 
Tabiatın size vertliği bü)·ük is· 
tidat ile iktıfa ediniz.. Do.ııJ<a. 
bir ı;~y .ınmayııur.. 

Z:uıııcdcı'l!C!ll k:zdı; cuıı • ıı: 
Ni~in 7 dalı .. J okcnd F,ibi 

bir eser meyd3na getiren Lro
ııar dö Vinçi, hem :eo<Sam, hem 
hcykcltrıı.~. W!f:1 'mar, hem 
millıcndis, hem ml!e1Lf. hem mu
s..ltfainııs değil mi idi? Güzel aan 
o.tlann ve fennlıı bütün f!Ubclc-
ı-ınd-c tcır..eyy';;z ~!.metli mi? 1 

- I':v2t öyledir. Liil:hı Lco
na d5 dö Vin~i i:lcnildl~i zıını:ın 
e\'Vela da Joko:ıd ~lir: yani 
r=:ır.ılı~ı cföşünilll:r. Siz Je 
i~Uıd.iğiniz ilim ve fon şubeleri
ne si'.lük ei:liııi::. • kırt her l'ey -
den cvvc1 büyük bir knrilrıttii- ı 
risttcn ha.o!:::. bir ~~y olmııdığ:ı
nızı unutınnyıruz. 

•. tasanın üstü><rle dıırmı mıı.
kaley! çekti, aldı, cetiine koydu; 
kalktı, gitti. 

Bir dah:ı yüziinü giirmcdik. 
P'<ikırt makaleyi c1~ hic: bir ı;a
zctOOc :;örmek na3ıp Vhn<ldl. ... 

L?t:nartin <le öyiı:'lni~. rom:'.n-
i><nıin büop'.Jk iıstadiyl" J?Ol:Lkn 
snhamn1.ı \lı~fı.-ıcU ııpolycn 
h<ı<li fa.re ile eğlc..'lir gibi oyııadı. 1 

Buna ntj;men kcndiııi 11ıınn Pn 
büyü!< oiyasisi Oldıı.ğunu zanne
der!'.!liş. Hatta ker..dis:ne en ~ük

-981;: ülh eli la:nin eden ~irleri
ni vıiliit geçinn'lk m:ıl;ım.diy:e ı 
ya... ... arm•3; LSmartin'in trrcümei 

• 

k.ıslarm, ilerilere mühim kuv 
vetl~r siirmekle ağır zayiata 
maruz .kııhnı.<ı ol!D2.larının bir 
hata sa.yılsa bile. yığınaklarını 
i!:nıal.? ·arny~-'iııu, insan ve 
malzeme kaynakları zengin bir 
memleket için arazi terketmek 
d•' telafisi güç .zararlarla karl!ı- 1 la~tınru.rac:ığını bu sütunlarda 

1 
miin.'\'lt ~]aya ı;alısnıı§tıln. 

_Ruslar, sınırltlrdan başlamak 
ü..'lı c, mulıuebe vererek çekil -
m:sler ve zaman da kı.ızanmış
l:ırdı. lllu zaman zarfında her 
yeti:ıen ku vvet.i ceph ye kay -
dırmıyaı ak merke-/. gP.risinde ve 
Lenin;~<l bölgesindelö ihtıyrıt- ı 
lnrını tııl ' e ettikleri, füi lıaf
tndan' :!ıi bural:ıııfa Guk bilyiık 
kuvvet;cdc yap• :m ıncydan 
ınılhnweh<ıl ı·iniu >Jiddetiııden au-

1 lem:ıJ..'"tnyız. 

Alman ordımunuıı ilk hafta- ı 
lartl:ı günde 3U kilometre gibi 
ha::re~ mane"l"alannila bile naza
ri addetlilen bir yürii.yüljJe ba
sı~~rım uıl:ip etmeleri, tarihin 
en ıın rlıı.k '""!<Vfalarııın geııccek 
munff~kıyetlercl<-nılir. Ancak, I 
fu SU! '::_tın. hattın tlerinliklerin· ı 
d~ ı;~ öt;ıieı:irulc ıle mulıaiaza e- ı 
di:ô.ıilmce: ir;in, Snvyet ana kuv- 1 
vcUcri!l.in ı;icicrilnıesi lıizım g&
linli. 

·~lnıun oroW<U, bıiyük bir 
kalır:mıunlıkla \'.ırdur. kalele
rini de bırb~i ardınca diiııür
mü.ıı, falrat müd:ıhalc ordwıu 
dnr~nıtlo. ıouİJBAaru-1 n ·~ :;. 1 

da hukılmet tarafından komiser ola-
rak bulunn-1ujtur. 

Yerine eski şark eserleri mütehas
SISl Selim Dravan tayin olunmuştur. * M6kteplerln ihtiyaçları - Ma
arif Vektileti umumi nıufetti:;leri ta
rafından vilıiyeUerde yapılan teftiş

ler sona emi~tir. MilfC'ttı~lerin tesbit 
ettikleri yeni tedris senesi ibtiyaçla
rı hakkındaki r aporlar Vekalete 

Bugünkü .Alman tebliğlerin
de de tebarüz ettirildiği ve bir 
kaç yazımda da izah ettiğim gi
bi, .Alman ordusunun hedefi, 
Rus ordusunun imhasıdır ve de
vam edip gidon m üııaraa1ar da 
bu maksadı gütmektedir. Rus 
ordusu geriden beslendiği ve 
mukavemet ruhu kırılmadığı 
müddetçe, bu boğuşmalar her 
yerde, belki çok daha büyük bir 
dina.ınizml<" sürüp gidecektir. 
Bir müsabaka ki harbin talihini, 
takati tükenen aleyhıne çevi-
rebilir. ,80nderilmiştir. 

Almanların da itiraf ettikleri * Cereyana ıututdu - Silivri·· 
veçhile, arazi ve hava vaziyeti,! kapıda oluran Sül4'ymarun 9 :raııın
harcl<'atın inkişafıııa engel teı;-, daki oglu ~e,·ad, dün sokaktaki bir 
kil ediyor. Ruslar, ırııüstevlinin I cıeklrik dirdine ı;ıkmış, 1akat ce
istifadesine yıu:ayan her şeyi I reyana tutularnk yere dılşmüştur. 
tahrip etmekle ona güçlilkler çı- 1\luht<-U! yerlerinden a~ır su..,ıtc 
karmışlardır. Oysa ki Rus cep- yaralanan çocuk, Cerrahpaşa has
hesi gerilerinde, hava yoliyle ik- tahanesine koldırıım,,lır. 
mal işleri ne kadar taciz edilirse * Sahte paso kullanmlf - Vedııd 
edilsin, bu çetinlikler bahis Ci.ımüşay adında bir senç .ııe<:enler
mevzuu değildir. de tramvDQda ı;;lhle bır tntebe µa-

Ruslnr, öz yurtlarını.la, her s..osile sey.aturt edeTken göri.J.Jmüe, 
yardıma mazhardırlar. O se- \Y kalanarok adliyeye verilmiııtır. 
heple, mütearrız, bütün bu güç- Vedad Gunıli v dıin, """'i•inoi a.•li
lükleri gidermek için de savaş - ye """" mahl<emesinrl<> m.,şhuclen 1 
mak ıztıranndadır. Muharebe 1 &Orülen duruşın~sı 1>ununda 20 gün 
hayatını yaşııtaıı, gerideki plan- muddell~ hapse mahkum edilmiştir., 
lı alışmalardır ve burada inti- .,,."""""'~~ 
zam temini ise, hattii örnek rt- 'Muavenete mühtaç 
l:i.kına şa.yan .Almıuı .ınekaniz- --ı-- ·ı l ·ne t · 1 
ması için de, zamana müteva:k- """""r aıte erı evzıa a 
kıfbr. Teahhiirün bir sebebi de bailandı 
budur. İstaııbul belediyesi asker ail&-

lki asri oııdunun büyük kısmı leri için temmuz ayı zarfında 
Jarı bu ııartlar altında ll.foakova 104800 liralik talısilfrt yapmış. 
v,e Leningrad önleı:lnde Çarplf- tır. Bu paranın te<.-ıiline bu sa
ınıı.ktadirlar; Bu .mulıare9elerin mhtan itlba.l'en muhtelif kaza. 
vereceği ııonuç, bu harbin de larda başlanınıfbr, T-e.vziat, yar. 
bir dönünı noktasını teşkıil e- dım cür.danları tı.eriııden ve aıra , 

Cürmü meş t haıı"ne1e yakaladığı 
iki sevgiliden rüş et ala polis 

Şükrü tevkif olundu 

.Evvelki gece, Beyazıtta yangın 

kulMinln iç merdWenlerinde, bir 
poll• ile iki bekçinin de ıuçlu ota· 
rak adJl~e vertmcalne sebep 

otan bir •ık macera.sı cereyan et
rniftlr. Diln üçüncü ıulh ceza mah 
kemealnde aorguau yapılan suçlu· 
ların ifadelerindeki okunan t•hkl · 
k•t evrakından anlatıldığına göre 
bu garip hfıdise §Öyle o~mu§tur: 

Münir .adında bir genç uz.un u· 
mandanberi ıcvlftli)i Nazmiye adın 
daki sevgilisi genç kı:ı:la evvelki 
gece de buluımuştur. Fakat iki 
ıevgill gi:ı:Uce konuıacak bir yere 
sahip olamadıklarından, k.lfkıp 

Bcya:ııt kulesine grtmiştcr ve ku· 
lenin iç mredivenlcrindeki ka· 
ranlıkta iilht-ika mugayir hareket· 
lerde bulunmaQa baflamııtardır. 

Bu va:ı:i.yet kule bekçilerinden 

HM<kı ile Ali tarafından gör,.ü'· 
mi.i§tür. İki aevgili cürmü me,hud 
h•linde yakalanarak ku.le polisle· 
rir\den ŞUkrüye teslim edilmlşler· 

dir. lıin de tuhaf tarafı Hlı bun· 
dan sonra ba§lamaktadır: 

Poli.s i~krü bir hayli korku 
geçirmekte olan Münir ile N.umi· 
.yenin damarl•rına büabütün basa
rak: 

- &lJı ,Oyle ·hapse mallk:Uro o· 
.de.cı:ek"'1", böyle -te.v.kff edecıokktrl 

gibi aöelffl:e dahta fMla -k01'~Ldmuı 
.ve 'fWltıoetie cı. .bak~ı •izırı<ltın 

çıkarmıftır: 

- 'San .. beş lira verirseniz ılzl 

serbest bırakır, zabıt tutn1am! de· 
mlttfr. 

Naz:miyenln de ağlayıp, sız'.our..:t· 
aından kuvvet .alan polıs Şükrü, 

tl.Unlrln üzerindeki 3 liraya mu
kabil kendilerini aerbest l:ııra~ma
ıu yolundaki ricalarına ehemmiyet 
vermen'lif, fakat üzerir:.dckl a.a:ıti 

zorı.. •l.;1ra1<: 

- Oç lirayı fİ"'di ver. Varı-n da 
2,5 lira getir, saatini al! de-ml1j:'1ir, 

MUnir çaresiz: ra:ı:ı omuş, !JÖ· 
rünmüş fakat vazifesini bu de
rece aya§a düşüren polls Şükrliye 
de- kıurak intikam almağa karar 
vermiftlr. iki se.,,gill bir pa.-.;a 

aerbe•-t kaldıktan 5onra "1ünir kol· 
rakola koo;nrak vak'a.yı anhıtmılJ 

ve bir cürmü met1hud tcrt'p eıdlle

rek polis Şükrü 2.5 lirayı :alıp sı:atı 

iade ederken yakal~nmı§tl'.r. 

Böy)-ece, poli~ Şi.ıkri.i ri..i~vct :.: .• 
makhln, bekçi Ali He Haki<ı ken· 
dislle müşt~rek-en hareket etmek
ten, Münir ile Nazmiye ~ Adah-. 
mugayir lıar-ekett~ bl.!'ltınm:ıkt..o~ 

dUn adliyeye ve or3d;::z,n ı.!;ı c~rmü 

meşhud i.i,Lincü rtılh ~tt:a mtt+ık'.'· 

mesine vertlmln:l .rdir. 

Sorgu ıonund.a, ro~•:; Ş\o6cr;.i tcV· 

klf edilmittir. ':>ı~,,-r1'1'i hakl~ınr.l:ı 

da ılk tahkik•t nçılır.~:ır:a karar 
vorilmi;, e.vrak tahkikatın te•1-ail 
için müddoiu""1umi'iıle gönd~ri/
mip:ir. 

- Halbuki lif idtler Comi.yetiııd" 
domuz etinde triş'ıı deniJeıı ~ 
maraz <mikrobu olı:.<ı oJınadı~ 
mW:akere cdiliyoıı:lu. · Hatta ~ 
zl!Dlan bütün Fransız gaıct~_lcu 
Japon ınuralıhnsı.'llll gii'.ültğ· 
ile gülıhemek için cnendil:;:.ı .:.,

1 
zma kapııyıp r.alondan c;ı10,,.-
tasvir ede ede biı>remertılcr .. 

Bay Sumn..r Welles'i'l c1b'-';; 
liğiyle s•c:hları terk t-...1<1,..., 
hep birden lmb'11 edilin-> ıı:. 
güzel ol • O saman dı.inya :Fi 
relin cltıJ.iğ'. gibi : 
M.uUa.'m ıir mımıff •, wı , 

roıı.W • 
Çlf,~:<'n b· '· , ~pnf'n uı:i)~V~ 

Tclii.lrkisinc.en l.:,;rtuhı~ ' 
kirnJe kinwcyi uykuda r,örse u· 
yandınneğa l;.ır..unaz. Fut.at '!l..' 
kıwi bir de\ Jet "~n ,,iliJıu:!I tıı 
rıı.kınam., derse n-..· o:~erı:k? .,,_;11 

ıOııa cilfilıı bıralct ır--:, lli ı ....-
herkegin veni b? ~tzn ailft..ı'Ja ~ ... 

1 
r:lm:ım l:iunı ~b_..; yecek Jllı ·' 
O halde ... 

Allah bu ~ii,el · J:,•et a:ıhiplc· 
rinin dll8Sllll l:;ıbııl .. y!iy . r:w 
kn l o zamana k\0.:ır dünya.tı10 
1ıali: ~ 
N"""'- ,__, . ,, ... • 'er,.. 
- ~.:.ıüı.ı.. ..:.:~ - ı · ~ı.ı.c~ ....... ~ J4' 

.. ıı.<-. L ruz - ı - .m:ı.l.ı~. 
1 'ü:ııUJnll.".ldni! PA·YiOOa ı..1,r ruııı~ 

faphl o!:ır ı><~ M 
Jx.ytir.e tıl'1l=~n .mfuı:ııı:ı1<tıf· 

_ _ _ tTLilN_g'_::::::-

1 

_M .. s •tı f. b.i eıvft1lJJle 
L'AiJI 

Ga.<cteci arke.d..:-,;::uız AW"', 
L>o ''~r:ıı l:ı:ıı lı:ı.yaıı 1».-ı:ın<l pıı. _ 
veri~. B. Z~fa· Mit.yanın dii~~ • 

cieceğine inanıyorum! 'rumıarııaivle vauılacaktıı:. I ""·----------------------~ 

lcri:.in .:J Jl~:ı 'WB <'um.n.;1:Gl!l «\! 

:•il Tnl:aim &ıedwe gam.-~ 
tia J1 ,pı:&cr.;ını n'<Ml'wıiyc 
haber aldık. K<'.n:l:Jeı11'•' ııalV 
det~ !..4crcn.ııi «i>rlz . 
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Davetliler yavaş yaVIUJ köt
klin etrafını bir tiyatro dekoru 
gibi süsliyen g · peıu.zlann 
arasınclalı:i yollarda ~!aşıyor
du. Tabiatuı büründilğU e::gu-, 
van ren i tül gittii<<;e koyulaşı-ı 
yordu. _ .. 
K .. ...,;_ •- -~•.ından gorunen 

os ........ --..---- "k ı· Anadolu ıhihnde tek tü ıun-
balar yanıyordu. 

Na.dire haılllll artık e
meli tahakkuk etıı;ıiş .. ?l: 1 
duğu için tAbiatin bu ~llıgını' 
muhtesem bir opera bınaı;ının 
sıiRlü bir ıocasuıdan bakar gibi 
zc\'kle ~eyreillyordu. 
B:~notre havuzun kenarın

daıd elektrik liınıbaları bırden 
yandı. AJh, .)IC~illi ziyaların su
ya a!tislvn butun dck<;>r;ı ?ırden 
değ;stirdı. Gondr>l bıçımı san
dall;r atma ufak köp1:İler b~ı
raya bır Venedı' ÇL'Şllısı vermış 

ti. Fakat bu sun'i ve tabii gü
zelliklerin imtizacı hiç kimseyi 
meşgul etmiyordu. Burada bu
lunanlar 0 kadar ayn IJ(:ylerle 
mcsı;u! 0ıuyorl'.1rdı .ki N:ıdire 
ha~ını rastgeldıklcnn_ı:, 

_ Aman şu guzellıge bakın! 
Adeta kendı.ıni cennette zanrre
diyorum ! 

Dedi <Yi zaman kim~c bu söıo:e 
ehemın7yet bile .vermeğe liizum 
görmüyormuş gıbı kısa hır: 

_ Evet hakikaten güzel! de
dikten sonra yme kirnısi dava
sından, kınıisi !' smeki varida
t.in tenak= _ugraması ı?tıma
linden, kimısı c!~ yapacagı se
yahatten b:ıbsedıyo~cu. J 

Sofracılar yemegın hazır ol
d:.ı - u haber verdıler. 
~etlilerden en evvel ayağa 

kalkan Saniye hanımefendi ol-

du. • 
Mis Bartriçın yutturduğu 

renkli haplarhl., k~~lattığı nıh
larla kendine gcld!ı;mdp:ı_ beri 1 
tştihaın aı;ıtnııştı. :sanı.ı;:<'nın an
tika bir m..Cl"lh'!at . ı_nagazasının 
seyyar reJ<lfi~ı !"; bı . perde ku- J 

maşından e]bıses~. ı5mde koşar 
gibi bır stiratle. b.uyuk sofraya 
doğru ileri!edı~ıı oturduğu yer 
den gören Refıka hanım efendi, 
seslendi: 

_ Saniye! Dikkat et ha. &. 
uin miden alt;,mamıştır. hti-
yatlı davran... . 

Saniye bu tanze ce\•ap ver
ınedi. So(rarıların .=aya ye
mekleri g.::tiru1ek ıçın . geçecek
leri noktayı dcrhs.l tayın ederek 
sokuldu. Sofranın tam ortasın
d Dilfikİ.r oturuyordu. Karşı
lll~a tesadüf c<l":" Y_er_ Nadire 
ı tahsis edılmışlı. 
ıanıma 1 

Herkes ynva~ ya,:aş ı:ıevk.i~c-
. · · gal ettiler. Dılfıkar sa;;ı-

rını ış . .._ . 1 na prenl!Cb ııu.ıı"''.''yı ~ una. da 
(dam donör) u mıs Ag.ayeyı o- ı 
lurtmuşt.ıı. d .. ( """h. 

Fena bir 1.e,;a . u .,.. ıka ha-
nımefendiyi ıaw;.e hanımın ya 

Lurttıı N aoııre hanun da-
ıııııa o · adan . 
ha ycrocje bwam. didış _ 
k kadrnın yıne bır Ua\'a hah
. eı: ,,,..,118ındım korkııra.k &ôzü 
S•nı a~-- l"k k .. 
ı;.şka vadiye ' odimeh· ıçın: 

_ HanımefeıJ .. • .. avuz. ne 
k da büyük gozııkuyor, ınsan 
· a r ... z.ıjJil>cdiYor! der de
lrdeta !'Ol • 
ınez Sahika: 

_ Ev t diyordu. ~.a~.a da ha-

l ·ı·tl;«indekı Luyuk gölü 
sır ı çı ..., d b. ..k 
hatırlattı. Bura a uyu ııede-
~· d bı"r dalyan vardı. Se-
.ım en ·tu· •. d pet . ~tlları ~ı ıgm en vaz 

çı .0~de dalyandan ge<;meyiz 
geçerız . . d b. 
deınişler. onun ıçın" ı~· ayrı ır 
dava açmak ıazım ,,e !·" 

Preuses Münioe tabagına koy-
, • ~klcrc ancak <;ata-uugu ye ... ~ k k 

ll1is Ag!ayeyc bak urak ;.ebar:ıl~a 
ın .. A laycvc ba ara ıç ır a-

L~ g • rdu 
kırdt)',l. kaı ışn:uyo · .. 

Yeınegi;l sonl_a rına doııru sof
ranın ucunda bır gil~~lt':1 old':'· 
Herkes o tarafa don_du. M:ıs 
Bartriçin il:i<;ların~. ragmen S;a
niye yine taharomul edcmcmı_ş, 
Yeni bir porsuyon a~nak ı<;ın 
ahzındaki lokınnyı çıgne:meden 
" yutmuştu. 
Kimisi arkasına vunıyo:. ki: 

inisi kulaidarını ı;e~ıyor. kımı~ı 
de aralık duran ac,'Zlna su d~ 
küyordu. Refika h~ım efendı, 
terbiye görmemiş bır Baso Be

sile gürleyordu: 
_Her zamanld hikaye' Çare 

yok, bir gün kartımızda kıkır-
dayacak. . 

Nefessizlikten mosmor kesı 
len Saniyeyi ,;üç bela hayata ~r 
dlrdiler. Etrafındakilere kendi
ni mazur göstermek için: 

- Boşuna telö.ş ettiniz! Lok· 
'ııayı ters yutmuşum da 

Refika hanım da: 
- Hadi, hadi! diyordu. Se_I 

nin düa yuttuğun zamanı da bi-' 
\iris. 

Y ooıekten kalktıkları zaman 
9ofra intizamını 
tibi idi. 

kaybetmemiş ı 

• Tefrika ..ıo. 36 
~~ 

Muazzam servetleri tenı8il e
den bütun bu zengin kadınlar 
iştihalı bir yemek yemek zev
kini bile bakkılc Ladaını an za
vallılardı. ı 

Davetlilerden bir \:okları lm
yıklara binerek havuzda dola
şıyorlar. Y 1 çimenliklerm ü- j 
zerine konulan bahçe sandalye
l~rine yerleşerek gecr.nin s~rin ı 
hava.ıwıı teneffüs ediyorlardı. 
Sofracı!ar, yalnız kadınlara 
manuua büviık bir otelin kahve
sinde 1'.ızrn~t e<lcn g ı·~nlar gi
bi istıyl'nk:ı·c limonatahr, doıı
durmala..- 1<o~twuyonardı. 

Dılfikar, prenses Uünibe -ka
b 1 <•lmıyeceğlııi bile bile- yalı
da kal. la..ıru teklif ediyordu. 
h'.anb:.r, mis Aglayı>y·~ bakmaga 
bile .ıu,ıını ı;öıın den; l 

- Hayır diyordu. 'Ie.şekkür 
edcrım. Otele gidc"e~im. 
Diifiknr, rensıe;; ünibeyı: ka 

dar kaldılar. Bu eı;le,1cesiz top
lantıdan ·ıkılıyorl:.ır, yed klcri 
yı>.mcğin le tcs.ırilz bir ço Yıl 
gözıerinı ya::arta ya rt.a esni-

1 
yoralrdı. 

Evvela Refi.ka harumefcndi 
kalktı. Sofııı.aıl:ırdan b•rin~ :;uı-

1 lendi: 
- Al:ıdu'. B.!:ı.im r,ofö.-e söyle 

arabayı getirsin. 
- Hadır cfruJim. 
Dilliki.r: 
- .Ne liun hem,ire 0 d di. 

Daha pek erkeıı .. 
- Yamı s:ı.bal çıftUktc tıJÇ.

lerin ba:;mda bulımacağım .. 
Heps• in bütün m \'Cudiyet -

lerıni teşlı:ıl eden yaııııyır, tan
lan gitmeler,, gelmdı>ri. otur
maları, kalkruaları i ın bir ma
z ıet teşkil cdiy•ırdı.ı. Refika 
hanımefendi çiı'tlıği bahane edi
yor, Şahika hanımefendi bit
mek tiikımmek bılmiycn dam
larını il.,ri sürlıyordıı. 

İçlerinde y-'tındc.ı .kımıldan 
mak istemiyen Saniye hanıme
fendi idi. Yeni bitirdiği dondur
ma kadehini deınir masa.nm ü
zerine b rakırken yar.ıııdan ge- ı 
çeu l•.ıdire han:ma : 

- Beraber gidc~e~iz değil ll'i 
Nadire hanımcıı;ım ~ diyordu. 

Fazılın annesı: 
- Hayır clcnJim. dedi. Bm 

kalıyorum. Siz is erseniz yw -J 
nızca te~rif edcbilirsiiz. ı 

Hasis kadm bundan daha zi-, 
yade memnu" oldu: 

- Sen bfür"ı'in ! dedi \'C ~of
racılardan birine i~ct e<l.crek 
iliı ve etti : 1 

- Bana meyva.lı bir dondur
ma ~etiriniz ! 

• • • 
Davetliler gittikten l!Onra ya

lıya indiler. Nadire hanım, her 
vakit kendisine tahsis edilen o- ı 
daeına do~ r,iderken, kızlar -
dan biri: 

- Hanfendimiz emrettiler. 
sizin için ayn bir tlaire hazJrla
dık ! dedi. 

Nadire hanım sordu: 
- Neresini hazırladınız? 
- Mavi daireyi hazırladık 

efem. .. 
Dilfik&nn yalisında bir yatak 

odaSl, bir ufak sal o!'.!, h; r de ban 
yo oô.asıri~ul Tuaret öian tl4 
daire hatınna riayet edilen mi-ı 
s:ıfirlere tahsis edilirdi. 

Fazılın annesi bu suretle ar
tık yanaşma vaziyetinden c;ıka- I 
rılmış oluyordu. Kendisine kar
şı yapıl8Jı bu hürmetten son de
rece memnun olmak la beraber 
bunu gayet tabii gördü. 

Yalının deni" tarafına nazır 
olan bu dılittnin koltuk ve ka
nepeleri mavi zemin üzerine 

yrek ufa beynz mine çiçekli 
bir kum ~la döşeli olduğu için 
ismine "mavi daire,, deniliyor
du. Dilf;kar kJ.çüklüğünden be
ri yanında bulunan ihtiyar da
dısı Şevkı Cemal kalfa, hazırlık 
!arın tamam olup olmadığına 
nc.zaı-et için odaya girdi; ve 
hemen dışarı çı1mrak sofada 
bekliyen kızlardan birine em
retti: 

- Kız! Beyefendinin validesi 
için buzluktan bir sürahi soğuk' 
su getiriniz!. 

Bey fendinin validesi 1 

Nadire hanım göğsünden bir 
fıkırtı şeklinde yükselen bir mu 
vaffakiyet feryadıııın ağzından 
taşmaııına nıfı.ni olmak için eli
ni ağuna götürdü. 

Beyefendinin validesi ve pren 
ses Dilfikfınn kaytn validesi 
ı-:::ı-dir~ hanımefendi, ipek gece
lıgı gıyerek mavi atlas kubbeli 
karyolaya girdi. Kuş tüyü şil -
tenın yumuşaklığına gömüldü- , 
ğü zaman büyük bir mUcadel&
den çıkmış gibi vüeudünde bir 
yorgunluk lıi.ssediyor fakat bay 
ram gününe hazırlanan bir ço
cuk neşesile gözüne uyku gir
miyordu!. 

( A rkaM var) 

Sovyetl ~rin bir 
t .kzibi 

YENİ SA BAR 

.Derhal 

(B•t tarafı 1 inci Mhifode) 

Biz, Hitlerin reji:nııni tahnp 
etmek azmindeyiz. 

Harbden sonra kazanacağı
mız sulhün muhafaı:at11 i~ın bır
leşik Amerikanın bizımle işbır
liği yapacağını ümid edenz. 

Cburchillin nutku l 
Londra, 29 (a.a.) - Mister 

Churehill bugün Avam Kama
rasında beynnatta bulunarak is
tilA teşebbüsü mcvsirnının tek
rar yaklaşmış bulurdll!hıııu 
İngiliz milletine ihtar etnu.ı ve 
demiştir ki: 

- Bütün kuvveUerimi:ıe. . n 
vade olarak 1 eylüle kadar en 
son derecede hazır bulunmalıı.n 
bildirilmiştir. 

Alman hava ii.stiinlüğllnün 
kınlmış olması bir emrivak dir. 
İngiliz avcı tayyareleri en aşağı, 
İngiltere muhare~ kazanı! -
<lığı zamanki kadar Almanlar
dan ileridedirler. 

İngilterede bombardıman tay
yarelerinin imali iki misline ib
lağ edilmiştir. Gelecek EJene bu 
gün imalat dört mislıne ve bun 
dan altı ay sonra da sekiz mi3-
line iblağ edilmiş bulunacaktır. 
Son üç ay içind<> mühimmat i· 
malatı Dunkerque muharebesi 
zaınanındakine nazaran üçte 
bir niı;betinde artmıslır. Harp I 
ve ticaret gemilerinin inşaatı I 
~imdi umumi harpte hiç bir za
man yarılmayan raddeyi bul -
muştur. 

Sayfa !I 

San'at değil 
rezalet 

D ünkü yazımda bizde aşı· 
n derecede suiistimal e

dilen kontrol meselesinden bah
sederken bu bid'atin memleke
timize Fraıuıadan -geldiğini kayd J 
etmi;tim. Son harpte Alman 
ordulan tarafından iki hafta
da yok edilen ve otuz bin ölüye 
mukabil iki milyon esir veren 
dejenere olın~ ve inhitata yıiıı 
tutmu.~ FTansadan. Böyle bir 
muhitte herkesten ştiphe edil
mesi belki ca.İ2'ıdir. Fakat temiz- , 
Uği, fazileti ve namU!!kii.rlığı 
tarihte yer almış, darbı mesel 
haline gelmiş yilksek Tür!< ce
miyelinı:le bu ~tipheyi izhar et
:nı;,ğe kimsenin hakkı yoktur. 

ikinci bid'at 

B ugün de gene bize Fran-. 
sadan gelmi~ olan ikinci 

bir bid'attan bahsedeceğim. Son ı 
günlerde piyasaya bir karika
tür albünıü çıkti. Albümü l:a
rı~Lırdığı:ın vakit bunun baştan 
aşağıya bir takım çıplak kadın 1 
karil:atürleriyle dolu olduğunu 
gordüm. Gayri ihtiyari aklıma ' 
Fr:ı.nsızların "Rire., şeklindeki 1 
mizah mecmuaları geldi. Fran- 1 
sız gençliğinin ahliıkını ifsad e- , 
den, onları her cihetçe gerileten, ı 
çürüten amiller arasında bu <n
vi mecmuaların da cok büyük 
rol oynadıklan muhakkaktır. 

Dürüst bir aile babasının e
vine göt"' ~miyecek, kansına, 
kızına ve oğluna göstereıniyecck 
dere<:ede açık saçık ve bayağı 
karikatürlerle dolu olan bu al
bünıü ahlak gümrüğünden ka
çırıp cemiyete sokınak için ona 
sahte bir "san'at., damgası vur
mak kafi değildir. 

San'at ve rezalet 

H ayır. Buna san'at deme...: 
!er. kdimenin tam manı..-

siyle rezalet derler. Gençliğt 
ifsad edecek bu gibi albün1leriıt 
neşrine rniisaade odilmemesi çel . 
yerinde bir hareket olur kana..
tindeyiın. Serseri ve ahlilı:ı bo -
zulmuş değil, faziletli ve di.ııip

line riayetkar bir gençliğe muh
tSJC"T7 

MURAD SERTO(';LU 

• 1 

Bu suretle paranızı en ernh'ı bit şekilde arttır'll.LŞ oı-~ aksu-ıtz. 

1 Paranız iyi bir faiz getirecektir. 
2 • Siz ta&arrufa alışacaksınız. 
3 Milli Müdafaaya hizmet edeceksiniz. 
4 ·Paranız gene para kalacaktır. 
Ne zaman isten t"TliZ, başınız ::.ıkılırsa, dar-a gelir~enıı, 'bır tas~ru! bono. unu derh:ıl .. 

paraya kalbetrneniz kabildir. Bunun için bh bOJ.nkaya ınuruc'lat ederek bor.o Iaiziud.81 
yi..ııde yarıın fedaktı.rlık yapacaksınız ve bonoyu iskonto et.~rf!(:eksutiz. 

Kuvvetli bir Maliye de Yurdu Korur 
Milll Müdafaa Büfcesi de Asker 
Gibi Hududu Bekler. ' 

Derhai bir bono alarak paranuı he:m k~ndİ 1ehıntıe, hen1 de vatan errrinde sefer
ber t!diniz. 

3 AY V ADELlLElR BİR SENEDE 3 ı l!'A1Z Gt."J.1.IU&. 
G AY ,, ,, ,, % ı:i ,, ,, 

12 AY ,, ,, ,, ,, 3 fi ,, ,, 
peşin !ait getirir. 

Yan.,i 100 liralık. bır bono için W lira verttek: ve buna mukabil bir sene sonra 100 
lira alacakmqız, 

Bonoları b~ devretmek veya vadesinde bunu he-rh~ngi bir ban1 adan, banka 
olmıyan yerlerde Malsand.ıklarından tahsil etmek kabildir, Bunun için hlç bır muame
le ve mernsim yoktur. Vadesinde paranızı ıeri almak i ·ten1eı.seniz, vade&1. g len bono7u 
d.erlıal bir baı;ka bono ile dellftird>llır ve aradak.i faizı b.n- d•fa daha -ın alabilininiz. 

DERHAL lllR BANKAYA TASARRUF BONOSU ALiNiZ. 
TA8ARRUF BONUSU ALiNiZ. 

lllilli Piyango idaresialn reoml satış gişelerinde de tanrrul ı,.,...o1.,. emrini'e ama-
dedir. Bonoları banka olıruyan yerlerde Malsandıklarında bulabilirsiniz. 
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G\l.refjl neticeleri itibariyle fır ' Hafı2ı onu tam \l.8taca yeııiver-
lıt delildi. Nihayet orta.da Kıı:n- ~ti. · 
··aıra,I} kalmıştı. Eğet- Kızılcah da Kızılcab, mahcup bir halde 
uı&ği(\p olursa o vakit Tosun ile olduğu yerden kalkb. Hafız, a
Ilert.'eleci meydand.~n Hafız ile yııkta lrasrmnı bek.liyordıı. Za
.s;ıuıdıralıyı çıkarnıak düşüyor- ten galip temenn•sım ça.k:ml§-

'dU. tı. 
Fakat Hafızın güreşi pek İki pelıltvan usulden olduğu 

aakaı olduğu gözüküyordu. Ha- '\l'eÇbile kocalı:laışt.ılar. Meydanı 
in, iıdeta Hergelecinin bir baş- tıerkedıp gittiler. Bu suretle bü
ka türlilı;ü i<ti. Kızılcah gibi us- ylMı: ortanın biı:lııci devre gü • 
ta c<r pehlivaru meydan yerinde reşleri bitmiş oldu. 
oynatıyordu. Ortada. hasımlarını ilk dev-

Kızılcalı, her türlü tedbirJere reele yenip kalanlar §unlar oldu. 
baş vurarak hasmını mag!(lp Hergeleci Tosun Hafız, Kan-
etmeğe, ve yahut güreşini üste dıralı... ' ' 
kaymağa çalışıyordu. Bunlan eşelemek biraz müş-

.. ~'akat Haf~, KızıI;alınm .~ü- küldü. Hergeleci ile Tosun arka· 
tun gayret'.erıne ragmen gure- daş olduklarından birbirleriyle 
şi dakikalar geçtikçe daha ziya- eş tutamazlardı. 
de bindiriyor ve hasmı üzerh:ı.de 
hakintiyetıni arttırıyordu. 

Bir aralık Kızılcalı, Hafıza 
bir ~apraz topladı. Kızılcalı, iri 
bır adam olduğu için hasmını 
iyi top:ırl&m19tı. Bütün ümidleri 
bu çaprazda idi. 

Kuılcalı, Hafızı da deli gibi 
aürclü. Köı;tekleyerek boylu, 
boyunca sırt üstü vuracaktı. 

Herkes görüyordu ki, Hafız 
fena vaziyetet idi. Bu, dolu dız
gın ~aprazdan kurtula.cağa ben
zeınıyordu . Bu, dolu dizgin 
çapraz Hafızın ayaklarını yere 
sürttlirüyor ve uçuruyordu. 

Ha, oldu, ha olacaktı.. Kızıl
calı, diP,lerini sıkmış olanca kuv 
vetiyle Hafızın üzerine yüklen
mişti. 

Bir aralık birdenbire Kızılca
hnıu uçtuğu görüldii Beş altı 
adım kadar soluna doğru döne
rek kDşar gibi fırla<ti. 

l..şte, bu anda Hafızın hasmı
nı ayaklarının topuklarından ve 
blieklennden yapışıp çektiği 
goriUdii 

Uçan Kan<tiralı, hızla topuk
la rııllil çciiilmeti!yle burnunun 
i.i;:e.r-ıne yüzü koyun boylu boyu
na yere dilştiiğ\i gör illdü. 

Ne <>lmuııtu?. Hafız, o dolu 
<tizgıu çaprazdan bır wıtaııga gi

kfu•-erek sıynlmış, hasmını yana 
ha: o~ ~vurup uçurmuş, on
n d.ın sonra peşinden dalarak a
kı yak bileklerinden tutup bir ham 
ğı 11.'<le ~-elon14ti. 
~ K wlcalJ b uaııi manevra kar-

1!1$ım.la banuanuva.rak ve k.eıv 
dinı mııdıı.iaa edeallyerek bur -
ııuuun ü...ıune d~üştü. 

Kı.ı.ılc;.ı.J.ınıu diıı;üı;ü çok şid
detiı oklu. Kalıbı kalıbına dtiş
mü.:;~u. Sen;emleıniştı. Topar -
l&namadı. Bu fırsattan isi..i!a
dc 0000 hafız hemen hasmının 
üzcrıne ~ullanmıştı. 

Hergeleci, Hafızın güreşini 
adım adım talup ediyordu. Bu, 
lı.ıı"ı ıelıtikeliydi. 

Hcrgekci ust.asına dönerek: 
- list.ı., bu hafız bela bır a-ı 

dam-. 
-- Beliının belası.. Ne yaptı 

Kızılc..Uıyı?. 
- Usı:a. Çok güzel bir sırıt-

ma yaptı .. 
- Herkes yapam:ı.z .. 
- Uı;ta. &n cie yapamam?. 
- Serıın sıntmaların daha 

Cazgır, Tosunu, Hergeleclyi 
eş tutımuş olsa idi. Muhakkak 
etraftan itıra.zlara hedef olur
du. Herkes iç yüzünü bilmediği 
için iki arkadaş birbirine eş 
tutan Cazgıra bağıracaklardı. 

Seyirciler, Hergeleci ile To
sunun güreşini muhakkak ciddt 1 
olarak tanımıyacaklardı. Büyük 
ortayı kurtarmak için Tosunun 
hafif tutarak Hergeleciyi yor
madan yenileceğiae ve yahut 
pes edeceğine inanacaklardı. 

Ve, bu suretle yorgun olma
dan Hergeleciyi finale bırakmak 
kurnazlığının kurulduğuna ka
ni olacaklardı. 

Tosunu, Hafıza.. Kandıralıyı 
Hergeledye verse bu da r.yar
BJZ olacaktı. 

Çünkü, Hergeleci , Tosunu 
mağlup etmiş bir pehlivandı. 
Tosunla Hafız, birbirini yeye -
cekler, her ikisinden biri galip 
gelııe yorgun olarak Hergele
ciye düşeceklerdi. Halk, buna 
da muarız olacaktı. 

İki se<;ibniş güreşçi ol.an Ha
fızla Hergeleciyi ikinci devrede 
birbirlenne eıı vermiş olsa .. bel
ki, bu iki pehlivan birbirlerini 
ycnemiyerek güreşi berabere 
götürürlerdi. Ve, bundan da hiç 
bir haklan olmadığı halde To
sunla, Kandıralı büyük orta -
ba.<;ını almış bulunurlardı. 

Bu suretle neticelenecek o
lan büyü korta güreşi hic; de 
haklı sayılm'1.Zdı. 

t:'•;-ı-.a , :;ı.; .:1 .. c;--1; .... --ı..•-

pehlivanı birbirine vurdurup 
lkmci devrede ortada bırakmak 
usülden sayılmazdı. 

Hülasa Cazgır, müşkül ıruw
kide kaldı. Hakem heyetine mü
racaat etti. Hakem heyeti kur'a 

1 

çekılmesıne karar verdi. 
Cazgır, itiraz olarak: 
- Ya, kur'ada, Tosun Herge

leciye diışerse, yahut Hafız Her ı 
geleci ile bağdaşırsa ne olacak? 

Hakem, şu suretle cevap ver 
di: 

- Bu, hak oyunudur .. Ne ya
palım? Kimsenin itiraz etmeğe 
hakkı olmaz.. Sen, müşkülilı 
seyircilere anlat.. Kur'a çeke
ceğimizi söyle ... dediler. 

Cazgır, davul zurnaları sus
turdu. Meydana çıkarak: 

7.13 Müılk 18.45 Çocuk 
7.•~ Hıberler 
8.00 Milz.il< 

8:!!0 Ev in """ti 
19.30 
ııu~ 

20.13 

aaati 
Haberler 
Fasıl 

Rad;:ro 
gazetesi 
Müzik 

Aşatıdalt! plltları haiz olan!K Deniz lisesi ile t«dlkll erboış mektebine Yazan : Muharrem Zeki KORGUNAL 
talebe olarak alınacaktır, -48-

12.30 
12.33 
12.45 
13.00 

18.00 
18.03 
18.1~ 

* Prognım 

Şarkılar 
Hrıberler 

Karışık 

p.dcılan 

MUzllt 

* Procram 
caııband 

Serbet 
10 dalı:lka 

20.45 
21.00 Ziraat 

takvimi 
21.10 Müzik 
2ı,25 Mtizik 
21.10 Solo wlr. • 
22.SO Habt!rler ' 
22.'5 Dans 

ınilzlği 

2::.50 Kapanı~ 

San'at ve Edebiyat 

Deniz: Lltıphııe girecek taUplerln: 

1 - Yaalan birinci sınıf için l~ - 18 o!ııcaktır. 
2 - Yaıılan ikinci sınıf için 18 - 19 olacaktır. 

S - Bu yaflardan altı a;y büyük veya küçük olanlar 
cektir. 

do kabul edile-

4 - Lise birinci S>rula orta mektep mezunları abnacalı gibi 
lıirinc:i smıbnda ikmale kalmış olanlar da alınacaktır. 

Deeht Gedikli ltrbaf. H_,lemıı 01<.,kına ;imıeh tallpleri~: 

l - Ylllları ıı - n olacnldır. 
11 - Bu mektebe ilk mektep mezunu alınacaıtı gibi orta 

llıUbteılf sınıflarında ikmale kalnus olanlar da alınacaktır. 

S - Tahsilini yalnız blr sene zayi etmiı olanlar da alınacakbr. 

okulım 

Bu ııartlorı haiz olup Deniz lisesi ile Deniz GedikU Erbas hazırlama 

okuluna girm<0k isti,yen tallplerln !'Ağustos 1141 tarihine kadar tstanbulda 
bul1...:nanlar1n Kasırnpaşada Deniz Komutanlıiına. baricte bulunanlann da 
mahalli askerlik ıubelerine müracaatları. (5708) 

San'atkarlar ve M a 1 iye ve k a 1 etinden 
hakilri hüviyetleri E k. ı·kel 5 10 20 ı ki t d s ı n , ve para ı arın e a 

(Bat tarafı 2 inci Nyfada) - ld k ld l h kk d •ı,. 
lilkun tahtı tesirinde olduğunu vu en a ırı ması a ın a 1 an 
deliller ile - ilmi surette - iddia 
ve isbat eder . 

"Serab - i - ömrüm,, başlığı 1 
altında şiirlerinden mürekkep 
kitabını Abdülhak Hilmide 
gönderdiği zaman başına şu şi
iri yazmıştır. 

Ve ı;a.iri bir nevi meczup gibi 
görmüştür. 

F..ski nikel 5, 10 ve 20 paralıklann yerine dantelli bir kuruşluklarla 

bronz on parahk~r darp \.~e piyasaya kafi miktarda çıkarılmış olduğundan 
eski nikel 5,10 ve :uı paralıkların 31/6/942 tarihınden ııonra tedavülden 
kaldırılması kararlaşbrılrnışbr. 

Mezkılr ulak paralar 1 Temmuz 9 42 tarihinden itibaren artık tedavül 
etmiyecek ve bu tarihten itibaren encak bir sene müddetle yalnız mal san
dıkltırile Cümhurlyet Merkez bankası şubelenne ve Cümhurlyet Merkez 
bankası şubesi olmayan yerlerde Ziraat baııkası subeleri tara.tından kabul 
edilebilecektir. 

Abdöllıak Bllmide Ellerinde bu ulak paralardan bulunanların bunları mal •andıklarlle 
Şô.ir, · tabiabn slhr - i - hüsnüne Ctımhuriyet Merkez bankası ve Z.Uat banluıoı ııubelerme W.bdll ettirmeleri 
tutulmuş - ııayıklar bir divil.ne- ilh olunur. (5605) 4129 dir.================================== 
Çılgm sevincine, derin hüznüne 
Suret vermek ister; ııöz lıelı,,._ 

dir. 
Aciz bir şAiriın, ben, lıi nıhıımda 1 

Sözle anlablmıaz duygulaı- \ 
vardır. 

Balka neş'e wren tab'ı şuhıımda 
Sırrına. erilmez ~guJe.r vardır. 

Münakalat Vekaleti lstanbul 
taka liman riyasetinden : 

Denizcilere ilan 

mın-

tstanbul Elektrik İil•ri Umum Müdürlüğümln Arnavutköy Akmbbunru 
ile Kandilli arasında konulmuş olan denizaltı kablosunun tamir edilmek 

118m.id ! Koca Bi.mid! Sen o ltıere kaldırılacatı al5kadarlara bildirir. 
esnı.n. 4 Aiuslos 1941 de başlanacak ve l~ gün kıdar sürecek olan tamir •·• 

Bir • _ _.. bir ma._. bir '"·~- ... ~..,., ...., ...,_. için kuJlarulacalt dubada beynelmilel i§8retler ıece ve ıündüz bulunacak-
verdin, tır. Bu mıntakalardan ıeçecek gemilerin dubanın yak.ınmdan ı_...,,emeleri 

Btr cihan Bığdırdm boş bir ve bu hizada sür'aUerlni kesmeleri denizcilere lllın olunur. -(~~10) 
mea.ra========================================= Duygusuz ölüme, duygu, can 
veroiıı, 

Başında 1a§n'kdı JU Wııau ı 
O miidhiş çokunı. git.din, eğildiıı; 
:rao&ü .. ı - 1.AM!M~W, N.t r - • -

mematı 

Sen lııeı•b !)(Ilı: iyi anladıe, 
bildin. 

Ben de uçunımun çıkdıİn bftşıM 
Fakat mertıebeuıı hiç yetemedim 
Ne1h • 1 - nıh etdin ıı-.r 

taşma 

Ben Iııındi göynibnü 
söylctm>ediııı. 

Şu bir kaıç şl'ri de sevk.inle 
yazdım 

Sen vv olmasaydın, ben 
olame:ııdım. 

Bunu yazan bir adamın kendi
ne başka hüviyet, ismine başka 
ünvan ara.mağa ihtiyacı var mı
dır? 

lJLUNAY 

Karar hulasasıdır 
941 Ceu 860 
Milli korunma kanununa muhalefetten suçlu Sultanhamam caddeli J/2 

No. da .manifatura ticaretile meıgul Ki.rkor ottu Vartnn hak.kında İstanbul 
asliye 2 inci ceza mahkııi--· ~ ... ....ıeyaneden muhakemesi neticesinde suç
lunun fiili sabit oldufundan milli korunma kanununun 31/2 ve ~9 uncu 
maddeleri mucibince 25 lira ajır para cezası ödemesine ve yedi gtin müd
detle de dük.kArunın kapatılmasına ve hükmun kat'ileştiCinde ücreti suçlu
ya sit olmak il.zere karar hülbasının, Y~ni Sabah gazetesinde neşredilmesi-
ne 16/6/941 tarihinde karar verilmiftir, (6412) 

Siyasal Bilgiler Okuluna "Mü llıiyege" 
girmek istiyen lise mezunlarına 

Siyasal Bllgiler Okuluna girebilmek iCi.n bse mezunu olmok, olgunluk 
imtihanını vermlf bulunmak ve yapılacak setme sınavını kazanm;ık: Jôz.ım
dır. Seçme sınavına girmek i.stiyenlerin namzed kaydı Ankarada müessese 
binasında ve tstanbulda Yüksek ögretmen Okulunda 20 Alustost.an 20 
EylWe kadar yapıl;;ıcak ve seçme sınavı 25 EylUl Perşembe sabahı baş
lıyacaktlr. Seçme sınavının günlerini, hangi derslerden yapılacai:ını ve 
kayıt için IA.z:ımge:en evrakın neler olduğwıu öğrenmek isti.yenler bulun
dukları yerlerin Maarif müdürlerine veya lise müdürlerine ve Ankarada 
Siyasa) Bilgiler Okuluna ve fstaobulda Yük$ek ö~rı>tmen okuluna mürac 
caat etmelidirler. '44626,, (6155) 

- Maalesef öyle ... L8.kin söy· 
!emeğe cesaret edemiyorum. 

- Korkuyor musun? 
- Korkuyorum. Bana yalnız 

zindan cezaııını kil.fi göreceğini 
videdersen söylerim. 

-· Yemin ediyoruın ki seıri 
yalnız zindana attınIWıla ikti
fa edeceğim. 

Yusuf, karşısındakine y\lırJde 
yüz itimat telkin eden tabü bir 
sesle devaın etti: 

- Züleyhaya evveli ilam aıık 
eden ben oldum. Beni şiddetle 
tekdir edip yanından kovdu. Bir
kaç gün sonra tekrar ilanı aşk 
ettim. Fena halde kızdı, "bir 
daha böyle şeylerden bahseder
sen efendine söyler, ijeni köle 
pazarında sattınrım,, dL'<İİ. 
Korktum, fazla ileri gidemedıın. 
Aradan zaman geçti. Nihayet o 
da beni sevmeğe başla<ti. Bir 
gün visal talebinde bulundu. 
Kendisinden intikam almak için ı 
visal talebini reddettim. Biribiri
mizi sevdiğimiz halde bir türlü 
anlaşamadık. Bazan ben kovala 
dıın, o kaçtı; bazan o kovaladı 
ben kaçtım. İşte bütün kabaha 
timiz bundan ibarett:r. Şüphesiz 
ki ikimiz de suçluvuz. Lakin bu 
suçu evvelit ben işledim; Züley
hayı da ayni suçu işlemeğe tah
rik ettim. Tarafımdan tahrik e
dildiği için onu suçlu addetme- ! 
mek kabildir. 

Potifar, evvela inanını~. fena 
halde asabUeşm.i.şti. Şimdi inan
mak istemiyordu. lçinde bir 
şüphe uyandığını hissetmişti. 
Acaba Yusuf hakikaten doğru 
mu söylüyordu? Yoksa kaba -
hatin vandan çoğunu kendi ü
zerine alarak Züleyhanın vaziye
tini kurtarmağa mı çalışıyor - ı 
du? 

Yusuf, efendisinin şüpheye 
düştüğünü sezmiııti; devam et- I 
ti: 

- Vaziyeti olduğu l!'ibl anlat
tım. lnanıo inanmamakta muh 
tarsın. aFkat inanmanı tavsive 
ederim. Ben zindanda layık ol
dui(um cezayı çekeceğim. Bu ce 
zadan kurtulmak imkan olmadı 
ğı için yalan söylemeğe mecbur 
olamaın. 

Pntif~r. siiphMPn bir türlü 
~urtulamıyordu. Yusuf, inanıp 
ınanmamakta kendisini muhtar 
bırakı,,or: fakat aynca da inan
masını taw;iye ediyordu. Bu tav 11 
sive, bilhassa manidardı. "Ya -
lan söylediğime em.in olsan bile 
sözlerimi dohu olarak kabul 1 
et,, miinasım ifade ediyordu. Bu 
ifade ise ltiç de Züleyhanın le _ 1 
hinde değildi. 

almıştı. Gerçi burada ~ 
güneş ve açık hava yoktu. F&1 
kat fikren, vicdane.n tam bft 
huzur içinde yaşamak vardı; 
Züleyhanın sık sık vuku bulan 
visal taleplerinden ebediyeıı. 
kurtulmuştu. Etendisi Pottfa 
verdiği ifade ile ~babatln yaı, 
ndan çoğunu kendi iU.erine aı: 
m.ak suretile 7JUcybayı da 
müşkül vazı ettaı kurtarın 
civımmerdli~i göstermişti. Aı 
tık Züleyha kocasına ihanet te 
şebbüsünde bulunamıyacak, Yt 
suf da nihayet bir gün bi\yle 
çirkin bir arzuya alet olnıa~ 
mecburiyetinde kalmayacaktı. 

Zindanda her yaşta, her bn 
da, her tipde yüzlerce mah 
kum vardı. Bunların arasııırla 
hakikaten suçlu olanlar bul;; 
duğu gibi haks11Jığa uğrıyar>1 
mahkfun edilm~ masum!, 
da mevcuddu. Yusuf, bu maRu 
!ardan birisi idi. Yalnız ara! 
rında bir fark vardı. Onia 
.zindana zorla atılmışlardı; Yu 
suf ise Ziileyhanın tasallutun 
dan kurtulmak için adeta ist 
yerek gelmişti. Kendisini mü
dafaa edip yakayı kurtarma 
imkfuuna. daima malikti. 

Yusuf. zindan hayatına alı 
şıncaya kadar hayli zorluk ç~k 
ceğinden korkuyordu. Daha il 
gün bıı korkusunun beyhude t• 
duğunu anlamıştı. Çünltü zin 
dandakiler kendisini çok iyi k 
~ılamışlardı. Ömiirlerinde b 
derece güzel ve sevimli bir i 
san görmedikleri için hayran 
lıktan doğan bir saygı ile isti 
bal etmislerdi. 

Hiç şüphe yok ki Yusuf, 
şekilde karşılanmağa layık 
Hakiki güneııden mahrum ol 
zindan halkJnın öyle mecazi b 
güneşe cidden ihtiyacı var 
Yusuf, bu boşluğu doldurmus 
tu. Yüzünün şa'şaadar güzelli 
ve zekilsının parlaklığı ile zi 
danı adeta aydınlatmıştı. 

Zindancı başı, oldukça g 
ve yakışıklı bir adamüı. Fak 
gayet hasın tabiatli olduğu ic;i 
mahkfımlara kar<ıı pek inRaf 
ıız davrandı. Yusuf, ilk k < 
!aşmada bu adanu bile te8h 
etmişti. Artık zindancı ba~ı c 
ki fena kalbli insan değild;, 

Sanki o haşin ta.biatli ~da 
gitmiş, yerinc,ona tıpatıp be 
zeyen güler yüzlü, anadan do· 
ma merhametli başka birisi !( 

mişti.. Malıkilmlar, zındancı 
yola getirdiğinden dolayı Yu 
sufa nasıl teşekkür edecekleri 
bilemiyorlardı. 

başka türlüdür. 
- Hang,mizin iyi usta!. 

- Ey ahali.. Büyük ortada 
ikinci devre güreş için dört ra- ~,...,...,..,.,,,...,...,...,...,...,...,.,,.._,.,,.._rv-rv-""""""I-=="--'======================= 

Mısır azizi, çok sevdiği Züley
hanın her ne suretle olurşa ol
sun beraet etmesini istiyordu. 
Yusufun sözlerine inanarak ken 
disini aldatmağa karar verdi. 
Çünkü bundan başka teselli ça
resi kalmamıştı. "Hayır! Yalan l 
sö,·lüyorsun ! bütün kabahat Zü 
levhad3:dır.!., diyerek son teselli 
çaresıru bizzat kendisi ortadan 
kaldıramazdı. Hiç birşev söyle
meden bitkin bir halde Yusufun 
odasını terketti. Aradan çok 
geçmeden iri yan askerler de 
Yusufu önlerine katıp götürdü
~;; Sa:r-a.y:;.n. k~: 5ntmtl& bek· 
!iyen kapalı bir arabaya bindir
diler. Araba, Yusufu teşyi eden 
kuşların fervadı arasında aihr 
aıhr hareket etti, saravdan uzak 
laşt ve nihayet göze görünmez 
oldu. Züleyha, kara haberi aldığı 
zaman killıbilir ne kadar müte
essir olacaktı! 

Yusuf, aradan günler gcr,tikç 
mahkfunları kendisine dahıı sa 
lam bağlarla bıiğhyordu. H~ııs 
nin ayn ayn derd ortağı olmt 
tu. Teselliye muhtaç olnııla 
teselli ediyor, hastalamnlar 
bir hıı.stabalocı gibi bakıyor. .. 
mitsizlere ümid veriyor Yc n 
hayet ahlak yoksulu olanıa 
ahliık ve fazilet dersi veı·Pr 
manen yükseltmeğe çalışıyoı 
du. 

- 5cmrriri ciainı öizzihj·;,,t!id~ 
Daha iyidır ... 

Sen, sırıtıp alta, mania 
şeklinde toplanıp durursun 
Pehlivan "erun üstün.den aştık
tan sonra. yetişır, bastırırsın ki, 
daha emniyetlidir. J 

Dedi. 
Hergeleci sözlerine devamla: 
- Usta! Bu henfle ba.şa ka-

lacağız galıba!. 1 
- Öyle görünüyor. 

Kızılcalı, çikaramıyacak 
bu güreşi.. . 

- Belki berabere kalırlar .. 
- Hiç za.nnetmem.. Fakat 

pehlivaıılık bu, belli olın~ .. La- ı 

kin, göriiniişe göre Hafız, ye- ' 
ııccek Kızılcalıyı... dedi. 

Bu laflaı· olurken Hafız, has
mını ,;arıruyn almış, bağlanuş 
ıx kliyordu. Kızılcalı, sarmayı 
sökerek ha.<JI11uun altından 
kalkmağa çalıştı. 

Çok kurnaz olan Hafız, has
ınınııı sarmayı ı;ökeceğim diye 
boşaltıp dağılın.asını bekliyor -
.ıu. Fevkalade zeki idi. 

Kızılcalıya, mahsustan fırsat 
veren Hafız, hasmına biraz da 
kendi yardım eder gibi idi. 1 

Kızılcalı. fırsa.t buldum diye 
sarmadan döneyim derken Ha
fız, bırdC'nbire hasmını künte
leyip askıya aldı. Kızılcalının 
kalçalan eline geçmiş demekti. 

Kızılcalı, künte ile askıya ge
lince, önden paça aramağa, ar
kadan topuk elleıniye koyuldu. 

Hafız, hasmını epeyce tarttı. \ 
Sağına soluna baktı. Kızılcalıyı 
hiçbir şey yapmıyacak vaziyete 
soktuktan sonra ya Allah edip 
künteyi aşırdı. ı 

Kızılcalının sırtı vurmuştu . 
HCJn de kc.!ıbı kalıbına mağlup 
olmu$tu. Zavallı Kızılcalı, ne 
olduğunu bilmemişti?. Küçücük 1 

kip var .. Biliyorsunuz ki Her -
gelecf, Tosun, bir ustanın çı
rıridarı ve ~u&aşefüttr. !!~..clı;i 
birbiriyle eş tutmak olmaz. 
Meydanda yeni tanıdığınuz Ka
dırgalı Hafız , ıyi bir pehlivan 
olduğunu gösterdi. Hergeleci ile 

1 

Hafızı da bu ikinci devrede tut
tumıak usulden değildir. Bel
ki, giireşleri denk düşer bera- 1 

bere kalırlar. Bu sebeplerden 
hakem heyeti kur'a çekilmesine 
karar verdi. 

Dedi. 
Ahaliden ses çıkaran olmadı 

Kur'a atıldı. Aksi gibi, Tosunla 
Hergeleci eş düştü.. Hafızla da 
Kandıralı ... 

Cazgır, kurayı ahaliye ba 
ğırdı: 

- Kur'a neticesinde Hergele 
ci, Tosunla.. Hafız, Kandıra! 
ile tutuşacak ... 

-
-
ı 

i lı,1.e, bu ili.n üzerine ahal 
arasında derhal bağrışmalar 
oldu. Herkes Hafızı tanımadık
ları halde ona taraftar oluyor -
!ardı. 

Bağınyorlardı: 
- Olmaz. Hergeleci ile To -

sun tutuşamazlar .. 
- Kur'a yeniden atılsın .. 
- Hafızı yorgun mu yene -

ceksinız? 
Gürültü büyüdü. Nihayet 

işe mevki kumandanı ve kay • 
makam müdahale ettiler. Kura 
yeniden atıldı. Bu, sefer Ha
fız, Tosuna.. Kandıralı da Her
geleciye düştü. 

Bu da çaprazlama bir işdi. 
Fakat ,artık buna kimse itiraz 
etmedi. Eğer hile olmuş olsa, 
Tosı.ın, Hafıza, müdafaa gü -
reşı tutarak onu saatlerce yo
rar, mağlup edeme><e bile yora
rak Hergelecinin eline leşini 
teslim ederdi. Adeta bir çivgar
dı. 

Arlmsı var 

• 

1 

1 

Tramvay bandajları 
meselesi 

1 

ı.t...ıhal Tı:ı:ı.ınvay İdaresi 
İstanbul gümrüklerinde sahipsiz 
bulunan 50 bandajı ahnış ve 
bunlan şimdiye kadar 6 araba
ya takarak sefere çıkarmıştJr. J 

Köstence limanında •kalan 800 
bandajın getirtilmesi için de 
t bb.. 1 ıl akta.dır 1 eşe user yap m 

aeferlef'I - Tünel * Tilneı cer 
kabloları Tramvay idaresi mühen -

disleri taralından tetkik olunrnU§ -
tur. Mühendisler tarafından verilen 

raporlara naEaran tünel Atustoe ayı 
sonuna kadar normal şekilde çalı-

ııebilecektir. 

Zayi 
Elimde mevcut bulunan 3ı/20592 

No. lu ikamet vesikasını zayi ettim. 
Yenisini çıknracatımdan eskisin.in 
hükmil yoktur. 

Pan,galtı Baruthane caddesi 21 
No. Yoni Paçaros 

Yeni neşriyat 1 

İnsanın Hayvani Pa.rıı.zitJerl 
Yt.ı.ksek tahsil talebesine ders ve 

müracaat kitabı olarak basılan Uni-
versıte tercümelerinden clnsanın 

Hayvani Paraz.iileri> Maarif mat-

baası tara!ından basılarak satışa 

çıkarılmıştır. 

Askerlik işleri 1 
Bakırköy Ae. Ş. den: 

ı - Yedek Tbb,Jlmbaşı 306 do-

ğumlu Hakkı oğlu Zeylibidln 3:>958 
ıle yede Levazım Astejmeni Bed-

reddin Gülbekin (38030) Acilen !JU-

beye müracaat etmeleri i• 91aaf!r • 

l Devlet Demirycllar! İliruar! J 
Muhammen bedeli aşağıda .y~zıb 3 liste muhteviyatı kalöri!er tesisatı şe-1 

beke malzemesi 8/9/1941 torihınde saat 15 den itibaren sırasile 'Ve kap.alı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. \ 

Bu işe girmek istiyenlerin liste hizalarında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiei vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14: de kadar 
komisyon reislıgine vermeleri liı.ımdır 

Şartnameler parasız olarak Ankaradn Malzeme Dairesinden Haydarpa 
Pda Tesellüm ve sevk şefliğinden daiıtılacakt.ır. ' 

Llırt:e Muh•mmen bedel Muvakkat teminat 

* Yusuf, kapalı arabadan ınıp 
zindana girince derin bir nefes 

Fakat mahkfıınların zihnı 
kurcalayan bir nokta var 
Acaba bu melok gibi delika 
zındana niçin atılınL<>tı? Bun 
bir türlü akli erdiremiyorlar 
Sordukları vakit: 

- Ben masumum, bir iftira 
uğradun! 

Cev.,bından ba..,ıta bir ka rş 
lık alanuyorlardı. 

- Kimin iftirasına uğradın 
Dedikleri zaman da: 
- Yemin ettitn, bunu söyle 

yemem! .. 
(Arkam var 

No. Lira Kr. Lira Kr. Jl' 
TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
1 10950 -- 821.2, 
2 13800 -- 1035.00 
3 5400 -- tOMO 

(6022) 

İstanbul Belediyesi 
• 

1 ilanları 
Yıllık ilk 
kirası teminatı 

370.00 27.75 Kerestecilerde k3 ın merıkez h&linde 1 No. lı yazıhane. 

60-0.00 45.00 Taksimde Clımhuriyet caddesınde eski Stndyom kapı-
sında 22 No. lu gazino hamamı. 

Yıllık kira bedeli muhammenleri ile ilk teminat miktarları yukarıda 

yazılı iki parça gayri menkul ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık artb.r-
maya konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve A'luamclilt Müdürlüğü ka~minde 
görülebilir. 1hale 14/8/941 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende ya-
pılac;;ıktır. Taliple"in ilk teminat makbuz vey;;ı ınektupları, h81 binasındaki 
yazıhane işi için şartname mucibince ibı-tıi!:ı lil7.ım gelen vesaik ve 941 yı-
1ına ait ticaret odası vesikalarile ihale gun\1 muayyen sa;;ıtte Daimi Encü-
mende bulunmaları. (6390) 

lstanbul /iat mürakabe komisyo-
nundan: 

88 No. lu Utın: 30/7/941 tarihinden itibaren toptan kuzu eti 8'aml 55, 
d;;ığlıç ve kıvırcık 50 ve karaman 45 kuruştan satılacaktır. (6409) 

-
Sahibi: A. Camaleddln 8araçoG;lu Nqriynt Müdürü: Maclt Çetin 

.Ba. .. Udıitı yer: (H. Bekir Gilreoylar ve A. Cemaleddrn SaraçoOlu rnatbaa&ı) 

Kuruluo tıırıhl: 1888. - Serma:reoi 100.000.000 Türk lirası. ~ 
Alaruı adedi: 265 

Zlrat ve Tlcar1 her nevi banka mı.ıamelelerl. 

Para blrlkt.Jrenlore 28800 lira ikramiye veriyor. 

ZJraat Baakasında !tumbaralı ve ihbarsız ıa.sarrUI besablannda en 
az 50 lirası bulu:ıanl..tra senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşnKıdaW 
plAna göre Urramiye dağıt.. 'v.caJc.tır 

4 aded 1.000 Liralık 4.000 Lir• ıı 100 aded 
4 ~ 600 • 2.000 

4 
40 

• 
• 

250 
100 

• 
• 

1.000 
4.000 

• 120 • 

: il 160 • 

60 Liralık 6.000 Llro 
40 • 4.800 • 
20 • a..aoo • 

o 1 K KAT: HesoplarmdakJ paralar bir sene içinde 50 Ur adan aıaP 
düşmiyenlerc ikramiye çıktıtı takdirde % 20 fazlasiyle verilecekUr. 

Kur'alar senede dört defa 11 Mart, 11 Hazl.rruı, U Ey-
liil ve 11 Birincikinıın tarıblerinde çekilecektir. • 


