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~ich 
. Y Fransası Sariye. 
I~ ·ı· '• rı ızlerle çarpışır-
~ ~Qj[üp almayı dü
,Q~~Yor da Suriyeli 
• Qrın bu beyazlar 
"fQsına bakarak şı. 
'Qc ki 
" Q arından korku. 

taıısız Harbiye Na
zırı General Hutzi

~er'iıı pek dikkate li
b· ı be.yanatını Ofi A
~e Vıclıy'den bildirdi. 
ıı aı- mlidlıiş ve feci 
~ <rli' geçirdikten sonra 

ran.sızıarı lıakkın- ı 
;:hur hiç bir §ey öğ
::ıaııı ş ve hiç bir şey u-ı 
\ ış sözleıfoi derin bir 
l\rdtekrar etmeğe ma· 

ır, 1 

ileraı liııtzinger Su- 1 
n:ı~~lesini mevzuu 

:~ Yot. Suriye-le İngi- j 
~ k~Uandıkları usulü , 
'ıı aga tenezzül etme
~~banıatıyor. Bunun 
,,r ı, generalin söz .. 

nen tekrar etmek 
ltıtelırı.e, "Yerlilere be· 
~.hacil bir vaziyette 
liu hissini verme

•·arzusudur. Onlara 
"'r h' 

A ıs vermek, ınede· 
~'tJ.ı.lca~şı yapmamak 

ıı ALMAN - RUS ' 
HARBf-.... 

Sovyetler 
umumi 
ric'at 

halinde 
Muha5ara edilen 
b ir kısım k uvvet

lerd en 160,000 kişi 
teslim oldu 

Kızıl ordu asıl 
müstahkem 

hatta çekiliyor 
Vişi, 3 (a.a.) - Bernden ö!· 

renildiğine göre J\finsk'in Şar -
kında, büyük Rusyaya girmiş 
olan Almanlar şiddetli hücum -
!arla Petragrad üzerine yürü • 
mektedir. Moskova. bu istika • 
mete her çapta büyük miktarda 
tanklar gönderilmesi için emir 
vermiştir. 

Arka hatlardan gelen bütün 

• 1 
eoıusov 

• 

(Sonu sayfa 5 sütun 2 de) Alm anlar to.rafından işgal edilen mınfakayı g österir harita ----

HARP VAZiYETi 

Mil li Şef 
Ankara Devlet 
Konservatuva
rını teşrif etti 

ilk mezunlara diploma 
tevzii merasiminde hazır 

bulundu 

llfilli Şef tNöNti 
Ankara, 3 (Hususi) - Cüm

hurreisimiz Milli Şef İnönü bu
gün Devlet Konservatuvarında 
yapılan ilk mezunlara diploma 
tevzii meraı;imine şeref vermiş
lerdir. Cümhurreisimiz mı>rasim 

.................................................. ! 

Parti Meclisi i· 
Grupunun f evka-l_ 
iade toplantısı j 

l 

Milli Müdafaa Vekiline büyükı 
ekseriyetle itimat beyan edildi 

Ankara, 3 (a.a.) - Meclis ı uslar isim sırasile kürsüye 
Parti ~rupu bugün (3.7.1941) gelerek reylerini istimal etmiş· 
saat 9.30 da Meclis Reis Ve- j !erdir. Neticede toplantıda ha- 1 
kili ve Seyhan mebusu Hil- zır bulunan 223 meb'ustan 141 
mi Oranın riyasetinde fevka- ünün muhalif rey verdiği ve 
iade olarak toplaaımıştır. 209 zunun kendisine itimat 

İlk defa söz alan Başvekil beyan ettiği anla~ılmıştır, 
Dr. Refik Saydam, Milli Mü- Parti nıüslaki! grupunun : 
dafaa Vekili Saffet Arıkan'ın grup reis v~kili ve İstanbul ı 
nkili ikten affım igtediğini meb'usu Ali Rana Tarhamn ~: 
söylemiş ve Meclis Parti gru riyas~tinde yapbğı toplantı- 8 
punun bu husustaki mütale- da ayni mesele hakkında ha- ı 
asını anlamak üzere hafi reye fi reye müracMt edilmiş, müs e 
müracaat edileceğiııi ilave et- takil grup azalarının ittifak· ı· 
miştir • la Saffet Arıkana itimat be-

Bunıın iizerine bütün meb - yan ettiği anlaşılmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Meclis yarın bir. aylık 
tatil yap~yor 

salonuna girerken İstiklal Mar- ı • 
~ı ile katşılanmı.;;tır. Bundan B k •ı • ..., h • f f 
sonra Maarif Vekili Hasan Ali aşve l SlgQSl ma zge tJ 
Yücel Devlet Konservatuvarı 

uztın bir nutuk irad etmiştir. 

lle 1 hır hiyanet olur
'1\ıı neraı nihayet maŞ:
tıjj1 §u cümıe i~ind0 hü
~Yor: 1 

"1~ ll'kııı prestijini ı 
ll-,~ erleıniye~ek biı· 
ı.ı: 0_ldugunu göet,•r- 1 Tank Muharebeleri ' 

ve Tiyatro mektebi mezunlarına umumi beyanatta bulunacak 
hıtaben alkışlarla karşılanan/ 

Vekil nutkunda hükfımctin H •. k .... • ~ • . 
hin1meti ile bu yüksek san'at u umet ıtımat ıstıyecek 
müessesesinin nasıl kuruldu -
ğunu, gec;irdiği tekamül devre
lerini an!atmıs ve iki kısımdan 
ilk defa ne~ 'et eden 12 talebeye 
muvaffakıyetler temenni etmiş

"~Yoruz. 
. ıı:.,;, Ne be gayret!. 

On 1{Ünlük kanlı çarpışmalar, Ruslar 
a levhiwtde t Jafi~i )j~'bH o1mavan 
çöküntüler kaydetmiş değilair 

.~;;il, Rhin üzerinde 
. zencilere nöbet 

he ··1 gL. •• u._-u ;ilı
I~ ~az ıı·kın prestiji· 

~Qllıiştiı·. Vichy Har
~nııı dü•ünü~ ,.e 

~''Yazını ac:ıkca mey-
1•.ltın<l~ _ve onun şuıırıı
.'lıııu :•kı gurııı ve ta- I 
<i ıf,a edt•n bu sfü-

f 

YAZAN: 1 
Emekli General K:•nıal Ko(:er 

t hirli>.ıın !"un dii~iin•lÜ· 
~Y llıahıyl'!tedil'. Çiiıı- 1 

)e f~~:Un ~ekli~.; ıstı- ' 

STAJ,Th" 

Stalin 
Bu harp başlı yalı on gi.iııılür; 

, muharebe, tayyareler w tanklar 
araöında cereyan ediyor. At.,~ 

ve ölüm sacan bu iki hıtl'fl ailıi.
hı. iki J1ldır. zafer yollan açtı 

(Sonu sayfa 5 siitun 1 de) 

~ b~k~tıeı_i~. kaynak
'lı i>.~hrıııı. bu tun çıplak-ı 

• eılıvorlıır. 
-·aı , 
"ıın liııtziger Avrupa 

ve ın ruhlarındaki 
hiı .. utanılacak yara

Yoldaşın General Kazım Dirik 
~ 1eı,'ıtı farkında ol

lıı;~ılı etmiştir. Bu 
Nutku 1 dün vefat etti 

: vul{~~~"'ır1~·~1 ~~~: "Çekilirken Jıer şe· ı 
taq" . , yi tahrip ediııiz , 
, bi nıılyonfarcıı in-

~.~~tf:;k ı,;.'.'ıakcıı·caı kköoıe_ I " Hitlerin ordusu vaktile ' 

Merhumun Edirneden getirilen naşı 
lzmirc nakil ve orada defnedilecek 

'Ilı-ta ~ ı Edirnede vefat eden Trakya 
~tııı;1• !ns.afmzea is- Napolyonun ordusu gibi unıunıi müfettişi general Kılzım 

"1r k ıKtıyen, yolla- mağlup edilecektir Dirik'in cenazesi dün gece geç 
~!~-· k~ı:dileri;ıi 1 Moskova, (a.a 1 _ R!'ute:-'. vakit otomobille Edirnedcn şeh-
"'<ill!tndn goımege St 1. b"t" S rinıize getirilmişti r. Cenaze bu-ahıak · 1 · 1 ' B. • a ın, u un m·vet rad • 

~ ,'.:tıraı·ak ve! u ~-ake vo iHtasyoııları ile n~sr<-<lilen gün saat 13 de ya.pıla~ak mera: 
. ., ya nız ...- · • : · sime intizaren Gülhane Askerı 

· ııı:1di terakkivi kül- b~_r :ıeya%at~\-bu~mu~ ve ez- hastahanesine naklolunmuştıır. 
\, '_eniyct zaııİıetmi" cum,e emış ır : Sabık İzmir vali~i olan general 

':1ııi llıııteca,·iz hodga;; Sovyet ordusunun kahı aman· Kazım Dirik'in cenazesi 1znııı· 
\k11sanıarın \·arattık- ca mukavemetine Ye clü~manııı _ . 
~ ettir, · (.S~rıu aayfa 5 sütun s de) (Sonu sayfa o sutun 
naııı. - - --- -:ı 
-~k :1r silah, ser-

1 
• ,,.,,, 

, lılJ.ik İtibariyle ken- lileriı:ı ruhl~_ınıa _ haket!l'ek !çın ' ~ine kavuşurl~rsa "" ancak b~r 
~ lil>vet]j g-ördüler hıç bır zulmu kafı gormezlcr. ıntikal devresı olacaktır. Ümıt 
. a1rka"iınleri esir g-ibi Çiinkü ba_şka kavımler a'l<ığı bi- edelim ki dökille_n kanlar ~nun- ı 

lıı ta kar buldular. rer mahkumdurlar. Ham ınHan- / cusu olsun. Ve ınsanları cıhan
k!zuı- . giislermek la_ rdır; yarı hıs~nla:dır •• ve ha- şilm~l bir kurtuluşa gö~U:-siin. 

1ta_.,,.ndılerıni medeni, kım ve efendi ) alnız beyazlar- . Vıch~ )!'ransasını~. h_'.'-la Su-
' . tnıleı-; geri yan dıı. nyecle uı;tun ırk rolunu oyna-
1~v 1)'lidHi ve ~ahsi 1 le Vichy Fr~nsa. ı Suriye- mak hülyası içinde yolunu ~a
~Sıf ettiler. RPı;k. de bala bu kafa ıle oturnyor ve şırmış bir halde kaldığını gil

. Jıa~ll dünvada yal- saltanat sürmek istiyor: lngi- rürken, Suriyeyi istilaya başla
~- ~I ları vardı: Bi!- !izlerle çarpı~ırken mag-lfıp ol- yan Hür Fransanın hürriyet 
'ilı>k :tıı:ıetkfıı olmak. mayı düşünmiJ'.orlar da yerli- mefhumunu hakikate? anlamı~ 
.ı.~Ierae yasayan ]erin, yani Surıyelı Araplann insanlara yakışacak bır surette 
~~ _llalıJarın bu üs- bu beyazlar kavgasına bakarak Surıyenin istiklalini ilan etme
•ıı,ıe llerilik çılgınlık- şımaracaklarından ve artık Av- si kalbe biraz iiınid _ve ınşira~ 
ı._~ Ye~:lilere reva rupalılar karşısında tıtremiye- verıyo'... Fransa_~n. esır. hır vazı
ı""i~· 2Ulum, yamyam ceklerinden korkuyorlar. Bu yete duşmemesı ıçın cidal eden 
ılll. r;~11 dehşetli vah- kanlı Avrupa hakimiyeti için ~ransız vatanperver l_eri de _di
.?ı k. geride bıraka- müstemlekelerde artık hayat ger tarafta başka hır kavmı e
h.. <\~1saıı~r arıeder. hakkı kalmadığını Vichy na- sare~ altında ~utınağa kalkış
~ i lla aılesıne men zırlan hrua anlamamışlar de- sa ıdı, artık ınsanlann muha
~'~eı~anların müs- mek oluyor. Şimdi dökülmekte kemesinden ve kalbinden ümit 
~1k~y.' . lıunh_arlık- olan b.ı kanlardan soııra beşeri- k~~ek icap. ed_erdi. ps~ün -~e 
1 bıtlır 

81
• beEenyetın yet için renk ve ırk farkı olma-/ hakım ırk fık~ı: en bu)'.~~- du~

. · · dan ne cihanşümul bir esaret j man. emperyalizm; en buyuk cı
~~~l'i llıc~Ieketlerini vardır, ne eihanşiımfıl bir kur- nayet ... B.~tün devlet l~r. ~~~: 
1 ~"<!! ll'en ve aşağı ı tuluş. Bu iki ucdan biı-isi fa- vı ~e gonul nzasıyle bır ışbırlı~ 
J~'nda, beyazları hakkuk edinciye kadar insanlar tesıs etmezlerse kurtuluş çaresı 
"l~la rıııek için kııv- en büyük acılar içinde kıvrana- olınıyacaktır. 1 

tı fıkriıı i yer- eaklar ve arada bir sulh devre- Hüseyin Cahid YALÇIN ı 
1 1 

lUerhunı Kazım Dirik 
VVVvv ... ..,,..,.. '"'"' ..,.._, 

• 
R ESMİ 

• 

==HARP == 
TE BLİGLERİ 

• • 
Son)et Resmi Tebliği 

Moskova , 3 (a.a.) - Sovyct 
istihbarat bürosunun 1!,tCe yarı
sından sonra neşrettiği tebliğ: 

2 Temmuz günü kıtalarımız 
Murmansk ve Kexholm istika
metlerinde düşman piyadesine 
ve Dvinsk, Borisov, Slntsk, Bob 
ruisk ve Luck bölgelerinde dü~
man seyyar kıtalarına kar~ı ~id
d~tıi ve çetin muharebelerde car
pı~nıışıardır. Cephenin diğer böl 
;."eiLriı de. Sovyet kıtalan, lııı-

(&onu sayf• 5 sü t un 4 de) 

tir. 
Bu nıüıı P~tle Tıyatro kıs-

ı ı n• rı • 
Ertuğı-ul İlgine ve Konserva -
tuvar mezunları kısmının bi- 1

1 
riııcisi Nazmiye Sakaryaya 
l\lilli Şefin lıatırm;mı tasıyan bi 
reı· altın s:ıa t hediye edilmiştir. 

Japonyanın 
kararı ! 

Ankara, 3 (Hususi) - Mecli· 
sin yarınki toplantı,ında bir ay
lık yaz tatili yapacağından Baş 
V<'kilin siya~i m:ıhiy'!tte umu· 
ını bevanattıı bulnınası ve Re
f " ,,;p,,.,-u hadi , de temas 
cdc·ı'C'h itffi1at rc.yı alma$ı ınun· 
temeldir. Yarınki Meclis müza
kereleri radyo ile bütün yurda 
ne•ı·l>dilecektir. 

.Heclis ruzııaıııeslne alına n 
kanıwlar 

Ankara, 3 (Hususi) - Ynıw 
lıft•ci~te knynıakamlığa alına • 
cakların yetiştirilmesi ve knbili
Y<'tlilerin \'aliliklere terfii v~ 
kaymakam olacakların hangi 
dL'\'IE't hizmetlerindeki kıdemle-

H 1 ı·iniu sayıla"'1ğı hakkındaki la
ariciye Nazırı müphem yiha konuşulacaktır. Ayrıca bc-
bı r beyanatta bulundu 1 lediye hlldudu dalıilindc aym·a 

kaza teşkilatı olıı.n viFı • et mer-
'l'okyo. 3 (a.a. ) - Domei a- kPzll'ı·ıniıı teRkiliitınııı ·~ıdan. 

jansı , J apon hariciye nazm B. 
1 

doğruya defterdarın idaı':'esi al
Matsuoka'ııın. aşağıdaki beyana-ı tında ulıııasına dair !iwiha ?.Iec-
tım neşretmiştir : !is ruznaınesine alındı. Bundan Dr. n em .. Saydaİn 

Hükumetin lı ildirmis olduğu! ba~ka Hatnyın anava lana illıa- larnıın 2;; kuruşu gccmiym ek. 
W<:hilc, iınpamtoı-un riyaset inde kıııdaıı önce orada öıi:retmenlik sik tahsil[ttııı aranm~ması lıak
toplanan konferansta, "Mühim yapanlaı·ın mağdu riy<>tleıine son kındaki lıiyilıa :Mec l i~ nıznaıne-
bir Riyasi karar,, alınmıştır. ve,.~ıı layiha ile devlet demiryol sine alıııını~tır, 

Alman - Rus harbinden doğan ===================:=:;;:::;:::::;:;;:::: 
vaziyete, bunun Almanya ile -
Sovyetler Birliği arasında bir ı F I K R A ı mak veya ya!anlıımak k;ıu,enıu 
harp olduğu hakkında yapılacak harcı ıı,•gıı. 
ba~it bir müşah~de ile karşı ko- Çü ıı k Ü: döğil..,,nler ikı 
namıyaeağı pek tabiidir. Vaziye Teblı'gv ler karşısında de,·lettır. lla\'l, kara w oU 
tin inkişafın ı, en yilkS<>k ve en teknikl..:rı a:.c ~ok biribiriniıı JY-

ıidir Harp sanayii iki tara.ita 
k uvvetli dikkat ve azimle takip "u" nya efkaA rı ifa llllJd<'rıı V(' lupyckiın harp 
etmek niyetindeyiz. Hazırlı klar U ll i~ııı kınulm ı,t 11 r Berlin \'ı·•ı 
yapılmaktadı r ve bu hazırlıkla- ,t·ııe, t.lıdwva virmi s .. 'n<' bıı '" 
ı·a tam itimadımız vard ı r. Yal- . Yazan : Aka Gündüz iizerınde lıiitiiu 0 kunet ı·e k~bi: 
nız askeri hadiselerin inki~afın ı ' liyetlerini l~ksıf ,,tmi~lerdir. 
dC'ğil , fakat ayni 7,amanda bü- Cermııııo - Sovyet haıbi, dün- Fakat aradnkı lıı, ·ıu ii•· "'"'elik 
tün dünya vaziyetini, muhtelif ya hadiselerini takip edenleri fark biı· d:giklıh gi.isterıııiyor. 
devletler in izhar ettiği temayül- sürprize uğratmadı. Biliniyor- Almaıı harp ;.ı,,a!uması ye, i si'- • 
!eri ve bu devletlerin dahili va- dıı ki, er, geç bu barut fıçısı a- neye yimıi ;;eneyi ~ığdırın ırı.i
ziyetlerini alakadar eden siyasi te~ alacaktır. Bunun amilleri, rlinü\ or. ~ilıilı. ırrnıın san''" , 
~eı·aittc de hiçbir ?..aman yorul-' sebepleri ancak harpten sonı-a ve ÇP~idiııe b~kılınc;ı oıtad• bir 
mıyacak bir dikkatle takip et- miitalea ve tetkik edilmelidir. mıınızen" var gibi. 
memiz lazımdır. 1 Üç yiiz milyon insan boğ•zla- Dünya haı·bi bHRlıyalı "•·ıi 

Bütün dünyada, fakat bilhas- Btrken masa başına gecerek ulu h::ııp mütehassıslan. harp lan
sa yak ın şarkta doğrudan doğ- orta hüküm yürütmek biraz ha- minrileri o kadar liı"yip tiiıedi 
ruya memleketimizi alakadar e- fiflik ve birçok insafaızlık olur, ki süriiHüne beı·ckc·t ! Fa Irat vi
deıı tehlike vaziyeti inkişaf et- Ben burada §U muazzam faci- ne berc·ket versin ki, ne di\'1-•r
mektedir. Vaziyet ciddileştikçe anın garip tecellilerinden birhıi- lanm mutlaka aksi çıkıyor • 
milletimizin 0 derece daha sü •

1 

ni bahsime mevzu ediyorum. O haldt> bu tebli;);lere kar'I ne 
kfın ve soğukkanlılık gösterme O da iki tarafın harp tebliğleri- yapmalı'! Dünya efkaıma ka
si lazımdı r. Biitün kuvvetleri ı diı. ı·ışınam. İster bocalar. iste> i
miittehit bir halde, milletimiz, Bu tebliğler o derece iddialı, nnnmaz, ister inanıı·. ~·akat bi
imparatorun azmine tebaiyetle o mertebe miibaleğalı bir suret- zim yapacağımız rek basitt•r: 
Japonya için çizilm ış yolda yil- te dünya efkarının tepesine Yl · Her iki tarafın tcbliP;lerini olilu
riirkPn eıı ufak bir hata bile iş- ğılıyor ki doğruyu yanlıştau, ğu gibi almak; oldıiğu gibi ka-
lememeğe çalıfünalıdır. eğriyi doğrudan ayırdetmek bul etmek; fızaıni derece soğuk 

miimkün olmuyor. kanlı davranmak; hiçbir indi 
Tokyo, 3 (a.a.J - Dün saat Dünya efkarı eski tabirile lal hükme kulak asmamak. Ve her 

14 de, Alman ve İtalvan büyük ve hayran kalıp • gıtmektedir. iki tarafın tebliğlerine k:ır~ı 
el<:ileri B. Matsuokay1 ziyaret Daha doğnısıı bir saskınlık ka- berberin sözünü hatırlamak. 
etmi~tir. B. Matsııoka, saat 15 busu içinde ne söyliyeceğini bi- - Berber! demiş, saçım ak 
de de, hükfımetin kısa beyanatı !emiyor. Tebliğlerin, haberlerin mı. kara mı? 
hakkında maliımat almak isti bu biçimde olmalanru haklı gör- - Şimdi önün~ düşecek gö-
yen Sovyet bilyük elcisini kabul meli. Ri~bir tanesini doğrula- rürsUn. 

eylemiştir. =====:::==========::-:.:::~;::;::::==== 
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Sayfa 2 YENİ SABAH _ ... __ 
_ş EHİR HABERLERİ-1 HAZRETi YUSUF 

İLE-----

GOZELLER CUZELİ ZÜLEYHA u· • • •t t d • f d 
Yazan Muharre~ekl KORGUNAl. nıversı e e rısa ın a 
..;....:~~"""'-~'---~~~~~~~~~~~ 

-19- kullanılacak terimler - Elbette sevinirim. Benım 
kadar sen de sevinmelisin, Ya
huda! Y alruz ben, aen değil; 
hepimiz sevinmeliyiz. Çünkü bu 
kurt, içinde bulunduğumuz 
müşkül vağiyetten bizi kurla· 
calrtır. 

Yahuda, üzerindeki ıµşkınlı • 
ğı hfila atamamıştı. Lavinin yü
züne bön bön bakıyordıı: 

- Ayıp değil ya, anlıyama • 
dım! 

Diye mınldandı. Ll.vi, Adeta 
hiddetlenmişti. İsi şakaya bo • 
ğarak Y ah udanın başını sars- ! 
tı: 

- Senin kafan kalınsa kaba
hat bende mi? El birliği ile bu 
kurdu diri diri yakalar, baba • 
nuza götürürüz. 

Y abuda, daha ziyade hayrete 
düşerek sordu: 

- Bu kurl, babamızın ne işi
ne yarar ki ... Kurt değil de ona 
boynuzlan bin çatallı geyik gö· 
türsek yine yaranamayız. 

Evvela Şem'un da birşey an
lamamıştı. İki kardeş ara51nda
ki konuşmayı dikkatle dinliyor 
Uvinin sözlerinden müsbet bir 
m.iııa çıkarmağa çalışıyordu. 
Gözlerini, birdenbire, sevinçle 
parlattı ve sevincinden Yahu • 
danfJl omuzuna §iddetli bir yum 
rulı: indirdi: 

- Lavinin maksadını daha 
anlıyamadın mı, Yahuda? 

Yahuda, dudak büktü: 
- AnlaJJılır gibi bir maksat 

değil ki. .. 
Uvi, Şem'undan evvel dav

ranarak izah etti: 
Uvi, Şem'undan evvel dav

ranarak izah etti : 
- Bunda anlamıyacak ne 

var? Gayet basit... Bu kurdu 
diri diri yakalayıp b<ıbamıza gö 
türürüz. Babamız: "Bu zavallı 
hayvanı niçin getirdiniz?,, di
ye sorar. Biz de "sevgili karde
şimiz Yusufu işte bu zalim kurt 
parçalamıştı. Onu ara.ya ara.ya 
bulduk ve her tehlikeyi göze a
larak diri diri yakalayıp Bllna 
getirdik. Artık bizden şüphe 
edemezsin!,, deriz. Nasıl? Fik
rim ~ok mükemmel değil mi? 

Yıı..>ıuda, nihayet u,-;ain 
mabadını anlamıştı. Fakat ba
harıırun bu numarayı yutmıya • 
cağını düşünerek: 

- Faydasız bir zahmet olur, 
dedi. Hatta korkarım ki ... 

Sözünün arkasını getireme • 
di. Çünkü o sırada diğer kar
deşleri hep bir ağızdan bağır
mll}lar, Yahudanın devam etme
sine meydan bırakmamışlardı: 

- MUkemmel fikir, mükem-
mel fikir! · 

Şeın'un, derhal m .ve etti: 
- Haydi çocuklar! Hemen et

rafını saralım; kaçırmıyalım 
hayvanı! ... 

Emir mahiyetinde olan bu 
ıı<Szler, tesirini gösterdi. Dokuz 
kardeş, kurdun bulunduğu ta. 
rafa doğru koşmağa başladı • 
la.r. Yahuda., onla.nn arkasın • 
dan baka kaldı. Kısa bir şaşkın-
lık devresinden sonra o da koş-
mağa mecbur kaldı. Arkala • 
rından yetişti. Şeın'una: 

- Yazık, dedi. Kardeşimiz 
Yusufa kıydık. Hiç olmazsa hiç 
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günahı olmıyan bu zavallı hay
vana kıymıyalım. Zulümde faz. 

;~~'.eri gidiyoruz, kanaatinde • --M--U.-.-r-
3
--k--a-be 1 .. 'T' K d. 

ti:Şem'un, Yahudayı tehdit et- Universite ,1 erim oor znas-
başlıy~;,~~~nı yd:a~ Komisyonu gon heyeti bu hususta 
Yahuda! Yoksa seni aramızdan 

temizlemeyi biliriz. Hepimiz de Dünkü toplantı- Jaalı"getine devam ediyor 
ekseriyete uymağa mecburuz. 

Bu kurt yakalanacak ve baba- sında mısır ve Ça• 
nuza gidecektir. I f Yüksek tedrisatta kullanıla ·ı 

Yahuda, itiraz etmek cesare- ı asulyesİne aza• cak olan terimleri tesbit edecek 
tini gösteremedi: • f" t k d olan (Koordinasyon heyeti) ev-

- Pekala, dedi, ek~eriyetin mı ıya oy U velce kararlaştırıldığı üzere dün 1 
düşüncesine hürmet ve itaat 1 Fi be k saat onda üniversite rektörü yat müraka omisyonu, 
ediyorum. 1 dün, vali muavini Ahmed Kı· Cemil Bilselin riya.seti altında 

Biraz sonra kurdun etrafını nık'ın reisliği altında toplan- • toplanmıştır. Toplantıda yalnız 
sarmış bulunuyorlardı. Açlık · mıştır. • imtihanları dolayısile profesör 
tan karnı tahta gibi olan ve su- Bu toplantıda muhtelif i~ler Neıı'et Ömer 1rdelp ve profesör 
suzluktan dili bir karış dışarı 1 üzerinde bu arada Mısır ve çalı Halide Edip bulunamamışlardır. 
fırlıyan zavallı hayvan, tam on l fasulyesine azami fiyatlar koy- J Geçen toplantıda bulunm1yanlar 
tane çevik delikanlının_ arasın- muştur. Buna nazaran kuru dan profesör Şükrü Baban, Şe
da kalınca ne yapacagını, ne- çalı fasulyesinin perakende ki- kip Tunç, doçent Sara. Ahmet 
reye ve ne tarafa ka~acağını !osu 2l kuruş olacaktır. Ali, Sabri Ülgener dünkü top· 
şaşırmıştı. Onlara ii.deta yal- Kuru çalı fasulyenin toptan lantıya iştirak etmişlerdir. 
varır gibi bakıyordu. Onlar ise, azami satış fiyatı ise 15.50 ku- Toplantıda edebiyat fakülte -
ellerinde birer büyük taş oldu- , ruştur. sinin hazırladığı esaslar ile Tıp, 
ğu halde ağır ağır ilerliyorlar; J Komisyon, mısıra dökme 8.5 Hukuk ve Fen fakültelerinin ra
meydana getirdikleri muhasara kuruş fiyat koymuş, aynca pey. porları ve Dil Kurumu Genel 
dairesini daralttıkça daraltıyor ! nir fiyatlan üzerinde de etüd- Sekreterliğinin raporlanndakı 
!ardı. !erde bulunmuştur. esaslar okunmuştur. 

Zavallı kurt, zalim sahibinin Diğer taraftan fiyat müraka- Edebiyat fakültesi tarafından 
önünde pısan yılgın bir köpek be koınlı;yonu, odun narhını da umumi Linguistik profel!-Orü Dr. 
gibi yere uzandı. Merhamet di- j tedkik etmiş ve tadilat yapıl- ' Ragıp Özdeme (terimler mese
lenen bakışlarını, cesur avcıla- , mama.:;ına karar vermiştir. Bu lesi münasebtile dilimizin ıslahı 
rının hiç de merhametli olmı • karara göre odun ııarhı geçen üzerinde muhtıra) ismile hazır· 
yan yiizlerinde gezdirerek akı- 1 seneki narhın ayni kalmakta • !atılan Broşürde profesör bil-
betini beklemeğe başladı. dır. hassa dilimizin ıslahı hedefi, mil 

1 Şem'un, amansız pençelerini ------------~~t------------
açmıs olduğu halde uyanık a
dımlarla ilerliyor ve her adım 
atışta mazlum kurda biraz da· 
ha yakalşıyordu. 

·çtimal 
yardım Nihayet ikisi arasında dört, 

beş adımlık bir mesafe kalmış
tı. Aç ve susuz kurt, kurtluğu
nu unutmuş; adım adım üzerine Belediye geçen 
gelen avcının kendisinden daha b h 
yırtıcı bir mahliık olduğuna ka- sene u ususta 
naat getirmiş gibi korkusundan sarfolunan faali- ı 
titremeğe başlamıştı. Fakat, 

Çimento 
V ç~vl 

--o--

Şehrimize !O ton 
çivi ve 30 ton çi
mento veriliyor 

Şem'un da kurdun merhamet yeti tesbit ediyor Titaret Vekıi.leti, son za-
dilenen bakıslarına, korkudan manlarda. gelen veya elinde 
titreyi ine bi~ türlü itimat ede- B e 1 e d i y e tarafından mevcut çivi ve çinıentolann 
miyar. çok ihtiyatlı davranma • ge.;en mali sene zarfında hal· lstanbul kontenjallllll hazırla • 
ğa çalışıyordu. kın sıhhatine ait sarfolunan fa. mıştır. Buna nazaran İstanbul 

Aradaki mesafe iki adıma alivetlerin bir ist~tistiğini ha- için 10 ton çivi ve yevmiye 30 
inince birdenbire atıldı; kur • zırlamaktadır. Geçen sene bele- ton çimento verileeektir. 
dun üzerine yüklenerek ense • diye bütçesinden sarfolunan Bu kontenjanlar hususi eş. 
sinden yakaladı. Diğer kardeş- paralarla şehrimizde muhtelif hasa aittir. y enideıı iışıat ya
ler de hemen koııup Şem'una belediye hMtahanelerine 10 ya- pılmıyaca~ından bu çimentolar, 
yardım ettiler. Zavallı kurdu, tak ilave olunmuş Fatihte bir mevcut yapıların ikmali maksa· 
her vakit bellerinde taıµdıkla· emrazı zühreviye hastahanesi dı ile hususi müteşebbislere ve
n iplerle sımsıkı bağladılar ve tesis olunmuş, hasta nakliye o- rilecektir. 
ağzına kocaman bir taş soktu- tomobillerinin mık tarı 2 • .... =· !!!!!"~~'!!!!"-~~~~ı 
)ar. den 6 ya iblağ edilmiş, ayrıca tur. 

Artık zaferi kazanmışlardı. cankurtaran otomobilleri kadro Aynca Cerrahpaşa hMtaha-
Biribirlerini tebrik edebilirler- su da yeni alınan otomobillerle nesinde bir göz polinikliği tesis 
di. Fakat bu tebrike herkesten takviye edilmiştir. olunmuştur. 
evvel layık olan Şem'undu. Çün Belediye tarafından tesis olu- Belediyenin geçen sene büt-
kü kurdu o yakalamıştı. Uvi nan halk hamamlan çok bü- çesinde içtima! yardrm tahsisatı 
elini uzattı. "-'unun uzanan yük rağbet görmüştür. Bu ha- dokuz yüz bin lira idi. Belediye 
elini yakaıa;;''iıararetle sıktı: mamlarda geçen sene zarfında bu tahsisatı yeni sene bütçe-

- Seni tebrik ederim, Şem- 20 bin fakir vatand'.1şın mecca- sinde bir milyon liraya iblağ e
un ! Büyük bir cesaret göster- nen yıkanmalan ternın olunmuş- dilmektedir. 
din! Koca bir kurdu, taV1)an ya- -
kalar gibi yakalamak her ba • 
bayiğitin yapacağı i~ rleğildir. 
Şem'un, mağrurane gülüyor; 

gelişi güzel örülmüş bir duva
ra benziyen gayrimunla?.a.m di~ 
!erini gösteriyordu. Kendi yap
tığı işe kendisi de havran ol -
muştu. Diğer kardeşleri tara.rın 1 
dan da ayni şekilde tPbrik ve 
tJıkdir edilince büsbütün gu • ı 
rurlnndı. Fakat Yahı.ıja, onu 
tebrik etmemişti. Şem'un, bun-ı 
icerledi. Sesine Jatife eder gibı 

~---------------------------~ 
Pabuçları beğenip almamış 
ama ... Pantalonunun kemeri 

arasına yerleştirmiş 
bir torı vermeğe çalışarak sor- Birinci asliye ceza mahkeme
du: 1 sine bir hırsızlık cürmümeşhu-

- Beni tebrik etmeyı ı:iç;n du gelmiş ve suçlu hakkında 

Halbuki beğendiği ayakkabı
nın değeri on iki liradır. 

' 

!ilik ve milletlerarası münasebe- 1 

ti, yazının gültürel muhitle mü
nasebeti, yazı ve imlanın dil ile 
münasebeti, tedris bt1hranı kar
şısında pedagoglarımızın vazi· 
fesi, dil ıslahının hususi hedefi, 
mükemmel prob! ne demektir? 
Dil müdahale ile mükemmelleş
tirilebilir mi? Kelime fazlalığı, 
şekil fazlalığı, kemiyet şekille- j 
ri, keyfiyet ,ekilleri, terkip şe
killeri, Sonekler, örnekler, arap 
ça mükesser şekiller, şekil, ek· 
sikliği, garp dillerinin prifiks· 
!eri, kelime eksikliği, umumiyet 
le kelime alınışı, öztürkçe keli
melerin alınışı, eski ve yeni 
garp terimlerinin alı~ı ve ya
zılışları, '3rk dillerine mensup 
eskiden kalma ıstılahlar gibi 
dilimizin en mühim m~seleleri 
tekik olunmuştur. 

Bu muhtıra diğer bazı müta
lea ve tetkikler de nar.arı itiba· 
ra alınarak yeniden tetkik edil
miş ve yine edebiyat fakültesi 
tarafından bu esasların gözö • 
nünde tutularak hazırlanmış ve 
dünkü toplantıda bu müzakere
ler bu son şekil üzerine görüşül 
müştür. 

Toplantıda profesör Zeki Ze
ren, Ali Fuat Ba.şgil, Kemal Ce
nab, Ragıp Hulusi Özdem, Ömer 
Celal Sarş, Arnd, Sıtkı Sami O· 
nar, doçent Ref'i Şükrü söz al
mışlar ve etraflı mütalealar<la j 
bulunmuşlardır. Toplantıda ka
rarlaştlnlan birinci, ikinci ve 
üçüncü esaslar birleştirilerek 
ilk esas tesbit olunmustur. 

Üniversitece konaeak terim
lerin yazılış şekli bu madde ile 
tesbit edilmiştir. 

Son olarak da Dil Kurumu ra
porunun basılarak azaya dağıtıl 
ması ve kar~ılıklı esaslar üze
rinde o vakte kadttr fakülte ko· 
misyonlarınca çalışılması ve 15 
gün sonra tekrar toplanılması 
karan verilmiştir. 

Münakalat Vekili 
Trakyaya gitti 
Geçen pazartesi günü şehri

mize gelen :Wünakalit Vekili 
Cevdet Kerim İncedayı, dün sa
bah otomobille Trakyaya git
miştir. Vekil, Trakyada bir kaç 
gün kalarak tedkiklerde bulu • 
nacak, sonra tekrar şehrimize 
gelecektir. 

İktisat Fakültesi 
talebesinin mu

vaffakiyeti 
Ticacet Vekaleti tarafından 

açılan Fiyat Murakabe kursun
da tedrisat sonunda yapılan im
tihanlar neticesinde en çok ik· 
tısad fakültesi talebesinin mu
vaffak olduğu görülmüştür. 
Kura müdürlüğü, 1ktısat fakül
tesi dekanlığına şu mektubu 
göndermiştir: 

"Ticaret Vekfüeti tarafından 
açılan ve tedrisatı bitmiş birin 
ci Fiyat 'Murakabe kursunda 
umumiyet ' itibarile iktıaa.t fa -
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Yazan : ULUNAY 

Matbaaya gelmek için nakil 
vasıtalarından en çok işime ya.
rayan otobüstür. 

Hemen hemen evin önünden 
binip Cağaloğlunda inmek, me
safenin en Iı.ısasını seçmek de· 
mektir. 

Geçen gün bir istiskale uğra· 
dım: 

Biletçi: 
- Yerimiz taıruı.m.... dedi. 
- Aman oğlum .. 
- Amanı zamanı yok bayım! 

Yerimiz tamam .. 
- Canım ileride ineceklere 

mahsuben ayakta durmağa ra· 
zıyım .. 

- Olamaz efendim. Nizam 
böyle ... 

Bu hüccetin karşısında. a· 
kan sular durur .. Nizama mu· 
gayir hareket edilemez. İster 
istemez indim. Tramvayı ihti· 
yar ettim. 

* Dün, Osman beyden bir dos· 
tumla saat bir buçukta Mecidi· 
ye köyü • Çarşamba hattına 
işliyen bir otobüse bindik. Bilet
çi, şoföre vaziyeti izah edece1' 
kumandalar veriyor: 

- Temem! Yerimiz iki.. A
ğır ol. Temem ! 

Hamama geldik. 
- Eminönü, Beyazıt, Çar· 

ııamba.. Yerimiz var. 
Yerim.iz var.. Hatta tam şo

förün arkasındaki bir yer de 
bom boş duruyor. 

Hamamdan açık kurşunt renk 
li bir kostüm tayyör giymiş; ne 
güzel, ne çirkin; ne gwıç,. ne ih· 
tiyar bir bayan bu bot; yere koş
tu. 

-Temem! 
Karşımızdaki levhada: "Şo

förle konuşmak memnu., ya
zılı. Fakat kadın, §Oföriin ah· 
nahı olacak; bölmeye iki ellerini 
dayadı. Bir sohbet ki değme 
gitsin... Görüşülen bahislerin 
heyecanlı vak'alara temas ey· 
lediğini şoförün sözüne kuv· 
vet vermek için arada başını 
çevirmesinden, hazan bir, bazan 
iki elini havaya kaldırmasından 
anlıyorum. Yanımızdan bir 
kamyon sürünerek geçiyor, 
tramvayla aramızda ancak su 
sızacak bir mesafe kalıyor. 

Mübahase mühim olmalı kl 
sözün arkasını getirmek için 
mesafe uzatılıyor. 

Refikime yavaşça: 
- Zannedersem eoförle ko

nuşmak memnu... dedim. 
Kadın ehemmiyet vermedi • 

Fakat şoför dolgun gerdanının 
üstünde kudretlı başını güçlük
le çevirerek beni fena halde 
süzdü. 

Çok 3likür Taksime geldik ..• 
Kadın, muhatabına ayakta da 
bir hayli vesayada bulunduktan 
sonra nihayet arabadan indi. 
Düşündüm: 

- Oh! Büyük bir tehlike at
lattık. 

Fakat ben şoförün gazabına 
uğramıştım. Otobüs bi.rdenbi· 
re tenasüh felsefesine uyarak 
kaplumbağa oluverdi. Tozkopıv 
randan Halicin güzel manzara· 
sını ııeyre çıkan seyyahlar gi· 
bi geçiyoruz. 

- Biletçi! Neden bu kadara· 
ğır gidiyoruz '? 

Biletçi cevap vermedi. Fakat 
şoför, tekrar kudretli başına 
bir yanın daire resmettirerek 
cevap verdi: 

- Ne yapalım. Hatırınız için 
arabaların tepesine mi çıka.
yım? 

İlk durakta indim. Beni ta· 
kip edeıı refikim soruyor: 

- Daha gelmedik .. Nereye 
gidiyorsun ? . 

- Evveıa sinir ilil.cı almak 
için eczahaneye, sonra da tram• 
vaya!. 

ULUNAY 
I AYLIK 400 • 800 
1 AYLIK 150 • IOO 

• unııttun, Yahuda? 1 yapılan duruşma· sanunda tev-
Yahuda, yerde sımsıkı bağlı 1 kif kararı verilmiştir. 

Hülasa uyuşma yapılama
mış ve bu kadar eziyet ve çır
pınmıya rağınen bir şey sat
mak üzere müşteriyi memnun 
edememişlerdir. Bu sırada çı
rak ve tezgahtarlaı indirilen 
kutulan kaldırıp yerlerine ko
yarlarken içlerinden bir tane
sinin pek hafif olduğu hisse
dilerek açılıp içine bakılmış ve 
boş olduğu görülmüştilr. Bu
nun için bu açıkgöz müşteri tu 
tulmuş ve polise haber veril· 
miştir. 

kültesi talebesi temayüz etmiş _______ ._._.....,....., ..................... -
olduğu gibi kursta en fazla nu
mara alarak birincili~i yine bir 
iktısat fakültesi talebesi kazan

• 
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19.« 21.46 2.15 V•••tt -- DiKKAT --cYınl Sabah> ı gönderilen )'aııtır 

ve evrak neerıdllıln ıdllmaafn ladı 
_,ıunmu ve bunların kayboJmaıın .. 
tlan doloyı hl9 bir mHullyıı kabul 
edUme:ı. 

1 
1 

olarak yatan kurdu göstererek Ya1\Jan iddiaya göre bu 
cevap vtrdi: hırsızlık vak'ası şöyle olmuş-

- Zı ten ömrünü tüketmiş gö tur: 
rünm bu zavallı hayvanı yaka- Şehzadebaşında tanınmış bir 
lamak büyük bir hüner deği!- kundura mağazasına Recep A
dıı". de... Genç . ve _rırtıc~ bır car adında bir müşteri gelmiş 
km du yakala kı sem tebrık e- ve ayakkabı almak istemiştir. 
deyım. s· ah "dala kk b 1 d -R b ·ki k d · ı·· ıy vı aya a ı ar an o en, ı ar eşın uzumsuz 

1 
. . 

bir münakaşaya girişecdderine ~ır kaç. çeşıt . ç~ka.rılarak ayar 
kanaat getirerek araya girdi: 1 gına gıyıp gıyıp ç~~ran R7· 

- Çene çalarak geçirecek ~p .. Aca: bunların ıçın?e ~U: 
vaktimiz yok. Vakit hayli iler- turlu begenıp hoşuna gıdenını 
ledi. Babamız, dört göz.le bizim bulamam~ştır. .. . .... 
dönmemizi bekler. Biran evvel Bu mınval uzere bır suru 
gidip onu merkatan kurtarma- kutular indirilmiş, içinden paı
lıyız. b~çlar çıkarılıp gösterilmiş, 

.AJıer, artık cansız bir cisim- böylece hemen otuz kırk kutu 
den farkı kalmıyan kurdu ku- etrafı doldurmuştur. 
caklayıp omuzuna aldı: Nihayet nasılsa bir çiftf 

- İşte ben gidiyorum, dedi. kundura~. Z7_Vkine uy~!l bu: 
Arkamdan gelmek istiyen gel- lan bu _muş~ulpeııent muş~n 
sin, istemiyen kalSln. Roben,in pazarlıga gırışerek al ~. 
hakkı var. Babamızı bekletme- vur yukarı Veı"9 vere istenilen 
meliyiz. fiyatın yarısını vermiştir. 

Gelen memur Recep Aı:arın 
üstünü ararken bir çift pabu
cu birer birer ceketi altında. 
ve arka. tarafında olmak üzere 
pantalonunun kemeri arasın • 
dan çıkarmıştır. 

Tutulan zabıtla adliyeye ve
rilen bu kurnaz suçlu mahke
mede inkarda bulunamamıştır, 

Muhakemesinin mevkufen İC· 
rası için duruşmanın talikine 
ve tevkifine karar verilerek 
hakkında tevkif müzekkeresi 
kesilmiştir. 

(Arka.w oor) \.-------------------' 

mıştır.,, 

Kahve tevziatı yarın 
tamamlanıyor 

Belediye kooperatifi tarafın
dan memurlara kahve tevziatı- ! 
na dün de devam olunmuştur. 
Bu tevziat bugün nihayetlene
celrtir. Kuru kahveciler tara
fından halka yapılan tevziat ta 
cumartesi günü nihayete ere
cektir. 

Şehrimize tahsis edilen kah
velerin ikinci partisinin tevziatı 
ağustos iptidasında yapıl~ 
ve bu tevziatta da ayni usuller 
tatbik edilecektir. 

Halk plajları 
Üsküdarda iki senedenberi a

çılan halk pl.aj!arının bu sene 
de açılması karar~tır. 
Burada yeniden bazı ~t ve 
tadilat yapılmıştır. 

Ali Paşa konağı 
kütüphane yapı· 

lıyor 
Üniversitenin arka.~ındakl J{a 

zancılar caddesinin nihayetinde 
yangından harap bir halde bu• 
lunan Alipa.ııa konağının kütüp 
hane haline getirilmesi karar ~ 
laştınlmıştır. 

Burada çok büyiik bir umumi 
kütüphane yapılacak ve kitaP
lar İstanbulda bulunan bütiiD 
kütüphanelerden tedarik edile • 
cek bu suretle kütüphanelere 
devama ihtiyacı olanlar aradık 
!arı kitaplan toplu oir halde 
bulmak im.kanını elde etmiş ola 
caklard.ır. 

Altın fiyatları 
Altın fiya.tlanııda biraz yUl<· 

seklik kaydedilmeğe baJ}lanJil}Ş" 
tır. Dün, bir altının fiyatı 25 
lira idi. 
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Ajans Haberleri 

Kanadadan daha fazla 
pilot gelecek 

Vancouver, 3 (a.a.) - Kana
da hava nazın binba.~ı PoWer'in, 
lngi!tereye azim.etinin eetı.:ble -ı 
rinden biri, lngilterede faaliyete I 

'bulunan Kanada tayyare filola-. 
'rını artırmağa matuftur. Bu ci-ı 
het Vancouver tayyare mekte -, 
bi talebesi önünde bir nutuk i -
rat eden Kanada Başvekili 

Mackenzie King tarafıııdan if -
şa edilmiştir. 

B. King ezcümle sunları söy
lemiştir: 

"İmparatorluk pilotları antre
neman planının muharebenin ne 
ticesi ilrerinde muhakkak suret
te kati bir tesiri olacak olan bü
yük faaliyetlerden biri olduğu 
anlaşılmıştır. 

-->11•--

Serbest bırakılan 
Fransız sirleri 
Vişi 3 (a.a.) - Yeni dört çe

ait Fransız esı.·i Almanlar tara
fmilan tahliye edilecektir. 

1 - Beyaz ırktan bütün e -
sirler. 

2 - Umumi harpte muharebe 
etmiş olan bütün ihtiyat zabit
leri. 

3 - Kanunusani J 900 den ev
vel doğmuş olan esirler. 

4 - Posta ve telg,rafta çalış
mış memur ve işçiler. 

Kıbrısa hava 
akınları 

Lefkoşe, 3 (a.a.) - Çarşan _ / 
ha sabahı, 8 düşman tayyaresi 
Rı brıs adasının garp kısmı üze -

ine bır taarruz yapmıştır. Pa -
fos bölgesine bombalar atılmış
tır. Bu ana kadar, hiç bir hasar 
ve hi~ bir insan zayiatı bildiril
mektedir. 

Amerikanın 
Ruslara yardımı 
Vaşington, 3 (a.a.) - Tesli -

hat Şefi Vilson, Amerikaya kar
şı tehlikenin daha sarahat kes
bettiğini ve Amerikalıların Sov
yetlere yiyecek maddeler, silah 
ve hatta petrol göndererek yar
dımda bulunacağını ~öylemiş 
tir. 

Amerikada rutubet 
dalgası 

Nevyork, 3 (a.a.) - Stefani: 
Burada müst.esna ve ratiJ> bir 

lıarel<et ilıı.lgası hükfım sürmek
tedir. Bir çôJı: ölü vardır. 

- Tevfik bilha:ısa taktığı göz
lüğe rağmen (hıyeroglif) yahut 
(hattı mi)ü) devrine ait kita
belere benziyen bu kargacık 
burg'acık kelimeleri bir türlü 
lııı.lledeIİl.İyor, aralannd:ı miliıa
kaşalar olnyordu: 

- Bu ne bu? 
- Bütün. 
- Nasıl bütün bıı? 
- Basbayağı bütün. Bu ke-

lime başka türlü nasıl yazılır? 
- Arka arkaya dizilmiş si

nek ayakları zannettim. 
- B •n hattat degilim. Zaten 

olmak da istemem. "Küllü hat
tatün cahilün,.. 

- t sa bet edersin. 
Faı:ı 1 gazetelere göz gezdirir-

ken omuzlarına bir el dokundu. 
- :Merhaba Fazıl. 
- Merhaba Raci. 
Fıkra muharriri : 
- Çocuklar! dedi. Size ina

nılmıyacak bir hadise. Hamdi 
Bey bana bugün çay ikram etti. 

Bu hakikaten inanılmaz bir 
şeydi. İdare müdürü yalnız mat
ba~da değil Babıali piyasasın
da ve hatta bütün lstanbulda 
Jıesabiliğı ve tutumluluğile ta
nııımiŞtı. 

1''azıl sordu · 
- Bu tevr,·cühe <ıelK'p? 
- Bilıııivorum. C'-'lliba b•ı.,.iin 

. 1 

lngiltere üzerinde tek 
bir tayyare bile uçmadı 

Londra, 3 (a.a.) - İngilizler , 
son 24 saat zarfında >ıontbalar - , 
dıi.n masun bıılunmuslaı'dır. 

Filhakika bu sabah erken sa
atlere kadar gece esnasında 
bomba atıldığını bildiren hiç bir 1

1 rapor gelmemiştir. 
Dünkü Çarşanba giinü de hiç ' 

bir bombardıman kavdedilme -
mişlir. · 1 

Düşman yalnız bir iki sahil 
mıııtakasında gün battıktan son 
ra pek hafif bir ha va faaliyeti 
göstermiştir. 

-->ıı•--

Bir Alman balıkcı 
' gemisi batırıldi 

Londra, 3 (a.a.) - Amirallık 
dairesinin tebliği. 

Almanlara. :Meteoroloji riıa-ı 
lumatı vermek işinde kullanı -
lan bir Alman balıkçı gemisi, 
İzlandanın şimalinde yapılan 
harekat esnasında tngiliz deniz 
kuvvetleri tarafından yakalan -
mış ve batırılmıştır. 22 kişiden 
ibaret olan mürettebat kurtarıl 
mış ve esir edilmişir. ı 

Bombalanan 1 
Alman ve italyan 

esirleri 1 

Kudüs, 3 (a.a.) - Selahiyet
tar bir kaynaktan verilen nıalü
mata göre, evvelki gün dü~man 
tayyarelerinin filistin erazisin
deki üsera kampı üzerine yap -
tığı akın esnasında esirlerden 
37 kişi yaralanmı~ ve hascaha -
neye nakledilmiştir. klerindcn 
ikisi ölmüştür. Bunlardan 11 ı 
Alman olup mütehakisi İtlyan 
küçük zabitidir. 

Bu akın esnasında İngilizler 
arasında hit; bir zayiat olma -
mıştır. 

Yeni lngiliz kumandanı , 
Kahirede 1 

Kahire, 3 (a.a.) - Yeni Orta
şark İngiliz ba.~ kumandanı Ge
neral Auchiııleck, Hindistandan 
Kahire'ye muvasalat etmiştir. 

Sovyet ve ltalyan kolo-
nilerinin mübadelesi 
l\loskova. 3 W (aa.) - Ja 

ponyanın Moskova büvük el -
çisi B. Tatekava, Hariciye halk 
komiser muavini B. vişinski ile, 
Moskova'daki İtalyan kolonisi
nin tahliyesi meselesini haUet-ı 
miştir. İtalyan Kolonisi, bıı haf
t a içinde Mo;ıkova'dan hare)tet 

doğum günü olacak. 
- Yahut çoktan beri avans 

istemenilşsindir. 
- Bilakis. ,Daha dün aldım. 
İsUhbai-at mildüril avans ke

limesini işitince hüsnü hat ho
calığını bıraktı, bir kağıt çe
kerek idare müdürüne yeni bir 
aşk mektubu yazmak i~in şim
diye !tadar kullanmadığı mües
sir, kuvvetli, en taş yüreklileri 
bile yumuşatacak mühim bir se
bep aramağa başladı. ..... 

Gazetenin fıkra muharriri o
lan Raci zavahir itıbarıle gayet 
sakin ve halim bir gençti. Buna 
ra.,,"men uzun kirpikli siyah göz
lerinde kararmağa başlıyan bir 
kor ateşinin aldatıcı kıvılcımları 
gizlenirdi. Eğlenceli bahislerde 
alay etmeği sever, fakat ciddi 
münakaşalarda kararmış zan
nolunan nazarları yavaş yavaş 
ateşlenır, o zaman Raci mima
ka.'jayı mücadele derecesine var
dırırdı. 

Fazıl, bilhassa bu kadar sü
kfınet sahibi bir adamın çileden 
çıkmasına hayret ederdi. Ara
larında ciddi miinakaşıı.lar çok 
olmuştu. O zaman Fazılm bütün 
itirazlarını bir dalgakıran ina
dile .k~ayan Raci başka va
dilerde FILztlın tarizlerine bir 
l ~ 

YENİ SABAH Say'fa S 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Her l(T ARİHTEN BİR Y APRAK11 Şimdilik __ 
Sabah ,\.. • J Bukadar ! 

"Refah" Faciası 1 ~ .• ,.., .h ve La b ar 1 "lm;aıı,,. tecrübe-
b h . . r 1 sim genı letemez 

K a a at ıçın: 
- Samur kür.k oişa kim- mİIJİZ ? 

Yırık Alunedin fıkrası - Oğluna ı'!ını bulBruıyaıı baba -
se sırtına almaz! derler. Doğru- Eski devirde lakapla.rıu garabeti - .AJuOOtter, Jbrııhlmler, Adliye Vekfıletl birkaç 
du~kd . d "R fah . . li Ha.sanlar UAh. ..• - Malak, llel~ oluyor! - Ali isimli s3.drizaın- sene evvel hapishanede 
bir TJı~~z ~apuru ~atb' v~sU::ir lann lii.kaplan - iki tarihi zanıpari - Hekim oğlu . ~ ÔPaııa '?ulun.an bir kı~~m ajpr hapis 
h3yli Türk vatandaçı boğuldu. kimdir? Buyurun birader! - Mehmet peı;alar ..ensı - küz, m;Uıkfim1a_nn_ı lmralı " adası-

Geminin torpil gibi, mayn gi- Gürcü, Elmas Mehmet Pa.<;alar - l\lustafa adlı sadri.ı:aınla.r - 1 n~ naklettırdi. Bu 1!-rl3: ı_nah -
bi infilak ve ıştial edici bir mad- Daltaban l\lustafa. Paşa - Yusuf Ziya poşa - (K"ördük) ,-e 1 kumlar t~fından _hır i!<ı _sen_e 
deye çarparak batmış olduğu (Gördıik) kelimelerinin mö~belıet.i • Arif ef(ndi ile Penev z:ıriında ımar e~!Jdı_: JEkıldı, _bı-
rivayeti karşısında bu gibi iş- efendinin başıııa gelenler! çıldi. Bund~n. ıkı. ~uy~ık ıs~ıfa-
lerde, çok yerinde olarak, pek I d~ e~~e edıl_di. Bırınr~~ı. ışsız 
hassas davranan Türkiye Cünı- Yazan: U~UNA Y guçs~z!. hapıshane k'.•guşlann 
huriyeti hükümeti hadisenin 1 da suruncn bırç<!k. bedbaht va· 
akabinde derhal tahkikata baş- Yeniçeriliğe geçen acemi oğla,./ kaplarla doltıdur. Bazan zaman tandaşa kendılcrını meşgul ede 
!adı na kodamanlar sormuşlar: ve hadisat ile ya, değiştirilir; ya cek bir iş bulundu. Bunlar sa· 
B~ incelemeler neticelendiği - Bre delikanlı adın ne? sonradan takılır. Meı;ela "Ser, dece müstehlik, tufeyli iken, 

zaman "Refah,, ın bir denizaltı - Ahmet. askeri-i - sultan,, unvanını "Ser, müstahsil binaenaleyh cemiye· 
gemisi toroiline mi, yoksa sahih - Ne Ahmet? asker sultan,, a tahvil ettiği ha- te nafi bir uzuv haline getiril· 

· 1 b ·t · ı - Basbayag·ı Ahmet. hanesile S u 1 t a n Sü- di. ikinci istifade ise adanın i· bır mayna mı nır an gı mış o -
duğu anlaşılacak, mes'uliyetler - Bre bizim ortamızda on ta- kymanın katlettirdiği İbrah1im nıarırlır. 
tahakkuk ve tebellür etmiş ola- ne Ahmet var. _Hepsi de bırer Paşaya hayatında "Makbul b- Her fenalığın başı 
caktır. lakapla anılırlar. Çalık Ahmet, rahim Paşa,, denilmiş iken kat

Bizim burada bahis mevzuu 
etmek istediğımiz nokta, hadi
senin bize taallük eden safha
sıııdan ziyade, "Refah" ın tor· 
pilleıımesiniıı yahut <la mayna 
çarparak batmasının muharıp 
devletler üzerinde yaratmış ol
duğu tesir ve aksülameldir. 1 

İlk önce Büyük Brıtanya bah
riye makamları "Refah,, ın bat
masında İngilizlerin zerre ka
dar günah ve taksirlerı olma
dığını bildirmekte istical etti. 
Dün de Mihver Devletleri bir 
tekzip neşretmekte ve: "Alman 
ve İtalvan makamlarının ince
den inceye yaptıkları bir tet
kikten sonra Alman ve İtal
yan harp filosundan bir cüzü
tanıırı Türk 11Refah 11 vapuruw 
nun kaybı ile herhangi bir ala
kası olabilme.sinin imkansız bu
lunduğu beyan olunur.,, demek
tedır. 

Ala, demek ki bu işde Mih
ver deniz kuvvetlerinin <le a 1§.. 
kası ··oktur Yalnız J\lihvercile
rin ı.Rcfa>" ın kendi gemileri 
tarafından batırılmamış oldu -
ğunu t.eınin (•flf·rkC'n lngBizlerin 
kendı he"aplarına vaıımış ol
dukl.w tckzibın pek acele yapıl
m:1 oldu0Jnu ilerıye sürüyorlar 
ve: 

"- DPni::altı harekiitın1 n tan
zımını bilen hcrk(~fi icin hare
katta bulunan denizuitılardan 
bu kadar kı•a bir zamanda ha
ber afn:anın imk{ınsız oklugu 
m.tlı)mJur ... kahiJin<l-·n bir im. 
i(e bitar·:ı.f bir VU.Jl!1 un bat11·1I
maR1 cinavc:tıni düşmanlarına 
m;ılctıııPk -i~t!vorl0 r. Il?lbuki 
tngilizlcrin "ı:,"fah,, ı batırmak
ta ne mcnfao.tkri obb:lir. l'a
l<at dü:>man dfü;mana Yasm o
kumaz a .. Elbet. 

- Fır"at bu fırsattır, deyip 
kar~ı tarafı köi..Ü·;,_mek istiyc
cckler. 

Asıl mes'ul ve h. liiki schP!ıe 
gelince, bu1 muhariry devletler in 
beyanatından ziyade Türk;ye 
Cünılıuriyeti hükumetinın yap
mHkta olduğu tahkikat netice
sinde belli olacaktır. 

A. C. ,çANAÇOGLU 

edecektir. Roma'daki Stıryet J{o 
lonisi de aynı zamanda Roıra'yı 
terkeyliyectj<tir. 

çocuk gibi tahammül edenli. 
Fazıl yıuıça ondan büyük oldu
ğu için ona karşı himayekar bir 
tavır alır: 

- Raci! Bugün betin benzin 
solmtış. Yine dün akşam ne bıı.lt 
ettin? 

- Hiç. Matbaadan çıktık. Bi
raz SirJ<eciye uğradık .. 

- Anla~ıldı. Yine gece yarı
larına kadar içtin. Sabaha karşı 
yattın, erken kalktın ... 

Raci, mazeretler söyler; onun 
hal lı hiddetini teskin etmek is
tiyormuş gibi: 

- Vallahi değil, derdi. İki üç 
tane içtik. Sonra yemek yedim, 
yattım. 

- Bütün çehrenin hatların -
dan derin bir yorgunluk okuyo
rum ... 

- Midemden rahatsızım. Bel
ki ondandır! .. 

Fazıl, Racinin yalan söyledi
ğini biliyordu. Fakat buna inan
mış gibi görünmek hoşuna gi
derdi. Çünkü Raci böyle maze
retler bulacağına: 

- Azizim! Dün akşam tıpkı 
tahmin ettiğin gibi sabahladım. 
Hatta bu akşam da öyle yapa
cağım. Sana ne oluyor? Sen he
llim keyfimin ve paramın kfth
ya.sı mısın? 

Bzmll; olsaydı ortada mesele 

Vardakosta Ahmet, Kel Ahmet, !inden sonra m;ki yazıda nokta
Pehlivan Ahmet ... >;ana rıe Alı- !arın yerini değiştirerek "Mak-
met demelı? tul İbrahım Paşa,, •denilmiştir. 

lhtıyarlardan biri teklif et- Sultan ibrahımin sadrıazamı 
"Defterdar Ahmet Paşa,. kat -
!edilerek cesedi parça parça e
dildikten sonra lakabı bin parça 
ınanasına gelen .ıHe~ar pare" ye 
tahavvvül etmiştir. Tarih Me
lek Ahmet Paşanın "besli öküze 
bcnzedıgi için gençliğinde ken
dıöine "Malak Ahmet,, denilir
di. Sonra bu isim ··.11elek Ah
ınede tahvil edilmi$tir., diyor. 

mış. 

- Genç Alımet diyelim. 
-Var. 

- Toy Ahmet diyelim. 
- Var .. 
Delikanlıya lakap bulamayın

ca biılükbaşılardan bıri palayı 
~ekmiş, acemı neıeria suratına 

bir bıçak atmış, yüzünü boydan 
boya kesmi~. 

- Bu da Yırık Ahmet olsun! 
0Hmaıılılarda ufak ısim kul

lanıldığı için her isme bir lakap 
iliiv~sı ad~ta bir mccburıyet ,.ek
imi almıştı. Bunu halırlatan ~<ly 
le bir fıkra daha vanlıı·: 

"Safdil bir adamın ~ocuğu ol
mu~. iHim koymak lazım gel -
miş: 

- Mehmet diyelim. 
- O~maz. Hizım komf;unun a-

dı. 
- Ömer dcs~k .. 
- Arucaı;ırıın adı. Naı::;ıl olur? 
- h•·san drı dıye: .. e~ü, dayı-

sının a\_udır. 

- J\ .• ı Jiyaccğ·im. O da ima
mın ismi. 
Biilün aile düşünmüş, taşınmış, 
Nihayet iHmi Osman olan baba-
sı: 

- Denim adımı verelim, de-
rrı ~. Usrnan .Jıye!im, ne y.ır :ı
) ırn lt•n a· l:.;ız d<t knl· 2nı olur ... 

ç.)~~ k.11lc!n1lı~1aı:- ı:- is:n:.lrr la
kaptan ıstisna edılmiştir. Fakat 
A. ı' .. ıı..ır• , 111, ..:;.Iı, ltb<luH:ıh, 
J\l st.ı 1 g:ılıi ·lı;:ırcı8lem i~inıle
r:n J,:ınt;: ~ı;t < ld .ı.:,un:ı ,..,n.e.nı:!K 
i<'in n ·'•tl lai .•. p kulJ3nıhn:J.~c 

h 'll• 'I'.! \ ';:il 1r. 

Bunl nn ıt:inJc imparai orluk 
dcvı inin yiiK><'k rne\l<iler işgal 
etnıiı; ı·ıc_ılı t.rasınd:t birc~ak ::c
Y.t.ı l5.kapı:-ı1 ue tanırdık. ~;tırJ.yt 
dcvlı t a~~~ı;1ntl~1n l::ir zata 
··. ıın· .. dcdcıdi. Kara kurulu -
~;. ılil;ln kinaye olarak bir vc?.ir 
z::ulcyc de ";:eytin c:ekirdeüL. ıci
J.: t.ı 'Prilmisti. J-:ski hariciye 
n1. rrıurl~ı·ınd:1n c:r zata . t.ur -
p ·l, , ı lPi . t_yiflC'C kimse tan1Yil • 
m.ız<lı. 1'~ski gidiş müdürü KH.mil 
) ' ,.,) ··n1Jh~cr Midillisi,, derler
di. l{endisine "lastik11 Jallabı ta
kılan m~şlıur Sait Beyın sadrı-
3.zaın Sait Pa~aya verci;ği "Şa
puı· çelebi,, liı.><abı isminden zi
yade f)Öhret ri.Ur-ısttr. 

Eski tarih ba..•tan aşağı la-

kalmaz,h. Fakat Raci buııu hiç 
bir zaman süylemiyor, soyleme
g1 ı.n .. Uu;jı.Ui.ı-nuyorJll. ı ıt.ı:ıı, o
nun bu nd::ıhcli:ıde, bu teslin\i
)""ııde .ıır sanıinliyet, himaye 
<·<.t ll'J, ... cn hoŞlanan ve ağatıe
yisine hesap veren bir küçük 
kardeş yahınlığı bulduğll için 
nıüfıit fikırl~rıne rağınen onu 
çoi< seviyordu. 

Racı, fıkrasını daima genç ya
zardı. Matbaada herkes bundan 
şikıi.yet ederdi. Fazıl genç ada
mın kelimelenni seçmek. fikır
lerıni kuvvetlendirmek, yazısına 
ufak bır mizah çeŞnisi vermek 
içın bır kelime kuyumcusu gıbi 
uğraştığını bilirdi. Onun geç va
kitlere kadar gözlerini müphem 
bir noktaya <likerek düşündü -
ğünü memnuniyetle seyrederdi. 

Raci ne kadar çok düşünürse 
o kadar kuvvetli yazardı. 1''ık
rasını bitirdikten sonra Fazıla 
okur ve fikrine .kıymet vererek 
sorardı: 

- Nasıl buldun? 
- Çok güzel; fakat çok sert; 

biraz hafiflet. 
- Neresini hafifleteyim? 
- Meselii. en son cümlede mu-

arızını kudurmuş köpeğe benze
tiyorsun. Şakası yok gidersin 
mahkemeye. 

- Öyle birşey demiyorum 
ki. .. 

- Evet. Açıktan açığa demi
yorsun. Yalnız "Bu Pastör ens
titil.sünü alakadar edecek mahi
yette bir hiidlsedir,, diyorsun; 
bana göre ha"a hoş. Bakalım 
8ekreter ne diyecek! ... 

Hususi lakapları bir tarafa 
bırakalım. Osnıanlı tarihindeki 
sadnazamları ele alalım: 

Osmanlılarda ilk sadrızam o
lan Sultan Osmanın oğlu Alaed
din Paşadan Mısırlı Yusuf Ka
mil Paşaya kadar yüz yetmiş 
dört s.ıdrıaz1m gelmiştir. Bun -
!arın i~inde '·Mehmet,, ismi hep
sine galıptir . Ondan sonra Ali, 
~J ustafa, Ahmet, İbrahim gelir. 

Ahmetlerin icinde rastlanan 
acayip lakaplardan şunları kay
dediyoruın: ((jedik 1 Het.:ar pare, 
'l'arhoncu, b.av~nt'z, lialaylı 
koz). 

Bu lakaplar ekseriya vak'a 
nü\ islc•rt rnU$3nna, kelime o· 
yunları yaptırır. Mesela "Ka
v:1:ı ız Ahmet Paşa ö!dü,, diye
ce~~ın~ "~adı·azam1n Kavanoz -
u - öır,rü ~ike.ıt oldu,. derler. 
"Ka1~ıvlıkoz., lakabını i~e "\'ec
hi tetrnıye,, bulmakta miışküliit 
çekilir. 

1brahiin i:sirnli sadrı~an1lar 
ar;:ısınUa '']'"'' ba kul ~k lU\·ahim 
Pasa,. ile "Hoca İbrahim Paşa,. 
ve ".i\P;a lbralııın Pa~a .. varılır. 

ı·~-Fl unvnn!na tPf,•vvuk eden 
ağa Pikabının kuvvetine şa~ma
mak cıd~n gelmez. 

Ilatian P3~alarda (Hadım, ye
mi:;çi, kahy~) lakaplarına tesa -
dliı rTyonı;;. 

Lj,k, plarııı en biçimli•i Köp
rüllinün kardeş oğlu olan Hüse
yin Pasanın lakabıdır. Meşhur 
tarih s;ıhibi Naimayı himaye e
den bu adama doğrudan doğru
ya "Aıncazade Hüseyin Paşa,, 
dcrkr. 

Siyavüş Paşaların lakabı yok 
tur. İsim hayli az kullanıldığı i
çin olacak tarih hepsine "Siya
vüş Paşa,, der geçer. 

Sinan Paş&larda da 
manlarda olduğu gibi 
var. 

Süley -
hadım 

Ali isimli sadrıazamlardan 

• 
Sekreter ekseriya bu gibi ma

kalelere (veto) hilknılinü ve
rirdi O zaman Raci tekrar ma
sanın başına geçer ve yeniden 
ba~ka bir mevzua dalardı. 

Racinin böyle konmıyan yazı
brı ceplerini dolduracak kadar 
çoktu. Ekseriya sekreterin ten
kidinden kurtulan yazılar Raci
yi dosdoğru maiı,kemeye sev
kelliği iı;in Hamdi Bey bilhassa 
bundan yaka silkerdi. Bazan Fa
zıla dert yanar: 

- Yahu! der. Bu Racinin e
linden ne çekiyoruz. Bir kere 
kalemine at gibi bindi mi? ö
nünde hendek mi var, çit mi 
var? Gözil dünyayı görmez. A
cemi süvari gibi "başım gözlim 
Allaha emanet!,, der, basar kır
bacı gider. 

Fazıl: 
- Öyle amma Hamdi Bey. 

Başka türlü de gazetecilik olur 
mu ya? Bak bizden evv.ılki nesil 
neler çekmişler? 

- Haklısınız amma sonra ne 
olmuş? Ben gazeteciliğe biraz 
ticaret gözile bakanın. Birkaç 
gündür nazar değmesin sükünet 
içindeyiz. Bir gün bir de baka
nın, bir edebiyat bahsi a~ar. 
Buna birisi cevap verir. Eğer 
cevap veren yüzde onu tecavüz 
ediyorsa bizimki yüzde doksana 
çıkar. Haydi bakalım. Ayıkla 
l>irincin taşını ... 

Fazılın matbaada en sevdik
lerinden biri de dosya memuru 
Rıfkı Beydi. Bu dosya memur
luğu Rıfkı Beyin resmi unvanı 
idi. l3Urldan hariç olarak gazete 

G üzel bir aralar ~özümüz, 
her fenalığın i•ııizlikten 

ne~'et ettiğini kaydeder ki bu 
çok do~rudur. Hayat:ııda her • 
hangi lıir zaaf dakjkasında iş
ledi~i bir suç yüzünde'l Reneler· 
ce hapse mahküm o:an bir va
tandaş bu müddetini atıl bir hal 
de ve bilha•sa J·apalı hir yerdE' 
geçirecek olursa. cemiyet o ada· 
mı ehccliyen kayhetmib sayılır. 
Bu itibarla da "1mr-ılı,, l:ır te
sis etmek son derece faydalı 
b.r harekettir. 

Yeni yurdlar fazını 

F akat koca memlrkctte bir 
tek "İmrnlı., te~is etmL ı. 

ihtivacı asla karsılıvamaz. Bu 
tecrübrnin müsi}(,t netice ver 
diği meydanda iken niçin yeni 
yurtlar, yeni "İmrah., !ar tesi~ 
edilmiyor? Öyle zannediyorum 
~, memlekette heniiz imar edil· 
nı.ı~ınis ve bir "İmrah., vazifesi 
ni l'akll:ile yapal·a.k biı·<'ok ma· 
halkr bulunabılir. Bu isin öyle 
uzun uzadıya masrafa da ilıti 
yarı olınad;ğı ve faydaları tec· 
riibe ıle nabit olduğuna göre ve 
ııı vul'tlar tesis etm 'ktc tcred
dütL etın°k b~nce do~rn değil· 
dir. 

111~ RAD SERTOGLU 

hPnıen hemen lakapsızına tesa
d jf edilemez: 
(Çenderli, Hadım, Semiz, Ya
vuz, Çelebi, Kemanke~, Arabacı, 
Si.nneli, Çorlulu, Damad, He
kiınoı;lu, Bıyıklı, Molduvan, Şa
hin, Scyid, Benderli, Silahdar 
ilah .. ) Bunlardan sUrmcli Ali 
Pasa için tarih: 
"Zamanı civanide İbrahim 

han kiı.hyası Osman ağanın a
ğıısu terbiyesinde neşvünema 

bulup ..... dedikten sonra: 
"Son derece süse meraklı ve 

gözleri sürmeli olduğu için ken
disine Sünneti Paşa denirdi. Ga
yet kerim ve cömerd olmakla 
lı<'raber bed mest ve ifratla zen
pare idi...,, diyor. 

Böyle isimleri tarihe geçmiş 
hatırı sayılır zanparelerden bi
ri de Ayas Paşadır. 

Tarihin bu adam hakkındaki 
kaydi dikkate değer: 

"... Haris ve mtirtekip değil-
di. Fakat (zeriperestlik) vadisin

Sonu: Sahıfc 6 Sütun 1 de) 

nin hic;bir say şubesi yoktu ki, 
Rıfkı &yin onda alfıkası olma
sın. Binanın en üst katında iki 
btiyük odayı işgal eden kollek
siyonların, kitapların, dosyala: -
rın arasında ancak ses verdiği 
zaman mevcudiyeti sezılcn bu 
adam telefona bakar, idarede 
bulunur, tashihe yardım eder, 
istihbaratta bir noksanı telafi 
eyler, velhasıl muz gibi her ni
yete yenilirdi. 

Asıl "azifesi olan dosyacıhk
ta kimsenin akıl erdiremeruği 
bir usul tutmu~tu. lstenileıı bir 
vesikayı, unutulmuş bir resmi 
çabucak bulur, bunu hangi kai
deye uydurarak yapabildiğine 
herkes hayret ederdi. Rıfkı Be
yin sanın hilddaın sahibi bir der 
vi ylı.hut tabiatın fevkınde 
kuvvetlere htikmedcn bir cinci 
hO<'.a gibi kendine yardım eden 
göze görünmez (el ulak) !arı 
Yardı. 

Makine dairesinden merdiven
leri çıkarak bütün katlara ya
yılan pislik en yukanlara da tır
mandığı için Rıfkı Beyin tam is
tikltı.ı ile hüküm sürdüğii üst 
kat, toz, toprak ve örümcek ağ
larile dolu idi. Dosya memuru 
bu dekorun i~inde örümcek ağ
larının ortasında avını gözliyen 
bir örümcek azmanına Jx>nzıyor
du. Mecburi hir Anadolu sc·ya
hati Rıfkı Beyi bir milddet i~in 
vazifesinin başından uzakla~tır
dı. Bu müddet zarfında doeya 
ttıemurluğu 0 iJ3.vej mPmuri\•.n ,1 

olarak mülakat muhabıri J ·:;>nwe havale ed'l,r ~ rl ·~ı '·'!' 
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s~ sporları~a 
ehemmi ~et 

Deyince, Hergel.eci, oyunu şu 
suretle tanf etti: 

- Bali, Hafrz.!. Söylediğin 
doğru.. Bu, tek çapr:u buda
.ınadır _ Ve herkeır bu oytınu bı,. 

lir-. Lakin, beı> herk n bild.ı
ğiı:ı.i.n üstünde bu oylllla bir hu. 
ver~dir... j 

vetli dilıilip Hafızı çengelledi. 
Ha\Qıık.ı l:ıoyıınduroğı& yiyen 

pelilivaıı, bı:ıım !ıııldiğinm, ayak
iarıaı ya.n.a a.ı;ıp g1<rerek kedi 
bclı nn gerıye Uzaııu' •• 

sızlığımda yiiz lira veririm.. bel
ki daha. fazla.... 

o, ne. heyecanlı ve ahenktar 
çırpuımadır t. Ne m.analı bır ha
relwttır 1. Fin Çil' p vuruş.ın 
da hasmına 19.f söyler gibi tavır 
va....U. 

• • verme ıyız Çana kale önünde çeliğe 
imanın zaferi 

arşı 

Dedi. 
Ve oyıınu. telı:rar Ha.lı.ıa tat-1 

bik etti. llafı.z yıne anlama -
ınıştı. Bunıı.ıı üzerıne Hergeleci, 
tariff».i tamamladı: 

- H.asına tek çapraz girer - 1 
ken yalnız kolunla girmek \·~ j 
yine kolunla budaıruıJr kati gel
mez.. Gelse bile oyun yarıdır. 

Dedi ve ita ve etti: J 

- Hasına t~k çapraz gu·eı. 
ken göğsünfe ve hızfa basınının 1 
göğsüne ve midesine doğru hız-, 
Ja ve olaııca ağrrlığlTe yı.ıkl~nıp 
çarparken çaprazı dolduracak . 
sın Ye bira öbür elinle" ha.sm ı 
topuğıma doğru. yaylanıp ı!iyrt 
!aralı kırvvetle buday~caltsıa 
anladım: m ! .. 

Dedi. 
Hepifrtiz a.nlaın.Lttık amm 

gel tl.e tatbik et!. l'lıageleeı, şu
nu demek istiyordu. Teı. çap
raza girerken olaıtU kuvve~ ve 
aiırlığile hasmın göğ~iiıu? ve 
midesi.ne doğru ı;.arp;p- dağı~ 
ttk ve sarsacaksllL. ve b<ı andn 
tek (apraz dolduru.(' yana doı?
ru eğilerek ta, topuktan buda
yacaksuı. .. 

Oyun fevkatade ın.a.hirane. iıli. 
Hasmı çarparak salıyar~k b•n
mak.. ve bu şiddetin vtrdii'.ı 
şaşlmılıktan istifade eJ~rek bu-ı 
damak ... 

Halbuki, bütün pehlivar,lann 
bildiği tek çapraz budama; tek 
kolla hasmı koltuk altından al
dıktan sonra diğer elle oylultı 
ardından budamaktır. 

Bu alelade bir kuvvet oyunu .. 
1 Kol kuvveti oyunu idı. \' e nıu

vaffak olunmak m:imkündü. 
Lakin, Hergeleciııin hızla ~nr
parak hasma giriş buluşu 
fevkalade mühim<lf. En ağırı 
hasmı bile bir anda kaidesin
den oynatabilirdi. 

Hergeleci, Sarı Hnfı•a üstü•
te yavaş olarak oyunu tarif et-1 
ti. Fakat, dediğim gibi bu çalı-' 
ım yaratnmk mümkün de~ldi. 

Sonra Hergeleci, bu oyununj 
nrukabillni gtlsterdi. Oyun 
prparak lfafrza yaptırırken biri 
denbire yanladı. 

Hafız, hızla çarpayım der -
keır, Hergeleciniıı ~öğsünii bu- 1 
almayıp yihüstü dti~er gibi ı e
ri doğru uçtu. 

Hafız u°'arken, He"!;'eleci, bo· 
şa giden hasmını bir ön kö~ -
tekiemesrle ~arak yüzüstü 
yere düştirdii. Ve derhal üzeri
ne çnilandl. 

BwNn da wl'ıebi:, J:ıoyundu • 
ruğu cıiaıı lııa.ı;mın çenp· 
lenaıe uğrama:.: içındiı . • 1 

Bakınız, Her gel ~ ı u, klasik 
oyun tarzına nasıl mukabele 
ica.ı. ~t.ıniş bulunuyor. Boyunda· 
ruğa gırınce hasmın arayıp bul
mak ıstedığı ~klı haısma ver.yor 
yanı, ona so.kuluyor, gerı gerıle
rek kaçmıyor .. 
Hasım, hasmım:ı aTVU mırn ve 

ist"'1iğınre düşürüyorum r.ı:fle
tıle puyan ikaı bırdeıobıre dıkr-
lerek boyundUMık!a ·kseliyor 
ve hasnımr keL,~'<i yetışerek 
fengellemış sinyor .. 

Etı. oyle !ıır ınnneu ki görü· 
nfiıtte ı:ok lrohy.. ~·altat, tatbrk 
etmek bıer be.lıwyigıtın kıin de
~ıl .. 

Bu.. r y:ır .. tılı;t me3el'esi ..• 
Bıırge!ecınm oyunlarını tatbık 
aıııeıt d<!lnek yüzde yü" rehlı
~-· gırmelt d"'11ekttr. 1 
Herhangı blr rıeiıihr:ırr ~ 

Mııun oyunkı:nnı tatbık edeyım 
derse mubakkak kendi yemlır 
ve- lıem de kolaylıkla... \ 

Çünkü bu oytmlan tatbık et
mek Hergeleei gibı bir yaratılı- / 
şa sahıp olınak gerektiı·. 1eat et
tığı ve iliveler yaptığı oyunlarm' 
hept;ı yenıcidir. Falrat bir ~art
la.. O da fl'(>rgelecı gıbı yapmak 
şartıle... j 

lşı..., Hergeleciyf ben, nasılsa 
hayatımda bır kereo gönnü~tüm. 
Yam, otuz beş senetlır ıhtıyar 
Hergelecı ayannda değil. onun 
yansı ve dörtte bın kadar peh
lıvan gonnek bana nasip olma
dı 

Hergeleci nerede, andan son
ra yetışcn pehlıvanlar nerede'?. 

Bunu hıç kımse ınkar ede -
mez .. 

Otuz beş senedir bircok bas
pehlıvanl:ır gurdüm. Fakat, ih
tiyar Hergelecı ayarında tek bir 
pehlıvan maattec~sıif günne -
dım. 1 

Kızılcıklı Mahmut, l.Iilıalıçlı 
Ha.san, San Hafız, GazJıancli 
Alı Ahmet, Nakkaşlı Eyüp, Ka
ra. Mustafadan tutunuz da cok 
scvllıgim Kara Alıye ve 1'ekır- ı 
dağlı Hiiı;eyınlere kadar gelip 
geçen baııpehlivanlar ıçind~ ne 
yalan söylıyey,m Hergeleci aya- ! 
rında değil onun yarısı gıbı bir 
pehlıvan görmedım. ı 

Bugün, HergeJecı sağ olsa .. 
değil onun gür~iDe. yalnız peş. ! 
revine ve ı;.ırpnunaııına bu para· 

Al '.th; gani gani ral:ımet et· 
sın_. 

BiZ" yine !l"'lelim bu rahmetli
nın güreşlerine ... (, :uyuculannıı 
bılnıem bu aralık yazılarımla 
sıktım mı:'. H1e zannetmiyorum. 
Sıca1 gel.miskin gözlerunle gör
düğlun Hergeleciyi anlattım Ye 1 

hakiki .HergeJeciyi biraz can •

1 
landırdım zannediyorum. • . 

Hergeleci, bil!' sı.n'alkaı ~r 

1 
tistaddı. Orur yeıunek çok gı;<;· 
tii. z.ııtea onu lrim ycumişti? .. 
Hu;!_ 1 

Fak.at. sır.ısı geldiği zıı.maıı 
olmyaeal4sınn.. h3'Yl'etleıre ·· - ı 
c..JIBnw.ı. Hergeleciyi· yenen ol
du Hem de meydandan ka<;ıp l 
reş. on kasabaya öt"'Y" gitmeae- ı 
sıne ... 

LAkiır ffergeftti .. bu ma~lubi
yetin acısını fazlasile <:ıkarmış
tı. Bu niüh1m lıadiseyi dediğim 
gihı sırası gelince okuyucuları • 
rrra sunacağım... _ j 

• • • 1 

Hergeleıri. Kırkpınardan us-! 
tası ve Tosunla beraber Ezerçe-

1 ye köylerine audet etmllılerdi. 
~~lı Hafu Tosunu yet.ıştiriyar • 1 

Tosun, sallı ve okkalı olmakla 
beraber ~ok zeki bır Anadolu 
çocuğu ıdı Yağ güreşini çarça
buk kavrar bıı- hale g~lmıstı. 

1 
( ,ı.rkı•<ı t'IY'I') ı 

. L ,1 Merhum Rıza TUR .• \ N 1 

ın aıles.nin teş~kkürü 

On be •.lnlLıl~ y~n·ruRunu ükstiz bı. 
ı.al!:ırak ı c1y~t n U:ıharında solun. 
oğlumuz, kocan1, aaınadınıı:- \ e enı~ 

tem Rıza TÜRMEN'iıı 1 

ccna:ıe n r.ısimıne ı. Lra"' e~·liycn 

cclcn!t gondeı c.·rı , {.!c.'rek OıZZJt zıya. 

retJcrilc gere.i ıncktup \'e t('1yJz!?a
r:ıe ~onsuz acınuz..1 t~ zıyet ,.":." te. 11i- I 
yctt<' b:.ılunan akr~rta ve efıır.;ıbüyn 

ve biJhu~ . .;n bedbaht Rıza h:ıt;kuıtia [ 
es;lz bır fedaklı.ı lık gO•t ercu ( Yuk .. 
sek Ticaret ve t. tı,,.,.ıt Fakul~C'3.i) ar-! 

kad~şlarına ~ckkürleriınizi !)Unınak 

k::ınay11n yüreklerimizin en güzel bir 
te:sellisidi.r. 

Cazibe Ye l\lahınut Ti..irmen -
Zcn·in Türmen, Sabiha \-e tbra.- t 

b1m Ba.srn<-1cı - İbrahiın Ayral. 

-============.:..=== 
Şose inşaatı 

Nafia Vekaletinden Şimdi. oyundan ovuna cık

mıştı. Hepimiz birr:ok gü.res ı - Sürt vııa~·eu rl.:-hılindeki Kurtalan _ Siirt - Haydar k"'..priliü yo-. 
scyret:nüş ve yaprms olduğu - Junwı makadaın ıo:-l' 111-i..•<ıtı ıl~ h.:ci:rgir kuru dere \'e H;:ıydar ~öprUleri in
muzdan sanki birşeyrer biliyoı·~ ş~atı :18.J.OOO lira ı~c.~ar IJedı.•lli üzerınden kapalı zar! usuli.te eksiltmeye 
muşuz gibi. idik.. çıı •• mlrn.ştı• 

.. ~~rgelecınm bu acmazJarıol 2 - EksıUme ı&.7 941 tarihine müsa.dıf Cuma gunü s:ıot 15 a~ Nafia 
g~1;1:11Ce .şa~rrdı~ .. Bu oyunia:da Vekaleti şose ve k:öprliler reislı.gi eks.ilUne ve arttırrrıa koın.,,yonuud;:ı yapı
buyuk bır ıncelik ve f'cvkalaJc l&caktır 
ustaI1k var.dl. ... j 3 - Eksiltme ş.:ırtn3mesi v~ buna müt.<en·i dii;er evrnk Nrıfia ''ekl .. 

.Beykoz de izei
lel'İn • aeıkb 

vaziyefi 
Deniz bayramı lıer yil bu:ı-iik 

bir ten!:rü7ata vesile olur. Ona 
bu sen.e de layık olduğu elıem- j 
miyet Yerıldi. Türk çocnğu •U 

sporlarının muhtelif bra.nş!arın-
ct... lren. nı goetermekte gecıJ.c • ] 
medi. Parlak bir gün,. denız ço-

1 
cıık:larımıı. ııüslediğı tıeyecaıalı \ 
h:ır ı!Cru11 bıııyıranıı gecırdilı:. 

.. • • 1 

DenW bal oları bır ı.i&miıı. 
sahilnyra. Yiizündeı;ı; ene<"jı fış
k.ır.ıııt v-e. apora elverişh biTçok 
mühim vasıfları bünyesınde top· 
Iıya.ıı, Tur!L ıı.acı4u denı.zcilığı 
henirnsi.yecek q- onu t:un m..i
wısrla ba:ıaııabil!!Cll!ktir. 

Fakat lmıdıı. Jreı· yıl büyük bir 
heyeıııuıa vesile illan deua liıay
rıı.ınlar.ıru pek. i!Gn.ilk, hareket. -
si:ı geçen, haftalar talcip eder, 
büyük bir m:ev"'m bir.kaç. yiliıme 
kürek; ve peli. mah<lll t ycl.li::en 
;ı;arışJ.ariie ka:pamr. ı 

Seneler geçip jtidiyor, deniz • 
cillkte de diğer spor şubcleıi -
mızde olcfıığıı. gıbı mfu;bet ve ve• 
runfı bır adım "taınıyoruz. 

Su ı;porları fedura~yonu bu İ.'<' 
layık oWuğu ehemıruyııti ı<er -
nuyor. Denızciliğımız gfüıclen gü 
ne sönüyor. Onun büsbiıtün u-
nutulduğunu, nıhayct blr kfü;e
ye bırakıldı~m mı göreceıhz'' j 

Bu Spor.l 
Niçin Jtıyılı olduılu ehemmi. t 

Vf' • ~·or'' 

Elımızde bu sporu hcnıınsıyen 

r-- azan:~ 
.Çör ,iı l 

~-'- 160 
Gal"{l cephesıne gelince ara. • 

<lakı lngil.iz ve Fıra.=•~ 
klnmn. alı:aınete uğram:w tesır
lerıru ımırı ııa.ıııan giisterdi. İn· 
sa.ııJa.ır öldli ve yeni ordula.rı.ınız 
harap oldu. Bu t:ı=zlar. Al
ıııaınla.rıa •ark.ta .R.wılara. karşı 
taa.ı-.ıızlarıuı duraura.madığı. l 
gıbi, bilakıs oradaki harekat 
l;ıiisbütiln genışledi. Garbc dön
m.,dilen. za len garbe cl'"clnecek 
valhtlen yolttu. E\ı madrleten 
ımihln:!l'ZdT. Uzım zırman ga:rpte 
taarı uza geçemezlerdi. Onları 
1ngiltereyi. ~ et.IA<tdiler. O 
.ırada ooyle bır~eyı akılların
dan d'a g1!$:••nuyol'fıu:dl : ~ülrlaü 
bu, Inwvetle-ıılllli ~n:ıeıniyec1<ği j 
bir şe~ı;ii. 

Sıya&et snhaı.ında. 1ı"'ilteııede 1 

öyle hadiseler oldu ki bunlıı.r Ça 
ıı:akkaıle ha.rekii.tını.ı.ı. mavaffa
kıyeti üınıdını ve lmrbi ~a-lrull: 
80U;i ıtrdirnıcl< şar.ıJ.:l.rllll kö -
künrlen yıkıyordu. 

Son tot>lanndaıı sonra bq
vekıle sövk bır mektup yaz -
dıın .. Bu mektup o esna.da be= I 
va><ıyetinıı \'e kanaatuuı tama-ı 
r,.1ı!e ifacle eder: 

M. Çcrç,,cıı;n Başvekile 

1 gönderı en oir mektup 

\'e bıze bJ.ş::mla.ı vad•ıden kıy - H Mayıs 1..'"15 
metlı, kudretlı bır gençlıl< toplu- "Bugün Lord Fıı;cher, Ça-
Juı-:-u var. Onların dl.'.!nızc oları nakkale hal'ek.itına ta başlan
sevgmnı arttirmamız ı;porun gıe,taııherı muhaJif olduğunu 
bu branşında yenı elemanlar ka- öJ)'lcdı. Hulbukı babrıyc -birin-' 
za.nmamız lazım değıJ nu ?. 

Denızrıli§;m memleket müda- o LorJu harekatın icJarPsi l\ak- ı 
faasındaki - nıt.lıım rolünü de kmda ceki\en büti\n tcl-;·r:ıfl:ın 
hatı.rlar;;ak ona ıayık oldugu c- la.•vıp . etmış ve bu teİgı-afl3r1 
hemm11·eti vermekte tereddüt ondan ~onı·a (elrilmistı.r. Eğer 
etmeyiz .. Su sporlarının bının Çanakk:ı.lede bir muz~ftcriyet 1 
e' vd şümullendırılmesııu temen eld~ edilııe:ııdı bunuıı bütün ııe· 
ni ed~rken gozumuze ~arpan rıill bahrıyc bırıneı lo,·duua ait 
bazı noktaları da bu slitunlaı·da ol:ıcakti. Ben burulan nıütee,._. 
bclirtmeği faidcU bttluyoruz. sır d<!ğilim. B ·;ı bu ihtiyar dos-

ta kar~ı derin bir hürmet ve-
VarJıJ,lal'llll n.ı.-.1 ınnha aza onunla işbirliği yapmaktan , 

ediyo:lar? w•. k duyarım. Hatta oııu.-ı bazı ı 
Paşabahçeden Beykoza doğı-u hı•lerınin ve kanaatler:nın gc

ilerliyorum. Damı çökük, du • lın geçici olduğuna kar.iim. Bir 
an gelecek ki Çanakk'.l.lNle- ha

varları yıkık harabeyi andıran 1 tkatı idare eden amiral ile 
bir binanın önünde sayısı yirmi 1 g~n~ral, filo ile ordunLn kat'i 
yi geçen bir gençlik kütiesıne 
rastladıın. Omuzlarında bir ta . bi~ harekete geçmekc ti.zere ta-
but gibi taşıdıkları tekneleri de- arruz etmelerini istiyecek.lerdir. 
nize doğru ilerletmeğe çalışı • fil!rindeyiın. B~n onlarla muta
yorlardı. Biraz sonra istekle- bile bulununırun planlarını ta
rıııe muvaffak oldular fakat tek bi tasvip edeceğim Vt' şüphe 
nelere de hayli hırpalandı. vole kL netice her ne otw·sa oL-

İçlerinden tanıdığını bıri ha- suıı "ben öteılenberi Ça.uakka
fifçc başııu eğdi. Ben bu azimli le harekatına muhaliftim,. di
çocukların hepsini hürmetle se- yecek olan dostun muhalefeti 
J.imlamak ihtiyacını duydum. • 
Bur'.'sı Beykoz klübünün de- 1 nüyor .. büyük enerjilerini alkış-
nızcılık kısmıdır. lamak ibtivacını duyuyordum. 

Ecllcrimizi parçalarcasına · • • • 

yüzünden eli böğründe kalacak 
değilim. 

"Şuna şüphe yok ki böyle bir 
davada bir adam mes'uliyeti de
ruhde etmelidir. 1radenm ha -
kim olması şartile ben bu meı;
ufiyeti deruhteye lıa=ım. Tok
ııa, hayır. 

''Takviye göndermek husu • 
ıırrnda Kiçııerin, n.e y::q:ımak, 
yahut ıre yapmamak ni.~ 
oiduğıınu bilmemek can sıkıcı 
bil' şeydir. Halbu.ki her şey o.. 
na bağlıdır. Ben Ki~neri bu son 
zamanlardaki kaclar garip ve 
mantıksız görmemiştim. Kiçner 
Amira!Iık dairesini, Çanakka -
leye ask.e:ı: göndermemek sure
tiie tecziy.e edecektir, ~ünkii 

Quen Elizahetlı'i geri çektik; 
Fiıreher He Qııen Enzabeth.i li· 
mann tıkayacaktır, eğrr mev
fö.de ka:Iırııa. 

"Sabır ve azimle dünya tari
hinin en muaz= hadiselerin
den birini kendi lehimı-ze çevi -
rebi!iriz. Fakat sizin şu nokta· 
yı va.mı.an görmenizi istiyo • 
rum; m ada.u ki "hezimet tak
diriıule bütün mes'uliyetimi ter 
kediya=. diyor; bô}lc bir 
adam m vaffakiycte isal eden 
tedhir1'!ri "°° dakikaxfa. ittihaz 
ede..me.:zı .• • 

Neter yapmalı, neler 

hazırlamalı idik ? 

Bundlm sorın Ça:ıakkaleye 
giindnilecek deniz takviye cli
zü~n He iki fırkanın nakli 
hakkındaki tekliflerimi tamam-
4ıtlım. Bıı.lıriye biı'iııci lordu ile 
erkanıharbfye~ine göndeııdi · 
ğim notlar: 
"Çana!tkaleye kar~ı giri~ilen ha
rekatın biran .. vvel neticelenme· 
si ümit edilmekle beraber hu an
dan itibaren seferin en az ü~ ay 
süreceğini lıesaplıyarak ona gü
Pe Jıuırlannıalı: buairet icabı<lll'. 
Eğet< bu müddetten evvel mu
vaffak olursan ne fıiıi.. Fa:ka;t çok 
fazla sürmesini önlemeliyiz. Bu
gün.den. gfuiindüğüııe gön bu ha 
rekat, Pora.rtor gibi - ondan da
ha i}Z müthiş olm.akla beraber -
büyük bir muhasara irrkişııfım 
göstermeye .müsaittir. Yapılma
sı icap eden i.stihzarat: 

1 - Zayıf tahkimata karşı 
bir muhasara topçu.su teşkil et
mek Daimi müdafaa mevvzile
riııe kArşı lutalarınuauı tuttuğu 

b:ı.tla.rd<Uı ateş, edebilmek üzere 
sahile uzun menzilli bahriye top 
lan çıkarmak. 

2 - Seddilhahirle Kabatepe
de yan daimi ihraç_ mevkileri 
vücude getirmek. Şimendifer 
hatları teı;is etmek, ağır ve bü
yük millıimmatın naklini kolay
lruıtıran her türlü vasıtaları te
temin etmek. 

fızı da kaldırarak sordu. t;e ve koprulcr reishtlnden alın;:ıbile..-e1'.t.r. 
Hergelecı ayaga kalk:~. Ila-,1 tı . \·e. kopruler _rcis~nde aörüleb. ilecei,i ı:;ıbi 19 lira mukabilinde şo. 

- Ne yaptım Rafız?. 4 - Eksı'aneye l'f:ebllmek i<:in ısteklilerln eksiltme t::ırihinden en Jl7 

alkı~laJı~mız bu çocuklar var
Jı klannı muhafaza etmek içjn 
bakımsızlık ve yoklıılda müca -

Elimızde kabına m"mıyan za
man zaman şahlanmak arzusu- 3 - Düşman dcnizaitılarına kar 
mı duyan deniz çocukları ,·ar.. şı himaye için lnırozdan Getibo
Onlar su spodarına doğru koş- yarımadaaıııa kadar muntazam 
maktan kendilerini ala.ıruyorlıır. işaret ağları vücudc getirmek. 
Biz de ellcrınden tulalım fede - Bu sahillerde cezir olmadığı icin 
ra.,;yon koıılrocn bir mevsimi l..'i bu ağları yerleştirmek hiç müş
gilnlü:C sönük bır pro,1raıula ka- 'kül değildir ve ağlardan eliıniz
pa:maktan vazgeçsın ne ıılur ! ı ere büyük miktarda varcllr. 

. - B~n, yüklenirken çekildi- liC gün ev\'el bir is~da ıle .Na~ıa \'eKfıletine mür11ca;ıt erlere:k bu gibi i;le-
tl.LZ ve ı<:ten b~dadınız. n yapabileceklerine C.:.air ehliyet ''f.."SJ.kala.rı almaları lhımdır. 

- Halı! dogru.. 5 - lsteklilerin Tic~rt-t Odası \'Csik&sl il~ 18950 li.ı..ilık muvakkat 
teminatLınnı ha.vf olarak 2.ffiO s~;>ılı kiınunun taıitatı dairesiııde hazıı-lıya. 

- Olabilir .. karşındaki peh- cakl:Jrı iGtp;ılı zarfmn .ı.Rinri maddede yazılı saatten bır sa:J.t evveline ka
livan Çok ustadır-· Senin böyle d:ır komısyon reisllo!lnc nıakbuz mukabilinde vermeleri m ~tazi o1up posta 
tek çapraza girdiğini haber al- ile gönctcrildiği takdirde p·ıstada olacak gecikmeler ve mühUrsüz zarflar 
mzı:ı veya sezmiştir. Girerken kabuı edı1mez. (3767 • 5N2) 
birden yana döner ve seni ken
di avucuna düşürebilir. İşte, O· 

1 dele ediyorlar. Loş kayıkhane -
nin bir kenarında soyundular. 
sikiflerine atladılar ve varınki 
gayelerini hazırlamak iç.in sılo 
kürek açıklara doğru uzaklaşıp 
gittiler. Yalnız kaldım. Bcykoza 
doğru yollanırken yüzlerinden 
kan iışkıran arslllllları dü.~ü- Dhlent Tl:RA...""LI ( Arka:ıt t•ar) 

nun da ımıkab:Ji budur. ili· gonoli<M.mm '"" ... , __ .. _kar- ~== 
Dedi ve biraz düşündükten ' ---~ ™= 1 

gonra: şımndaki mahcup ve ince. lıasııa- ,

1 
. - Bak sana bir ""Y söyliye- siyetiae ta.lJİı:k eden bir hatu-a.sr

,... Dl size .naltletmeğe karar veri -
:rım-· Bir pehlivana girerken kat şiın, onun hakk.ıma zaman, za. 

HtKAYE 

İ L 
ıyyen onun gözlerine bakma. d d • 
~~oyunu bulmağa çalış. ::"ne:-es~~ tatlı tahassürün \.-,==:::;================-.~ Ya:zan: Sa'.fett~n Şaban -
>t~U., pehlivan zekf ise, oyu- 0 --••'·-, hen;\. '.kendmt' . mono;o Onıın mahiyetini• yokla• • kt k nd" . a! • . b" r.---T- . ti lı - 1 ri1 ~-- - _,, se\'ınme en e uru amıyo - amıyana ır w:1<1wa şu ıs l' am 
nunuDedgoi. z e e çekebilirim.. '-'1-'0 bul""~" her mas"- ·~ bi · b t b E hib" · · ·· ,, b l nd "*- k ' · l ·· ......,... ~ - ·~ maınış r ınsanın aş an· aşa rum. v sa ımızın on uç ya:ş- ua u u u: A-~ oısun sıze tu· 

temiz talebe gibi, ben de, haya- tecrübesizlikle dolu bir devir i- Jannd:ı tombul ve gü•d bir Ilı- çille bey!. Siz burada lııgilizceyi 
Hergeleci, düzgün göriişe.n bir tımın bu dönüm noktasını iclr;ı.k ç_lııde bulundugu· da hesaba ka· zı vardı. ana diliru• mbı konus_a.caksınız 

pehlivandı ve terbiyeli idi. ç;'"· ,.,. - ederken fılcri ve hissi bir teşev- tıhrsa vaziyet daha iyi takdir Hımıen her ~ün ona kiıb ın.er- da, benim kızıın mektepte lisan 
kil Mlııırlılaruı yanında aencler- ı vüş içinde bulunmakta idim. Ka- edilmiş olur. d.iveni çrk:ıwken, k.ih sokak ko- dersinden sıfır 9Jacak değil mi? 
ce bulunmuştu ve Mısır s:u-ay. dınlar hakkında gayrı vaınh ve lşte, bir maşukayı öpmenin pısından girerken rastlıyor, ba· AıJr obun; doğrusu size danf • 
larının terbiyesini ~tı. tıe. , ı;.ocııkç:ı birtalam düşüncelerim vereceği ıntibaı, mıılıa.yyelemde zan da kapısı açık ka1a.n odada dım ... ., Bunun iizerine, içimden 
ride, Hergelecinin Mısır saray- vardı, hayal ve rüyadan kıırul - iWrtnala ko§turduğum lıayal p~ otururken görüyordum. ııu va- giıli, gizli sevinerek. kü~ük ha· 
ların?a neden bulunduğunu ya-, muş. mn'ut bir alemde yaşıyor- rıaile tesbite ça.ll§makta oldu • ziyet karşısında hicapla ürper- nım:ı faideli oJa.bi!mekliği.aı. ~in 
zacagun.. dum. O kadar kİ, hakikat ka.rşı- ğum bir zamandır ki, ona ait ilk el.iğ.imi hisseQer ve acele ile uzak- emirlerini beklediğimi söyledim. 

Ne ise, Hergeleci, o gün Ha- suıda bile hulyali tefsirlere düş- fikrimi şöyle tuhaf bir hadise J~ır.$ bakardım. Ottun!:ı. ah • Artık mesele tamanı.<lL Hemen 
fıza birkaç oyun gösterdi. Otwı 1 mekten fariğ olamazdım. Bitta- il edio:meğe muvaffak ol.Jum. baplık tesis etmek hususunda ders günler) ve saatleri tesbit e
b~ ~-dar ~enedir aklımdadır bu~ lıi, en ziyade meşgul olduğum Hikaye kısaca şu idi~ kuvvetli hır isteğim olmasına cıı:.ıdi, ve ıiaba o akşamdan iş~ 
günku gıbı.. Nasıl unutulur bu •ey kadın mevzuu ı'di. Bu hıı - Kir;ı. ile ot--'·ta oldu''" • ra•>men her k 0 r"" 0 0 '-gı· m ~ tı~ la•lun. 
liah~rler? .. Yalnız şalu?serler ;usta, ne çılgın, ne a..~ırı v ta- mwı evin kont;~~ilddeti E;';,. ~ıı: bu'. arzum,';n<hlı'.'haval •ola: •fık günler, sevimli talelıeın!e 
edebıyatta ve şiirde mi olur?.. hakkuıru imkan haricinde bu - nı.iş ve ebevcy11im arıcsınJa. ya- r:ı.k lcal:ı.cağına. kana.at 'getirir- aramda kibar biı: resmiyet cari 
San'at her yerde san'attır .. ve lunan düşüncelerle oyalanırJım pılan bir istiij.arer.len sonra baş- d.ım. okla. O bo.n:ı. stliı.larak soruyor, 
her yerde şaheserdir. yarabbi!. ka yere taşınmaldığunız. takar • I•'akat hir gün, bir hadise bu ben ona çekinerek öfiretiyorunı, 
. Hergeleci, Hafıza bir boyun • Tecesalisümü ve alakamı kuv- ri.ir e~ Bu k;ı.rarı kısa bir kau t•mi sarstı ve bana ümit en ziyade ho;uma giden. arnda 
duruk vuruşu gösterdi. Hafız vetle çeken bir ııey de nnıbayye- zamanda tatbik ettik ve • c- , n lngiliz mektebinde o- bir ba•mı kaldırıp ders mcvzuıı 
Herge!eciye boyunduruğu vur: lemde müphem ş_ckillerle y~t- \1..'lilze yerleştik. Yal:ıız bcr sefer k için, bu lisana epeyce i:.ııcrinde 1 r!l~.:.lan bir balıı;i 
du. tığını idea.l sevgilimi ö1ı ekme· id:amctgihınuz müsWkl değ.Jdi. vakıfbm. Eır sııhlbimiain kızı \=il~ ederek tatlı, tatlı ı:;ötl?ri-

Hergeleci, buyunduruğu ye - selesiydi. Bunu dii.~ünürken bi· Ev sahlbimmn ailesi alt katı Meliha b:ışka bir mektebe de • min içine bak.ına>'ı idi. 
~ce arkaya doğru ayaklarını le, ne içli, ne hassas ve ne mü- işgal ediyordu. Buna, "kapı.mı v ediyor ve ı.iısaıı dersinden Nih:ıyet lrer ~ey yalıma gir • 
açtı, geriliyeceğine bilakis has- teheyyiç bir işb)akla kendimi ken ·m açıp kendiın ka;ıamıtıı • istifade edemiyordu. eli, ve biz kiiçill< hanımla işi iler-
mının üzerine doğru ya.na.şıp di- mevzuun lilıi:tkir nüfuzuna ter- yun., düsturu dola.yısile en cok Kı=n in"'ilizcedc z:ıytl: k:ı.J- !ettik. Art>.k aramızd.ı toy genç
kildi ve t>ır manevra ile kuv. kederdim. Hakikati tecrübe et- kızan babamdı. Ben ise için, için masnu lliteıniy~n valclt!si, bana, Jere ına'.~-ıus saf, masum bir a-

-

laka teessüs etmisti. 
lşte tam bu srrada, bir p;ü.ıı, 

talebemin annesi beni kızına: 
ders verdiğim odnyıı. çağırdı. 
Her zamanki mes'ut helecanla: 
merdivenleri koşarak incfım. O
dada yalnızdı, etrafıma balnn • 
<lığımı ve Melihayı görememek • 
ten hasıl olan hayretimi sezin
ce: 

- Küçük paşa, (böyle küçük 
kelim.esile hitap; etmesine ne ka
dar kızardım!) dedi, bu akşam 
talebeniz hanını yoklar. Fak:ıt 
ben sizi yine davet ettim. 

Konsolun üzerinden kü~ük, 
uzun bir mahfaza aldı. Bana 
doğru uı::ıtarak: 

- Zalnnetilıizin naçiz bir mü
kafatı. Kabui etmenizi rica e
deceğim. 

Utanarak kutuyu elinden al
dım. na ve etti : 

- Onu size M:eliha lıedive e
diyor. Gelin, ben. de sizi bir ö
peyim. 

Bu teklif karşısında. afalla -
mı.~. bön bön bakınırken kadnı
cağız dev an3.ll'l gibi üzerime yü
rüyüp ve iki elile yüzümü tutup 
hafifçe yukarıya kaldırarak maç 
diye dud:ı!:larımdan öpmez mi? .• 

İşte bilyük ümitlerle bekledi
ğim ilk busem hende bu unutul
maz hatıra oldu! 

-
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- HARP 
VAZİYET-İ ı~Son Ajans ve Telgraf Haberleri==ı 

Suriyede 
ıingilizler 
ilerliyor ( a., anfı 1 inci uyfaıla) 

ft mı siWıa tıahip olmıyıuılan 
veya onun yaratbğı deb§etle 
istinas etmiyen inansızlan esa.
rete ve felakete sürükledi. 

Buz denizi ile Tunaı deltası 
arasındaki uı;aıa ve bucaksız bir 
cephede çarpışanlar, tarihin 
kaydetmediği belel" kütleleri, il
hamlarını ve kuvvetlerini mu • 
kaddeıı tanıdıkları medıepler • 
den almaktadırlar. Tayyarede, 
tankta b&çlı veya haçBıs deni
len meııheplerin irade kuvvetini 
kırmıya iizimdir. Hedef, muay
yeııdir, dilaturııa, değişmiş de • 
ğildir-. 

Alman harp aan'atinin, asker 
lik iilemine bir asırdanberi veç
heler verdiğini inkiira mecal 
yoktur. Her icat, Alman ordu
sunda. tatbik yeri bulur ve her 
tabiye ve sevkulceyş metodu, 
orada işlene i ;lene kemal dev
resine erişir. Tayyare ve tank 
muhareb vasıtalandır, bütün or 
dularca da bilinen bu sil8.hlar, 
ömrü yedi yıla varmıyan Al
man ordusunda, yenilmez bir 
kudret olmuşlardı. ötecTe kara 
orduları ihmal edilmiş, Fransa
da tayyare, giiya bir keşif vası
tası, tank ise piyade çerçevesin
de ve onun bir yardımcı:;ı sanıl· 
mıştı. 

Rus ordusu, A iman ne~riya • 
tından da öğrendiğimize göre, 
günün terakkilerini takip. ~t- ı 
miı;tir .Rııa zimamdarlan, bırgun 
bir husumet cihanile kan;ıılaşa
cağını bildikleri orduyu kuvvet· 
Jendirmek için, hiçbir şeyi esir
gememişlerdir. 

Belçikada, Fransada Alman 
tank dalgalan önünde mulı:ave
metlerin kınlmaBI, defi ve tard 
tedbirlerinde, haklı taleplere 
rağmen, gösterilen noksandan 
ileri gelmişti: Fransada,. .tank 
dafii sili.hın ııa.yısı ve tesın dun 
dü. Hava hücum dalgalanrun 
"cep,, açmakta zırhlı ve motör
lli kuvvetlerle elele çalısacakları 
dllşlinillmemişti bile. 

Bugün, Minsk toprakarında 
saldıran Rus tankları arasında 
50 tonluk ağırlan da bulundu· 
ğu anlaşılıyor. Havre'de üzerin
de 15 lik kısa bir top da bulu
nan bir Fransız tankı görmüş· 
tüm. Fransız ordusunun motöri· 
ze edildiğine herkes inanıyordu. 
Fakat fel&keti doğuran, meto-ı 
dün iflası idi. Fransız ordusu, 
klasik usullerden yakasını sıyı-t 
ramamıştı. Rus ordusunun sili.b 
ve vasıta edinmiş olduğlına şüp 
he yoktur. Ba kiııl, bu unsurla-, 
nn iyi kullan1lmasındad1r. Dö· 
nm maceradan dersler de almış 
olan bu ordu, tank savletlerile 
açılan gedikleri yine ayni kabi· 
liyetle tıkamayı dü~ünüyor ve 
Alman basını da bu güçlükleri l 
tebarüz ettiriyor. 1 

Bir mıntakadaki tank ?'u~arel 
helerinin daima artan bır şıd • 
detle devamı, müdaf'ıin defi ve 
tard tedbirlerine kuvvet verme 
ııine imkan hazırlar. Mfask böl
gesinde günlerdenberi cereyan 
eden tank muharebeleri. Rusla· l 
nn oraya birçok kuvvetler tev
cihini kolaylaştırmJ'>tır. O se- 1 beple, büyük kütlele~n bu. m.ü
cadeleler! ehemmiyetı .. haı.zdir, 

1 
netice üzerinde bile muessır o-
labilir. . 

Mütaarrız ancak muhıp tank 
kuvvetleri istihdaınile esas bir 
cephede gedik aÇJDak iktidarın
dadır, asıl cephede t~.k ~afii 
sili.blar, topçu ve mevzu defı ter 
tipleri taarruzu güçleştirir. Rus 
Jar alelade müdafaalannda bir 
kil~etrede 15 tank dafii silfı.h 
kabul etmektedir. Diğer taraf. 
tan, Rus motörizasyonu, zengin 
petrol kaynaklarına da dayana. 
rak tehlikeli cephe mıntakaları 
na ~ntitan~ kuvvetıı:r yığınakta I 
da gecikmıyeceklerdır. Rus tee· 
kili.tı ise, bu vaziyetleri karşı
Jıyacağını sanıyorum. 

On ·· itik kanlı çarpl$1Dalar. 
Rusla~eyhinde teliifiRi kah.il 
olınıyan çöküntüler kaydetmış 
değildir. Eğer Peripet hareka~ 
müdahale kuvvetlerinin yardımı 
Je düzeltilirse, Ruslar bu ilk saf 
halan bllytlk zararlar• utra.ına 

'l1an. kapatablleceklerdir. 
Rıısyada 16 y•ttndu 60 yaŞJ.

na kada.r mükellefler aili.h ba· 
4iına çağırılını9lardır. Bir yıl
lık mükellef sayısı yanm mil 
yon kabul edilııe, ordunun insan 
mevcudu, büyük harptekini göl
gede bırakacak bir miktara ba· 
liğ olacaktır. Ancak, bütün ha. 
mrlıklanıu gizlemesini bilen 
Rusyada muazzam orduların teıı 
kili, teçhizi, sevk ve idaresi e
ııaslarında ne raddede muvaffak 
olunacağını hakild vaziyetlerde 
öğrenmek fırsatlan elde edilebi· 
lecektir. 

Her iki taraf da hava kuvvet 
!erini harekat sahalarında. tek· 
ırif etmi§lerdir. Kara harekatı
ıun devamı artık hava yardım· 
~:;ha da. mütevakkıftır. Hava 

yeti ise havalarda emniyet 

Sovyetler 
umumi ricat 

halinde 
(Bq tarafı 1 inci ayfada) 

Stalin 
Yoldaşın 

Nutku 
Alman kuvvetleri Minsk'ten der ııı., tarafı 1 inci •Yfada) 
haJ hareket etmekte ve sağdan en iyi kuvvetlerinin tahribine 
Petrograda doğru akmaktadır. rağmen, düşman ilerlemekte de
Alman tanklarının ve ZJrhlı a • vam ediyor. Düşman, Litvanya
tabalarının tahfit edilmi\ı oldu- yı, Letonyanın büyük bir kısmı· 
ğu başlıca mıntakada ileri ha • nı, Beyaz Rusyanın garp kıs. -
reket .sür'atle terakki etmekte - mıw ve garbi Ukranyanın bır 
dir. kıS!Dlll1 eşgal etmiştir. 

Smolensk önünde bir muba • Fakat Hitler'in ordusu vak-
rebe sona ermektedir. tile Na~yon'un ordusu gibi 

Alman kıt'alan Dinyeper neh mağlup edilecektir. 
rini geçmişlerdir. Sovyetlerin bugün karşısın -

Bataklıkta b&rp da bulunduğu mesele, Sovyetle-
Vişi 3 (a.a.) - Alman kıt'a· rin Faşistler tarafından esaret 

ları Gomel'e doğru ilerlemekte- altına alınıp alınmıyaeağıdır. 
dit. Dvina 'nın öte tarafındalö Cephenin menfaati ve düşmanı 
bataklık mıntakasında bir mu • ezmek vazifesi, her şeyin fev • 
harebe cereyan etmektedir. kindedir ve herşeyden evvel 

Ukranyada Alman ve Rume'.1 gelmektedir. Daha fazla top, da. 
kıt'alarının yeni hücum mevzı- ha fazla silah daha fazla mit -
lerine tabşidatı niha:vetlenmiş • raJyöz ve obüs' istihsal etmemiz 
tir. Alman ve Rumen taarruzu ve bütün nakliye vasıtalan:ıı 
anbean beklenmektedir. seferber bir hale koymamız la-

Slovak ordusu Galiçyada çe • zımdır. 
kilmekte olan Kızılordu ile tema Bu barp vatan harbidir ve 
sa girmiştir. aym zarı:anda Almımy-'\ tara 

Sovyetlerin, şimdi müdafaa fından esaret altına alınmış 
hatlarının merkez mıntakasına. bütün milletlerin kurtarılması 
ehemmiyet verdikleri anlaşıl : harbidir. 
maktadır. Sovyet tayyarelerı Yoldaşlar 
Köstence limanını tekrar hasara Memleket' arkasına inen düş-
u.,~atmışlardır. man para§ütçülerini süratle im-

Biallstok't.aki !ha.ta hareke1i ha ediniz ki blr daha buna te-
. Berlin, 3 (a.a.) - D.N.B. bil- şebbüs etmesinler. Düşm'.';nın 

dirıyor: . .. yalan propagandasile de muca-
lmhadan biraz evvel, Sovyet cu dele etmek lazımdır. 
zütamlan Bialistok'nn şarkın • Memleketin bosaltılan mınta
daki çenberden çıkmağa teşeb • kalanndaki fabrika depo, bina 
büs e~~dir. Sovyet ~ıt11:Ian- ve köprülerini, ve beraber gö
~ dort hu_cumu tard1'dilmış ve türülemiyen nakil vasıtalarını, 
duşmana agır .kayıplar kaydetti her türlü stokları herseyi tah
rilnııştir. Çen.~ dah.a ziyade da rip ediniz. Varsa toprakta yetiş 
raltılmış ve buyük m•ktarda esır, mekte olan mahsulü de imha e
alınmıştır. Alınan esırler ara • ! diniz. 
sında çok muhtelif teşekküllere Kwlordunun ric'ati halinde 
~.en~~P. askerler bulunduğu gö- demiryolları depôlannda bulun. 
rülJugunden, kısmen kumanda- nan biitün stokları baska yerle
SIY c.iar. bu kuvvetlerin teslimi- re nakledilecek ve ne· bir loko· 
nin. pek yakın telakki edilmek- motif ne bir vagon ne bir tane 
tedir. . buğday ve ne bir galon petrol 

İmha edilen taııJda.r dii~mana bırakılmıyacaktır. 
1 Berlın, 3 (a.a.) - Alman or- Çiftçiler ellerindeki h:ıvvana· 

duları ba~ ku~!l:ndanlığının ı tı uzaklaştırmak ve hububatı da 
fevkalade ~ır tebligı: nakledilmek üzere devirte tevdi 

Galıçya da zırhlı un~url.~r etmek mecburiyetindedirler. U -
a~sında vukua. gelen ve dun zaklaştırılması mümkün olrnı · 
whı~yetlenen hır . mubar~be~e yan herşey tahrip edilecektir. 
yemden 220 tank ımha edilmış Stalin sözlerini bitirirken 
veya iftinam ~lunmustur. ı brkesi, 'zafer iç.in Kızılordu~·~ 

~lınan esır mık~ ve Kızıl donanmaya müza.here-
Berlin, 3 (a.a.) - Bıalost? • te daYet etmiştir. 

kun şarkında ordularımız duş
mandan 160.000 esir almışlar - J 

dır. Ganimet hesapsızdır. Mo
törlü fırkalarımız bu havalide 

• 
sı!l"ım 

bulunan hemen hemen bütün Ankara, 3 (Hususi) - Kıymel 
Sovyet müstahkem mevkilerini 

1 

li evrakın bayiler tarafından ııa 
zaptetmiflerdir. sıl satılacağı, muhtelif mahal · 

Şimali §Ql'kide bütün Mur- !erde bulunan müesReselerin ka 
maıısk ha.valisinde fırkalarımız zanç vergileri, gezici öğretmen 
çevirme hareketlerini mütezayit ı ıere verilen paralardan hava 
bir sür'atle tebarüz ettirmiş • kuvvetlerine yardım vergisi ke· 
!erdir. Tank ve .ımılılı otomo •

1 
silmiycceğı hakkında maliyece 

billeriıniz sata doğru teveccüh hazırlanan tamimler vilayetlere 
eyliyerek Minskten 90 kiloınet-' gönderildi. 
re mesafede muharebeye tu- !!!'!!!!!!!!!!!!!!!!,........,"!'-___ """'~ 
tuıµnn§lardır. 

Tayyarecilerimiz Sovyetlerin 
Petrograd (Leningrad) dan Sİ· 
vil ahaliyi nakletmek içiıı tedbir 
aldıklarını söylüyorlar. ·-k eepbesiMe Moskova, 3 (a.a.) - Mur • • 
mansk havaliainde çok şiddetli 
muharebeler vuku buluyor. Bü
tün şimali garbide muharebeler 1 
durup dinlenmeden gece gün- ı 
düz devam ediyor. Almanların 
Petrograd yolunu açmak ıçın 
yaptıkları teeebbüsler kırıl 
mıştır. 

Sovyetler uzun bir harbe 
hazırlanıyorlar 

Vichy, 3 (a.a.) - Sovyetlerin 
uzun sürecek bir harbe hazır • 
!andıklarında şüphe yoktur. A
merikanın kendilerine bir usul 
dairesinde ve devamlı bir su
rette yardım etmesi için (Va
şington) da teşebbüsatta hu • I 
lllllDru§la.rdır. 
Vaşingtonda bulıınan sefirleri 

Bay Sumer Wallesle uzun mü
zakerelerde bulunmuştur. A
merikanın Viladivostok tariki
le gönderilecek mevad hakkın- ' 
da hu.susi müsaade vereceği 
zannolunuyor. 
~vyet matbuat milmeıısfllnln 

sözleri 
Moskova, 3 (a.a.) - Matbu

at . .konferansında Mösyö Laosky 
Minsk m zıyaının ehemmiyeti 
hakkında gazeteciler tarafından 
sorulan suallere cevap olarak 

kazanılmasını amirdir. Almanla 
nn doğu cephelerinde büyük ha 
va orduları bulundurduklan an
laşılmakta.dır. Ruslar da, bida
yetlerde yaptıklan gibi, cephe
nin çok gerilerinde hedefler a· 
ramaktan vazgeçmiş gibdirler. 
Bu andeki hava hedefleri oephe-

ordu sağlam kaldıkça bir veya 
birçok şehirlerin diişmesinin hiç 
bir ehemmiyeti olmıyacağını 
ııöylemiı;rtir. 

J\tötıyö Laosky .Japonyanın 
harbe girm~ hazır olrhığıı ha
berinin de do::ru olmadlğım si» 
leıniı;tir. Japonya ile .Rnvyetl.:r 
arası;ıduki rJ "inıı.sebata gelince 
bunun M~yö Mat.suoka'nın Mos 
kovayı ziyaretile bırakmış oldu
ğu şeklinde bir değişiklik olma
dığını temin etm'ştir. 

Roma. 3 (a.a.) - (Korriyera 
Dellasera) !'11Zetcsinin flimı>.I Al 
man orduları muhabiri, farki ce 
nubiye do~rıı İ!Prliyen Alman 
kuvvetleri:ün • fo•kovanın g,eri
sine Yası! old ık'arını, Sovyet 
paytahtır.dan 400 kilometre me
safede bulııduklarını v" 8ovyet 
!erin sivil ahaliyi emin bir ye
re nakletmek için he.zırlandık
larını teyit ediyor. 
Harbe işünı.k edecek ltaJyıııı 

kıtaatı 

Roma, 3 (a.a.) -B. Musso • ı 
lini Roma.'da, Sovyet Rusya.ya 
karşı harbe iştirak etmek üzre 
gidecek İtalyan cüzüta.mıarını 
teftiş etmiştir. Teftiş e.sııasıııda 
B. Mussolini'nin yanında, Alman 
ateşemiliteri General Von Orin· ı 
telen de hazır bulunmuştur. 

B. Mussolini bir nutuk söyle
miş ve bu nutukta, Mihverin Bol 
ııevizme karşı yaptığı mücadele
nin şumul ve ehemmiyetini te • 
barüz ettirmiştir. 

leri doğrudan doğruya besliyen 
mıntakalar, yığınaklar, katarlar 
muharip kıtalar, bilhassa tank 

' dalgalarıdır. Havacılann havacı 
!ara karşı mübarezesi i 
kat planının başındadır. . . o
tör, gene ve daima muvaffakı
yet yollarını çizmektedir. 

Resmi Harp 
Tebliğleri 

(B•ı tarafı 1 inci ı•yfaıt"'' 

dudu ~eçmeğe teof ebüs eden düt
mıı1-.a karşı devlet Lududunll 
sıkı rette tutmaktadır. 

M.urmansk istill!ımetinde, tak
ı·iben iki fırka kuvvetinde düş • 
man piyadesinin taatTUZU uzak. 
laştırılmış düşman, cidi muvaf
fakiyetsiı:liğe uğratılm tır. 

Kuolajarvi bölgesirde ve Ka
reli berzahı Uzerindtı kıtaları • 
mız, düşmanın bütün hücumları 
nı, düşmana ağır zayiat verdi -
rerek muvaffakiyetle tardetmek 
tedir. 

Dvinsk istikametinde, dün 
öğleden sonra, kıtalarınıu:la şi
mali şarkiye doğru nüfuza te
şebbüs eden düşman arasında 
büyük muharebeler bQflaınış -
tır. Muharebeler devam ediyor. 

Borisov, Slutsk ve Bobrusk 
istikametlerinde, kıtalarımız ve 
düşmanın seyyar cüzütamları 
arasında gündüz şiddetli mu · 
harcbeler olmuştur. Düşmanın 
yarma teşebbüsleri lnt:ılarımı · 
zın anudane mukavemeti ve ha· 
va kuvvetlerimizin muvaffaki • 
Yetli harekatı ile akamete uğ
ratılmıştır. 

Luck istikametinde, kıtalan · 
mız, Rovno mıntakasınde., şid • 
det!i ve çetin muharebeler ver
mekte devam eylemektdir. Düş· 
man, cenubi şarkiye doğru nü· 
fuz etmek teo;ebbüslerıne devam 
etmekte, fakat her tarafta düş
manın karşısında. bu gayretleri, 
kıtaıarımızın sıkı ve a.nudane 

1 Cieneral Ka
zım Dirik 
vefat etti 
(Baş taraft 1 inci say fada) 

de defnolunacaktır. Bu itibarla 
cenaze bugün saat 13 de Gülha
ne Askeri hastahanesinden me· 
ra.simle kaldırılacak: ve Bandır" 
ma yolile 1mıire sevkolunacak · 
tır. Askeri ve idari sahada mem 
lekete çok büyük işler görmüş 
bulunan bu kıymetli vatan ev· 
!adının ölümünü tee~siirle habeı 
verirken ailesinin kedrrlerinel 
biitün kalbimizle iştirak ede · 
riz. • 

• llılerhumun t.erciiıneibplj 

General Kazım Dirik askrri 
hayattan ayrılmasını müteakip 
İımıir valiliğine tayin oluııınu~ 
ve burada idare, imar ve köycü 
lüle islerinde cok büvük gayret· 
!er v~ ınuvatiakiyetl~r kazan -
mı~tır. General Ka;:'ın Dirik 
müteakiben Trakya umum! mü-ı 
fettişliğine tayin oht'1tl1'1\'tur. 

General Trakyada g.miş bir 
nro!'ramla ise başlıyaf"ak a" za. t 
İMnda Lu mıntakııİı.:. hılh"ssa\ 
imar ve ziraat işlerin,Je ~ek km 
vetıi fil .. mlelerle kal><ınm.ısınds ı 
başlıca amil olmu.ştur. 

Tüdmürdeki 
Fransız kuvvetleri 

muhasara edildi 
Vichy, 3 (a..a.) - Havııa • O· 

fi bild1riyor: 
Dün gece lngiliz bombaroı • 

ınan tayyareleri, Beyrut üzeri -
ne yeniden bir çok infilak ve 
yangın bombaları atmış ve bu
nun neticesinde yeniden bir çok 
ev harap olmuııtur. 

Lübnan hükiımeti, Lon<lraya 
bildirilmek üzre Amerika Birle-
3ik Devletleri konsolosuna şid • 
detli bir protesto notası tevdi et 
miştir. 

Fransız baş kumandanı Geııe
ral Dentz de bu bombardıman· 
!arı protesto etmiştir. 

Neticesiz bir Fransız hüeumu 
Kahire, 3 (a.a.) - Nebek'de 

muvaffakiyetsİ7. bir mukabil 
hücuma iştiri.k eden Vichy tank 
lannın ücte ikisi, müttefik tank 
ları ve tank dafi tonları tara -
fından tahrip edilmiştir.Tüdınür 
de müttefikler tarafında.a yeni
den geri aiınan meni, bu vaha
nın sima! cihetindedir. Yeni ge
len tlıgiliz takviyeleri, Jıarekata 
yardım etmiştir. Vichy'nin Tüt
miir'de muhasara edilmiş olan 
düsman kuvvetlerini kurtar • 
mağa çalıştığı hakkında hiç 1ıir 
emare yoktur. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
mukavemeti karşısında kırıl • -

llı:ulıammen 
bedel 

maktadır. 
Hava kuvvetlerimiz, gündüz 

Luck bölgesinde diişman tank 
cüzütamlarına kar~ı yeniden 
tahrip edici muharebeler ver -
miş ve Bükreşi bombardıman 
etmiştir. 

Bükreşte bir mühimmat de
deposu infilak etmistir. 
Şimal filosuna mensup harp 

gemileri ve deniz tayyareleri 
düşman kıtalarına ağır darbeler 

Cinsi Miktan 

Tereyağ 

Tosya pirlnei 
Tozş.eker 

Kuru üzüm 
Kurukayı..~ 

Beyaz peynir 
Makarna şehriye 
Nişa!c:ta 

Püinçunu 
Un 

1500 ltilo 1 lira 50 k~ 
18000 • 39 • 
12000 • 48 > 

2500 , 37 • 
500 • 

1000 > 
500ll > 
600 • 

2000 > 
1500 , 

90 
50 
35 
85 
25 
19 

• 
• 
• , 

ilk Wn!nat 

ıea lira 75 kuruş Açık z. 
521 > 50 > Kapalı Z. 
482>00>> 

69 , 87 • 
33 , 75 , 
87 , 50 • 

, 
Açılr 

• , 
• , 
• 
• 

indirerek Kızılordu kıtalarına Kuru fasulya 
müzaheret etmektedir. Filoya Nohut 

3500 • 
1500 , 

30 
2• 

, 
> 

• , 

131 , 25 • 
15 , 75 • 
37 , 50 , 
21 , 37 > 
78 , 75 , 
27 , 00 • 

• 
> , mensup deniz tayyareleri, hava Patates 

muharebelerinde beş düşmaaı Yeilf mercimek 
21000 , 

500 , 
13 
25 

, 204 , 75 , 
> 9 > 37 > • 

tayyaresi düşürmüşlerdir. Kaı~iri 250 , 90 • 18 , lr7 , • , Bir bölgede bir çok düşman Yumurta 
tank grupları ileri kıtalarımızın S<>ğan 
hatlarını yarmağa ve geriye! samıın 
girmeğe muvaffak olmuşlardır. Kepek 
Düşman kuvvetlerine karşı, Arpa 
Sovyet tankları gönderilmiş ve Soda 
Sovyet tankları, düşman tank Petrol 

Kurubaroye 
&lça 

75000 adet 
ıosoo kilo 
3000 • 
2500 , 

4200 
3000 , 

800, 

1 
5 
8 
7 

8 
6 

19 

>80St. 90, 00 > 
> 39>37> 
~ 13>50> 
, 13 , 12 , 

, 25>20> 
, 13 , 50 , 
> 50 s. il , 70 > 

, 
• , , 
, 
> 

larına orman içinde bir yolda 
ilerlerken hücum etmişlerdir. 

Orman bu tankların çevrilme
sine mi.ni olmuştur. Zafer, bu. 
nun üzerine, sür'ate ve azme 
bağlı bulunmuştur. Sovvyet 
tankları derhal ateş açmış ve 
üç faşist tankı muharebe hari
ci bırakılmıştır. Düşman sürat
le geri çekilmiştir. Bu takip es-

75, 110 , 6 , 19 , • 
2000 , 20 , > 

Gureba hast.anesile ımareUere lü.zumu olan yukarda cinsi ve miktar
ları nz.ılı 24 kalem yiyecek evvelce yapılırut olan il.Anları kanuna unun 
olmarlıeı anlaşıldığından bu ilAnların bükfun~ sayılarak yeniden llltnııa 
karar Yerilmi~tir. Eksiltm~leri hizalarmda «östıeildiği şekilde ayn ayn ya
pılacaktır. ihaleleri 21.7.941 tarihine müsadif Pazartesi gOnü saat 15 deh
tAnbuı Vakıflar Başmiidürlüe:U binasında toplanan k:Ol!li!ıyonda yapılacaktır 

Şartnameleri her itin Le\'uım kaleminde ,ıınll<!bılir. (6417) 

nasında bir Sovvyet tankı kayb =========================== 
olmuştur. 1 

Beyaz Rusyarun garp mın
takalarında piyade ile irtibatı ,_ 
kesilmiş Alman motörlü cüzü- · 
tamlarına kaı-..ı yapılan muha- - Z 
rebede, piyade cüzütanılarımız, 

Saman Alınacak 
guldak'ta EREGU Kö - leri 

İ~ etmesinden yüzlerce düşman tankı tahrip 
etmiştir. Bir Sovyet piyade a
layına mensup a~kerler, düş - ~0.6.~1 tarihi'Pde yapılacacı illn edilen, balyalı olarak teslim. 

man tanklarını tahrip için top· 
çudan ve tank tuzaklarından 900 TON SAJIAN EKSiLTMESi 
başka, muvaffakıyetli bir su
rette infilak maddeleri ihtiva e- .l 
den şişeler ve el bombalan kul- .J 

''erHen fiat haddi lf.lıyıkinde görülmediğinden, 11.7 .i41 Cuma tünü saat 
14 te açık pazarlık suretile yapılacakbr. Alakadarlarır ~ 7'5 te!Uinatlan
le birlikte yukarıda gösterilen tarih V• saatte Zonııuldakta İjletme .Mal-la· ,r. Bir tek grun, iiç ! 

günlük muharebede 16 düş
man tankı tahrip eylemiştir. 

zeıne Servisine müracaatları. 
Şartnanıe ve mukavele projesi Ankarada Eti.bank Umum Mü -

dürıüğünden, Jstanbulda Etibank Bürosundan veya Zorıculdakta tşlet.. 

meden istenebilir. Alınan Resmi Tebliği • 1 
Berlin, 3 (a..a.) -Alınan or- ________________ "!"!! _______ _ 

duları ba.şkumanlığınıu t~bliği: 
Şimali Moldavyadan hareke! 

eden Alman ve Rumen tesekkül
led, dün yanyana Prust'u geç
nıisler<lir. Bu teşekküller. hıllen 
DnlcEter istikametinde ilerle · 
mektedir. Bu suretle müttefii, 
ordular şimal buz Okvarıusun -
dan Karadenize kadıÜ- simdiya 
kadar Sovyet kum=aanlığının 
fikri şüphesiz Alma,ı füı-i harr 
ketini tutmak ve hudut mıntaka 
sında durdurmaktı. Fa.J<qt, şim
di Sovyet ordusunun mukave 
met kuvveti kırılmış gibi gözük 
mektedir. Bütün ceph~ imtid-ı 
dınca nüşmanın ricat harekat. 
kayaolunmaktadır. 

Bıelostok 'un şarkında verilen 
iınlıa meydan muharebesi, umu 
ıriyet ilibarile nihayetlenmiştir. 
Fevlrala:ie bir tebliğle daha ev· 
vel bildirilmiş olduğu veçhile, 
bu muharebenin neticeleri, bü • 
tün dün:ı-aya şamil tarihi bir e
hemmiyeti haiz bulunmaktadır. 
Birçc.k Sovyet piyade, süvari ve 
zırhlı fırkalan bu muharebe mey 
danında imha edilmiş teli.kki 
olunabilir. 

Ordu ve hava teşekküllerimiz 
aralannda nümune olabilecek 

bir işbirliği ile, takibe başla.mıf düşürülmüştür. Bundan m.,Iıa 
tır. iki İngiliz avcı tayyaresi, işgal 

!ngiliz iaşe seyrisefainine kar altında bulnuan arar.i ~ 
şı mücadele, haziriın ayı zarfın- çarpışan~ ve yere düıım · tür. 
da da beklenilen büyiik muvaf- Ayni müddet '.arfında İngilte
f&kiyeti vermiştir. Donanma ve reye kaI'iJ yapıla11 bıı.rekitta 12 
bava kuvvetleri, 768.950 tonila· Alman tayyarE:ai kaybedilıııiş 
to hacminde düşman ticaret ge-

1 
tir. 

misi batırmıştır. Bu rakamdanı•ı------------.

1 417.450 tonilatosu de.nizaltılar .4skerlik işleri 
tarafından batırılmıştır. Buna, ;._ -----------
düşmanın mayııler dolayısil~ 
kaydettiği ağır kayıpların da i· 
lavesi icabeder. Bundan başka, 
büyük miktarda İngiliz tiçaret 
gemisi o derece ağır surette ha· 
sara uğratılmı~tır ki bunlar düş 
man ia~esi için tamamile veya 
but uzun müddet için kayıp edil 
ıniş te!Akki olunabilir. 

Alıoan hava müdafaası da İn 
giliz hava kuvvetlerine karşı mü 
cadelede büyük muvaffakiyetler 
kaydetm~tir. Ya!ruz 26 haziran 
dan 2 temmuza kadar geçen müd 
det zarfında 109 ln~iz tayya
resi düşürülmüştür. Bu miktar 
dan 56 sı hava muharebelerin • 
de, 24 ti gece avcı tayyareleri, 
6 taneel. donanma ciizütamlan 
ve 1 tanesi piyade tarafından 

Aekfırlilı: Dail'ftllı.e Davet 

1 - .Aşığıda isimleri yazılı 
Yd. Sb. ve As. Me. !arın en kısa 
bir zamanda, Veznecilerdeki 1 
Tüın. Askerlik C:airesine ya şi
fahen ve yahut tahriren müra
caat etmeleri ve 62Ô4 N o. yı a
ramaları ehemmiyetle i1i.n olu • 
nur. 

2 - Cümhuriyet, Tan, Ak· 
rıam, Son Posta, V akıt gazete • 
lerine yazılmı§tır. 

1 - Lv. Tğm, Mehmet Şük
rü oğlu Ali Remzi (32754) 

2 - 8. S. Hs. Me. Süleyman 
oğlu Hüseyin Hilmi ( 32756). 

3 - 8. S. Hs. Me. Osmaıı 
Remııi oğlu Abdurn.lıman -

(32853). 
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Tarihten bir yaprak 

Tarih ve La:kablar 
(Baı tarafı 3 Uncü ıayfad•) 

de beni 8.dem nevine galip ve da· 
ima nisvan mu.a.şeretine rağıp 
idi. Sokakta giderken bir kadın 
görse abdest tazelemek korku
ııundan o tarafa bakmazdı. Hu
zw·una bir kocakarı gelse der· 
hal hareme girerek su dökünür 
dü. Konağının harem dairesin
de krrktan ziyade cariyeleri var 
dı. Öldüğü zaman yirmiden z 
yade evlat bıra.knu~tır ... ,, 

Yine Ali Paşalara geliyol'llz: 
Bunlardan Hckimoğlu Ali Pa

şanın lakabı üzerinde biraz du
racağız. Hocamız Abdurrahman 
Şeref merhum Hekiruoğlu Ali 
Paşadan bahsederken hepimiz
den ruhuna bir fatiha okuma • 
mızı rica ederdi. Hekimoğlu A
li Pa:şa kuvvetli rivayetlere na
zaran Hekimba.~ı Nuh efendinin 
oğlu değildir. 

Üçüncü A h m e t zama-
nında Nuh efendı, sarayclan ko
nağına çırak çıkarılan bir cari
yenin hamil olduğunu görmüş 
ve derhal saraya haber vermiş
tir. Buna ra,,"men muhafaza e
dilmesi irarle edildiği için Nuh 
efendi, Ali Pa.~a drığduğu zaman 
kendi sulbünden geldiğini de 
"ba iradei seniye,, ilan eylemiş
tir. Ve yine bu saikledir ki, Ali 
Paşaya "hekimoğlu,, denilme . 
sinde ısrar edilmiştir. 

Dü~tü nigin elinden Elmas 
pirelendi 

Ufacık manzum tercümeihali 
şudur: 
On, tiı;, en dört yaşında dilber 

idi 
Haremi hassa daJıil oldokda 
Otuz üç idi. ~inn • ü • s3.li 

henüz 
İzzile miilı.re nail oldukda. 

• • • 
Mehmet Paşalardan sonra 

Ali Paşalar gibi Mustafa isimli 
sadnazaınlarda da lakapsız isim 
yok gibidir: ı 

(Koca, Lefkeli, Kara, İbşir, 
Zurnacı, Maktul, Tekirdağlı, Bı
yıklı, Daltaban, Bahir, Çelebi, 
ilah ... ) 

Bunlardan Koca Mustafa Pa- , 
şanın, Cem Sultanı zehirletmek 
hususundak1 muvaffakiyeti 
malumdur. Evvelce Merzifonlu 
Mustafa Paşa ıken Türk bay • 
rağını Viyana önlerine diken bu 
vezirin lakabı katlinden sonra 
"Maktul Mustafa Patia,, oldu. 

" Daltaban Mustafa paşa,, ya 
gelince: Bırkaç defa gazaba uğ. 
rayıp idam edilecek iken Şeyhü
lislam Feyzullah efendi şefaatile 
canın. kurtardığına bakılırsa 
lakabın isabeti tahakkuk eder. 
Sadrıazam olduğu zaman şair • 
!er: • j 

YENİ. 

Satın almazcfan evvel 
HAKİKİ RENGİNİ 

GOREBİLİRSİNIZ. 
lhıtttMlı ırtasııu:ıalll d.•lllll•A ••~: 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten sonra ründe üç uefa munıa.ıanıaa 

di5Jeriniıi hrçıoiAymız. 

İstanbul C. M. U. Liğinden 
tstanbul ceza ve te\'kü f.Vi hastahanesinin bir senelik safi 250 gramlık 

18250 kfıse yoğurt ile 3650 kilo süt ve 2550 kilo et ihtiyaçları açık eksilt
meye konu1mu;1 ise de muayyen günde kanuni sebepler ile ihalesi fcra e· 
dilmediğinden bu husustaki eksiltmenin on gün müddetle uzatılmasına ve 
muhammen bedeli 1368 lira 75 kuruş ve muvakkat teminah 102 lira 56 ku
ru~ olan yoğurdun eksiltmesinin 11.7.941 cuma günü saat 15 de ve muham· 
men bedeli 730 lira ve mu\'akkat teminatı 54 lira 75 kuruş olan süt eksilt
meıin1n ayni gün saat 15,30 da muhammen bedeli 1377 lira ve muvakkat 
teıninatı 103 lira 28 kuruş olan et hakkındaki eksiltmenin ayrıl gün saat 16 
da icrasına karar verilmiş olduğundan taliplerin mezkOr gün ve saatte Sul
tanahmetteki Ceza \·e Tevkif evj binasında toplanacak komisyona kanunt 
belgelerile birlikte müracaaUa,rı U~n olunur. (5410) 

Darphane ve damga matbaası 
müdürlüğünden 

Taahhnt .ııorui 2t679 kilo matbaa kırpıntı kilgıdı 11 Teınmw: 19U 
Cuma eünü saat on beşte açık arttırma ile satılacaktır. r.ıu,·akkat tcınl

ııatı 18.51 liradır. Şartname muhasebeınizden verilir. 
isteklilerin ayni gün ve saatte idaremizde mi.tte~ekkil komisyonda 

hazır bulunnıaları 11.i.zımdır. (5122) .,. ______________________ ... , 
Ali Paşanın padi~ahlara kafa 

tutmasına biraz da bu akraba
lığın tesiri olsa gerekti. 

Dal taban geldi çıkdı Dhfıne 
Gt>~di sadr-ı-sudiır-u-zişline =::--::::======-----:-::==~-- aliye Vekaleti Milli Emlak 

Müdürlüğünden Vak'a sarayca o derece teva
türen sabıt olmuştu ki, Ali Pa
şa bir gün Üçüncü Osmanın hu 
zuruna girdiği zaman padişah: 

demi~lcr. Devlet idaresini bil- 1 ı ı 
mez, cahil ve divane bir herif· ı· t b 1 B } d• • }} "' } 
miş. İktidarı eline alınca ilk ic· s an u e c ıyesı an arı 
raatı kadınların feracelerini ıs- 1 ._ __________________________ _. 

Buyurun birader! demişti. 

• • • 1 

Asıl lakap kolleksiyonları 
Mehmet paşalardadır: 

(Karamanlı, Piri, Sokollu, La
la, Cerrah, Öküz, Gürcü, Çer
kes, Tabanıyası;ı, Sultanzade, 
Civan, Sofu, Boynueğri, Derviş, 
Elmas, Rami, Teberdar, Silah· 
dar, Yeğen, İvaz, Divitçi, Yağ
lıkçı, Darendeli, Kalafat, Melek 
ilah ... ı 

Mehmet "seri,. si sadrıazam . 
!ar da S o k u 1 1 u ile Köp-1 
rülü gibi iki büyük v e z i r 
k a y d e d e r, buna muka
bil Gürcü Mehmet Pıu;a gibi bu
naklar, Sofu Mehmet Paşa gibi 
zebunküş'ler, Sultanzade Meh· 
met Paşa gibi padişahın "kar
puz kıyafetli pezevenk,, hitabına 
mazhar olmu~ haysiyetsizler, Ve 
nedik donanmasına karşı ka
leleri badana ettirmek tedbirini 
dti!ıünen Boynu eğri Mehmet 
Paşa gibi budalalar da vardır. 

Acaip laka plılardan biri "Ö· 
küz Mehmet Paşa,, dır. Kendisi 
Karagümrük semtinde bir öküz 
nalbandının oğlu olduğu için bu 
mübarek hayvanın ismini alan 
Mehmet Paşa Mısırdaki icraatı 
dolayısile "Kol kıran,, lakabını 
&0nra da p ad i ş ah ı n kız 
kardeşini alarak "Dıunad,, la
kabını almıştır: 

Gürcü iehmet Paşa ise icra
atından ziyade Nef'inin: 

ltif"ırim ger seni hicv etdiı";lllHl 
nadim ı ...... n 

Hak uzurunda ya senden 
uranmıw:n a köpek 

İ'tlka.dımca gaza eyledim 
inşa'allalı ! 

Hak bilir yok yere ben 
kimseye sövmem a kö (X'k 

hicvile meşhurdur. 1 
Elmas Mehmet Paşa Sinop. 

ludur. Baş baki kulu Divı-ikli 
Mehmet ağaya intisap etmiş ve 
birlikte Trablu.sa gitmişti. Meh
met Paşanın güzelliğini işiten 
Dördüncü Mehmet saraya ala • 
rak yetiştirmiş ve ikinci· Mus· 
tafa zamanında kaymakam ve 

lalı, hıristiyanlarla yahudilere 
ayrı elbise giydirmek olmuş. 
gayet terbiyesiz olduğu için en 
ufak cezası bin değnek vurdur
mak; iltifatı da ana avrat kü
für etmek imis. 

Rami Mehm~t Pa~a, sadrıaza
mın türrehat'ını lügat üsliıbun
da şerbetmiş ve adına "Dalta • 
baniye ıstıllahatı,, koymuş. 1 

Şeyhülislam Feyzullah efendi 
bile mahmisinin eşekliğinden 
mahcup olurmuş. Katledildiği 
zaman tarih: "Daltaban bir Kal
taban-ı-bed peyman idi!,, diyor. 

• • • 
Üçüncü Selim vak'asından 

sonra lakaplar hafifliyor. Sıtd· 
rıiızamlar iı;imlerinc bir de malı· 
las ilave ediyorlar. Bunlardan 1 
bir Yusuf Ziya Paışa vardır ki, 
tek gözlü imiş. Buna rağmen 
kendisine "Kör Yusuf Paşa,, de
nilmemiştir. Yalnız sonra Per
tev Pa~a diye tanınan ve İkinci 
:Mahmut tarafından Akif Paşa
nın sıayetile katledilen Şair 
Pertev Efendi, Yusuf Paşa sa
darete geçtiği zaman bir kaside 
yazarak büyük tezkereci Arif 
Efendi ile takdim etmiş; Pa a: 

Dili gam didenin bir dahi 
handau olduğun gördiik 

O ııa.,fıdın lıt>le bir kerre 
~diiıı oldu~un gördiik 

diye başlayan kasideyi okuyun
ca (gördük) keliınesile (kör • 
dük) kelimesi arasında bir ben
zeyiş görerek: 

- Maşaallah ! Bu Pertev efen 
di güzel şairmifi. Bizden ihsan 
ümidile yaptığı ka.•idenin her 
beyli kafiyesinde körlüğümüzü • 
yüzümüze vurmuş. Haydi ken- 1 
di düşünmedi diyelim. Bunu siz 
de mi anlamadınız? D.ımek beni 
eşek yerine koyuyorsunuz... 1 

Demiş ve birkaç gün sonra 
Arif Efendiyi tezkerecilikten az-

1 !ettiği gibi Pert...v efendiye de 
caize vermek şöyle dursun sa
darette bulunduğu müddetçe 
yüz vermemiştir! 1 

ULUNAY 
==S=ah=i=b=i:=A=. =c=.=m=.=,=.=d=d=in.:=:S.::a:.:::raç;ğl~ 1 

Neınyat l\.tüdürü: Macit Çetin 
Ba.oııldıiı yer: Ebüulya Matbaası 

aonra Sadrıazam olmuştur. Gü- Dr Şu"k .. M h f 
cel olduğu kadar da cesur oldu- ' ru e me -, 
ğu için muharebe meydanında Guroba hastahanesi cild ,.e züh- 1 

dalkılıç d~mana saldırarak revı h"; •alıkları sabık hekimi, 
henüz otuz altı yaşında iken ııe- her gün saat 2 den 5 e kodar Be- 1 

hit olmuştur. Şairler Elmas Meh yoglu istiklal cnddes; No. 99. 
met Paşanın şehadetini şu mıs- Teı: 40915 

ra'la. tarih düşürmÜ!jlerdir. 1 a..-----------·I 
Taşraya Gönderilmek Uzere 

Yol ve nakliye işlerinden anlar ~ayanı itimat \·e liyak ... tıi 

BiR MEMUR ARANIYOR 
Taliplerin kabl!ı;e fotogra! ve tecilmei hallerile P. K. 1455 adre. 

slne mektupla müracaatları. 

Ticaret ofisi umum müdürlüğünden 
1 - 22 Mayıs 1941 tarihinde Ticaret Ofisi umum müdürlüğünün 

açmııt olduğu memuriyet yazılı imtihanında kazananların isımltTi yüksek 
ticaret okulundaki il.An yerine asılmıştır. 

2 - !simleri yazılı olanlar 15 Temmuz 1~4ı •alı günü askeri vesika
ıarlle birlikte şifahi imtihana ı•nnek üzere saat 14 de yenı Valde hanında 
ticaret ofisi umum müdürlüiünde bulunacaklardır. . 
1 a - Kat1 olarak 8.! kert vaziyeUerini ıösterir vesika ibraz edemiyerı-
ı..- imtihana kabut olunamı;racaklardır, !Iiln olunur. (5446) 

Unkapanında Har<ıc...,ı Karamehmet mahallesini Abdnülczcl Pasa cad. 
de:sinde 17 - 17/1 numaralı fırının hedim ve tahassül edecek ankazının s.ı
tı~ı eçık arttırın(ıya konulmu~tur. Tahmin bedeli 2000 lira ve ilk tenıinatı 

150 lir:ırlır. Şartname Zabıt ,.e Muamelat ~Iüdurlüğü kaleminde görülebi -
lir. lh<ıle 11.7.9-ll Cun1a glinü saat i4de Daimi Encümende yapılacaktır .. Ta ... 
Upledn ilk tcrrıinat makbuı veya mektuplaı·ile ihale giinü ınuayyen saoıtte 

Oaiıu i F.ncümenrle bulnm;.t ları . (5131) 
• • • 

Karaa~c: mücssesah soi:ul' hava dcpolrırına bir $Cne zaı·fu1da konu
la<"::ık tahminen 40,000 teneke beyaz peynir, kıreına ve yogurt tenekesinin 
delikleı·ınin l!'himlenmesi ,.e salamuralaı·ın1n tazelenınf'!;i i~i ten1didcn açık 
eksiltmt•ye konu1n1u:$tur. 'l'uhmin bedeli 269 lira ve ilk teminatı 20 lira 18 
kuruştur. Ş.:ırtn..:1me Zabıt ve l\ıluameliıt 1\lüdürlüjü kaleminde giirülcbilir 1 

tho.le ı.t.7.941 Pazar1e~i ı;ünü saat 14 de Daiıni Encümende yapıJ~u .. ·aktır. 
Taliplt-ı-in ilk tf"ıninat ma kbuz '·cya ıncktupl~ ·ile 
te D:;ıimi F.neiiJnende bulunmaları. 

ihale günü muııyyt..'Tl sant. 
(5~30J 

T·1b1...-ılr becteh 
610,0Q 

1837.50 

1190,30 

473, 10 

ı77o.OO 

32U•.8> 

1875,50 

710,50 

760.00 

il 
• • • 

tı>rniratı 

4.'j,7) 

13"/ ,8~ 

ııs.3;; 

89.28 

ı~~- ı3 

140.fl7 

53,29 

67,00 

H l'l.;: 1 Vf' C(•rrııhpBŞtı h. t~hnnelerl j 
tc;ln ~lınncak bak.ır e~y-.. 1 
IJr,_c;eki, Ccrrahpaşa, Beyoglıı ve Züha 
re hul<.ılı' lar hast;ıhanelPrile Z<'ynep. 
kamil dnlun1 e,·inin ) ıllık ilıtiy<ıcı için 
tı lınat•rık 24:100 ad{·t l iınon. 

llk C"kı 1 Ccrruhpaşa Beyoğlu ve Züh
rcv• hn~tolıkl;ıı· hı.ıs.t<.1.hrıne.(·rile Zey
nepkfıınil dot;u111 e\'inin yıllık ihtiya
t'! h•fn Hlınac~ık 2869 kHo reı.•el. 

Ifa . ...;t-ld, Cerrahp;.ısıı. Beyot;lu Ye Züh
t"" i hru.t;ıhl;.lur ha:-ıhıhanf"lcrile Zey
JK'pkt\m il dog1ım evinin vıllık ihtiya
t h·ln .~hnnr"tlk 68020 adet ~·tunurta. 

Ila l 1 kl, C'errnhpnşc. ve Beylıglu ha~

tl4hune1Pı n y11l1!{. ihtiy~ıcı k·iıı :ılına., 
c .:ık 498 l ilo kaşar peyniri. 
1-''a•,<·k 1 \ ·e Cen·ilhpaşa h'lc:j ah~r.cleı ı t !' 
7.t•vnl·pkiııni} do&,:.um evi ic•in u1ınac:lk 

-100 ~;iit t('rlik 

1'l<1:-(•k1' C'C'rrahpa~a , Beyo · ~ l. \~e Züh- 1 

revl h.U.kılıklar hastahtlneterile Zey • 1 

nt·pkflnı11 do~um evinin vıllık ihtiy;. ~ 
c-ı için ıılınacak makarna, Pi"'ı.nı: unu, 
tel ~tlı• iye v~ niı:;abta. 

Crrı·tıhpaşa, Haf;cki, Dt•yo~lu VE' ZHh 
rc\·i hastalı4.lar hastahanelctilc Zcy .. 1 

nepkCnnil cioguın e\·jnln vılhk .ihtiyo· ı 
cı lçin alın~ıcak 5210 kilo !turu Ozüm..1 

Cerrtthpa.f~. flaseki, Beyoğlu ve Züh. 
rtvl hast.ıhklar haşt~ıhanelcrllc Zey ... I 
nepkanuı dogum evinin yıllıl.;: ihtiya ... 
cı. ic;in alın~l'ak 1292 kılo beyaı Pf'Y· ı 
rıır. 

Darül<lceze mil<"s~esesi i<:in Etib3nk
tan alınac:ık 350 ton kırıplc ve 120 
ton kok kömürünün nakli işi. j 

•rahmin bedelleri ile iU" teminatı miktarlal'ı yukarıda yazılı işler ay
rı ayrı açık eksiltmeye konuJmu~tur. Şartnan1eleri Zabıt \'e l\fuamel3t 
~Iüdürlüğil kaleminde eöıiile:bilir. lhnle 11.7.941 Cuma günü saat 14 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek.

1 
tupları ve 941 yılına ait Ticaret Odası \'esikalarile ihale günü n1u<ıyyen sa-
atte Daimt Encümende bulunn1alıırı ltızınıdır. (5130) 

İlan 
Sultanahmet Birinci Sulh 

HlklmliOlnden: 

• : m~k üzere on gün ınüddetıe tet:ndit 
1 cdill~ıelt ikinci açık nrttırmasJ 8.8.941 

Hukuki 
tarihine müsadi [ cuma günü saat 
pn dürtten on altıya kadar icra kılı
nacak ,.e o gün en çok arttırana iha
le cdil<'<.:ektir. 

Fen memuru alınacak 
1 

Toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki için ttikil edilen komisyon
larda c:;:ıhşmak üzere t~n memuru alınacaktır. Bu fen memurları köy ... 
!erdeki hazjne toprakl::ırın1n kadıııtral tahdit ve tesbit işlerindd ırlihdam 
olunacaklardır 

Bu fen n1emurlarına 175 lirayı geçmemek üzere 3856 numaralı 
maas teadül kanunu hti.kümlerine göre alabilecekleıi ücret. verfl~cek 
ve yol masraflaı·ından ba~ka köylerde bulundukları günler için de 
h"'rcirah hükümlerine göre st.yah~i yevmiyesi tediye edilecektır, Se
yahat yevmiyesi ( 150) l<uruıt:ın az olmamak Uzere ücretin tekabül 
ettigi oslı maaşın yüzde Jörclüdüı-. 

il 

Aranan şartlar 
l\Iemuı·irı kanunu hukUnıle ıı:e &öre c.ıemur olmak içhı lü· 

zurnlu ş~rthırı h<ııiz buluoın~lıi. 

2 - Yaşı 60 dan fa'!:l3 Jlmaınak, 
3 - Tapu \ e kada ·i ·o !f"n nıcl(tci>ilıden, u .. ria fen tatbikat mek ... 

tebinctl·n mC'zun olmrık vey·llıut bu dairelerde veya Harita Umum Mü .. 
dHrHığtinde en nz bir sene müddetle fen menıuru ıı!atı lle istihdam 
edilıniş bttlunınak, 

4 - Mcmlıriyct yrı.µ 1ı1ş..;;a slcill itib<ırile hizn1etinden iıillade edile.. 
cc•ği unluşılrrı~ık, 

5 - A~kt•ı·lik il~ liş1~i olnıan,ak, 

NOT: 
Kuchı~tru ,.e h;_ıdta işltnııde çcılıı;ını, olanlar tercih edilirler. 
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Aranan şartlar 
- Aşa.1;.ıdaki vesikalo.r bağlı olırak şartile Maliye Veklleti MiU1 

F.nı IAk ~h.ıdilrlüğüne nitaOen istida, 
2 - Nütus hüviyet var·ıkası, ca!1t veyahut. noterce veya retim! bir 

nuıkaırıca mwaddak ı;ureti:t 

3 - 6 kıt'a fotoğraf <altı buçuk dokuz eb'adında>. 
4 - r..tcktep tasdiknan1 ~ veya sehadetname3i t:asli veya musaddak 

bir sureti 
5 - Bulunduğu menıurıyetlere ait vesaik.in asli \"eyahut mus.ad

dak sureti «tasdikli sicil karıı~:-;ı veyahut musaddak sureti lclfidir,, 
6 - Sıhhi durumunuu her iklimde ve köylerde vazile ifasına mü .. 

sait olduğuna dair hükümet veya belediye doktorluğu raporu, 
7 - C. 1\'Jüddeiumumll·&,inden mahkümiyeLi olmadılına dair 11tsı ... 

ka, •i.ııtida zirine nıüddeiumumihkçe tasdikli me;:ruhat verilmek ıure .. 
tile de ol;ıbilir.~ 

8 Hüsnühal Utuiı, 
9 - Askeı llk vesikas• ~nüfus hü,iyet varakasında vana a1,..r1ca 

istemez•, 
10 - Talıp olun ililus resmi bir dairede müstahdem ise bu dal. 

renin aleh1sul muvafaıı::atinl gösteren vesika, ctalebe müteallik istida ve 
merbutu vesikaların o daire va.sıtasile Maliye Veklletine cönderilm.esi 
halinde ayrıca muvafak:atnanıeye lüzum yoktur,, 

11 - A~ağıda yazılı s~kılde ta:ıhhütname. 
,. 

iV ~> 
Taahhütname şekli ~ 

1\1uliye VekAleti.ndı? toprak tevzi komisyonlarında bir vaıifey~ ta .. 
yinin1 halinde bu vazifeyı k~bul edeceğimi ve en az 45 gUn evvelin
den haber vcrıneden bu vazıfeden istifa ettil:im veya bu vazifeyi ter .. 
ketUğim, yahut hizmetin1den istifade edilmediği veya istibdanumın 

devaınının caiz olmadığı idarece takdir edilerek vazifemı! nihayet ve
rildiği takdlrde komisyon mesaisinin sekteye uğN.m1ı1sı ıebebile hasıl 
oln•ası ınümkün ve> muhtemel zararlara. karşılık maktuan ve ceza.1 
şart olarak be§ yüz lira temınat vertnegj ve bunun itin hakkımda dava 
ikamesine ve iliun istihsaline lüzwn olmadan, bu taahhütnamenin 
icraya vaz'ı veyahut hazineden alacağım varsa bu alacaktan defaten 

Safiye ve Fattna Mükerrem ve 
Falına l\-Iüzeyyen ve Yusuf Ziyaet-I 
tln ve Nuriye ve Ahmedin şayian 

ve mü~tereken mutasarrıf oldukları 
İstanbul Eminönü kazası d<lhi1i 
t~hakpaşa mahallesinde eskı C 

fpotek sahibi alacaklılarla diğer taka.oı; ve mahsubu ve yine bu taahhütnameden mütevellit her hangi 

oğlu ve yeni Şerifağa soke;ındc.ı 
ki 12 mükerrer ve yeni 14 kapı ve 
10~ ada ve 4'4 parsel numaralı bir 
bap hanenin izaleyi ~uyuu zımnın
da füruhtu takarrür ederek müza
yedeye vazolunmu§tur, Hey'eti urtı.u
mlyesinin kıymeti nıuhamminesi 4000 
dört bin liradır. Birinci açık arttır

ması 29.7.941 tarihine mtisadif salı 

günü saat on dörtten O!l altıya k.a-ı 
dar icra olunacaktır. Kıymeti mu· 
hamminesinin yüzde yetmiş beşini 

bulduğu takdirde o gün ihaleyi kaUye 
si yapılacaktır. Bulmadı~ı takılird• 

en son ai-ttıranm taahhüdü bakı kal-

nlAkad~ırların işbu gayri ınenkul u... bit ihtilftf ic:in dava ikamesine lüzum hasıl olursa bu davanın Ankara 
zerindeki haklarını hususile faiz vr I mahkemelerince rüyetini kabul ettiğimi taahhüt ve beyan eder'm. 
masrafa dair olan iddialarını evrakı j NOT : 
müsbitelerlle birlikte on beş gün ı... ı - Bu taahhütt..ame ı:oterce resen tanzim olunacaktır. 
çinde bildirmeleri IA.zundır. Aksi bal 2 - NUfus hüviyet varakasındnki büvıyetl ve ikametılh.ı fJe ha. 
de hakları tapu sicillerile ~abit ol- ten bulunduğu adr~i taahhütname.re yazılacaktır. 
mndıkça satış bedelinin paylaşma. 3 - Bu taahhütnameye, müteselsil kefil olaT'ak resmt dairelerde 
sından hariç kalacaklal'dır. ı veya Ucarl ve sınai 'llÜesseselerde memur ve Qıüstahdem veyahut ti-

l\'filterakim bilumum vergiler borç... caret veya san'atla meşgul bir şahıs da iltirAk edecekür. 
lar nisbetinde hissedarlara ve del • J 4 - Taahhütname yukarıki metni aynen ihtiva etme:ı \re yukarıki 
ldliye ve vakıflar kanunu mucibinco şartları haiz bulunmazsa muteber değildir. (3497 - 4923) 

verilrnesi lftzım gelen yirmi senelik] iıilııiıılliıillılı•••••••••••••ıiıı••••••••••••
taviz lıt>deli ve ıhale pulu ve tapu ilin taıihinden itibaren mahkeme tanahmette tapu ve kadaıı;tro binası
nu1sreflar1 müşteriye aittir, satış pe. 1 w ... ·,1nhancsine t.'llik kılırunış talip O· nın alt katında daireyi mahsusa!.lll
ıin para ile ve tapu kaydı mucibin· j !anları kıymeti muhamminesJnin yilz da Sultanabmet birinCi Sullı Hukuk 
ce ve icra tfliı.s kanununa tevtikarı de yedi buçuk nisbetinde akçesin) mahkemesi başkitabetine 841/21 nu
icra edilir, nrttırnıa şartn:ııncgi işbu 1 Mınil~n o gün vt- sNatte lstanbul Sul. nıara ile mürijcaatları i1An olunur. 

1 


