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Peşinde 

aziyeti üzerinde ne 
acaktır? şimdi zi
tıy ve muhakkak 

ınJan ziyade, 
erinde faali

..-cn. .. "1•--·· başlamıştır. 

. .ı:! YAl,çIN ?.o :fi" · .. 
· ~ use~ı 

• n urnal de Jenev'in dikkate 
t:::::J,J şayan bir makalesi pek 
l3 geç olarak elimize geldi. 
~ teajlhür makalenin ehem

tini bozmamış, bilakis nc~T
o-:1 znmanla bugünkü va

asibdaki farklardan do
bütün bütün ca

ve mana izafe 
:flaziran günü çı

Rusyaya karşı 
un başladığı 

z sonraya tesadüf 
1 

. Jerde bazı ' 
~~ · 1 · !J.l!n - Rus harbi ı 
b ak1&1!dır' m · lakkiyi ve 

1 lt. telak~i · en ümit-
3eti §imdi ~,pize nah bir 
ltrette anlatm 

.zı G9rülj.fyo; kı da ba-
ı Inelfileke~ler · taarru-
·ltUn~n yıl~m gibi seri ve 
ll at ı biJ?. z<ifer temin edeceğine 
;k kam bulunuyorlardı ve ayı
lt vurmadan postunu satmıya 
h~lknıamayı tavsiye eden me:;-

ur darbımesele rağmen Rus
~arın mirası meselesinde işti
irı: __ 2amanı gelmiş olduğuna 
-uııyorlardı. 

~~\'içre gazetesinin bu maka
h:ı Berlinin kazanacağı mu
l~ ~kak olan zaferden ne suret. I 
\ıeld'Ydalar temin edeceğini ev
hak en düşünmüş olduğunu mu
Yi kkak addederek bu düşiınce
lin · eşfetmeğe uğraşıyor. Ber
k ~~ galebe ihtimali ortadan 
~ mış~ır. Veya çok zayıfla
bi ştır .~lı?.'e bugünki.i vaziyetten 

t hukum çıkarmıya imkan 
J'ok.tur. Fakat harp başlayalı 
be.rı tam dokuz haftanın gec
~ış olması, beş altı hafta için-

e Rusyanın yıkılması ümidini 
~kmıştır. Hesapların bir kıs
~ının boşa çıkması digerleri 
~erinde ne dereceye kadar te
:r Y~J?acaktır ve bu tesırler u
ll Umı. harp vaziyeti üzerinde 
h~ rol oyna~;~ .. ? Şimdi zi
llınler. kolay ve·-mphakkak bir 
b US . mirasmd~n . ziyade, -asıl 

Almanlar tmııfında.n esir edilen bir Rus zabiti ıcephe gerisinde istim:ap olmıurken ..• 

AL M AN ·RUS 
HARBİ 

~ıor;;n--, 1 ALMAN-RUS 

i " ~'. . b" • HARBi 
Bertin bidirigor 

iki Rus 
ordusu 
imha 
edildi 

y~nı ır .. ',• Moskova bildiriyor 

1 : emırn_amesı ,• Mukabil . 
"Vazifem~z Lenin:• taa rrUZ• 
gradı mudafaa ı t l 

' e~me~ i~in ken- 1 la r inkişaf 
•dımızı feda 1 

• 

etmektir,, ,ı edıyor 
D

• .. • d Moskova 24 (a.a.)- hLenin
ınyeper uzerın e grad müthiş bir tehlikeye ma

.. k •• •• b 1 ruz bulunmaktadır. Kat'i an hü
yenı opru aş arı lfll etmiştir. Düşman şehre yak 

elde edildi laşn;ı.akta~r. Mukaddes va~
femız Lemngradın etrafını mu-

Berlin, 24 (a.a.) - Alınan <l:afaa için kendimizi feda etmek 
başkumandanlığınııı tebliği: tır .,, 

Alman kıtaları Ukraynada . Bu s?zler Sovyct~erin şima
düşman taı:afından siındiye ka- 1ı garbı ord.usuna hıtabeı: _. ma
dar muı.ınnıdanc miidafaa edi _ reşal Voroşılofun neşrcltıgı e.. 
l~n Dniep0 r üzermdcki Çerkesi mirname~e mündcriçtir. . 
1iöpriibaşını Plc geçirmişlerdir. Bu enıırname şu suretle hı-

Kiyefin şimali garbisinde kı- ~ b~maktadıı:.:.. . . 
talanmız Dnieper istikametin- Lenıngrad buyük Teşrmıev
de ve Dnieperin ötesinde mağ- vel .İnkıl~bının beldesidir. Ve 
lfıp hasmının tnkıbine devam ebediy~n oyle olacaktır.,, 
etmektedirler. .~e;I'lin 23 (a.a.) - D. N.B.: 

İlmen gölünün. cenubunda Yolkısclıer Beobachter yazıyor: 
çok büyük Sovyet kuvvetleri (Sonu sayfa 3 &ütun 4 de) 

mağlup edilmiş ve Lovat neh- • • • • • • • • • • • • ~ 
riniıı ötesine atılmıştır. 10.000 r "' 
den fazla esir alınmış ve kül-

____ .__ 

Odesa etrafında 
Romenler büyük 
zayiat veriyorlar 

Moskova, 24 (a.a.) - Sov -
yet istihbarat dairesinin tebliği 

Odesa ve Smolensk mmtaka
larında. muharebeler devam et
mektedir. Odesa istikametinde 
çok şiddetli muharebeler vuku
bulmaktadlr bu mıntakada as-

sonu sayfa 3 sütun 3 de)) 

Amerikadı, grevcilere karşı 

Ordu 

Hakkımızdaki 
dostane 
neşriyatı 

-~ 

ıran milletinin kalbinde Türk 
kardeşlerine karşı samimi 
hisler mevcuttur. İranlılar 
Türk milletinin terakkilerini 
hayranlıkla takip etmişlerdir - -

Tahran, 24 (a.a.) - Pars a
jansı bildiriyor 

İran gazeteleri, başmakalele
rini "Türk matbuatı hakikati i
fade ediyor" ba.şlığ1 altında, 
Türk gazetelerinin Irana ait 
neşririyatma tahsis ederek ay
ni zamanda minnettarlıklarını 
izhar etmektedir. 

"İran" gazetesi, diyor ki : 
'l'ürk spiker ve gazetecileri -

nin düşünceleri, Türk m~lek -
daşlarıınızın bize karşı olan sa.
mimi ve dostane hissiyatının 
bir ifadesidir. 1ran milletinin 
kalbindede Türk kardeşlerine 
karşı ayni samimi hisler mev
cuttur. IranlıJar Türk mill~tinin 
terakkilerini daima derin bir 
memnuniyetle takip cylemişler-
d. " ır. 

"Journal de Tahera.1111 da şöy
le yazıyor: 

(Sonu sayfa 3 sütun 6 de) 

Churchill 
bir nutuk 
söyledi 

1'&-rk oopht>sindo son hart'ıkntm" i.Rkişafııu gösteren harita 

--o-·--
At/antik mülaka
tının ehemmiyeti
ni tebarüz ettirdi 

( H 

İki 
iYETi:) 

• 
zayıa 

Londra, 24 (a.a.) - Royter: • • 
İngiltere başvekili M. Çörçi~ lkı tarafın da zayiat listesi mürette,..,. 

bu akşam radyoda aşagıdakı 1 • • •• • 

nutku söylemiştir: ı tır. Bır gun hakıkatıııı acı çehres. e 
bi~~~de~~=~::u;~isiı~:ı~~ j karşılaşanlar hayrette kalacak!ard tt. 
ki olmak üzere Okyanusta yap-
tığım seyahat hakkında birşey- 1 YAZAN : 1 
ler söylersem memnun olacağı- E hl• G / K nızı zannediyorum. Mülaki oldu me l enera emal Koçer 
ğumuz nokta mahremdir. Fa - -

Ruslar, harbe basladık' n 
7..amanda seferberliklerini bitı -
rcınemişlerdi, 13 sınıfı sil:lh ba
şıııa çağırdılar. Rusyada yol ve 

11 n~ktalar ?.~rınde faaliyet 
barfetm~e ~o:mışlardır. İşte 
ta~s~ttigoorA.~makalenin intişar 
i' l'llti :ı~ ?ugünkü vaziyete ge
,~~e ~afuır cereyan eden 

~ ;:ıa~öyle esaslı bir taba V· !!'!'!"!!!'!'!!!!!~~( S:!:o~n"":u ~s .. a~yf~a"'!'-'3 ""!!s~ü!!!tu!':!n!!!!!!!!4 !!:!!d~e!!!!!) 
...... . e zem~ hazırlamışlardır. 

Sümer bank 
Umum müdürü 

istifa etmedi 
. ,,. 

harekete 
geçti 

• 

kat size Atlantikte bir yerde 
buluştuğumuzu söylersem ifşa
atta bulunmus olmam. Etrafı 
kara ile çevril.miş bir koyda. bu 
luştuk. Bu koy bana İskoçya
nın garb sahilini hatırlatmakta 
dır. Orada üç gün vaktimi M . 

Alman orduları başkuman
danlığı, iki ay içinde Alınan si
lahının Ruslara verdirdiği zayi
atı, fevkalade bir tebliği ile ef
karı umumiyeye bildirdi. Bu 
rakamlar içinde göze çok batruı 
insan zayiatıdır: 5.000,000! 

(Sonu sayfa 2 sutun 3 de) 

~ Şi1f.dgik daha uzak bir istik
~e ,.atiimış gibi görünen ve I 

·. 
1 
.iki de hiç mevzuubahis bile 

0
. rnıyacak Rus mirası mesele· ! 

•. },1ıte gelince: İsviçre gazetesi 
~-Ut-ada ~ iki tez~~ karşılaşmak
"'il oldugunu muşahede etmek
tedir: Bir fikre göre halkın 
Sevebileceği bir Çarın idaresi 
~lt~nda bir Rus imparatorluğu 
, ~ıs edilmelidir. Çar olmazsa 
~ d1ıKtatör bulunabilir. Diğer 
ih Rusyatl.ı.ı, imparatorluğun ı 
~Ya edilemiy~eğine kanidir. 
abancı ırka me~mp olan ve 

~~s hakimiyeti altında ezilen 
Utün milletl~ri müstakil birer ı 

~evlet haline çıkarmalı ve asıl 
tıs hükumetini "Deli Petro,,

dan evvelki hudutlara inhisar 
ettirmelidir. 
fllmaıi menfaatlerinin bu ikin

cı teze uygun olduğuna ihtimal 
Veriliyor. Bunun tatbikine 
k~lk;Iacak olursa yeni milli 
~ukumetlcr teşkili dolayısiyle 

stonya, Letonya, Litvanya, I 
lıkrayna, Gürcistan, Azerbavı
c~.n ve Türkistan meseleleri gü
llun en mühim hadiseleri ara
sına girecektir. 

Rusyanm parçalanması ta
r~t~ı~. bunda Avrupanın 
buyuk ıstifadesi olaca wına ka
lı!. bulunuyorlarmış. ÇUnkiı bü
Yuk harplerin en esaslı sebebi 
Alrnanyn.daki çember içine alın-
1!1a korkusudur. 1914 de oldu
gtatı gibi 1939 da da Almanya iki 

raftan birden bir taarruza uğ
rayacağı endişesiyle harbe atıl-
111ıstır. Büyük bir Rusyanııı 
~evcudiyetıne nihayf'ı- v€r lince 
t u psikolojik harp unsın'U or-
adan kalkacaktır. Ayni za

h1n.nda Ayasofyaya ortodoks 

1 açını takmak yolun lıJti müta-

arrızane Rus bülvasma da ni
hayet rt·eıılecektir: Binaenaleyh Hükumet gemi 

inşaat tezgahları· 
na vazi'yed ediyor 

Balkaıılar tehlikesi de izale edi- ·ı Ankara, 24 (a.a.} - Sü
lecek ve Almanya ile Rusya a- merbank Umum Müdürünün 
rasında Belgrad, Sofya ve istifa ettiği ve yerine diğer 
Bükre~teki nüfuz rekabetle-

1 
birinin tayin edildiği hak-

rine de mahal kalmıvacaktır. kında bugünkü İstanbul ga- Hyde • Park, 24. (a.a.) _ 
Kuvvetli bir Rus ·imparator- zetelerinin bazılarında inti- Roosevelt, deniz kuvvetlerine, 

luğuııa taraftar olanlar ise Sov- şar eden haberlerin tama- amelesi grev halinde bulunan 
yet Rusyaıun harabeleri üze - men asılsız olduğu, salahi- ı New - Jersey'd~, Federas Ship-, 
rinde kurulacak küçük devlet-• yettar makamlardan yap- building And Drydoc Of Kear-
ler arasında rekabetlerin bir tığı athkikata istinaden be- ney gemi inşaat tezgahlarına el 
çok ihtilaf ve harplere sebep o- yan etmeğe Anadolu ajan- koymalarını ve bu tezgfthları iş-
lacağmı ileri süriıyorlar. sı mezundur. (Sonu sayfa 3 aütun 6 da) 

İsvicre gazetesinin makalesi- --------------------------

ni işte hülaı:;a ettik. Bugün bu ••••••••• s p· 
bahis hakkında en sade tabir ıwgw ~ O R ::::::::: 
ile mevsimsiz vasfı kullanıla- •••••••- -

Sonu sayfa 3 sütun 3 de)) 

1 EYLÜL -Pazartesiden itibaren 
Karilerimize sırasile fevkala
:ie meraklı, mühim ve sürük
leyici üç yeni tefrika takdim 

edeceğiz. 

ı · İtham ediy~rum 
Fransa.ya ihanet eden 

adamlar 
Çeviren: 

!Hüseyin Cahid Yalçın! 
Siyast ve fevkalade müfüm 

ifşaat 

2 - Güze'l'.k krariçesi 
Hakiki bir hadisenin romanı 

Yazan: 

Aka Gün.düz 1 
ı-____.:_-

Mevsimin en güzel ve çok 
hazin aşk romanı 

3 - iyi saatte olsc lar 
Meşhur bir büyücünün 

meraklı hatıraları 
Anl:ılan: 

bilir. Yalnız bu münasebetle e
saslı bir görüş hatasına işaret 
etmcği faydalı addediyoruz. Ge
rek 1914 harbinin, gerek 1939 
harbinin en birinci amilini Al
manlardaki çemberlenme endi
şesine atfetmek malum olan ha
kikatler ve eldeki ,·esikalarla 
telifi imkansız şahsi bir :iddia
dan ibarettir, her millet gibi, 
tabiidir ki Almanlar da bir harp 
zuhurunda düşman kuvvetlerin
den mürekkep bir çember için
de k-ılmamak istemisler ve bu
nun tedbirlerini düşilnmüşler -
dir. Fakat harp bu tedbirlerin 
neticesi şeklinde ihtiyar edil
memiştir. Harlıin asıl sebep
lerini bi1..zat Fülırer'in ağzın
dan dinlemek ve ltifa bından öğ
renmek varken ve Fiihrer'ir. 
senelerce ewel _lesbit_ ettiği !Zeyrekli Hunnab hocaj 
h~ttı ~ar7ket ba~fı harfınc tat- Dün, ıstanbul .7.engtn '°e parlak bir soor CT\inü yn~·l.c.h. -
bık edılmış ve fı'le ~ıkanlmı.ş FmııerbaJıç-0 stadıııd:a Türkiye atletizm birinci!il • ~am!lh"aı 1 

lstanbulda 50 • 11 L.iytı vu ı.iftiriik 
~ulunu_rken . bu.mı bılmen_rn~lı- ile Kumkapı aro.sıııda da kürek yanşl"rı va.pıhlı. ııt 'osuları- ftli'nindc Hıkumı n o nn huddıını 
~e gelıo de ındı ve keyfi ıstıd- run yedirci Jıaftası am.lahalık bir seyirci kütlesi taı•a''mda.·ıı ;;ah !:ıi meşhm Zry C"!-Ji Hunnub 
ı::~ ;,e rn~hakemelere . kapılmak 1 mernkla ıtakİll edildi. Yuka.Tdaki reşim dünkii 11tı tizm miisahaka 1 ncc-nın bızzat ı~dan <l'nlen-
buyük bır gaflet teşkıl eder. L'l.rına b.ittir. Spor yazıla.ruıı ikincl ve dörd'iııcii ısayfala.rı- mış ibret verici ve fevknltıde 

Ilüseyin Ca.Iıid YALÇIN nuzda. ıoliuyunuz. CYa.zısı 2 nci sa.yf:uiıızcla) ! meraklı hatıraları 

Bu harbin ilk hafta.,larında, 
yine ayni tebliğlerden. 2500 ki
lometrelik bir cephede 9,000,000 
insanın çarpıştığını öğrenmiş
tik! demek bu muazzam be§er 
klitlesinin yarısı Ademe kavuş
muştur veya iş göremiyecek bir 1 

duruma düşmüştür ve bütün bu 
kayıplar, Alman silahının serni- 1 gün kıldığı bahıtsızlardır. - -.::: 

j_F_l_K_R_A_ 

Yazan : Aka Güu •• uz 

Boğuşanlara hiirmut 
iki yıldanberidir, bliyük, kan

lı bir dünya l.arbi sül'üp gidi
yor. 

Milyarlar harcan yor, yfü~ 
milyonlar hn ağlıyor. MilJ .. n
lar boğazlaşıyor. 

Niçin? Sorm . Sebebi ne? 
ÖğTenme. ~.fUsebbibı ki >ı? .dil
me. Sadece insanlık l akımın
dan sev•rci kal. Ve, r>us ! 

Anaların a-i-lzvnsı, baı,JJUL·m 
bükük başı, kahraır mlann ·a,.. 
vaşı ·kan:ıısında sadece ve 
müsavi derece hiirmet duya
lım. 

Davalar ne olıır:''l olsun, da
wıcıların öl~ii::ıüz fer.lakfı.rlık -
larınn ve ölümün fırtınalaEı -
mnsına xarşı ne ııükte. 110 

esnri, ne tebessüm .. 
Bugünki boğuSt:.n ara hür • 

met. -e<>·er kalıruss - bu i.u rü 
insaııJıO.m son vazuesidir 

Tarih bu harbin de sebebmi, 
""'"'"3m: 

Yunanistana 
buğday gönderiidi 

Atina, (a.a.) - D.N.B. Al • 
man buğday ofisi reisi, Ati•ıa 
ve Pire gibi Yunan sehirleıfoin 
ihtiyacını temin maksadile ilk 
parti olarak 10.000 ton buğday 
göndermiştir. ~ -
~?s'ul~nü ~ulamıyacakhr. Çün 
ku yem tarıh, eski tarihten da· 
ha çabuk bunadı. 

.:Beyhude ve boşuna gevezelil 
yuksek tıynetlere leke a-etirr.. 
bilir. Hepimizin ana bab~ e~
l<ldı. ve bir <levlet teba.ıs

1

ı ol
duğumuz düsii.,;ilürse bo" u-

1 
h 

şan ara karşı • ı.irrnetin öne:ni 
bir kat dalın artar. Harp, at 
yarışı, horu . dövüşü dcınldir 
ki seyirciler arasında eğl;nceli 
müşterek bahisler tutt1şulsun. 

Bazı bir ~ fil nükte, bir mer
miden 1'1Jthiştir. Bir mermi 
. lerce insan r.ıahvedcr fa -
k.tt bir ııuk+-e 0' r ki bütUn bir 
veyıı bir çok ı:ıilleth.ri kalbinden 
yaralar. 

B na bunları vazdıran. lr.
panyada söyknen bazı nutuk
JaıJır. 

Bu Iıaı be giı meycnlerin, can· 
la başla boğuşa..T ır k n iled 
-Pri konuşma,v a hakları yok • 
tur. 

Arapça bıY' 1.1ftır: Men dakka 
dul ka. Yani ça::.... a ka pısım; 
çaladar kapını. Biı gün kalbi 
yaralılı.ır, el irliği :ıe adamın 
kap 11., d . kl!'l ı zaman 
ne a ıl nük eler. ne yavan nu
tl'k1 r · d dıı P ınezler. 

Bo v u anlu J. hı· met. 



• • _ı: Evve zaman çı de Em ·yetU um 
üd.. ··ğü de 

Had s tay·n ve nal<iller 
~--------~6-------=----

- 'Denim içhı do .bir §lir yaz!;, - ~ !u.h!erem bayan! Şa~rler B. Ihsan Sabri Çağlayan-
\.Jnraz da yunnı C\ yadırlar. - Al şlınnı, \er sarin mı. - ·ı b" · · d . · I""' · 
tll :tro, Jıoldmbaz, orta oyunu, karagöz, me<ldalı ve fllihn):et se- gı ır!ncı aıre reı~ ı.gı~e 

ıai lrolnelcri - "AJı ne oJnr, bitmeseydi, dc\ıun ctseydı!,, ı-ı B. Mıthat Urkuş ıkıncı 
qınlk bi~ tı,, ne _kelhne, ''hakiki Türk edebi~at.ı,, 1 

- daire reislig"' ine tayin; 
; rkılarda. del.riscn lı:eloneler - Des ve maniler yunlıssız 

okunmalı!.. - edildiler 

J __ y;_a_z_a_n_._· _H_iı_· s_e ...... y_i_n_R_if_a_t __ J : 

Emniyet işleri umum müdür
lüğii birinci şube müdilrü B. 
lhsruı sa.bri Çnğlıyangil birinci 
daire reisliğine, Üçüncü şube 
müdürü Mithat Urkuş 3 üncü 
daire reisliğine, dördüncü şube 
müdürü l.zi.ettin Yayar baSln 
miltehassıshğına, emniyet polis I 
müfettişlerinden Ata Doğu 3 

lJ inci defa oluyor ki Anka-• 
ra r dyo merkezimiz bana çok 
güz\.' çok z-arif bir muziplik 
yaptı Bir kaç sene oldu, bir 
kcce l .Lvetli olduğum bir evde, 
bir egı nti aleminde bana bir 
ka~ iır okutmüı.Iardı; o gece 
d \ U er arasında bulunan ve 
gayet güzel sesli, ayni zaman
da kıHak ud calaıı şık, zarif 
bir bayan "benim için de bir şiir 
yaz!,, dıye mu allat olmuştu da 
oracıkta kıvırdığım hem<.'11 bir 
§eyler karalamıs, fakat biraz 
&çı'cça olduğu için ne umuma, 
ıs de kcndısine okuyamamış-
t.ını. Çünkü valnız kendisine o
kut aydım bile, b<."lki anlaşılır, 
g.'1 iılür, açıkç okumıya mec
bur kalının dıyf> kur~uyordum. 

Fakat bayan mütemadiyen: 
- Hani, yazmadın. neye vaz

madın? gıbi ısrarlarını bir ara 
unutur g-ibi oldu; fakat aradan 
bir.ız zaman geÇince bu bayan
cığın kendi çalıp, kendi söyle
diğı bir şarkı, o kadar hoşuma 
gitmışti ki, tekrarını istemek ıl 
sırası bana geldi. 

MUrnkün mü? İstediği şeyi 
hazırlamadığımın iııtikrunmı al
mış olmak için o da benim ıs
rar ve rioalanma inat okuma
dı, okumadı... Güya bir şaka 
iesti yapmış olmak için yanı 
başımda duran radyonun öntine 
diz çöktUlıl, dl4:,'melcri çcvir
dını, bir <:ok t a t l ı dilicr 
dökerct~. reveranslar yapa.rıa.k, 
fa.kat boynu bükük ve niyaz
k r tavırlarla mümkünse o 
earkıyı -ha.yana r~7!nc-n - söy -
lemesini rıt.a eltim. Tc:6: dUf bu
~ radyoda sıra "dinleyfoi is
tekleri., ne ~elmiş ımiş; bir da- · 
kilrn. biJo geçmeden radyoda, 
istemiş olduğum t.aııburi bayan 
Faızenin: 

nadei V11. t i~lsttn ·~ 
fn.tfurdaıı 

ea,rkısuıı okunuya ba..,lamazlar 
mı ? Kaç zamandır bayanla o
lan munaka.şamı dnılemckte o
lan nrisaflrlcr a.rnsmda alkışlar, 
bir "bravo,, hu tufanı ortalığı 
~tnlatU: Beni kuceklavan ku .1 
cı khı.ynrıa, C'lınıi ıluı.ıı sıka.na. 
Hemen bayruın sokularak dedim 
kı: 

- Mulıtcrcnı bava.n ! Şair
ltı bıcv.ız da yarını cvliyndırlar!. 
!sbatıuı da V.İ-Jrtl0nli7. işte ...• 'i
zin şiirlui.7. de he...'llen hemen ha
zır; yn1nız biı ıız eksiği var: ta
manı.la.yabllin;cnı onu da size 
okw·tmı ... 

R:ı.c.Jyonuıı bu sürprizi neş'e
lcr'mizi dahn y,iya.de arttırnuş 
olduğuncl11n o geceyi pek zevkli, 
pek l:tı tl • l!'('<;irnıiş olnınkln be
rabu gen tıayana şarkımı 
tekru eltircm dim gittiydi. 

Ta ki bir kaç gün sonra ken
d 'l n bir dav tinde şiirini ya-
7..ar k ve•·dim · o da ben" şar
kmu - Jı.r bckl~nıedif,im muh
telif ~amanlardn - tekrar, tekrar 
ç ldı '<e okudu. 

* R:ıdyomuz. ikinci muzipliği -
uı üı prizını de birkaç akşam 
C' v y.ıptı Bayanlı, baylı nc
z=h b r toplulukta ben de \ar
dı"'\ yiyor, ıcıyor, <>alıp çağırı
) orrluk. .Gen b:ına bir şeyler 
okuttu! r . oz uz:ı.yn u1.aya es
ki \ \"Cm edebiynta, oradan 
halk rlc'1lle, tivatroyn, da.ha 
d hJ. hokluıbaza, ortaoyununa, 
kar P,'ÖZC, med aha ve nihayet 
semai kahYclcrındeki tıaJrlere 

intikal etti; herkes beğendiğini, 
sevdiğini ötekilerine tercihan 
müdafaa ediyor, ve herkes -bun
ları dinlemek ve görmek için 
sonsuz arzular gösteriyordu. 

Bır aralık saz durdu; söz 
tükenir gibi oldu: ev sahibesi 
bayan, eğlencenin çeşnisini de-

' ğiştinniş olmak için muhteşem 1 
radyosunun dtiğmelerini tanzim 
etti. Karşıma, radyomuzun bir 
stirprizi daha çıkmaz mı? Ha
kikaten "semai kahvesi, gecesi 
değil mi imiş... "Badei vuslat,,, 
şarkısında olduğundan daha 
şiddetli ve sürekli bir ıalkış der
yası, bir kahkaha tufanıdır 
koptu .. 

Biitün :misafirler gene radyo
mın başında çevrelen dik; baş
langıçtaki kısa. konferanstan 
sonra, i~imizde yanan, tutuŞ&n 
bu arzumuzun yerine geldiğini 
zevkle, heyecanla duyarak cğ
lencemizin en parlak faslını 
yapılan bazı aksaklıklara rağ
men bu (semai kahvesi) ile 
gormüş vo yaşamış olduk. 

Fakat ... İşte bu fakat semai
lerin okunuş tarzından, güfte
lerden anlayanlardan bir kuçı
nuz ara sıra irkilir gibi oluyor
duk. Hatırımda kalmadığı için 
isim \'cremiyerck diyebilirim ki 
kahye açılır açılmaz ilk semaivi 
okuyan ne kadar 17\izel, ne ka
dar kıvraktı? Ses, tavır, lisan 
bep ayni.. Bu sözümle başk 
iyı okuvan yoktu demek istemi
yorum. 

Bilakis bastan sonuna kadar 
giilerek, kahkahalar koyuvere
rek bu yarım saat bize neş'e 
kaynağı oldu. El çırptık, yük -
sek perdeden "bravo, bravo,, -
!arla ortalığı çın çın öttiirdük. 
Hatta semai kahvesinden son
ra kendi kendimize icat ettiği
mız oyunlar, eğlenceler, parti -
lcr, fasıllar bizi bu kadar şen -
lf'ltdiremedi ve herkes "ah ne 
olur, bitmese)di, de,•am etsey
di,. diye hayıflaıuyordu ve tek
rarını radyodan istemeye ha
zırlaruyordu. 

* Küçük Alin.in, Karagözü ile 
semai kahvesinin tekrar bü
ti.in dinleyicilerce ne kadar ar· 
zuya şayan ise, vezin bozukluk
ları, kelime hnt.alnn olmaması 
da o kadar f~la beklenir. Za
ten maksadım da bunu yaz
mak, radyo idaresinden iste -
mek, hatta bazı gözüme ilişen 
çok güzel semaı ve mani nümu
nelcri \'ermekti. Yukandaki 
siirprizleri de bir mukaddeme o
lanık yazdımsa da, yanm biraz 
uzayacağı için onu baska bir 
glme bırakarak, kulakları tır
malayan bu bozuklukların ıs-

1:ılıı pek de büyük bir mesele 
teşkil etmiycceğini söylemekle 
iktifa edecc~'im. Radyoda ses
i rini duyduğumuz kimseler a
rasında bu vazifeyi görecek bir 
de~il, Jıattü bir kaç kişi var. 

Okuyucunun - bilse hiç de 
fena olmaz amma - vezinden an
lamaması pek o kadar ayıp ol
ma.c;a da, bilenden doğrusunu 

öğrenmemesi, bel radyoda yüz 
binlerce kı ı, hatta dünya ha}kı 
karşısında eğri veya ynnlış o
kunması, her vakit tashihi 
kabil olnn bu küçük eksikliğin 
bir kültür sahibinin cleğındcn 

geçirtilerek giderilmemesi göz-
lere çarpan noksandan çok bü
yük olsa gerek. 

(Sırası gelmiş iken şunu dn 
söylemcliyım: Bu.zı hanendele
rimiz şarkılarda beğenmedikleri 
bir kelimeyi değiştirerek - a
kıllannca - tashih ediyorlar; 
bundan başka bir sarkının bir 

üçncü şube müdürliiğüne, yayın 
basın mütehassısı Nejat üçün
cü umumi müfettişlik yabancı 

işler müdürlüğüne, Tunceli bi -
rinci sınıf emniyet müdürü Mch 
met Ali Balıkesir birinci sınıf 
.emniyet müdürlüğüne, emniyet 
polis müfettişi Tevfık Celil bi-
rinci umumi müfettişlik emni
yet müşavir muavinliğine, Ter
can kaymakamı Ahmet emniyet 
işleri umum müdürlüğü dördün 
cü sınıf emniyet müdürlüğüne. 
umum müdürlük birinci şube 
müdür muavini İhsan birinci sı 
nıf emniyet polis müfettişliğine 
polis kolleji dahiliye müdürü 
birinci sınıf emniyet amiri Ka
zım Baykal ikinci smıf emniyet 
polis müfettişl4:rine emniyet iş
leri umum müdürlüğü emniyet 
amiri Rauf Ucüncli sınıf emni
yet polis mfilettişliğine tayin 
edilmişlerdir. 

••• 
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Bir Alman m Otehassısı 
tarafmdan yapılacak 
Arkeoloji müzesi eski şark e

serleri şubesinde tasnif edilmek 
te olan çivi yazılı mıh tabletle-
rin tertib~ tanzim ve katnlokla
rın yapılması için evvelce istih
dam edilmiş olan Alman asarı 
atika mütchassıelnnndan dok -
tor Koraus bu kerre yeniden 
müze hizmetine alınmıştır. 

Mumaileyh işine başlamak 
üzeredir. Ankara ve İstanbul 
üniversiteleri arkeoloji şubesin 
den mezun olan memurlarda 
kendisile çalı acaklardır. 

İstanbul müzelerinin sahip ol 
duğu Sumer, Eti tabletlerini 
ihtiva eden kolleksiyonlar bil -
tün dünya müzeleri arasında 
İstanbul müzelerine hususi ve 
istisnai bir mevki vermektedir. 

( Baf tarafı 1 inci sahifede) 1 
demiryolu va~yeti, bir kaç haf 
ta içinde üç beş milyonu harp 
sahasına ulaştırabilecek bir ic
ra kibiliyetinde değildir. Bugün 
bile Rus ordusunun tam bir se
feri tertibe girdiği temin edile
mez: Rus ordusu mevcudunun 
yarısınıda kaybetse, on milyon
luk bir kemiyette olması lfızım 

gelirdi. 1 
Saflarında doldurıılamıya -

cak boşluklar beliren birlikler -
den. artık mukavemet kudreti 
beklenemez. İki yıllık hadiseler 
bize, yıldırım darbeleri karşı-

sında "bo1,gun" kelimesinin ha
kiki manasını da öğretti. Vakıa, 

SENELiK 
6 AVLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

TDrklyo 

1400 t(r.f. 2700 t\l"f· 
750 • 1450 • 
400 • ~00 • 1 

hafta içinde dört, hatta beş 
muhtelif kimseler tarafından o-

' kunôuğu da vaki oluyor. Bu -
nun bir programa bağlanması 

Rus ordusu çekiliyor; fakat bu 
yüzgeri edişte bu manayı sez - 1

1 mek henüz mevsimsizdir: Rus-
1ar, vuruşuyorlar, hayatlnrını 
feda ediyorlar ve askeri namus
larına toz kondurmuyorlar. Bu
nu, hasımlarının tebligleri de 
CChevaleresque) bir faziletle 
teslim ediyor. Çar ordusunun 
inhilal günlerine o sınırlarda 

1!:0 il ıoo • 
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lazım d~öil midir?) 

"* Bütün bu satırlardan maksa
dım çok muvaffak taklidlcrle 
okurunuş olnn destan ve manile
rin eksiksiz ve yanlışsız olına-

larını, bu gibi şeylerin bir ke

rastlıyanlarımız çoktur. Ne için 
savaştığını idr k edemiyen, son 
radan da kendi gayesi arkasın
dan koşan Siberynlının daha 
917 de muharebeyi kabul etmez 
olduğunu görüyorduk. 

Rusların bunca zayiat vermiş 
oldukları halde, Alman tabirine 

re bilgi sansüründen geçiril - ~!"""!"'~~~~~~~~!!!!!!!!!~!!!! 

mesini istemek, son zamanlar- zumu ve temennimi bundan 
da benim de revk <alarak çok sonraki müsalıabemc bırakarak 
meşgul olduğum - başkalannın l kah · knragöz gı"bi 
h ta d.. k halk edebi sema vesı, .. 

a . ya . uşere . .. ya? halkımızı t..ok alılkada.r eden ve 
dedıklerı - hakıki Turk edebı- ~ . 
yatındna daha esaslı bir suret- cglendıren ~evzuların tekran
tc b:ı.hsederek bu yolda . bazı nı be_n de hır def~ dalın; tekrar 
n'linmnel r vermekti. J an bır mnhzur gormedim. 

Yenm darl .. tığı için bu ar4 Hüseyin rum.t 

Ve il ikmal kurs
larının f aaliyetile 
a akadar olacak 

~PO~ • • • 
ır ıç,m __ su 
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Biz Türkler suya düşkün ~ 
drunlanz. Ne zaman bir~ • 

----------------~---

il 

ur ye 
41 200 medhedecek olursak, o şeı~-.. 

kocaman binalarını, geniş )_:."! 
laruu, tiyatrola.nnı, gazinolıı~"' 

usabakalar intizamlı oldu 
.metrede Türkiye rekoru kırıldı. ikinci plina. bırakırız. Bizim ıçi?, 

mi,t ~ağıt spor olmak ü?.ere nl- ibir şehri~ _bu~~rdan. pe~ ~et" 
tı khip iştirak etmiştir. dalıa . mühım ikı mezıyetı ,a 

Atletizm federasyonu tarafından 
tertip edilen Türkiye atletizm bi
rincilik müsabakalarının final-

Maarü Vekili Hasan .A.ıi Yücel leri dün Fçncrbahçe et.adında 
§Chrimize gelmiştir. Vc'kil 1s- büyük bir ,kalabilik önünde ya
tanbulda maarif işleri hakkında. pılmıştır. Muntazam bir §Ckil-ı 
tetkikler yapacaktır. Vekilin bil de geçen müsabakalarda iyi de
hassa(ikmal kursları) işile meş receler elde edilir.iş ve 4X200 1 
gul olması muhtemeldir. Veki'ı- metrede Türkiye ı·ekoru yeni -

1 
let bu sene ilk olarak tatbik e- lenmiştir. Müsabakalarda bi
dilen bu kurslnr hakkında bir rinci gelenlerin dereceleri dc
metod yapmaktadır. Diğer ta- katlon sayı cetveline göre he-

saplanmış ve neticede 808 pu
raftnn Maarif Vekili Hsa.n Ali vanla tstnnbuldan Rıza M:ak
Yücel faaliyette bulunan üni - aut 1500 metrede günün ıen 
versite kampları ile, yeni sene yüksek derecesini yapbğı için 
kitaplarının tabı işile meşgul O- ı birinci addedilmiştir . 

Musabakalar daha fagla Ga- · dır. Bır kere: 
Intasaray, Beykoz ve Penerbah- - Suyu güzel, havası gii7.t'~~ 
çe kürekçileri arasında sıkı bir dedik mi? ondan sonrasının ~ 
mücadele halinde geçmiştir . tık ehemmiyeti yoktur. Bu 1ti' 
Üç sınıf kürekçi arasındaki mü barla öyle zannediyorum ! 
sabnkalar neticesinde mi.ipte - güzel memleketimizle dünyıı.w 
dilerde 11 puvanla Beykoz bi - hiç bir ülke mukaseye edi1° 
rinci Galatasarayla Fenerbahçe mcz. 
nltışar müsavi puvanla ikinci AvrupaW:ı.r, bfac "su içcnlrf 
Bayanlarda Galatasaray 15 pu- derler. Bir garplı bunan sebt" 
vanla birinci F'enerb.ıhçe 9 pu- bıni bana sorduğu zaman kcıı· 
vanla ikinci olmu lnrclır. Son o- dısine : 

· larak yapılan ve İstanbul şam-ı· _ Eğer bizdeki sular da sızd~ 

lacakbr. Teknik neticeler şunlardır: 

piyonunu tayin eden kıdemli - olsa su denilen şeyi yalnız )1' 

ler yarısında Galatasaray 15 k nmak için kullanınazdınız! 
puanla birinci Be) koz 9 puan- demiştim. 

Bu kitapların yeni sene tedri- 100 metre: 1 - Cezmi (fs-
satına yetiştirilmesi için veki- t.anbul} 11, 2 - Sabahaddin 
let Devlet fatbaası kadrosu 1 (Ankara) 11, 3 - Vakor (tç-

la ikinci Fcnerbahçe 2 puv nla • Bizim için su başı olmıyan l.J t 
i.içünciı Deınin;poı 1 purnnla yer mesireden madut dcğildıf" 

yenıden takvıye onmmuştur. e1)
200
, tr . 

1 
·u· zaf~ 

me e. - ..ı.r.ı.u ıer 

J (İstanbul) 22.6, 2 - Cezmi 
(İstanbul), 3 - Sabahaddin 

dördüncü olmuşlardır. B r garplı su başı aramaz. çnıı· 
Müsabakaların neticeleıi: tasında iki sandoviçin yanınd• 

Müptediler daima bir sişe şarabı bulwıdı.I' 

Şehircilik müte
hassısı ta afı dan 

hazır andı 
İstanbul belediyesi Büyüka

danın imnr planlan üzerinde 
meşgul olmaktadır. şehircilik 
mütehassısı Prost bundan bir 
kaç gün evvel vnnında belediye 
imar mtidürü Hüsnü Keserci 
oğlu, belediye dalıni encümen a-
zasından Refik ..Ahmet Seven
e-il ve Avni Yağız olduğu halde 
Adaya ~iderek Adanın iman 
için hazırladığı plô.nı mahallin 
de tedkik ebni tir. BUyükada-
da belediye büyük ve modern 
bir otel yaptırmayı kararlaş -
tırmışbr. 

Otel adanın manzara itibari
le en ~Uzel mahallinde yapı -
lacak ve 1stanbulda ibulwıan 
otellerin en konforlusu olacak -
tır. 

biğer taraftan adanın yolln
nnın yeniden tan1.im olunması 
kararlaştınlmıştır. Mevcut as-
falt yollar tnmir olunacak ve 
bunlara yenileri ilii.ve olunacak
br. 

Adada1 beiediye bugünkülere 
ilaveten iki plaj daha yapacak
tır. 

i 
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Bir çifte. 1 - Sati (G.S.) 16,, ğu için ona göre her yer mU.S-' 
19.2 - Kemal (BeykozJ 2 - Se- vidir. 

(Ankara), .. . mih (Fener bahçe 1 
400 metre: 1 - H~yın İki çıfte: 1 _ Ethem, hasan, Garplılar memba suyuna. e-

Zongulda.k) 53± 2 -. Remzı (ls •
1 

Raşit (Beykoz} 14•46 ikinci o- hemmiyet \'ermezler. Bizim: 
ta.nbul), 3 - brahım (İçel). lan Gnlatasaray fıt.ası de\•ı·il _ -- Ynrııı sulara gidelim! S(l' 

800 metre: 1 - Rıza Mak- miştir. züyle Çırçır, Hünkar, Kcsta.nl" 
sut <fm:> 2,51.8, 2 - Kemal Dört tek: 1 _ Zekai, Sezai, Pındık sulannı murad ettiğiıll1' 
(Kocaeli) 3 - Ahmet (İst.). 1 n:emal, Yorgo, Barbaros < F'ener zi .uılarunzlar. Onlar için içilC-

1500 metre: l - Rıza Mak- bahçe) 13,26 2 _ Ne<•mi, Meh _ cck su tedavi için doktortJll 
sut (lst.) 4.10, . 2 - İsmail mle, Mustafa, Sadettıu, Kemal ta\'siycsiyle içilen maden suJıı· 
(Ankara), 3 - Edıp (Ankara) 1 <Beykoz) 3 _ Reşat, Tuvfik Pet rıdır. "Su şehri,, demekle mut · 

tan
50b00l) m

17
etr

3
Le:

4 
ı2- EşrBeef h(İsd- 1 ro, .Mehmet, Safa (G.S.) ' 1 laka bir kaplıca mw-ad eder · 

,. ~ . · , za Bayaıı!ar 
1 

leı. Memleke.t.i..mfadcki güzel sıı· 
(E'ıskişchir) 3 - Mustafa (An l Bi,r çifte: 1_ Nnzh (G. S.) laıın zevkı.ru çıkarmak için bi!' 
kara). A • •• ll,52 2 _ Nezihe ( F H.) ! hassa bu· membaın başına gı· 

_110 mamalı: 1 - Suha (İz- İki çifte: 1 _ Zahide, Nazlı • dcı-ck içi dışı sirke ile yıkan • 
mır) 16,8, 2 ~_Yavru (lstan - Suzan (G.S.) 9, 3 2 _ Melek. rruş, dudakları tepsertecck de-
bul4)00, 3mAni~~lıı_<~~~tda)(.An- jale,_ Sabahat (F.B.) reeede tuzlu fıçı sardalyCRi l"°' 

.. ~ D .ı. t k ı N zlı z l d diğimiY.i görseler hnyret eder" 
-<kara) 59, 2 ~ Kamil (Ankara) .01

" c. : - a ' ~ 11 e, Jer. 
3 Zi (EJl A • ) Emme, Güner, Suzan (( •. S.) 

- ya azıg · 9.51 2 _ Melek Fitnııt. N~zihc, Bize gelince: Hararet denileJl 
Uzun atlama: 1 - ömer N b' M"" • <F B) Ş('y.n sucfan başka bir ~yle sön· 

(Eskişehir), 6.75, 2 - Muzaf- e ıye, K ı:;~ . . uürlilcbileccğine de biz şaşarıf" 
fer (lstanbul) 3 - Melih (An- s· "fte'· ln p. t (G S ) ı }i'akat. her lıaide mide a.teŞini kara) ır çı . - c ro . . 

• Guıİe: ı _İbrahim (Anka- 14,48 2 : İbrahim (Beykor.) , tahammür etmiş şaraptan ıı· 
ra) 13.17. 2 _ Jeba clst.) 3- 3 - ~ey~ı (F.B.) " . yadc ba.rd:ığ"ı terleten bir kfl' 
Arat (Konya) 1kı çıfte: 1 - Reşat, Jı ethı, deh suyun sondürnıcsi dalı' 

Cirit: 1-K~al (İsl.) 5l,59. ! Reha (G.S.~ 12.38 2 - :b-:them . tabiidir. 
2 _Reşad (Anknra.), 3 _ Şe _ ~asan. ,Raşıt. <Beyk_?Z) 3. - Sn- Bu zevki (Kızılav) ın 1stan • 
rif (İstanbul) . 1ahntlın, Nadır, Salahattın (D. bul tur:ıJmda; balİçe k~ıusın • 

Yüksek: 1 - Jerfi (Anka - spor:~ . d·Lki IU."'R.111$&' mn.derı suyu ı;tl' 
kara)' 1.80, 2 - Selim (İst.)' • D?rt tek: 1 - Reşnt. Tavfık, ı bef;inrle uı.tınnğa imidi.n yok. O· 
3 - Jeba (İstanbul). Kcsım Turgu~. Petro <G.S. 1 ~l, rachuı geçenler . bilhassa bu s.ı· 

Disk: 1-Yavru (lst.) 37,67, 30. 2 - İbra.hım, Ethem, Safı • caklarda - bir baı'tl.ık s.:>ğui.: ~ 
2 - Hayri (Ankara), 3 -ıAnıt ~feh.~et. Y~uf <.B?ykoz)_ 3 ·.,. - içenuvorlar. B!ına ınukabil &!)'' 
(Konya). z::kaı. Seyfı, Vecıhı, Sem ıh. F,..,r oğlu · caddesindeki şulX'd" ... • 
Sınk· 1 - Muhiddin (lst) cument (F.B.) 1 dcta., orta, buz,, gibi üç de.recr 

3.50 2 .:..._Halid (İstanbul) 3 :..._: Müsabnkalardan sonra del'e - su bulunuyor. 
Süh~ (İzmirZ). ce alanlara ajanlık t:ımfın.fan lkı şubenin t~isatmda hi~ 

üç adını: 1- Yavru (İsl) madalyalar te,•zi edilmiştir. bir fark ~lıktur. lkis":noe de o.Y· 
13.89, 2 - Ömer ( Eski~ehir), ..,-vvvv nı buz d1Jla.1 !~ 11 nwv.-uttıu·. f lil 
3 - Vakor) (İçel). ili kat hıtızaıııda büyük bir farlı. 

Çekiç: 1 - Balcı (.Ankara), d •; var: 
40.45, 2 - İlyas (İçel), 3 -

1 
lStanbul şulıt>.sinde bu?. dola 

Alaeddin (İst. l · Münakal.it Vekili Cevdet l{,;. bı b~·ıiııı<' ... l bir da.ha doldur ıl· 
4 X 200: 1 Muzaffer, S b::ı. - rim lnccdayı dün sabahki cks- ınıyor. Hnlbuki Beyo::ıu ı;"he· 

haddin, Sami, Turan ekibi presle Ankaradan şehrimize tuıdck: ~benin buz dolab; d ı· 
1.33.4 ile yeni Türkiye rekoru · v ·1 b" yapmıştır. gelmiştir. ekı ıl' kaç gün şeh- mn dolu bir halde oulunchı!;ll 

Müsabakalardan sonra atlet- rimizde kalarak tedkikler ya - için her v.:ıman soğuk su i m l\ 
lere olimpiyat sermonisi ~·apıl- pacaktır. imkanı mevcuttur 

.J --»il«-- "'6ad ı 
mış ve mükafatlar tevzi eclilmiş J\l enst yımun tuzlu t.."Ul.rnııı 
tir . slre i ele i e scığukiuğıı giderir; bu noktaya 

• ., bahçe kapısı şubesi aldı:-mıvor. 
yardı lfl Kı7.ılay kumlduğu günden· istanbul kürek 

şarrı pi yon ası 

göre, anüdanc mukavemet et -
meleri, ınaneviyntlarının sar -
sılmadığına delalet eder. Mane
viyatı yüksek olanlar, silahla-
rını kulalnmak mahareti de gös Su sporlan ajanlığı tarafın-
tcrebilirler. dan tertip edilen İstanbul kü

rek şampiyonası mfüınbakaları 

Asker ailelerine yardım için 
meclisten çıkarılan kanunun 
şehrimizdeki tatbikatı hakkın
da kanunun verdiği salii.hiyct
ler dahilinde karar vermek ü
zere şehir meclisi l eylül pazar
tesi günü toplantıya dovet olu
nacaktır .. 

beri inti?.amiyle tamnmış bit 
müessese olduğu için bu ufacık 
pürüz bızde niihoş bır tesir bı· 
r.ıkt1. 

Belediye riynseti meclis ruz • 
namesini hazırlanıaktndır. 

Bugünkü silahlar öldürücü - dün Kumkapı ile S..'l.matya ara-, 
dür ve Ras orduPunun da mü- iındakil "M!ıilde 2000 metrelik 
cehhez olduğu artık tahakkuk düz hat üzerinde yapılmıştır. 
etmi(Jtir. Bu sililh, şliphcsiz, Al- Yarışlara Galatasaray, Beykoz, 
man silahile karakteristik bakı-. Fenerbahçe. Beylerbeyi, Demir 1 
mından ölçülemez. Diğer taraf-1 spor müsabaka harici olarak 1z 
tan, Alman erinin, subaylarının ===========::::=::::....:;_~;;;..;:.:=:==-=-- -----
üstünlüğüde her tarafça sclim-

Bahcekn.msı şubesindeki sn.· 
tış memurlanua bu cihet ihtar 
edildiği zaman verilen maaşın 
azlığını ima ediyorlar, hu ..,ıh· 

hntleri itibariyle madensuyu 
içmek ihtiyacında 'bulunanl;ırın 

sıcak su i~clerine bir scbeP 
tcşJd1 etmez. dir. Bununla beraber, rnüdafiin 

mukavemeti mutnarnz safların 
dada boşluklar vi.icude geti~ 

' Sonra bundan her mesele-
de bir semt farkı gözetmek gı· 
bi bır miina çıkmıyor mu? bilir. 

İlk devreelrdeki mübareze
ler, çok defn, zırhlı birlikler a
rasında cereyan etti. Bu birlik
leri her buhranlı vaziyete mü
dnhalcleride düşünülünce, znyı
atlarının kabarık olmasına ih
timal verilebilir. 

Hava kuvvetlerinden vuku -
bulan zayiatın, tahminlere da -

Bir haylı sabıkası olan ve çok kur· 
naz uaullerJe dolandırıcılık yapan 
Huaeyin adında bir sabıkalı idi. 
Geçenlerde de sebze halinde kab· 
zımııllık yapan Mehmet Ali adında 

yandığını sanıyorum. Rus hava birisinin evine gltml , kapıyı açıın 
kuvvetleri, cephenin oynak mu- karısına: 
harebelerinde daimn İŞ ortaklı- - Aman, demi1t korkmayın, bey 
ğı etmekte, hatta taarnızi hava iskeleden mal çıkartırken denize 
Siyasetide takip etmektedirler. dDştü. Ama, b~ul madıın kurtarıl· 
Baş döndürücti kayıplardan dı. Sırıl sıklam okluğundan hemen 

sonra Rus hava ordusunun haın bir takım elbhıe ııe kuru çamaıır· 
bir varlık ifade etmesi, hazır - ıarını tstlyor. 
lıklann g,enişliğini gösteriyor. Mehmet Alinin karısı bir hayli 
Hava kuvvetleri zayiatını harp teı ta düpnüı ısede kocasının kur· 
içinde telafi etmek hiçte ko - tulduğunıı acvlnmrı ve birer takım 
lay sayılmayan bir meseledir . çamaıır, e lbise, çorap, hattli kravat 
Her şeyden evvel mürettebat l lğncal, kol dllğmeıerını dıht bir 
yetiştirmek uzun bir zamana paket yaparak Hüseylne vermittlr. 
mütevakkıftır. Binaenaleyh, ya Tabii Mehmet Ali ne denize düf 
1.ayiat, aşın değildir, yahut Rus ""ü" nede Hüacylnı elbise için 
hava orduları tahminlerin çok evine yolJQmı§tır. Hüseyin paketi 
üstündedir. do§ruca çarfıya glitUrmUı, yalnız 

Herhalde, hadiselerin, haki _ ceket milstasna di§er qyaları okut 
katin tecellisine yardımı ola • muitur. 

Kabzımal Mehmet Atinin kar111, 
bir iki saat sonra mcraklonmııı ve 
kalkıp koca ının yazıhanesine oh 
ml§tlr. Kndın kocatıını yine eski 
elblselerıle görünce çok pıırmış, 

ve lşde bu suretle meydana çıkmıı

tır. Hüseyin sıkı bir aramadan son 
ra, çok beğenip sırtına geçirdiği 

Mehmet Alinin tık ceketi ile gezi · 
nlrken yakalanmış, ve adliyeye sevk 
cdll:mlştlr. 

Tahkikat sırasında Hüacylnln 
bundan başka, Taksimde oturan 
birisinin daha evine giderek karı· 

sına, kocaı;ının yolda birdenbire ba 
yıldığını, bir eczahaneyc kaldırıl

dığını, fakat yanında fazla parası 

otm:ıdığından derhal 25 llra lıtedl 

(jlnl a!iyled ı ğl ve p:ırayı alarak sırra 
kadem bastığı anla§ılnll§tır. 

Birinci asliye ccuı mahkemesine 
verilen HDaeyinln m:ıhkemeaı ge • 
çenlerde netlcclenmlı vo suçu a;ıbit 
görDlerck 9 ay 10 gün muddetle 
hapla cez.asına çarptırılmı§tır. 

caktır: İntizar! " ............... _. ............................ _. ................... --=o 

Bu gibi müesselercle satJ ı· 
hırı şevke getirmek için Kı;'.11 

ay bır yüzdelik ikramiye cıh<'· 
tini nazarı dikkate alsa - o za· 
man şişelerin hepsinin ıncrflk· 
lıl:ıra derece ile smn.:' '"~m:ı. 
emin olabiliriz, zannediyorum. 

ULUN Al.' 

e eba ta c·varı 

t a zim olunuyoı· 
Belediye istimlfık işleri rnü

diirlüğü Yerebatan sarayı ci
varında yanılan istimlaJı:Icri ta

, mamlanuştır. Burada istimlak 
olunan binalar birkaç günden
beri yılalmnktndır. 

Yıkılma işi tamamlandıktan 
sonra bclerliyc bu sahn içiıı 
Prost tarafından hazırlruıan i · 
mar planını tn.tbik edoccktir. -

G ··ıderd sağ-!anı Y<ı lmv
vetU 'Olahilm içi.-ı, mim lı:ı.
\-acılı~ızm tcı..clini o.tr .. n 
Tiirii II.ınn Kunımmı~ va.r
dunlannnzı ~.oğnltrnsııyız: 
------..-...--D..--~o:-,_,, .... ~ 

hı 
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] tıtRGELECi İCRAHiM 
.j.. Yazan: M. Sami Karayel 
Her~ vaziyetlten mem - 1 hamle halinde idi. Deli hafız, 

nundu. Köyfülerinin yanına o - Yaneıyı meydandan çıka.rmağa 
turmuş ~daş kurmuş, sessiz 

1 
uğraşırken Filibeli de Ezineliyi 

sadasız' güreşleri takip ediyor - meydandan çıkanneğa uğra.§ı -
du. J yordu. 

Hergeleci, Filibeliyi daha w;- Her iki J?iireş beşinci saati 
ta bulmuştu. Güreşe girip çık- buklu. Daha hala Yancı da, E
ma.sı daha tertipli idi. iki ha- zıneli de dayanıvorlardı. Güreş -
smı pehlivan üç saatten iiazla- ler fevkalade heyecanlı idi. 
dır boğuşuyorla.N.ı . Hergelecı, ustasını adını adım 

Güreşin dördüncü saatlerine takip ediyordu. Ustasının güreş 
doğru Filibelinin güreti bindir • te nii6teııtiği mahareti bıkdir e
diği görilldü. _ . diyordu. Hafız, eksiksiz güreşi-

Ezerçe ve Torlak ağaları Ezi- vordu. 
neli ile Filibelinin güreşlerinin Fakat Yancı, fevkalade bir 
berabere kalmasını arzu edivor- pehlivandı. Ayni zamanda. Yan 
Jardı. <!! heiıza nazaran ihtiyardı. Hat 

E<rer &ineli ve Filibeli bera- ta kırk vaşında vardı. 
bereb k~lırlarsa HerPeleci, hiç Deli hafız, olsa olsa otuz bir, 
güreş yapmadan baş altını k_ur- otuz}ki yaslan~~ bir:_ ~hliva~
tarırıış olacuktl. Bu, çok guzel dı. ı ~rıcı geçkın?ı. Lakın, çetin 
."liı vd·. ve, dınç bır pehlivandı. 

Fal.at cok h zlı ve. asabi o- Y11ncı, eski meşhur b~ peh-
lan .HerO'C'lcci lıicte böyle clü - livanJ.ar icinde namı soylenen 
şiinmıyordu. Muhakkak Ezineli bir --ehlivandı. Onu öyle kolay 
veynhut Filibelı ile güı e ini a- k~lay _merdandan çıkarmak k_a
yırd etmek istiyordu. .. . bh değıldı. Kı~k. y~nda oldugu 

HergC'leci idn aüreı? .~ıreş~. halde ~afız gıbı bır adama beş 
nasıl olsa bir ciin Ezin" ı ve Fi- saat gure. dayatıyordu. 1 
ı. u "'e "tt: u B nlar Bır aralık, Fılibeli, Ezineli_y.e 
baş altının ylldızhn olduğu içın <;aprazla topla'""'. bastırdı .. Fih: 
bunl \rı ci•meın"d n b< ı:; 'Lını belının bu seterkı hareketı serı 
kurt l p, nb guı "e ı:e nl(; k ıı.1 .I!..zıneli, derhal derle~!?. top
mümJ-iin d., ~ildi. Bina<>n?l•'vh lam hasmının altına buzuldu. 
L!r". 1 ı n 1 "ril tutuşup Lil"ıni Şimdı altta şıd?~tli .bir boğuş 
denemek lazımdı. ına ba~lnınıst.ı. Fılıbclı, hasmını 

I 1tıbelbinin hasmına giiresi bu sefer yenmek ve alttan kal
b" vii1 ıe ·i Her ,de.;ınin Filibeli dırmamak için çalışıyordu. 
hakkmdaki fikirlerini tahakkuk Nıhavet, yarım saat kadar 

, • ~ oldu. Herocleci de. bh:a~ altta boğuşuld~. Güreş beş bu· 
·vd düsüncPlerincle J<'ılıbdıyı çuk saate ermış bulunuyordu. 

u ... ba pehlivan olnrak sezmısti. Filibclı hasmını naça kasnak 
Ezerçeli ve Torlaklı ağalar, a.smağa mu:affak. ~ldu. 

F lilıelinin gliresi bindirdiğini gö Artık Ezineh gıdıyordu. kur
ri"nce keclerlendiler.. Çiinkü, tulamazdı. Nitekım, F..zineli pa
f.' ıbeli, galin gelirse yarın Her- ça kasnaktan kurtulomadı. Has 
~·leci ile karşılaşacaktı. mı tarafından aşınlrn mag1up 

/~alar, birbirlerile konu~ma- oldu_. . . . . 
ğa l-ct..,ladılar: Fıli~lı. dcnn bır _nefes almır 

- I<'ili!Jeli, :·üreşi b;nuiı di. tı. Çetın. ha.qn;ını n.ı~ayet m1.g-
- Beı abcre kalmış olsalar iyi hır edebılmıştı. Galıbıyet teman 

öllır. nasını b,15t1. . . . 
_ Dah belli olmaz.. ft ... zıneı., 1<·na olmuştu. Filı'celı 
- Ah berabere kal alnr .. 1b- "e ılk venılişi idi. 

ram r"d'l.vadan ba.cı altını alır.. Filibelı, galı~ ~~e~işti. Fukat 
Bu, konuşmlara kulak mi a - ana ından emdıgı sut burnun -

fin lll n Hergeleci, son mi.lkale- dan 1{elmılltı. F~na .hald~ h.n.uı· 
me uı; rinc ~ ğa!ara eh.inerek: mu tu. I<fübehnın W?Zl-.!r.~ lmr.ır

- Bedavadan mı baş altını a- dıg .dan Hergelccının gun.şı ne 
laca.ğı . ?. oluugunu bı~m1:;:ordu. 

Deyince, ağalar: .f'1lıbel, ~ıyınıp otur~uktan 
.. ..ı ' 1 bcdtJ.va olsun?. İki sonra aklı b.ışın<. gcldı. \ c, sor-

pchlı \ :ın -y ... nd in üst üst<.> L du: 
- o, ı ı hlivandan mı ad - Ezerçelı İbı amla, Çatalca-

c. 'liyor u uz?. lının O'\U t-. ı m .. ulllu?. 
- l , ehlivanı ya... Cevar uraııer: 
- Asıl baş altı güre. ı ~imdi - İbı arr., ~atalcalıyı yendı. 

oluyor .. Ezineli. r ilibel; olnıachk - Nu 1.dcıur na'!. 
c ltı g ir~ı Y' ptım demle- - fürn, 1<ırk1Jeç dakı~a<ja .. 
uilirmi? - Ya ... l\.ıa.s.ıl oldu ~uıeş?~ 

D i, lafı kesti. - İbram bındır<lı gureşı .. 
He ... ı .... i, b:r pehlivan gibi - Qat.ı.calı hı!t <layun.ımadı 

d"' ··nuyordu. l'zineli ile Fıhbe- mı? . 
ı ıbı..:rı:' kahbilirknli, o da - llk ellerde bıraz dayandı. 
b nrl n bılistifade ba~ altın· a- Fnkat sonru tos adı. 
, lili 'ı fakat, nele olsa hıı baş - Dcseııc lbrnnı •1org·unsuz 

1 k s ,, lmazd• Nıha - çıktı bu ı t n .. 
t .,,fi altı ödiiliinü alrnı olur- - Öyl" .. 

<l ı. - Ben, c:ok yoruldum. Bu. 
F'ilıbcli, giire~i bind rdıktcn heni benı yordu. 

hasmını toplamağa ba:.. - - Ynnn kadar vnkıt var .. 
1 'ı. 'c> iizcl bi · toplay la al- - ö~1le ama, çok yoruldmn .. 
tına b tırdı. - To undd., ı?rn~ı ~ord.~ı.. . 

I•'"in<'li yenilmemek irin olan- - Bak hele, U~ıne.ının gurt:şı 
: ıvvet ve m:ıharctile muka- Tosuna benzer mı • 

o»lc iP bulunuyordu. N h et 
ıı ıl'l i ·kıluth , lttan kurtuldu. 
U : h.ıfızu ela güreşi uzavor 
. rıcı, haf zı hırpalayarak 
nr 1, yolunu tutmm;tu. Fa -

' 1t d"•rt n·t. h.ısmını hırpalı
Y ırak VC'nevim derken k • ıfü;i 
vorıı' nıı tıı. Pnfız, daha ziyade 
;cılarıık gürc8i binclirmiı:ı bulu -

lu. 
Ynrıcı., vaziyetin fona bir cch 

re arıRttiğini CTöri.inoe " iiı eşi 
ı ·· rlafaya dükmcğe mecbur ol
ınu~u. 

Yarıcı. güresi ~ıkaramıvara -
-ını ınlnmıştı. Deli hafıza kar
ŞJ tef.:tdUflerle güreş çıkarrrı ıc 
ınilın! un <k·':ildi. Binnennleyh, 
•tir f • mi.iıfafaaya dökerek co -
nını kurtarmak daha hayırlı i-
di. 1 

Yırıcı, eski bir pehlivan oldu 
; ' 1 n kn.rşı'-'ındakı pehli\":ının 
a y •l tııttuğunu bilen ve sezen 
b: '\ ı ındı. Postel,i"i t('hlikeye 
k 1v 11.tan ise güresi bcıabeı· -
ı:kle kurtarmak da!ıa karlı o -
turdu. 

Hafız. hasınıııın tuttuğu yolu· 
. rnlamıstı. Bir c, . ., dki güreşle
• l<.~· de b ı)lC olmuştu. Ve, be

. k· lmı. ! clı. Bu s"b('b\e 
, h mıııı "enmck i. tı~ 0r

l 1 Cür i berabere gıitürmek 
iv rJu. 
ı h fız ol tıı. .. a hızilc Y :ırı

•·um cdivoruu. Mutema
ı. nıını br>ı.U\Or, !tını 

bir :>il ('YVCl nC' .ic"ye 
·~, . rıiu. 

Y ... ı ıc ı. <'ok < c·tin ve , ıı · •r 
· 1 •ı•n ~n h:ı~mın:n bu 

· "'"" kar"'ı koyuyor 
n !1 · f km t • 

nı korıım· gu çulı 

- Yann bu Ezerçeli çoculda 
boguşacamz demek.. Ulun şu 
Çatalcalı ortadan çıkarsaydı şu 
nu be! . 

- .ıbramdan korkuyormu -
sun?. 

- Ne korkacağım bohca gıbi 
adamdan?. Nihayet bir avuç a
dam!. 

- Ne olsa cürmü kadar yer 
yakar .. Ben, ax.::ıavalJı Tosun ı;c 
Çatalcalı degilım ... 

Dedi. 
Filibeli, kendine guveniyordu. 

Heı eleciyi kale almıyordu. O
nu adanı yenne koymıyordu . 
zarmcdiyoı't u ki, kiiçük Herge
lecıyi yenebilirdi. 

Sonra Hcrgeıeci, hafif oldu
ğu için güreşi dokunmazdı. Hal
buki, Hergeleci, ha! ıt bir pehli
van olduğu halde guı eşı en agır 
pdılivaıılar gibı adama dokunur 
du. Onun tc _, ı.utıı ' , ten> . ,. 
ı işlcı i bir pchln nı daha zıyr · 
de yorardı. Cünn.; ona gün. 
uydurı1mk mi ku <lu. Güreş u·r 
Juracagım ciıy 
dı~ ı-n kuvve .. ~ 

b r"'clcci, J'ılı uı ıin 
IJ_.,ınt: _\innı.LI. 

b ye , ne; y.ldı "- y 
c , t.. t \; .ın 11., el 

h( () 

HAZRETi YUSU 
İLE GÜZELLER GÜZELi ZÜLEYHA 

Yazan : Muharrem Zeki KORGUNAL 

AQroDaro dindirir! 
Yahuda ile konuşan adam , litlıktan çıkarır ve bir da.ha 

müstehzi bir kahkaha savura - ze oğul demez! 
rak: Zebelfın, ümitsiz bir 

- Siz, dedi. böyle şey yap- sordu: 

At yanşlannın 
yedinci haftası 

Yanşlar sürprizli oidu. 
müşterek bahisler dolgun 

paralar verdi 
At yarışlarının yedinci hat -

tası koşuları dün Veli efendi 
de yapıldı koşular büyiik bir 

1 

seyirci kütlesi tarafından me -
rakla takip edildi. 
Alınan neticeler; 

Bbinoi koşu : 
Üç yaşındaki arap at ve kıs

raklarına mahsus olan bu koşu 
da 'l'arzan birinci Meliye ikinci, 
Kuruş üçüncü oldu. Müşterek 
bahiste ganyan 200 plase 125 
plase 100 kuruş verdi, · J 

/kinci koşu: 
Dört ve daha yukarı yaştaki 

yerli yarım kan İngiliz at ve 
kısraklarına mahsus olan bu 
yarışı rahat bir koşu ile Neri
man kazandı. Cesur ikinci Ce
mHe üçüncü geleli. Müşterek ba 
histe ganyan 125 kuruş verdi. 

o çütıcit koşu: 
İki yaşındaki yerli saf kan 

İngiliz erkek ve dişi taylara 
mahsustu. Bu koşuya beş tay 
girdi, neticede Fahri atlının 
Patronu çok gü.zel bir koşu ya· 
parak günün sürprizini yaptı • 
Saron ikinci, Bomba üçüncü ol
du. Müşterek bahiste ganyan 
16,50 plase 400, plase 100 ~ifte 
bahiste 2050, ikili bahiste 4200 1 
kuruş verdi. 

Dôrclii:ncü ~: (Centilmen 1 
1wş-ııS1ı 

Dört ve dalıa yukarı yaştaki 
lngiliz at.lanna mahsus bu ko
şuya beş at ya?Jldığı halde an· 
cak üç at iştirak edebildi. Bu 
koşuyu Dandi kazandı. İkinci 
Komisarj üçüncü Gonca oldu. 
Müşterek bahiste ganyan 200 
kuruş verdi. 

Beşinci koşıt: 
Dört ve daha yukarı yaşta 

saf kan arap atlarına mahsus. 
Dokuz tın girdiği Tomurcuk 
güzel bir koşu yaparak kazan
dı Sevim ikinci 1 ık üçüncü ol
du. Müşterek bahiste ganyan 
225 plaseler sırasile 120, ve 25 
125 çıfte bahis 475 ikiJi 900 
üçlti bahis 7400 kuruş verdi. 

Serseri köpek ve ' 
kedilerin imhası 
İstanbul belediyesi kuduz vak 

alarmın sık sık görülmesi üze
rine serseri köpek ve kedilerin 
itlafına büyiik bir ehemmiyet 
vermektedir. Son 24 saat zar -
f ında 90 köpek ve 59 kedi itlaf 
olunmmıtur. · ....:..____..:=:::::======== 

Yeni neşriyat J. 
Aka Gündiiz'iin 

l'UUD :Kİ'.l'APLARI 
Birinci kltap 

Tüik Duygusu 
B:ısılıyor, yakında çıkacak 

Arkadaşımız; (Aka Gundtiz'ün 
yur kıtnplan) umumi ndı altında 

bır kıtnp scric;i h:ızırlamıştır. Her• 
aile yuvasınd,ı ten'<ldudsüz okulu
lııbıkcck olan bu kitaplar bülun 
hol!< ıçın hazırlanmıştır. MC'mleket-ı 
tC' okuınıık su,,uzlu,Cu çckcnlcrc şim
diden mujuclui . Tevzi yerı: An-
k, ı :ıda Akbn kıt, p evidir. ı 

Asl.eı lik işleri 11 

Beyoğlu Yeril Askerlik fUl.ıeıl n · 

<' 

* Askeri k şubesln· 

\C 1 u do ı lu
• bı o~ rtl rın yok-

1 de lrt, m C'rc<· ·
·ın tayın edilen 

d k tc , lınmiyarak 
y , ı pt ı. ıyanl.,rın hemen ı 
a;>oın tek unlcrinde !iUbeye mtira
c. atı rı ilan olunur. 

ROMATİZMA, BAŞ, DtŞ, SİNİR wı BEL ağnlan ile 90ğuk 
algmbğındaa ileri gelen vöeucl KIRIKUÖI, NEZLE ve G'RtP 
Mtabklan DERMAN kaşe1er11e deııhal geçer, ieabaula 
atmde 1 - 1 b§e aluul', her eeAhaDede ~. 

Kızılay Ce·miyeti 

mazsınız, değilmi? İşte yalan- - İyi ama, elimizden 
cıhğınızm ve hırsWığınwn de - ne gelir? 
lili!... lSaber, cev&p verdi: 

On kardeş, hem son derece - Geri dönelim, alicenab 
mahcun olmuşlar, hem de fena sır sultanının huzuruna ç 
halde hiddetlenmişlerdi. Şemun yalvvıp vakaralım. Kusu 
yumruklannCsıkara.k Bünya. • zu af buyurmasını rica 
minin il?.erine yürüdü: Bu adamlar emir kuludur. "'/: 

- Seni geberteyim ki bir da- folerini yapmağa mecbuıd 
ha ba§ınuza böyle işler açmıya- Boş yere onlan da üzmiye · 
sın! İsaherin düşüncesini mu 

Bünyamin, daha çabuk da.vra buldular. Geri dönüp H 
mp Şemunun bileklerini yaka • Yusufıa yalvarmağa karar 
ladı: diler. 

- Ben hırsız değilim ağGbey! Bir saat sonra Yusufun hll 
'Aşer, alaycı bir sesle tastik zurıında bulunuyorlardı. Şefl1 

UMUMi MERKEZINDF..N 
lstaRbul Kızılay satış deposunda ça
lışmak üzere imtihanla 75 lira üc
retle 3 stajiyer memur alınacaktır. 

etti: I Bünynmini ..,.ôsterel'ek: 
' - Evet, Bünyamin hırsız de - Ya melik, dedi. B'z naı 

ğildir! Bir gümliş maşrapa çal- lu insanlarız. Ancak bu ka 
ŞER.AİT: 

1 - Tİcaı't'1. ve diğer liHe nMıZURll ve ~ut e-n az üç sene 
bankada çahşımş olmak. 

2 - 35 VMUU teca'iiz etmemiş obnak. 
S - Mwali sıhhh·esi müsait. obnak. 

makla insan hırsız olur mu? miz hırsızdır. Gümüş ma"'r 
Yahuda, elinin tersi ile A.şer- onun yükünde bulundu. Z 

in ağzını kapadı: 1 onun kardeşi Yusuftıa hırs 
- Aklıııın ermediği şeye ka..- Halasının evinden İshak JJ 

l'lŞma ! yemin ederim ki Bün- hisselamın kuşağını çalmı~ll 

4 - :tmrus tezkeietii, sıhhat raponı, mektep diploma veya 
tasdiknamesi, hüsnühal vamkası ve va.nıa bonservis-

yaminin bu işten haberi yoktur. Hazreti Yusuf, Semunun 
1 Kim bilir bu oyunu ona lıanği- sözlerine çok ic:crlemişti. '' 

miz oynadık? Yusuf'um ! sen yalan sö) Jiy • lerinlo asıl 'Ve:\'& suretleri. 
5 - Kendisini Wııyaıılanbuı üç ki§iaio isim ve adreeleri. 

İMTİHAN MEVZUU 
--·-- ----

1 - Tkari rnuha.8ebe, 
2 - Ticari hesap, 
3 - Türkiye iktisadi ooğra.fyasl 
4 - Nazari iktısat •. 
5 - :Muh&IM>Nt ve Kaligrafi. 

İmtihan tstanbul Sirkeci Kızilr.y hanında Kızılay sa.taş 
~u Direkt-Orlüğünde 5/ 9/ 941 tarihine rnüsadif cuma gü
nu saat 1 O da icra edileıceğinden taliplerin vesaikle birllkoo 
meMfır güne k1wJar mÜJ"aftlatları. 

Roben, Yahudayı azarladı: sun!" dememek için kend' 
- Kendine ~el Yahuda! .. İçi- zor zabtc:liyordu. 

mizde Bünyamine düşmanlık e- Yahuda, ne söylediğini bi 
decek kimse yoktur! yen Şemuna susmasını i 

- O halde bu maşrobayı o- ederek Hazreti Yusuftan 
nun yüküne kim koydu? diledi: 

- Kendisi koymuştur! - Bizi af et ya Melik! gü~ 
- Bünyamin böyle şey yap- maşrapanız her ne kadar ka 

maz. şimiz Bünyaminin yüktinde~ 
- Bizde yapmayız! o, Yalm- tundu ise de biz hırsız de 

bun oğlu ise bizde Yakubun o- Bu işte akıl erdiremediği 
ğullarıyız. Aramızda ne fark bir yanlışlık olduğunu zann 
var? yoruz. 

Şenuın, Robenin bu müdaha- 1 Hazreti Yusuf, Şemunu it 
lesini alkışlıadı : cletlerek : 

- Varol Roben ! vak tile Yu- _ Fakat, dc<li, 
suftan çektiğimız kafi gelme - böyle söylemiyor. Biinyalll 
miş gibi şimdi de Bünyaminden hırsız olduğunu iddia edi 
çekeceğiz. • Yine onun idd)asına göre 
Zebeliın, kendilerim arnınağa kurt tarafından parçalanan 

gel~n ııtlıla.rııı yanında cereyan ğcr kardeşiniz Yusuf da h 
eden bu ~irkin miiııakaşayı kıa- imiş. 

1 
patmak maksadile araya girdi: Ya.huda, şiddetle itiraz etti 

- Melik hazretlerinin adam-
larına karşı keııuinıizi müdafaa - Hayır, ya melik! birad 
edecek vaziyette değiliz. Hırsız miz Şemun, yolumuzdan kaldl 
lığımız tebeyyün etmiştir. Asıl ğımız içi11, hiddetinden ne s 
fo.il kim olursa olsun, sözümüzü 1 lediğini bilmiyor. Halbuki 1 yerine geti1111eğP. mecburuz. gün dünyada yalnız ismi kB 
Bünyamini bu adamlara teslim Yu.,uf, bir m~lek lrndnr s~. 
etmeliyiz! temizdi. Hırsızlık yapmlk 50 

lsaher, şiddetle itiraz etti: dursun, hırsızlığın ne olduğıı 
·- Unutmayalım ki babamı- bile bilmezdi. Bünyamin de 1l 

, za da söz verdik. Kendisine bir deşi Yusuf kadar temizdir. 
?..arar geleceği sırada Bünyamini mi11 ederim ki size ait olan ,. 

, bütün varlığımızla himaye ve mliş maşrıapayı o almamışt.ıt 
muhafaza edeceğimizi söyledik. Hepimiz size köle olalım, all" 
şimdiBünyamini bu adamlra tes Bünyamin serbest kalsın, ba. 

1 
lim edersek babamızın yanına mızın ona ihtiyacı vardır. 

, 
.~,. 

""'~' 
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1941 IKfiAMİYELERi Küçüh tasarruf 

hesapları 1941 
IKRAMİ'" E PLA 1 

1 adet 2000 Lirulık = 2000.· - Lira 

KE$1DELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 
1 ACustos, S lklncitetrln 
t.rlhlerlrıde yapılı r. 

3 
2 
4 
8 
35 

80 
300 

.) 

> 
> 
> ., , 
., 

1000 > 
750 > 
500 > 
250 > 
10(\ > 
50 > 
20 > 

!\af ıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 

= 3000.- > 
= lt.00.- > 
= 2000.- , 
= 2000.- > 
= 3500.- , 
= 4000.- ., 
= 6000.- ., 

ı - Aydın su işleri 4 üncü liUbe müdürlüğü mıntnknsı dahilinde bu
lunnn Nazilli ovası sol s::ıhil sulanın knnalının ikmali nevnkısı ile bu ka
nııl uzerinde yeniden ynptırılucak pnz ve lrnal!ıtı sınniye inşaatı muh:ımmc:n 
keş~( bcdC'li vahidi fiyat es~ ı ü:ı:erinden 530768 lirn 40 kuruştur. 

2 - Ekslllme l/"/1!141 tnrihine rastlıyaıı pazartesi gtiııU s:: ıl 15 de 
Ankarada su işleri r • liğı blnıısı ıçlnde toplnnım su eksiltme komisyonu 
od::ısıııdu kııpnlı zarf u ulile ynp11acoktır. 

3 _ tstckl lcr; el. ıltme şar nnmL>si, mukavele projesi, bc.yındırlık ışleri 
genel şartn rncsı umumi su iıılerl fennı ~artnnmcr,ı le hu usi \C fenni şart
nameleri ve proJekrl 26 lira 54 kuruş mukabiliııdc su işlel'i rcislıblndcn 

:ılıı bı lırlrr . 
4 _ Ek~iltrıeye girebilmek için isteklilerin c24980 lir-ı c74 kunışluk 

ınuvaı·•·at l"I"ır.-:ıt "erme i ve c:ksıltmenln y,ıpılac.ıLı ır i n en aı uç ,im 
evvel eli ,.., d<' b ıl ıan \'esi nlnrlıı birliKte bir dilC'._ c ıl' Nufi,ı Vekfıl.,tı-
ne mlir t d ı c.k bu işe ın::ıh us olnı.ık üzere ve ikn rılnınlnrı \C 

sıkcıyı braz etmcleı ı arttır. 
Bu muddct ı~ı~ le \ e ,ku talebinde bulunmıynnl:ır el 1lt.mf'~ c i t r c 

cdl'mezı r. 
5 1 • ki 1 in t . lir rr 1 tt rıl 11111 iltıncl ınnddede y:ı ıh sn ıttm bir 

... ::ıt c ""lınc k-ıd r ınc il' buz muk. IJ·H el \ cı n lc-ri hı-
• mdır. Po t.ıd:ı ' 1 n ıl C'CI l C'l. (51"~ - 6317 

-~ :.cmr.r .. w~~ ~1- ı 
l.P~v-e: = " • ··ı 'arn 1 

Mııham nen bedeli (200.000 iki yüz bin) lw~1 otan 2000 t.on k ;tı •1 yn • 1 

mü saat (15 de)~ kap~lı nri m;ulu ](" .rin ~ rnd •. d r 

'ktU'. 
t y nlC'rin (11"5()) on bfr bin °J:kl yuz C'lli lı l•k mu-

,,. t · ıı.ıırıitn tayin 'Hü · e' tk:nl<ı.rt ' te • le. yn! un 

ne yüzle varırız. Hepimizi de ev- (Arlrosı ,'t\rl 
~~~-~~~~--

SABAH, . ÖGi E VE AKŞM'1 
H!!r vcruekten sonra güıı • üç occa muıılat.ıu ... 

' di~lcıinit.i r çıılayı u:ı:. 

Vakıf menlıa sulaı·ı işletıııe 
11 iidf rli&İliinden 

Dizel motörilc çalısnn Tnşdelcndckı su inılfı tn !.,atını işfotmeğe r. l' 

dir askerlıkle aırıkası olın::ıyan bir makinist nlııı:ıeaktır. r;hliyctine 
aznmi seksen lir.ıya kad, r ucret -veril('('ektir. ikamet ahı dolr<'cc tt 

olun:ıcnktır. 
Talıplerin Çrınberlita ta Vakıflar Baş Müdürhiğu binasında 

mlir:ıc:ıatl:ırı. (7293) 

fi lf'* %" 

TtiRf'İYE CÜMHUj11'fETİ 

Z İRAAT BANKASI 
Kurulu§ tıırıhl: 1888. - Scrmaye sı: 100.000.000 Türk lirası. Şube "' 

Aians ııcledi: 2G.'\ 

Zirai vo Tlcarl her n .. vı barıka muameleleri. 

Para blrlktlronlne 28 

aded 1.C'10 Llrıılık 4.0"0 
il 50J lt 2.000 
• 250 lt 1.000 
,, ıOO > 4.000 

ira lkramıve vcrlvor. 

.ırrw hesabl:ınndıı eJl 
kur'a. ile aşağıd.'.l;O 

60 Lira •K 
40 lt 4.800 

lt 8.200 ,, 

· oİKKAT: Hesıırlarıncı ki p·.alnr br .. ene içinde 50 ,Ur:ıdnn a.:-
du., • r :e ü -ım yo <'tktı ı Lıkd rdc o/ 20 fnzlnsıvl ve ılc<:·e .' r 

1'ur~alar scnufc clö ı ôcfl 11 l\ll'.rt. 11 Jlı,zır-c...J:,. J1 E) ;. 

eler (300) kuruşa Ankara ve Ha.)darpaş:ı vezncl nnde satıl- Sah.bl. A. Camaleadln Sar~çoğlu N y.ıt Muduni: Macıt çet" 
• J r ke ni!'.yon· ret .lft!iı\e v'el'ınt"lerı ı · zım1ir. • 

1 (7235) B ıldığı ~ı.:..: (H. Bekir Gürcoylar v A. Cemaledd Sara.-~oıu ırıııtbaa•1> r. 


