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.G 0 N L 0 K Si YAS 1 HALK _GAZETESİ 
L Her yerd~ S Kuruş 

·= 
Yangına 

körük 
Memleketimizin 'lllflTl/a

tdlerine teınaş eden nokta
lan biz kendinıtz anlayacak 
'luular rmılıalcenıet kabilige. 
tine rruılilciz. Ba lıusasta 
lıiç bir tarafın yardımına 
muhtac değiliz. 

Hüseyin Cahld y AL('IN 

f'E3l e~lin Borsa gazetesinin 
lg) ~plomatik muharriri ln-

gıl~re al.~yhine bizi kış
kırtn:ak ıçnı guzel bir fırsat 
çıktıgına hükmederek derhal 
kaJeı;ne sarılmıştır. Berlinli mu
ha.ınr The Times gazetes· · 
"if"'""'·l b İs ının . ~ ını,, ir veç gazetesi-
nın hır havıadisini vesile ittihaz 

teded~ek bazı ınütaleat serdetmek
ır. 

.. tsv~ gazetesinin yazdığına 
~~e ~8:Jı~~:X-: ~~~~ul t~- İngiliz1er Suriycnin işgalini tamarnıadıktaıı sonra ,tiye hu dudnmuzda da füze komşu 
:1~azları Rusyaya vadettiı-~ ı>hmışl:a.nlır. .Resimde Suriye hududumuza gelen İngiliz askerlerini ka.lınunaıı 

hastlolınakta . . gı -----------------~~--M_e~hmc ___ t.ç~·-ild_e_n_e:......:yan::.....=~y-a_na_::g~öru_·~·)~·o_rs_un __ uz_..:..... ________________ ~----. 1111lt"S ınuş. The 
. gazetesinin ifşaatı deni

len şeyler de bir kaç gün evvel 

Tahrandaki Al
man Elçisi --

ıran hükQ
metine bir 
nota verdi 

MİLLi SEF INöNO 

lrandaki Almanlar çıka· 
nldığı takdirde lran • 
Alman siyasi mana· 
sebatı kesi1ecekmiş 

' Tahran, 8 (a.a.) - Reut~r ı 
ajansından : 1 

Tahrandaki Alman elçisi İran 
başvekiline bir nota tevdi ede-

Dün Dil 
cemiyetinde· 

meşgul 
oldular 

lsviçre Reisicumhurunu 
tebrik ettiler ve yeni 
Fransa Elçisini kabu• 

buyurdular 
rek İngiizler tarafından yapıl- Ankara, 8 (a.a.) - Milli Şe-
mış olan teşebbüsler üzerinde fimiz İsmet İnönü, bugün saat 
1ra.nda mukim 2500 Alman te- 18 de refakatlerinde Maarif 
baasmın memleket haricinde Vekili Hasan Ali Yücel olduğu ~~ 
çıkanlmalan takdirinde Alınan halde Türk Dil Kurumunu ziya
yanın diplomasi münasebetleri- ret etmişlerdir. Cümhurreisi - Milli Şef İnönil 

ni katetmek mecburiyetinde miz, kurum kapısında Türk Dil 1 
• kalacağını bildirmiştir. kurumu genel sekreteri İbrahim! Tas ve Reuter 

İran hükfımetinin bu notaya Necmi Dilmen ile kurum genel ı 
vermiş olduğu cevap malfım de- merkez kurulu üyeleri Besim ' ajanslarına gore 
ğildir. Atalay, Hasan Reşid Tangut -o--

mevzuu bahsetti - · · . tan ibarettir. gunız neşnya.t-

diği~rlinU arkad~ımızın ver-

Churchill 
Roosvelt 
mülakatı 

HARP VAZiYETI 
Diplomasi tarikile Tahrana Refet Ülgen, Naim Onat, Dr. Al h d .. 

gelen ve mutlak surette itiına- Mehmed Ali Ağatay ve kurum i manya Ü U• 
da şayan haberlere göre Sov - işyarları tarafından karşılan d d h • 
yet sefirile hemfikir olarak mı~rıitŞ~fimizin yüksek baş - um uz a ta şı
hareket eden İngiliz sefiri İran kanlıklarında yapılan toplantı- d t , tof n:1unılinata bakılırsa Molo-

' er seyahatinde Al-
ma.ınlardan istihsal edemedi - . 
!_nenafil Yani İstanbul ve B~ 
L~~1:-"hakk~n~aki emellerini 

\t: ~~~en ıstihaal etmiştir 

• Alman-Rus harbi 
hükfım.etine İngiltere hükfune - da .Türk dil kurwnunun liıgat. a yapıyormuş 
tinin Almanyanın teşebbüsüne tenm, terceme ve yayım yolun-
rağmen Almanların !randan d?-ki. çalışmal:u-ı hakkn;ıda. ken- Türkiye üzerindeki Alman 
çıkarılmaları için ısrar ebnek dilerme malumat verılmış ve t k' I' b' 

t net:t -~lşevik ittifakı y~ 
şaı'1{ ye :ıç.ın değil_, _b~tün Yakın 
keli b1:lleınlek~tıerı ıçın de tehli
mekt~ ~ombınezon teşkil et-

Müzakere edilecek en 
mühim mesele Rusyaya 

yardım işi imiş 
hususunda kendisini mecbur bütün çalışmaların belirli var - azyı ~ e an ır 

Arlık d v d d l b •• ••k k telakki etmekte olduğunu bil - gılar üzerinde yürütülmesi hak- hakıkatmış 
OgU a Or U arın UYU ISlm- dirmiştir. İngiliz tazyikinin de-\ kındaki yüce buyrultuları ku - Kahire, 8 (a.a.) - Tass a.. 

tarı karşılaşmışlardır. Bununla bera- vam edeceği tahmin edilmek • ru.mca büyük şükranlarla kar- jansı bildiriyor: 
tedir (Sonu aayfa 3 ailtun 5 de) Sonu sayfa 3 sütun 3 de)) 

BerlinJi arkadaşımızı tatmin , 
eden nokta İngiliz tehlikesine 
~aruzhli • olan memleketlerin bu 
Le kenin farkına varmış olma
larıdır. İngilizlerle Ruslar ara
sındaki bağın vi.is'atını biz u- · 
zun müddet idrak etmek iste -
~ de Tho Times'in ma-

be~ u~hkuvvetk~ genemuhanbe--·-----~-----------------~~ 
meydanının lıahramanlarıdırlar , Japonya 
1 Emekli Gen:;:~N~emal Koçer 1 nereye taar-
- ruz edecek ~ ve İsveç gaze~inin ha

v~ neşredildiğindenberi !n
~ızli - Bolşevik komplosunun ge
nış ~ni nihayet anlamışız 
v~~büa kaçırmış bir g~teci. 
makta ?angına körükle koş
çare ki ;:;_ur etmemiş ise de ne 
""r edi . ınıa.k:ale yazılıp inti
~ ncıye ve havadis Tü _ 
~yey~. gelinciye kadar The 
ği ~ ın ~alesinin tevlit etti
bw ereddut tamamen geçmiş 

~uyor. Onun icin otobüs 
a:§emeyip de elleri"iıi nevmi-

Anadolu Ajansının hususi 
muhabiri bildiriyor 

• 

da 
? hava~a kaldırarak alnın

ki .terlen yorgun yorgun si
len hır •~ı:'- · . h . . 
h . . w:w..uısızın çe resmdekı Al 1 K' f b" I 
r~ün ve teessür dalgası haya- man ar ıe o ge-

[°.ALMAN-RUSl 
HARBİ 

ınuzae canlanıyor ve bu gibi Bertin bildiriyor: sinde bir cep vücuda 
ahvalde her zaman ·k· ld ~ t' d'I ikt· d- h 
üzere dudaklarda. bti;. 0 tf1 ge ır ı er, ısa ı u-
tebessum peyda oluyor. ıyar ır u kra nyada zursuzluk karşısmda 

Ber.Iın Borsa gazetesinin di _ alınan tedbirler 
lo:ttiık muh_arrin doktor M~- k •. s ovyet 
gok c çok de~~rli bir zattır. Pek Berlin, 8 (a.a.) - Hususi 
ç şevler bılır. Yalnız sük•t muhabirimiz bildiriyor: 
altın ?l~uğu da.kikalan t~f~ ord USU Yan resmi mahfiller, Karadağ 
etmesını her zaman bilmez. da karışıklıklar çıktığı hakkın-

İşt.e bu defa yalnız otobüs ka- ---»11«-- daki haberlere karşı vaziyet al-
çırmakla kalmamış, sükut et- Etraf ile alakası nu.şlardır. Söylendiğine göre 
mck fırsatını da maatteessüf bu kargaşalıklar İngiltere ve 
kaybctmiştn:. o, bu yazıyı yaz - kesilen bu ordu- Sovyet ajanları tarafından ÇI-
m~ı~ vazıfesini ifa ettiitine karılmıştır ve İtalyanlar tara-
k~nıdır. Yani Türkiyede hİn- nun Vaz'İyeti teh- fından çıkarılmıştır ve İtalyan-
~e:e aleyhinde itimatsızlık likelı· go" ru" lu" yor lar tarafından yapılmakta olan 
m rık etmek ve dolayısivle Al- ıslahata mani olmak maksadını 

.an?aya ]{arşı dostluk hisleri Budapeşte, 8 (a.a.) _ Ofi: istihdaf etmektedir. Hırvatis -
~ Ih u~etlendiıınek istemiştir Macar Telgraf ajansı Salahi- tanda da kargaşalıklar çıkarıl-

a u 1 meseleye hiç karışma~ ye~r bir membadan alını' ş ol- mağa teşebbüs edildiği, fakat 
:~~}.:\~e Tlı~ Tinıes'in yazısı bir - Hırvat makamlarının teyakku
nıe~guu.ı. lt~vhnli~, ı!~b·~~ bununla dugu haberlere atJen, Ukray- zu sayesinde kargaşalık çıkar
rak CU\.L<,I. ızı valnız hı ııada etraf ile alakaları kesilmiş mağa muvaffak olamadığı söy-

!111ş olsaydı çok daha kib "' olan Rus ordularının pek feci ıenmektedır. 
nazık ve ayni 7Jarnand k ar, bir vazivette olduklarını Sov- T · d.l · b' · gayesi baknnınd a endi , eyıt e ı mıyen ır şayıaya 
hareket etmiş 1an <!aha .. akılano Yet başkuına.ndanlığnın çember göre de hala Hırvatistanın ida-
di. 0 aca.gı §Uphesi.z.. (Sonu sayf• 3 sütun 6 da) Sonu sayfa 3 sütun 3 de)) 

Biz The Tiınes'in fikrini ın il P- ~n!!!asllilı·~ip!!!"!!!!ol!!!u!!!r!!!du!!!"!!!!o!'!!!!!! __ !!!!!!~~"'!!.!!!!!!~!!!!!!!~"""!'!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~ 
hem bulup da bazı nokta.lann den ı?Üphele · rta?~ İngiltere-

1 
ihtiyatlı ve bekler bir vaziyet 

tenvir edilmesine lüzum hissetti- var idiyso ~ek ıçın sebepler 1 aldığımızı Berlinli arkadaşımız 
~.miz zaman bunu yapmak için yardımı ve ız ~nları Berlinin ne kadar çabuk unutmuştur. De
Alman gazeteleri tarafından dan da görebffi~ahı:ı.lesi olma.- lilsiz, isbatsız gazete havadisleri 
bi rihtar ve teşvikte bulunulma- ması lfızım neti r ve çıkarıl- ve makaleleri üzerimizde hiç 
sını beklememiştik. Memloketimi tan geri kalnı~~rı .. çık~rmak- bir tesir yapamaz. Propagan -

· danın dolambaçlı kaynaklarını 
zın menfaatlerine temas eden Doktor Megerle bu. . 1 sezebilecek kadar tecrübemiz 
noktnıan biz kendimiz anlava- bize ne öğretiyor? Bir Yazısıy 0 vardır. 
cak k d h k k b li b" t . kere ts-

Her okuyan <Ia, sanıyorum, 
muharebe haberleri ve tebliğ
leri karşısında, hakikatin nere
de olduğunu bulmakta benim 
gibi güçlükler çekmektedir. 

Hem Siyam hem de 
Sovyet hudutların-

Her tebliğ, hasmmu.ı havalar
da hemen daima en az dört mis 
li zayiat verdiğine inandırmak 

ı istemektedir. 

§~~~?ij~~ da büyük tahşidat 

(Sonu sayfa 2 sütun 2 de) 

r . , 
IALMAN -RUS 1 

•• HARBi 
Moskova bildiriyor 

·s haftalık 
Alman 
zayıatı 

1.5 milyon insan 
6000 tank, 8000 
top ve 6000 tay 

• • 

SINflltPUR 

Yakında mühim hadiselere salın e olacal< olan Siyam haritası 

yapıyor 

-0--

ingiltere Siyamdan 
üsler istemiş 

Bangkok, 8 (a.a.) - Millet Mco 
!isinde sorulan bir suale ceva 
ben hariciye nazırı Siyam hükfı. 
metinin cenup hudutlarında ln
gilterenin asker tahşit ebnekte 
olduğundan haberriar bulundu
ğunu fakat bas!<a memleket -
lerın işle!ine müd~ hale etmenin 
hükfunet in sivıı.setine dahil .ol
madığun söylemiş ve Siyamın 
bütün Jevlet,f!!'le gayet iyi 
münaselJet tesis ve idame ettiği 
ni ilave eylemiştir . 

İngilizler Siyamdan üs 
istemişll'r 

Bangkok, 8 (a.a.) - Ofi: 
Domei ajansı, iyi bir memO.-ı-

(Sonu sayfa 3 sı.itun 4 de) 
yare ımış 

Moskova, 8 (a.a.) - Şark Mı·ııet Ek k ,. t r 
cephesindeki muharebelerde Al m e l 1 a 'a 1 na 
man kıtaları gerek insan, gerek- M e c 11• 51

• 
se malzeme itibarile muazzam 

zayiata uğramışlardır. Devam- yar 1 n da n •ı t • 
Iı muvaffaJdyetsizlikler, Alınan i 
mmetini yese ve maneviy

0
a
1
tdubo-_ Ankara kanaliz as-

zukıuğuna düşürmekte 1 
ğundan faşist propagandası Al: yon İnşaatı tahsİsa z m y a p 1 
man kıtalannın ve Alman mille • 
tinin maneviyatını cephedeki tını kabul ettı 

ren 
or 

ya1anı~r uydUI"Illak suretiıe yük ~n1 t ~a,r · b a.~. ş- ~ Tonrak Mahsulleri Ofisi bir ç1111al 
harekatın inkişafı hakkında Ank 8 < ) B'" .. k 1 
seltmege çalışmakta ve ordusu- -~ e ec ısı ugun ~ em m r 
nun hakiki zayiatını Alınan mil Gunaltayın b~şkanlıgında top. - una 85 kuruş zam yaptı. E,lzmeğin 
1 f de gizlemektedir lanarak Mardın mebusu Edıp • 
e ~n!~diya körfezin.den Ka- Ergün, me~urin ~uh~k~mat ka 1 yarın SabaJıf an İfi/ıaren 1 

radenize kadar uzanan Starn nunun vazıfe sahiplerının me .-j 30 l l l / 
h. tt b' -rsancdir B··ru· S 

1 
murin muhakemat hükümlerine para ar mBSl DlU.tl eme 

a ı ır \;J. • u n ov - t• b· t tul kl tef . . 
yetler birliğinin bütün · ahalisi, a 1 u . aca '.1-z:ının . s~n ----·---• 

a ar mu a eme a iliyeti- veç . ır gaz~.taenı1 n sırf Şahsi bir The TiJnes'in makalesi İngil- yurdunu topraıhnın her a _ ~akkınd~kı t~lmrıne aıt Dahı .. -
~ ~ 

3 
.. P cça lıye encumenı mazbatasını mu-

( onu say a sutun 6 da) zakere ve kabul eylemiştir. ne malikiz. Bu hususta hiç bir ta.hının ~e ~u .. eay~ ttı.listenit terenin bizim için bir tehlike ol
~~af ın yardımına muhtaç de- yazısını ılerı surmesı bizi bu · _ duğunu O'östernıiş değil, b.ıntkis ı 
gıliz. Böyle bir işde bir ecnebi bi menbaı bulanık ve şüph ~ · İngiliz siyasetinin dürüstlüğünü 1 r 
kıayn~ı tarafından ga)Tet sarf- hıavadislere bile kapılacak k: 1 

T .. k' ·ı 'ttifaka sadaka TASARRUF 
Meclis ruznamesinde bulun:ı.n 

ve Ankara şehri kanalizasyonu
na ait kanun layihasının müza
keresine geçilirken söz alan ha
tipler, kanalizasyon tabiri üze
rinde durmuşlar ve verilen bir 
takrirle kanalizasyon tabiri ke
limesi ile değiştirilmiştir. 

Piyasaya çıkan yeni tip ek
mek halk tarafından büyük bir 
rağbet görmüştür. Yeni tip ek
mek eski ekmekten çok daha be 

1 

yaz olmakla beraber, daha mu
gaddidir ve iyi pişme vasfına 

tatbik ed'lmefe baslanmışbr. 
Bu itibarla selıri izde ekmek 

fiyatlaı ına bir miktar zam ya
pılması zaruri görülmektedir. 
Belediye iktısad miidürliiğü 
dün saba tan itibaı en vazivct.i 
tetkik etmcktedıı . İktisad ~n ·· -
dürliiğü11tin kanaatine nazaran 
ekmek fi~at na 3G rar:ı zam 
yapmak lazım gelccekir. Bu hu 
susda hazırı. ıarak bir teklif 
bugün daim enciiınene sevk o
lunacak ve encüll'.l. n anı.fından 
kabul edildiği tak iı<le yarın 

~ldıeı.ni görmek bizim üzeri- dar tenkid Ye temyiz kabiliye : ~ t~~r.rire ~ee~yit için bir vesi: 
lnı7,de tamamen menfi ve zıt bir tinden mahrum ve basit kimse- le hizmetini görmüştür. Hele B Q N O S U 
tesir yapacağını psikolojiden ler addettiğini gösterir ki hiç doktor Megerlenin İngilizlenıı 
a.tılavan bir zat derhal takdir de hoşumuza gidecek bir nılişa. Umumi Harpte Boğa.71arı ve !s
edebılirdi. Onun için doktor ~.fe- hede değildir. Değil böyle ga. tanbulu Ruslara vadettiklerini 
~~ı-:e gibi muktedir ve tecri.ibeli zete havadislerine "Tass,, Ajan- hatırlatması büyük bir gaf sa
~ tnuharrir bizi taman1en ha- sının Türkiveyi istila için hazır yılabilir. Doktor Megerle çok 
tu ıe terkederek daha fazla lanmış Alınan planları ele geç~ ı ze~~dir, bizim ne demek istediği
rı tuşturınak için meseleye ka- tiğine dair verdiSTi resmi habe- mızı anlar. 
Ştnaırnış olc;aydı çok ~aha mü- re karşı bile bizim nasıl sakin, Ilüseyin Cahid YALÇIN 

ALIRSANIZ 

Pa.t'anızı tasamıf etmis, 
Fa.izini peşin almış, 
l\lilli Müd..ı.fa.aya. hizmet 
etmiş olursunuz. ( 6855) 

\... ..) 

Bu müzakereden sonra mad
delere geçilmiş ve kanunun en -
cümenlerde tetkiki esnasında 
bina lfığımlannın ana kanalla-

Sonu uyfa 3 sütun 3 de)) 

da malikir. ı 
Diğer taraftan öğrendiğimize 

göre 1.'oprak Mahsulleri Ofisi 
piyasaya verdiği yeni tip ve 
yüzde doksan randımanlı saf 
buğday un fiyatlarına bir mik
tar zam yapmıstır. Bu zam un 
çuvalı başına 85 kuruş kadar -
dır ve dün sabahtan itibaren (Sonu ryf:ı 3 s:.ıtun 5 de) 
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San'at Ve şöhret Askerlere aileleri lsviçr~ Belediye inhidam 

-
µ t 

San'at düşünceleri 

[Yazan: Şevki Balmumcu 1 tarafından gönderilen frangı ile Evkaf sahasında 
( .•.• Birikalarya.rata.ra.kisim tenkid edilmesidir. Esere kıy - mektuplar muamele i htilafı faaliyet 

btrakmadan gelip geçen sa.n'&t- met verip SB.hibini ihmal etınek: 
kirlaa- prk aleminde her halde (Üzümtinü ye de bağını sorma.) 

;Claha fa.zladır. 17 inci asırdan demeğe benzer, ·ki en hafif ifa- Cumhuriyet Mer- Baş Vekaletde teşkil 
~lma nefis bir çeşme görürsü· desiyle nankörlük olur. M .. Ik• .A • l t ı. b ._ ta edilecek bır komisyon 
nil"', hiçbiryerindeimza.yoktur. Süliinii alıp kendisini savdı· U 1 amır er a • .l(ez BBnBSl FB• 
Şaheser denilecek bir oamie bfynız .. her~~. ~a~~ dBahi rafından b edava f ından durdurul.da tarafından [halledilecek 
rn.stlarsınız mimarı bilinm~ ır O"UJl ın.11.uuU 'lft.eetVoe~.u. U- Senelerden.beri devam eden 

,~ ~ısralar, beyitler vardır, §8.irini günkü kısırlığımıza. sebep~ Bel· m ühü.rle11111e k ~ . Haber a.ıdığmma göre ~ Te mevzuu milyanlarca. lira.ya 1 

1 
tr umaıyız. ki dıe (N.) düşüncesinin inhitat tile bed A kiye Cümhuri~ Jıılerkes Bmo- baliğ olan beJediye - ett.af ih-

Fa.ka.t ifte görüyoruz, sa.n.'a.t- dev.rem.ime hakim bulımmu.ş a V8 r- tilAfının halli için niha..-. ka.t't 1 
.,kimnmeÇhul kalması eserin ya- olmasıdır. •d k kası, İsvlı-.re fraııyı iDerindm bir adım a.t:ı.1mıştlr. ~-
ı~maana mini Olamıyor. Cemiy~e anlamak mecburi- gı e ce yapılan ticari muameeli.tı dur- Ö'""'""·diViTnİ7P go··re her iki 

BüW:n bunları düşünüp de yetlndeviz ki: Birinci da.va eseri durmuştur. Bu karar ittihaz e- .. ~ .... - Af'>-Ankara, 8 (Hususi} - Dev· dil ls ta.rafın r.zasivle ihtilafı tedkik 
isim yapacağını, tarihe i.Jlt:ikal ~ dyaşalmak değildir, bu ikinci let Demiryolları İdaresi bütün i: :ınmez, viçre frangı Ü· ve kat'i bir hal çaresine bağfa. 
de .... eğım diyerek ne yapa.cağını avadır. Birinci dava san'atka- istasyonlara veni bir tamim zcnn en satılıp da vasıtaya yük· ma.k maksadıyle Başvekalette 
bilmeden çırpınan ve kendi ken- nn yaşaması, yaşatılmasıdır. lenmiş bulunan ihracat eşya. - , bir komisyon teşkiline karar 
dini, yiyen heveslilere acıma- ı Bu esası kabul etmezsek: bu - göndermiştir. Bu tamimle ida- mızın tahliyesine ve tekrar am· 
mak elden gelmiyor. · giiıııkü kısırlık, za.m.aının elij··le, re aile ve akraıbalan tarafındaın verilmiştir. Bu komisyon Baş. barlara alınma.sına başlanınıştır. k.::. ıet· - · b. ah 

San' ..... sevı:ri•ı' V"ten sevgı· - yann yoklug· a münkalip olur. erlere gönderilen mektup ve ve cu m seçecegı ır mur · -.. c- ... Yeni bir karara kadar bu esas.. h l D h.li v k · 1 t · · 
sine benzer. Muvaffak olmak is- Kaldı ki: Mübdi ile eseri bi- kartların köy muhtarı, kayma- asa, a 

1 
ye e a. e mın ge.. 

tiyen, bütün varlığiyle kendini ribi:r.inden ayrılmaz bir küldür- kamlık, nahiye müdürlüğü ve lar üzerinden lsviçreye yapıla- çeceği bir azadan teşekkül ede-
118ll'atına bağlamalıdır. Tıpkı ler. Eserleri mütalea ve tahlil askerlik şubeleri tarafından cak sat.L?lar teahhüre ub"aya • cektir. Komisyon her iki tara -
Mehmedcigın· · bu topragaw ""'"'"· ı ederken sa.n'atkarlannı O"Öri.ip ·· h" 1 ca.ktır. fın kendi noktaı na.zannı müda-

"""E> ~ mu tir enmek şa.rtiyle istasyon· ö - · ıu · -· ·· 00· 1 b' f di l 
1 ......... gibi.) dü~ünmegw e aJıcn-ıalıyız. Cünkü grenı ıgıne gore ye ır aa etmek maksa ye hazırla -
..... ""!t' "' ~ lar ta.rafından pulsuz kabul e- k ·ttih be .. _ _, aı · l edk.k ed · k Bu sa.tırlar Cumhuriyet'te bir eseri blhakkin ve ancak bu arann ı azına se p, .IBVıÇ· gı rapor ant ı erek hıi -

tl 
dilerek posta seyyarlarına ve • f dış · ---ı-~- · ·· ·· ,_.. (N.) imzasiyle çık.an bir fıkra- 1 sure e flnlayabiliriz. 

1 
re ran?J.nın pıy~cuuoı. gıt- munu verecel\il..ır. 

dan alının.ıştır. (N.) ~ gün ev- On dört sene evvel: (Süley· rilmesini hildirmiştir. tikçe dü§meğe yüz tutması ol- Komisyon lüzum gördüğü 
vel Afifenin tabutu karşısında: maniyeyi tanımıyoruz; çünkü =====--=-= = duğu gibi bu memleket ile ara· takdirde i htilafın halli için ev-

- Asıl zavallı biziz. 1 Sinanı tanımadık.) dediğim za. Ka 1 a .. mızdaki Klering hesaplannda velce teşkil edilmiş komısyon -
Di,,e i:nleyen ve beş gün evvel man da natuk bir adamımız: r m n mauazası alacağınuzın artmış buluımıası· ların raporlarını ve ihtilafa ait 

(Deniz qı.n) tlan .bahsederken (Tanıyoru~!) diye baıhrarak m u·• d u•• r 
0
.. dır. vesaiki de tedkik ederek kat'i 

kitabın müellifi (Falih Rıfkı l>üyiik bir (Hüsnü niyet) göe· ı -~ hükmünü verecektir. Bu ha -
Atay) m ismini zikretmek U· termişti. kem her iki ta.raf için de kat'i 
nıretini hisseden genç edaındır. Bahsin burasında bir sohbeti , t k•t lu d Defı·n e b l olacaktır. İstanbul belediyesi 

Yirmi dört saatin binbir meş.- hatırlamamak mümkün olmu· ı ev 1 o n u U U- komisyona göndereceği ranor • 
,.ıe&inden çalımn.1§ dakikalar vor: Hiöıeyin Cahid diyordu ki: ? lan hazırlamaktadır. Belediye 
mevlüdu bir fıkrayı esas tuta - {Bıktık bu apartımanlardan. Çanta ve bavul ihtikanndan n Ug 0 7 m U • bu ranorlarında. bazı esaslı tez-
ralc, kalem adam.1aruun fikir bıktrk şahsiyetimizi belirteme- dolayı asliye ikinci ceza malı - ı ler müdafaa etmektedir. Bele· 
tMlıen muhteviyatı hakkında diğimiz, havamızı yaratamadı- kemesine verilen Beyoğlundaki 
kat'i hükümler venneğe imkan ğımız bu binalardan. 4Karlman" mağazasının mü· 
yokttlr. Dedemizin bahçe8Lıe ağaç dürü Sautiyago Buhols ilf> te1.· j 

Fakaıt her miinteşir fikrin ıa.. diktiği. ninemizin şu odasında gahta.r Kostantin ve tacir ıq. 
)Ok olduğu şekilde mukabele oturduğu, dayımıun bu kö§e -
görmesi bir zarurettir. Bu za- sinde uattıiYı hususiyeti.erimize temat Ça.rni dün. ya1ı1la.n muha-
nıretin tesiriledir ki, fikrimizce, göre yapılmış evlere; şahsiyet kemeleri sonun.da tevk.lf edilmiş

Definenin altında saklı dinenin kanaatine nazaran Va-
kıflar idaresinin belediye ta-

ol du ğu zannolunan 1 rafından hastahane inşa olunan 
mezar taşı bulundu sahalardan mukataa vergisi a· 

Rus müh. endıs· ı·mn· beş ....;;~ı ü.k· ram.ası doğru değildir Çünkü 
J;<llll hstahane fakir vatandalşarın ' 

bir tcdkikinden sonra def'min tedavisine tahsis edilen bir ha-

Tramvay sef erlerl 
garın sabah 
başlıyacalı, 

İstanbul belediyeai. yıkılan 
binalara. ait enkaz kaldırmaı faa
liyetine devam etmektedir. An· 
cak enkaz a.rasmda. binalarda O· 

turanlara ait eşya bulunduğun -
dan enkaz kaldırma faaliyeti 
ni.sbeten yavaş ve itinalı yanıl-
maktadır. 1 

Diğer taraftan yıkı1an bina
ların yanında bulunup da ani 
bir çökme tehlikesine maruz bu· 
lunan sarı binanın tahliyesi ta· 
rn.a.mlanmı!j ve dün sabahtan i· 1 

tibaren yıkılmasına başlanmış -
tır. Bu mıntakada bulunan ve 
B. Sa'ahltı~dın Cim.caza ait bu· 
Iunan di~r bir bina da yıkıla • 
caktır. 

İnhidam hadisesinden sonra 
tranıvay yohuıu kaplayan mo
lozlar ı:ıc i>cbiyle tramvay sefer· 
leri bu mıntakada durdurulmu.ş
tll. 

Molozl:ır bu aksam ve en geç 
yarın sabaha kadar tramvay 
yolundan Ka luınlmış buluna
cağından F~ferlerin yann sabah 
b:ı.o;laması muhtemeldir. -- ...... '"""'-~ ---

Feci bir 
hadise ---·- -

Balkondan düşen iki 
kızdan biri öldü 

, 

ıMDEN 
·~APRA 

Said Kozoğlu 
Yazan : ULUNAY 

Türk İrfan ocağına mühim 
bir para vakfeden emekli erkii.nl 
harp kayma.kamı Bay Said 
Koooğlu ha.kkmda. gazetelcrd• 
y~ fılcralarm başlıklarını 
begen:mediım. Kimi "bir hayırse-
verlik", kimi "bir vatandaşı
mızın ıteberriiü,, ıkimi •• ilksel( 
birh 

. y 
amıyet .f.~--L·• • • di ~uru.. yor .. 

Ben tahrir heyeti müdürlerimiz. 
den ilim nuru saçan bir ocağs 
yapılan. hibeye yakışacak dahS 
parlak, daha ıŞlklı bir senıa:m. 
isterdim. Ehli hayırdan ol.nudC 
umumileşmiş bir meziyettir.. 
Her vatandaşımız bir tt>berrü 
yapabilir, ve şüphesiz ki her 
Türk hamiyetlidir. Said Kozoö-... 
lu böyle bir teberrü yapmıDt 
suretiyle bu sıfatlıua hak ka· 
zanmış değildir. 

Eğer bu za.t bir imarethane' 
~ etmiş ve fıkraya yardımı 
etmiş olsaydı şüphesiz ki pek 
insa.ni bir huekette bulumnuş 
olurdu. Fa.kat nihayet sadece 
hayır sahibi bir 'a.da.nı olw·du. 
Halbuki bu tebeniiün baska. bir 
hususi"et.i vardır. Yapılaıı hibe, 
memlekete genç münevverler ye
!iştiren bir i~ ocağının çıra . 
gını parlatmaga yara.yan yük· 
sek bir y.ardımdır. Bu ulvi dü
şüncedeki şümullü manayı but 
nokta~ muhakeme etmek icap 
edenli. Burada Wa.k bir mu
kayese yapacağım : 

Bundan evvel profesör Zi
ya Gün de böyle yüksek bir ha
rekette bulundu. Bütün haya
tıneıa pek muktesidane yaşa

yıp tonladığı serveti tamamen. 
üniversiteye terkederek memle-
ketin ilim tarihine ismini aaırlaw 
nn silemiyeceği bir salibetle 
yazdı. 

suitefehhüme meydan verecek alan ve şahsiyet veren yuvalara lerdir. 
bir mana taşıyan (N.) fıkrası- ihtiyacımız var.] Sa.ntiyago Buhols sorgusun -
nın üzerinde duraklamak mec- Hfuıeyin Cahid.in bu cok ince da; 
buriyetiadeyiz. ve güzel sözlerine Nurullah A- - Biz, demiştir, Çaminin i-

yerini kat'i olarak bulmaaı Ü· yır müessesesidir. / 
zerine milyonluk definenin tek- ~vvvvvvvvvvvvvv 

rar :ı~nlmaaına dün sabah· / KTIS AT 
tan ıt.ıbaren başlanmıştır. 

Fakat unutma.malı ki mer
Kadıköyünde Sarraf Ali SO· hum Ziya Gün ünivenıit.eye hi

kağmda 3 numarada oturan be için topladığı mııazzam meb
b~u Y orginin 18 yaşındaki kzı 
Fotika ile 23 yaşındaki kızı lağın bir santimine ne kendiBi a - Genç Nadi: tac: kinci el olduğunu bilmediğimiz 

(San 'a:tıkarl&nnın ismi bilin· [Türk cemiyeti, müstakim ~n kendisinden aldığımız çan- Bu sefer kazılan yer eski ka.
zılan yerin hizasında olmak Ü· 

zere 7 'Metre ilerisindedir. Ka
zılan toprağın ~O santim derinli· 

Fuar mün a seb etile 
tenzilatlı b ile t ler 

Despina dün, evlerinin üst ka.· dokunmu§, ne de kimseyi dokun. 
tındaki tar-.ı.c;adan caddeyi sey. durmuştur. İdhıar eylediği yük
rederlerken parmaklık kınl • sek serveti istediği gibi tasarru-

mese de eserler yaşıyor.) dedi· yolları ve semaya dayanan a- ta ve bavullara yeniden kir 
ği ve bu sahada örnekler ibraz partımanlariyle muasır nüllet . ilave ederek satmakta beis gör
e'1lediğ:i zaman pek :memnun gö· ler ayannda medeni şehirler Devlet Denizyolları işletmesi , mış ve ikisi birden 10 metre aşa- fa. mani olan müfrit hesabiliğini 

İzmir enternasyonal Fuan mii- ğıya uc:muşlardır. j bu bakımdan takdir ile karşıla.
nasebetiyle tenzilitlı biletler ih- Despina beyni üatüne kaldı- ma:k ve bu münasebetle dahr ru

rUrıüvor. kuruyor! ] tarzında cevap veri- medik. 
Halbuki biz : yordu. Diğerleri de ayni yolda ifade -

ğinde bir mPz r 1 asına. tesadüf 
edilmi!'}li t·. ••• 

G~ hir .llCJ!lf Y&P' San'atkar şu veya bu imka-
Yapehmı a.rarsnuz!. · na ıınhip olan adam deV:ildir. 

Bytıinin yeti§tirdiği bir nesle ı (Sonu sayfa 4 •Ütun 3 de) 

de bult.mnıu§lardır. Netieede 
mahkeme, şahid.lerin çağı.nlma-

sına karar vermiş, durusma.yı 
başka bir güne bırakmıştır. 

Bu mezar t.a ı 1 metre 10 san· das etmiştir. Tenzilat nisbeti nm ~lannın üzeıine düşmüş, huna. bir fatiha ithaf...etmek ilim 
tim uzunluğu'lda 'e 42 santim vüzde 50 d.ir. Bu miktardaki başı patlamış, vücudu hurdahaş hadimlerine mukaddes bir bo~ 
geniBliği0de:1.r. Ç\k.an mezar ta.- tenzilatlı biletler bilfunum yük bir hale ,ı;elerek hemen ölmüş- tur. 

mensubuz. Fi~e: fıkrada 
dava"ı :isbe.t hususunda geti
rilcın misaller, tarihi ve medeni 
noksanların tesbitinden ~a 
bir faydı.ı temin etmiyorlar. 

b - (Tarihe intikal edece
ğim .. ) endişesiyle çırpınan ve 
kcındi kendilerini yiyen heves
ıkarlara gelince: Genç Nadinin 
bunlara acrmama.sı 18.zımdır ! 

Btnlll üzerı okutulmuş ve kazı - ve volcu nakilleri içindir. Tenzi- tür. Fotika ise garip bir tesaı • Bav Said Kozoğlu ise, ölüme 
lan ·erin Harutyun Hunk.atiyen La.tlı biletler, fuarın kapanma düf eseri, evlerinin önünden ge· bağlı olan bu hibeyi daha kuvve
ve esi Ali Hunkatiyene ait aile tarihi olan 20 eylülden 10 gün çen , iki telgraf telinin üzerine den fi 'le çıkarmadan oturduğu 
rtıeza.rlığı olduğu anlaşılmışhr. sonraya kadar muteber ola • düşmüş ve bir iki defa yaylaıı - semtte yüz mektep talebesinin 

Tahminlere göre define bu caktır. dıktan sonra, ikinci katta otu - masrafım üstüne almıştı. OnJa,. 
mezar taşının alb.ndadır. Haf. B I k . . ranlar tarafından içeri alınmış- 'T' k ..:ı.- bak -asma satma ma ısta- tır. Fotikanın yüzü bile kana _ ra o unceye au-d.r acagmı 
~;~; bugün de devam edile • yenlerin hüviyetleri mamıştır. da gazetelerde vuku bulan be-

t l · · d t l d. ed b 'l · Çete · 1 k Hadiseye müd<leiumumı· 1ı·k el yanatında teyit ediyor. Hatta 

HARP V AZi Y ET i 

Alman - Rus Harbi 
Tarihin kaydeylediği dahiler 

ve bugün Jçimizdeki (yetişmiş.
ler) acaba böyle (heveskar dev· 
releri l geçirmediler, kendi ken· 
dilerini yemediler ; ça:rpmıp çır· 

pmmadılar mı? 1 
Acaba bizzat (N.) bunlardan 

biri dğil nıidir? 
c - Mehmedciğin toprağa: 

bağlanışı gibi san'atkann da 
san 'ıa.ta sanhnası fikrinde şüp
het!iz ısabet vardır. Fakat bu 
isabt-t kararsızlığın , vuzuhsuz.. 
luğun isabetidir. ı 

Mehmetçik klındir? Mehmet
cik b;r taşralı mıdır? Mehmet
cik san'atkar mıdır? San'atkar 
Mehmetc.ik midir? Mehmetcik 
adsız mıdır ? İddiasız mıdır? 
Mehmetcık deyip çıktığımız &.· 

dam : Şuursuz ve gayesi% bir fe. 
rağat midir? Mehınedcik nrld.ir? 

Bütün bu suallerin cevaplan. ' 
ru vermek JBzımdır. 

1 Ka naatimizoe : 
San'atı doğuran ve tagdiye 

evleyen san'atkann takdir ve 

' '! ~~~i_ s~-~~hl 
~ ~-ABONE-BEDEL1-~j 

r 

IENEı.IK 

SAYLIK 
1 AVLIK 
1 AVLIK 

TOrlclye Ecnebi 

MOO Krf. DOO Kl'f. 
715ıG • 1460 • 
480 • 8IO • 

115.0 • IGO » 

T A K V i M 
HJ.ZlR 96 GÜN at AY 8 

1360 9 1357 

lllc9' dUSTGS THllBZ 
15 1941 27 

Cumartesi ...... otı. lkJndl 

9..t7 S.03 8..54 .... , 
S.04 12,\9 1'.12 V...tt 

A .... ın v.- ...... 
12.80 1.45 7.SO liDmf 
19.16 21.G2 311 V-.tı 

1 

(Baş ttımfı 1 inci .<tayfada) 
Yerde tahrip edilen uçakların 

sayısını, sonuncusuna kadar 
tesbit etmek mümkündür ve 
bunca tehdidlere ratmen uçuş 
meyda.nlannda tayyareler, da· ı 
ma taşlan gibi sıralanmışlar· 
dır! 

Benzin depoları, tankları, cep 
hanelikler gibi nokta hedefleıi 
tam isa.betlerle infilak ettiril· 
mektedirler! Hazarın bu gibi 
tesisleri , fevka.lade vaziyetler· 
de, ruıtalıkla gızlenirler \·.e dö
vülmeleri 1se cok zordur. 

Mevzideki toplar, tayy~e de· 
fi toplan, hatta makineli tüfek 
yuvaları her gün tahrip edilip 
durmaktadırlar. Bataryalarda 
hedef teşkil eden bu noktalarda 
her gün, hiç değilse susturul
ma.ktadırlar. Doğrusu , bu terak 
ki adımları, az zamanda çok 
genişlemiştir. Halbuki Brest li
manının bir köşesine sığınmış 
olan koloslan, Chamhorst ve 
Gneisena.u .zırhlıları tO saldırış. 
tan sonra da muharebeden ha· 
r.iç kılmak müyesser olamadı. 

Bir ~hrin seçilmesi güç as· 
keri müeaeeelerinin müdafaa 
cjhazının cehennemi ateşleri al· 
tında, karanlık gecelerde bulu
mıp dövüldüğü iddia ediliyor. 
Hakikatte şehir semasında bom 
balar gelişi güzel il&lıverilmek· 
te ve şehir sakinleri bu darbeye l 
maruz kalmakta.dırlar. 

Muharebe vaziyetinde veya 
yürüyüş kolundaki tanklara 
tam vuruş temin .ediliyor ve ra· 
porlarda, faraza., 126 tankın im· 
ha edildiği bildiriliyor! 

Bir taraf, taanıızlarmda de 
vam etmektedir, kaleleri yık
maktadır. Aylık myiat listesin
de müdafi nisbet götür.mi -
yecek surett.e kabarıktır! f 

lha.ta ve imha. ha.rıeket harp 
ler.inde de günlük h8.Wse1erdeJı
dir. Diğer. yandan, muharipler, 
yıldınm aiir.atini haizdirler; ka· 
lelerden ziyade bi!'liklecin mu
haaa.rası bahis mevmudur! 

Cephelerdeki derinliğe bir sı
nır çizmek imkiıwıı& gibidir. A
nıda irtibat ta bir mefhum .ifade 
etme& olm\lfb,ır. Ha.va yollan, 
müatahllB.l' mmtakaların çok ö-

e enm e e 1 ıt e ı ır. tesbıt o unaca baktığı talebenin mıkta.nnı git-
muharebeleri. paraşütçü akın- ' • koymuş, Despinanın ce.sedi ad-
ları bir metod da gözetme - ı Bır adam boğuldu Sümerbank Yerlimallar pa - liye doktoru Enver Karan ta- tikçe arttıracağını da ilave edi-

mektedir. Ancak, hedefe tevec. Kuzguncukta. Beylerbeyı" ~...:"a samtuı· =~ı ı.çı· l~nr dmeüydeünrı.lügubw .ı .. r' rafından muayene edilerek def- ı vo!',:snılan ·~--':un·· hududu 
cüh eden mütearrı.z.a bu yeni . USilJ.1 nine nıhsat verilmiştir. ı ·- LeueJ:Tu 

hareketlerin ne raddeye kadar caddesinde 29 numarada llilı!IÇ1lık karar ittihaz etmiştir. Bu kara· * Yol geçen hanı - Beyazıtta çok geni§ ve feyizlidir. O ıka.· 
zorluk çıkardığı belli değildir. y~nan Mehme~ ~ ~ ra göre bundan böyle Yerlimal· Çadırcı larda mıyuk Yol geçen hanı· ı dar ki insanın okurken mütehas
Büyiik kuvvetleri, ufak teşeb- 1 dun Beylerbeyı caddesindeki bir lar pazarlarından baana satın ııııı bu· ı,u;ınında tamirat yapı lması sis olmaması kabil değildir. 
büslerle maksadından uzaklaş. arsaya gitm.i§, bir ipin ucunu aJıa.ca.klar, yanlarında. nüfus lıü- husuc:undaı, pro.ie F.sı..., E erleı·i Ko· Said Kozoğlu yalnız talebeyi 
tırarak mümkün olduğuna i· bir taşa, diğer ucunu da belfue viyet cüzdanlarını da beraber ruınn ı 11.Cuı.ıenınce tetk k edılerck değil "fazilet ve feragatla ça
nanmak güçtür. Belki paniğe bağlayarak derme girmiştir. Fa- getireceklerdir. Öğrenildiğine yapılmasına ruhsat verilmiştir. 

1 
lıştııh Maarif Vek8.J.etince tıak

uğratılan bir cephe gerisinde ! kat akıntıva tutula.raık denizde göre nüfus hüviyet varakalarını * Az ı lı bir hı rsız yaka landı ~ dir edilen köy muallimlerinden 
bu tehditlerin yeri vardır. Fran boğulmuşt~r. ibraz etmiyen müı?terilere bas- Langa, Unkapanı "e~:ur bır çok her sene altı kişiye mükafat 
~dirmd_a, Yelunanis1~.anda adıve G~~de 

1 Mehmed.in cesedi bulunama _ ma verilmiyeeek ve basma satış. semtlerde 22 den faz.la ev, apartman verilmesini,, de düşünüyor. 
ın er ro u oyn . ı'cı.Aat, lan bu esas dahilinde muayyen \'e dukkfııu :;oyan bir hırsız çetesi 1lk d f h 
dogu· daki "ete ve n<:ıı-r<><t.ü+-r-fileri mış, aranmasına başlaıımıştır, ~ b 1 e a uzurunda diz çök· 
harekitını~ kıymeti';i~tebliğ • 1 kaytlara ta i tutu arak ya. ~~ı~::a;;,;uş, dı.;n adlıyeye teslim e- tüğümüz ve bize ilmin ilk ına -

~~ö5.\::: i Kısa: ~b~~r 1 .r =p=ı=lacaktır=====·=E=y==u.=.=p=l=ı==. =H==a==ı=ı.=t===s=a==h==n==e=d==0=.=.=.=_=_= _= -====.... :;~~=? ç!~ 
yük kısımlan ka~ışlar· ~ ü ' emektar edamları hangimiz haı-
dır. Bununla beraber, zırhlı * Pencereden diiftil - Tawkpa- yırla yad etmeyiz ki ? 
kuVYetler, gene mulıaııebe mey- zarında, Çilingirler sokağında beş Bu muhterem adamlara tah-
danının kahra.manlandırlar. numarada oturan Cevad adında bi· Yeniden ÜÇ kadını Ve mutadı sis edilen mükafat büyük ve 
Kuvvetli tank defi silahlarına risi, dun gece odasının penceresinden l.Afma {!) b ince bir kaderşiDa.slık eseridir. 
sahip birliklerin ve bu birlikleri sokagı seyrederken müvannesini hİMll İr erkeği dolandırmış! ? ••• Bu büyük ulüvvü cenah bize 
destekliyen heybetli topçunun kuybederek müva7.enesini ka;pbe- •K•dın avcıeı> 11.,,.bile maruf ar da açılacak. Benı·m Den ·ız ve j ŞU sözleri söyletiyor : 
öldürlicü a•""'1eri altında tank- derek düşmu• ve yarala----. "'e - - Muhterem adam o- ...... Pi;n ....,~ " , ........ _ dol•ndırıcı Eyüplü Halid, yeniden De.mıryol!arında tanıdıklarım var. .. ... u 

ların ayni savleti gösteniilderi- Uç kadınla mutadı hlt.Afına bir er· 3.5 llraya bir bilet alıp cebime uzun olsun! Doğrusu, servet de-
ne de inanmak güçtür. Her hal- * Otoınobll ç.rptı - Şoför Omıa- ke61 dolandu•aut. yak•lanarak attım, hattfı biitün Anadoluyu do · nilen şev senin °'ibilere yakı. 
de klasik muharebe usullerine run idaresindeki 1H5 numaralı oto- ı 

mobil, dün Fatih F
__....__ __ .,._ aeeiye birinci cez• mahkemesine laıır, dururum, IAkın ne) gelelim şıyor · • 

de Du durumda bü·.Tilr bir ver ... ~-- .,... • ;y--. .r clesinden ıeçerk.en, :rolda o,ml)'Ul verlltnlftlr. vaktim yok. Amma i&terMn una 
ayırmak zarureti vardır. Mehıned oilu 7 73$1Dda AbdİJe çar- Eyüplü HMld bu eefer de ayni böyle bir tenzillttı bilet tedarik 
Eğer muharebeler bu şiddeti- parak kendini aiır surette yarala _ metectu kulhtttmı., mulıı~lf semt edeblllrlml» 

le daha bir müddet devam eder 
ve her güçlüğü zırhlı birlikler • m.ı.ttu". * Ankara vaıı.ı ıeldl - Ankara 

valisi B. Nevzad Tandoğan dün sa
bah şehrimize •elm.iştir. B. Nev7.ad 
Tandoğan He,betiadada uzun bir 

le yenmek tercih ediline, asıl 
zayiata uğrıyacaklar da onlar 
olacak ve son rol, yine iskeleti 
teşkil eden piyade ve topçuya 
terettüp edecektir. V8.kıa, kuv -
vetlerin üçte bir itibarile Zll'hlı 
ve motörlü olduğu temin edili-
yor. . . F~k&;t benzin, ~ va. ya: 
rınki ıkl.im de bu dinamızmı 

şüpheaiz ki azaltacaktır. 
Propaganda, hasmı aldat· 

mak gayeeini güdetdlir. Propa
gandaıda dahi ihtisas " man -
tık aranır. .Aldı selim, her ha
beri inceler : .. Güneş balçıkla 

sıvanamaz ,, Harp haberleri, 
ha.rp atefinden anlıyan)an çok 
ilgilendirir. Nihayet, meharatle 
tertip edilen propagad•ler bir 
raddeye kadar ve bir mllddet 
içia beklenen tesiri yapabilir
ler! 

müddet istirahat edecektir. ı 

* Kadın kavıaaı - Sulaaabmed J 
civarında oturan Enrloe adında bir' 
kadın geçenlerde komşusu Şadiye 1 

ile geçimsizlik yüzünden kavp et- ı 
mil ve~ tahkirde bulun
duktan başka eYbU taşhyaraJc CPD.• 

lannı kırmı&tır. 

Emine dün blrt.d 81Jbe cam 
mahkemesi taratmdim 2 gftn mtid
cletle hapis cezasına malak6aı edil
lllişti.r. 

* 25 inci .... ,. ..,...., - Güzel 
San'atlar biEüil ...._ şub9li tara
fından Gala~ liwej..te 11 A
fustos pazart.I dnil ..t 17.JO da 
(25 inQ Gıılataaraı" ı...ım -alli) 
•cılacalı:tar 

ı..-de oturan Züleyha, Zehra ve 
Maryam adındaki kadınları ken 

ctfalnl kih tüccar, klh memur, 
lcth da polis komi9erı gibi ııht• -
rerek dolandırmıfbr. 

Kadınların üçü de, Eyüplü Ha· 
11dln evvelki kurbanları gibi ken . 
dı.tfte Atık olarak, veya daha doğ· 
rueu dulluklarını nihayete erdire· 
rek kendlaUe evlenmek üzere ta-
n,..ıt ve bu maceral•rı eonunda 
da pat'llOlkları k•ynaınıt oıtmiı

tı. Eylttlü HaKcl zee.ra ıı. Züley-
hatl11t ,.,. .. ,.,, M•ryamın da mU· 
ceW.UWiftl ölallHltr11ufl'lr. 

ll:Yfl1tHI Hafid, bu _,flf' lllr da 
....sici dDfandırmaktan ınamua

.,.. ki ita da Klrkor adında blrf· 
a141lr. 

ld•a ot•ulaluna gire EyO,ul 
Htılld, bu Klrkord.W. 

- Yaltu, llf'tJk yaz geldi. 8891· 
yw. Tam Nyabat zaaaanıclır, Fu· 

Dlyuek 3.5 li raaı rıı almıı ve bir 
daha glSrünmemişti r . 

Eyuplü Halichn bu wçlarından 
da dün birinci aslıye cez• mah· 
kemesfnde durupnaaına baflan· 
mıftır. Maznun bütün lanadlan 
reddederek demiştir ki: 

- !lu kadınların hepal de bana 
iftira atıyor. Zrra ben birer birer 
liçU ile de yaıadım. Sol'lra ketıdl· 

!erinden ayrıldım. Bana kızdılar 

ve bu iftirayı attılar. 

Eter buna lnanınnanız, bu üç 
kadının da vücutlerinin mahrem 
yertertndekl lpretleri aöyliyeyim, 
•dtlye doktoru mıJayene etein, 
eler y•hın ç.k•ru vereceOlnlz bÜ· 
tün cenlara razıyım. 

Kirkora gelince; böyle bir teY
deft lcllt'lyen haberim yele. Bu da 
yatan ve iftlradır.ıt 

Netloede duru""a pitldlerln 
celbl l~n bqka bir gQne bırakıl • 
nuttır. 

ULUNAY 
fıtOT: ~mdan Burdur 

avukatlarından Bay FLJat Onur'a 

tltifatınıza teşekkür edenm. Sor
duğunuz şiirler hakkında yalanda 
tafsilAt vereceğim efendım. 

u. 

BELEDiYEDE 

Serseri köpek ve 
k ediler imha 
ohuıuyor 

Kuduz vak'alan hakkmda Ia
tanbul belediyesi, yapılan ihbar 
ve neşriyatı nazarı itı"bara a.l&
rak ehemmiyetle tahkikata ba.f. 
lamıştır. Belediye kaza kayma-
bmlanna gönderdiği bir ta.. 
mimle serseri kedi ve köpekle-
rin itli.ôna ehemmiyet verilme
si bildinlmiftir. Diğer taratta.n 
femıf usullerle 130 kedi ve 360 
köpek öldtiıiibüatür 
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E~i ~T~-L~~-F~V_E~~~--~-"~~-E~L_E_R~i)[Her Sabah 
• • ~ Almanya r-Kısaltılmıs , Milli Şef İnönü • arın_ ortasında, ne büyük"' bır· Hudud d t h uğradığı felaket hiç hatırımdan um uz a a A 1 

• D .. o·ı . . ıle oturuyordum. Antika- ık.matlı od J3DS Haberlerı un 1 cemıyetın-
rın _k~ıma gelip de bir ~ut m~·u~~~~abedk bahhususunt veydaa- şı at yapıyormua d eı bülbül) sürahiyı' ben - ... e meşgul oldular 

lnı insanların hatalan yahut ma- (Saf tarafı 1 lncl sahifede) "'-..........:.•-~ ~-•~ ve ta..,..,._ 
a ak için rica etmeleri kul ha.rek n.ı.uıı>r.r.wuıw. wwuı. u--k.ad~r ho~mma gidiyor, izzeti . etl~ri J:Uç bir. işe yara- General Romm.el'in Libyadan imalitı 

sı~ı okşuyordu. Şimdi er _ mıyor. Mahiyeti tahlil edilemi alınmasını şimali Afrikadan 
1 Vaşington 8 (a.a.) - Millt mü-

bı~ çöpüm yok... Çarşıdan Y~ ve (kader) denilen kuvvetli kütle halinde Alman kuvvetle- dafna encümeninin bildirdiğine 
bn: kanun ~ ki onun çizdin.; ri_nin Baloka.n.lıaıra çekilmesi ta- göre 1941 senesinin ikinc1· üç ay-

ıyorum. Antikacılara uğ- d&ired:en ha s• k ~ ıyorum... Güzel ıııeyler değil nce çıkmak kabil ıp etmiştir. Bu kuvvetler Şark " lık deVTesi zarfında Amerıkan 
e~ten müthiş bir korku ~ cephesine ve Bulgar - Türk hu- ı fabrikalarında tank im:ılatı geçen 
ıyorum. y.. ~· deki 8.C1 ha atı serlJ:est bir ad~ım; bu dudıma gönd.erilm~. il~ aylık de~eninkine nazaran 

türlü dinmi~ hi~ bir takbeıp etmeklıgım için zetNevyork Herald Tribune ga· yuıde 1260 rusbetinde artmıstır. 
azminin göüerinden akan . . se . J> tasavvur etmiyo- ! . e:>in~~- Kfı:~e muhabirinin 1 imaH'ıtı artmış olan diğer harp 
damla yaş yatağına alısan ~ • istedıgmıle evlenir, istedi- bildirdıgme gore, son zamanlar- malzemesi arasında mitralyözler 
se! ~i~tisi gibi yüzünde- gınıle ya§ıyabilirdim; ihtirasım da Tabnık civarında yapılan ll yüzde 69 ni&be.ünde orta çapta 

derrn çızgıden aktı. U?.amış Y?k; ~itnseye ~pta etmem. harekatta esir alınanlar kami- tanklar yüzde 2.37 nisbetinde, ba-
şının arasında kayboldu. ~senın servetini saadetini' len ltal~aııdır. Tobruk üzerin- 1 ı rut yüz.de 126 nisbetinde \'ardır. 
Haklısın! dedim. Fakat ıskanmam. Buna raihnen 0 ı de de munlıasıran İtalyan tay- ! l 941 senes:nin ilk altı aylık 

en ne gelir? Olmuşla ölmüae i m~avemet edilemiyen °kuvvet ı w.releri harekatta buhınmakta devresi zarfında teslim olunan 
:libulunmaz. ~ya sigorta'.lı be~ı zorla bu yasayıs tarZ!na dır. Bu mıntakada bulunan bü- ~ tayyare miktarı 7423 tur. 

ınl idi? ~~gru_ sürüklüyor; ve bunun tün Alman birlikleri geri alın-
1 

Yunaoisiandald İngiliz zaviatı 
Sigortalı olsa neye yarar ıçın bır ç_ok ~ebepler icat etli-[ mıştır. . . J ı Londra, 8 (a.a.) - Dün Avam 

.. Ben servet kaybettim diye yor. Be.nı ~arıs bir· ananın bos A:Jman. kıtalanmn birdenbı~e \ kamarasında harbiye nazarı M. 
tnıyonım, kıymet kaybettim ~ellenne alet olmağa mecbur çekıl~~es~. İt_alyanl~ fe~k-~la- ı Mart'esson, Yunanistan ve Girit-

t
e ~a!1ıyorum. Servet her se- ı edryor; karşıma miinis bir ka- d~. m_1!-şkul oır v~yete duşur · j teki İngiliz zayiatı hakkında taf
elafı eder mi sanıyorsun.:; 1 dın y çıkarmıyor. Mütehakkim. muştur. C~phenı~ ~~ı mınt&-. ~~lat \'ermiş ve nazır bu hususta 

l rkadaşımın bu sualine k~v- magrur. azametli bir mahlukla kalan ta.hlıye edıldıgı veya ge şöyle demiştir: 
e cevap verdim. karşıl'.1~ıyorum. Bundan kurtul- lecek günlerde tah~ye edileceği 

1 
~Kayıplardan ne miktarının 

El~tte hayır... mak ıç~n yaptığım teşebbüsler tahakkuk etmektedır. . j düşman elinde esir olduğunu söy-
Degil mi ya? Meeell ba2'J batakh~a ~aplanmış bir adamın Alınan kıtalarının gen alı~ - ıcınek kabil degilifü. 

:1ıar baö yat sigortası yaptı- hareketı gıbı beni biraz daha ması İt.avlan genel kurmayı ile Alman taarruzu başladıgı za-
. ar: ldlikleri zaman aile- ~amurlara gömüyor. Üzerime k~rarla~tırıı;mamıştı. Bu yüzden man Yunanistaııdaki muharipleri-
~e s1gorta kumpanyası paraj map_?-nan bu yükün altından çık- bır emrıva.kı karşısında kalan 1- t mizin miktarı ceman 57.757 idi. 
ıyor.? Fakat öleni verebili _ a _ag-a h~r .t~rafım ı sa~ çelik t~~~n g~el.kurmayı c~p_hede.~i 

1 
~unun 44.~65 i tahliye edilmiş-1:: WB«ıl im kolleksiyonla- gdan sılkınıp kurtulmaga mu- kötu vazı~etı saklamak ıçın mus tir. Yunanistandaki muharipleri-

ines' . Ye oldu. Dünyanın vaffak olamıyorum. ' tacel tedbırler: a.lmakta~~· mizden 24.100 ü Britanya askeri 
h 

1 
ını verseler isteınem b .. ~~~~- ileriye gidecek olursam Re~r a.ja.Psma gore idL Bunlardan 16.442 si tahliye 

~ e son ?.amanlarda · O'~·-~~~~ın hayat bataklığında . Londra. 8 (~.ıa.) - ~e~ter a- 1 edilmiı;.iir. bır "kasidei bürde .. §ey-ı t>omulup kalacağım. ~n asken muharrın gene- 1 17.725 i Avustralyalı aııkerdi. 
irmiştim B ı " 8.ını ele O halde (kaderi den'ılen bu ral Sır Hubert Gough şunları 1 Bunlardan 14.157 si tal:ı.nye edı·ı-
Tam . ..u unınaz bır eser ı 

k 
on .~n yastığımın al.! muammayı tahlil etmeğe uğ • yazıyor: nüştiı-. 

~~p oyle uyudum.. ra.şmaktansa onu olduğu gibi He:kesin ~ d~kati şark 1 16.532 si de Yeni Zelandalı as-
.metin ol kardHıim kabTul et_ıne. kten __ baska çare yok. seferıne tevecc~ etm~ ~ulun.u- k.erdi. 14.266 sı tahliye edilmiş-
Fazıı bilmezsi~.,. ··· Nazmının uo-radı~ felaket :yorsa da umı.mıı vazıyetin dı - tir. 

olacağımdan k. Bak zan de- Bana bunları dUsündürdü. '1 ger cephelerini de gözden ka- Giritte, Alman t<•arruzu başla-
ta ba - . or uyorum. . amak .. . l ~ yagı bır vazo görd .. · Arkada~ım, kendisini bed- çırm. . munasıp 0 ur. . . dığı zaman İngiliz muharip1eri-

t zaman derhal akl u- ~aht edebileceğini zanneyledi- Turkıye ve İspany~Y}11. ıstiJ;ı- nin miktarı 27.550 idi. 
.stanbul) Şerbet be.r.~es- gki bütün sebeplerin haricinde ~~i~~no~nihttime~didini1. n 1,~ır Bu kuvvetin 14.580 i tahliye~ 
Yor. :Bir Yerde kahv · :ım alınıştı. Evlenmemiş, bütün ı a 

1 
e an dilmiştir. m çeşmi bülb .. l e ıçecek muhabbetini, varlığını antika mevc~ttur. . . . __ _... _________ ...;ı 

ırlıyorum su . ~~.takımları merakına hasretmiş, bir başına Pasifikte, İngiltere ile Japon
a Beyk ' ıç gım bardak yaşam.ağı tercih eylemisti. Bu- ya arasında harp . patlamasına 

'yor. Ha~z. \'azolarımı ihtar na rağmen (kader) amin sakin ramak kalm~ştır .. Japonya, R:us-
kCllek~~o~~~aya ~~k~~ hayatı üzerinde üyle bir fırtına 1 ya kvtee ~erikk a ıleb'lhark~ gır • 

atıyor B cıgerınıı koparmıstı ki bütun·· me d' ı me n guç açına ı ece tır. 
tıoım . unun için sokağa . . . vcu ı- H'tl Af . 

re
l")k .• zlaman basımı o··num" e yetını, ıradesini alt üst etmiş 1 hil' ı er ~arp rılmsının sa-oy e Yilrii ti. • ındeki liman ve hava üslerini 

Biraz b yorum. İskeleye cıktı!hm Z'"ma b . . eline geçir:rnek maksadiyle Vichy 
iııl aşka ""'ylerle meş t · "' ,... n enı hükfım' ~ ti · k • ıu ol. .:Azıcık gez, dolaş.. • a~ıyanların ihtiramkar bakıs- • ~ nı uvvetle tazyık et-
~aSoyledim ya, .gezip dolas- I~rıle - karşılandım. Çımacı Ki- mek~_. .. unutanııyonım y l . dır aga göğsünü ilikliyerek so • 1· Bu ıs?k~etlertlen bırme ve-

sey var o d : . a nız du: r ya hepsıne bırden hazır bulun-
mak ihti a beynınıı uyuli- _ Yalıya kad· d 1 ~ malıyız. Bereket versin hazırız . 

y . yacı .. · rede . . . ar. san a em- ve her ihUmale karşı J.izım olan 

t anı? r mısınız efendım? b"T' t ib" 1 · almış bul 
çiyoruın. . . _ Hayır tesekk" ed . u un e. ır en unu-

ba.rdak ' azıı.un, her ak- y.. .. - . ' ur erım. yoruz 
m; sızıncı bardak rakı ir.i- uruyecegım. . 

ar içiyoruni'~'b kgeberinciye Yavaş yavaş rıhtımı takip --0---

adım· .o+ • ~ a Çare bu-, ederek ilerilemeğe başladım. Anadolu AJ·ansının 
~· a' ı . .l .. e benım felaketi Arkamdan ko.c;ar gibi yaklaşan 
b:S: i biraz da sen kencı: ayak sesleri üzerine arkama ı 

? set. Nasıl mes'ud - ??ndü~; çımacı yine göğsünü muhabı•rı• bı•ıdı'rı'yor 
· mu- ılıklemış, boynunu bir tarafa 

:arşımda bu kada b" .. eğerek be.na doğru koşuyordu. (Ba§ taraft Birinci sayfada) 
ak et ... ı:ı. .. 1 r uvük bir D d . tna k uau a tn~da ezilen bu ur um. resinde bulunan Şanat'ı ve Bos- I 
_ H arşı ne dıyebilirdim? - Bir ı:ıey mi var Kadir ağa? nayı ele geçirmek için Hırvat 

i :ydaetd~ sa.adet olur ~u - Efendim. Alalh ömrünüze ve Karadağlı asiler arasında 
b'l ". ~ . ım. Bunu be d ?ID:ür bereketi versin. Bir şey çarpışmalar olmaktadır. Bu 

Japonya nereye 
taarruz edecek 
(Br:<:ı f<uclfı 1 inci 8lt1tfada) 

dan öğrenildiğine göre, İngil
t~re hükfımetinin gençenlerde 
Sıyaım.dan, Siyamdaki bazı as
keri üsleri kullanmak hakkını ! 
istemiş olduğunu bildirmekte -
d~r. Buna mukabil İngilterenin 
Sıyama, Malezya ve Birmanya 
~ . ~ybetmiş olduğu bazı ara- 1 

zıyı idame •etmek teklifinde bu
lulll'.!1u~ ~lduğu rivayet ediliyor. 

Çid ihtiyat tedbirJeri alıvor 
SanO'hay, 8 (a.a.) - Ofi: 

. Çiı_ı başkumandanlığı, Hin
dıçımye mühim miktarda japon 
kıta~tırun muvasala.tından son
ra Japonların Binnanya yolu
na karşı yapmaları muhtemel , 
bir taarr\ızu önlemek için Bir- · 
manya ile hemhudut olan Yun:.· 
nan eyaletinde ihtiyat tedbirleri 
almıştır. 

Londra, 8 (a.a.) - Afi: 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
şılanmıştır. 

Cüm.hurreisimiz, dil devrimi
nin yüksek değerine işaret bu
yurarak dilimizin özlestirilmesi 
yolundaki çalışmalara'. bir kat 
daha hız verilmesi hakkında. 
kıymetli direktifler vermişler, 
hazırlanmıs olan imla tasarının 
müzakeresi.İıi de idare buyura
rak saat 20.30 a kadar kurum
da kalmışlardır. 

Milli Şefimiz, dönüşlerinde 
gene kurum genel merkez kuru
lu ve işyarları tarafından uğur 
lanınışlar ve sokakta toplanan 
halk kütlesinin sevgi ve saygı 
dolu alkışları arasında köşkle - ı 
rine dönmüşlerdir . 

Ankara, 8 (a.a.) - İsviçrP. j 
konfedeı~yonunun kuruluşu -
nun 1 Agustos 1941 tarihine 
tesadüf eden 650 inci vıl dönü
mü münasebetile Reisicümhwu 
muzla İsviçre konfederasyonu 
reisi arasında samimi tebrik ve 
mütehassisane teşekkür telgraf 
lan teati olunmuştur. 
Yeni Fransız elçisi itima.Ula -

mesini takdim etü. 
Ankara. 8 (a.a.) -Reisicüm

hur İsmet İnönü bugün saat 
17 de Çankayad.a Fransanın ye 
ni büyük elçisi M. Jean Helleu
yü kabul buyurmu~lardır. 

M. J ean Helleu Reisicümbu -
ra itimatna.mesini takdim eyle 
miştir. Kabulde Hariciye Veki
li Şükrü Sara.coğlu da hazır 
bulunmwıtur. 

Büyük elçinin muvaaalat ve 
müfarakatinde askeri merasim 
yapılmıştır. 

~~~~--o-~---

CbuıchiH -Roosven 
( Baı tar-afı Birinci sayfada) 

Savet Roosevelt ve Churchill 
buluşmuşlarsa goruşmenin e
henımlyeti evvelce hiçbir diplo
matik muhabere cereyan etme
miş olmasiyle de sabittir. 

Busysya yardım meselesi 
konu.~ulımış 

Vaşington, 8 (a.a.) ._ B.B.C.: 
Roosevelt - Churchill mülikatı 
esnasında görüşülen başlıca 
mevzulardan birinin Rusyava 
yardım meselesi olduğu zanne . 1ı dilmektedir. 

Berlinin t.eftıirleri 
Berlin, 8 (a.a.) - Yarı res

mi bir menbadan bildiriliyor: 

~ 

_(Baı .. tanıfı Birinci .. yfada} ftÜ/08 cüzdanı 
sını bır mustahkem nokta gibi 
müdafaa etmektedir. balık.al def teri 

Büyük bir ganimet elde et - ., • 
mek planı suya düşmüş, yıldı- tlegıldir 
rım harbi muvaffak olmamış ve 
Alman be.şkumandanlığı da ya
lan söylem.eğe ve batıl rakam
lar neşretmeğe mecbur kalmış
tır: Alınan kumandanlığı ken
di zayiatı hakkındaki ma'ıiunat 
neşretmek cesaretinden mah 
nımdur. Alman propagandası· 
nın 6 Ağııstos tarihli fevkall -
de tebliğindeki bir boşl\ık Sov
yet istihbare.t bürosu doldura
caktır. 

Sovvet - Alman harbinin 6 
haftası zarfında faşist Alman- ' 
ya, ölü, yaralı, ve esir olarak 
bir buçuk milyondan fazla insan 
kaybetmiştir. 

Alman kumandanlığının 17 J 

yaşındaki askerlerle 45 ten yu
karı yaşta olanları neden dola
yı muharebeye sürdüğünü bu 
zayiat izah etmektedir. 

Bizim zayiatımız da ölü, ya
t-a.l.ı ve kayıp olarak ta.kriben 

1 

600.000 kişidir. Alman motör- ' 
lü ve makineli tümenleri ile ha- 1 
va ve topçu kuvvetleri çok ağır 
zayiata uğramıştır. Bu altı 
hafta zarfında Kızılordu 6000 
tank, 8000 top ve 6000 den 
fazla Alman tayyaresi zapt ve 
ya tahhrip etmiştir. Ayni devre 
zarfında biz 5000 tank. 7000 top, 
ve takriben 6000 tayyare lmy . 
bettik 

Berlin bildiriyor 
( B2şı ı inci sayfa.da.) 

içindeki kıtaata erzak ve levazım 
yetiştirmek için hava kuvvet -
lerinin son ihtiyatlarmı harbe 1 
sevk etınek üzere nevnıidane 
mesa.i saıf etmekte olduğunu bil- 1 
dir.ı:nekte ve şunları ilave etmek
'tedir. 

Müttefik ordulac hava kuv • 
vetlerinin mütemadi madahale • 
leri yüzünden bu gayretler bo
şa gidecektir. 

Ukrayna muharebesi inkişaf 
eediyor 

Vichy, 8 (a.a.) - Ofi: 
Havas - Ofi muhabirinin yaz

dığına göre, Kiyef ve yeni Sov
yet ordusunun tahribini istihdaf 
eden Ukrayna muharebesi in
kişaf etmekte berdevam.dır. 

Muharebe yalnız Zitom.ir, Ki
yef, Bielavalston mınta.kalan 
a~da genişlemekle kalmıyor, 
aynı zamanda da.ha cenupta ve l 
Almanları simdi gelmiş olduk
ları Dniesterin ~ mecra. -
sında ~a cereyan ediyor. 

Berl:i.nden bildirildiğine göre 
Alınan cüzütamları eskı Ru
men - Sovyet hududu üzerinde 
buluna!n müstahkem mevzilere 
taarruz ve buralarını işgal et-
mişlerdir. 1 

O ünkü gazetelerde şu ilin 
gözünüze ça.r:rmıışsa, siz.ı 

de bizler gibi şaşn:uşsınızdır: 
"Mağazalarımızdan basma; 

satın ab:nak üzere müracaat ~ 
decek müşterilerin nüfus hüvi• 
yet cüzdanlarını ibraz etmeleri, 
ne lüzum görülmüştür. :Müba-. 
yaa için vaki olacak müracaa.t• 
1arda her ferdin nüfus cüzda
nını birlikte getirmesi sayın h~ 
ka ilan olunur.,, 

* Milli bir bankamızın sratış 
servislerinden biri tarafından• 
"basına satışları hakkıooa,,: 

gazetelerde neşredilen bu ilan -
dan kast şu olsa gerektir: 4 
metre basma mı alacaksınız? 
Nüfus cüzdanınızla mağazaya 
müracaat edeceksiniz. Mağaza. 
müstahdimlerinden biri onu ted
kik edecek, şu kadar metre ba.s
ma. aldığınızı nüfus cüzdanı
mz ~ibi cemiyet içindeki varlığı
nızı gösteren en kıymetli hü
viyet. vesikanıza belki iğri büğ
rü yazısi-yle - bir manifatura 
ma.iazasının tezgi.htarından 
behemehal hüsünüha.t beklemek 
haksızlık olur • ışaret edecek
tir. 

Bizim bildiğim.iz hüviyet ciiz
danına bir vatandaşın asıkeri 
muamelesi, soyadı, evlenip bo
şanmak hadiseleri gibi içtimai 
kıymeti haiz şerhler verilir. 
Hatta intihabata iştirik gibi 
yurd vazifelerine ait derkenar -
lar bile nüfus cüzdanların ka
paklarının altına mini mini bir 
mühür basmak suretiyle işaret 
olunur. 

Bugün Y erlimalla.r pazarı sat
tığı dört metre basmayı Türk 
vatandaşının hüviyet cüzdanına 
işaret etmeğe kalkarsa bizi kim 
temin edebilir ki yarın petrol 
limited, diğer bir gün, diğeı· bir 
havayici zaruriye müessesesi ay
ni yolu tutnııyacaktır. 

Bu takdirde evvela hüviyet 
varakala.rı birer hakiki bakkal 
defter.ine dönecektir, sonra da 
memlekette hükfmıet vesika u
sulünü ihdas etmemiş ve etme
yi bile aklına getirmemişken bu 
bid'at yüzünden memloketıte 
nev'ima bir vesıKa. usulü yerleş
miş olacaktır. 

Halkla temasta biraz daha 
hassas ve ammeye yapılan ilan
ların yaratacağı tesirler Ü7.e
rinde biraz daha temkinli dav4 
ra.nümasını istersek lraıksızlık 
etmiş ohnayız kanaatindeyiz. 

A C. SARA OGL 

Karar hulasasıdır 
941 , ıddıgın halde bana n enl ıstırha~ edece~tim... mıntaka ahalisinin büyük bir 

u musun? a· nası - Soyle !\:adır ağa. ekseriyeti İslamdır. 
. · ıye soruyor- - Efe~_di1!:1· !'-llah kimin var- Kiyeftıe Almanla" bir cep vücuda 

Gazete muhabirlerinin ver -
dikleri haberlerle g~te mu -
harrirlerinin serdetmekte olduk 
ları müWealar, harici siyaset 
sahasında bilha.saa uzak ~rkta 
patlak vermesi muhtemel görü
len buhran etrafındadır: 

Bugün Alman hariciye neza -
reti, M. Churchill'le M. Roose
veltin bir mülakat yapmaları 
ihtimali hakkında yabancı ga
zetelerd~ bilhassa Aınerikada 
neşredilen tahminlerle meşg,ul 
olmwııtur. Bu hususta tahmin 
yürütmekten imtina edilmekte
dir. Bu hususta oldukça lakayt 
davranan Berlin siyasi mahfil
leri iki devlet adamının buluş- j 
masının hadiselerin cereyanı Ceza 926 Milli Koruma kanununa muhalefetten suçlu bi.ıyükada lna 
üzerinde tesiri olmıyacağı fik • çelebi sokak No: 13 kereste ticaretile meşgul Nıkola oglu Petro Oksida hak
rindedirler. kındıı İstanbul asliye ikinci ceza mahkeml'.sir\de cereyan eden mahkemesi - Doğru mes' d sa uzu~ omurlu. etsin. Refikam 

1 
geürdiler 

amak içi~ u olmadığını ~denız, .say.emzde bir çocuk Berlin, 8 (a.a.) - Hususi 
e hacet yokuzunB uzadıya tet- d t rl d se . k' . ununla bera unya ge ır ı _e... muhabirimiz bildiriyor: 
· nın ı baska t" l" . - .- Allah bagıslasın. Erkek Bugünün mühim vak'ası Al-
tahamınuı ed. ~!:.u. bır mı, kız mı. ma.n kıalarının siddetli muha-

0e bırakır g·derne_dıgını gö- . 
• fisi mümkünı ~;sın. Ortada .~adir ağa mahcubiyetinden r~belerden_ sonra Kiyef cephe-

Dai~y Herald gazetesinin dip
loın~ı muhabiri, tahminlerinde 
pek ıleri gitmemektedir. 

Berlin mahfilleri M. Chur- neticesinde suçlunun fil! sa.bit olduğundan Milli koruma kanununun 32/1 ve 
chill'le M. Rooseveli alakadar 59. maddele:! ~ucibince yirmi beş lira para cezası ödemesine ve yedi gun 
eden meselelerin de aralarında ; müddetle dukkauının kapatılmasına '\'t' hukmun katne~iğinde ücreti uç

vuku buacak bir mülakatla luya ait olmak üzere karar hiilasasın•;1 Yeni Sabah gazetesinde neı,.Tedilrne-

halledilemiyeceğini tahmin et _ =•=i:.:n=t =1=5=/5=/=l =94=l==t.ari=·=ıu::.:· n=d.:::e=k=a:.::r~a=r =v=er=i=lın=~=!;t=ir=.=====(:::634=:9::) ======== 
yokiur. mayan bir muzekkeri mUennesi birbirine sınde Stalın hattının çok ehem- 1 

karıştı~arak cevap verdi. miyetli bir kısmını zaptetmis i 
~ Böyl~ söyleme Nazmi. Her d - Bır mahdum cariyeniz ol- bulunmalarıdır. Bu suretle 26 
~ derdı. kendine ağır gelir. u efendim. müstahkem mevkii ele geçiril-
~ .~mu hakkında öyl d" w - Tebrik ederim Allah b miştir. Bu haber, Kiyef bölg,A · 

ebılırım. e 11• gışla.sın. · a- sindeki harekatın maruz kaldı-
- Nasıl? M - Cümleninkini de be ğı vahim krizin atlatılmış oldu-
- eseıa kazaya w efendim. Yalnız aı·ıem k raber g~unu göstermektedir. Şimdi Al 

ı gece .. ugrayan al.aba 
· e yavaş y~ıdüz ~üşünece- lık. Şirketten aldığım - man kıtalarının Sovyet kıtaları 

eşya ted ~.Yemden ufak g_eçinemiyoruın. arad .~~la 1 tarafından muhasara edilmesi 

b 
· ankine başla.,....,..,. 1 rıne bereket pre' 

08
.,

5 
ah omurle: tehlikesi betaraf edilmiş olduk-

enım için bir nı ~~. be " azretl r. Sonra unutm k' eşguhyet . ndenize ufak tef k erı tan baska bilakis Alman kıta-
ar bö le ~ ı şimdiye ı ıhsan ederlerdi. e sadaka ları bir cep vücude getirmeği 
a ka~ nevadirden pek çok - Kac çoc ~ . istihdaf eden manevrelerine de-
tir. ara kurban olup git- ğa. - ugun var Kadır a- vam imk.inını elde etmişlerdir. 
ünyadaki a t:ı. Çımacı ufak b' Alınanya(la iktisadi huzursuzluk 

enir mi? S .n rn..al!lr bitip sonra ce 1~ tereddüddtm Bertin. 8 (a..a.) - Hususi mu-
end kolleıc:1ın 1r,1bı :rniişkuı- vap verdı. habirimiz bildiriyor: 

k d 
YoncuJarı d efendı'Bu son gelenle yedi oldu Vüzuhsuz olan siyasi vaziyet, 

aca aha neler va-.:ı-? oyu- m N · be . H.ur. _ 
0 

· iktısadi hayaıtm canlanmasını 
lı ~ı t ~f bu tesellilerirne Radi~' 0 !1-.. Ne ala... geri bırakmamaktadır. Bu sebep 
emmıye ı e vermedi. Acı baktı. Be~a.de'bayretıe yüzüm le devlet nazın M.Reinhalt, son 

ılr tebessüm.le: çocuk yap;. 
1 

benim fakirleri 0 e-Unlerde bankalardaki mevdua-
- Anlıyor musun! dedi. An- fbütün z e .: ar~na itiraz ed~ tın müsadere edileceği ve ser-
2 benim gibi meraklı olsaydın "be adam. fu~a:.a~~ : r gi\::I m.ay~ üzerinde f evkaltade b~r 
:atnan anlardın. Fakat azi- mak ne demek? d" -.ocuk yap. vergı ve aynca verase · vergı

sabukın .buna heves etme... ğımı zannedi 0 ·d 1~ ç~kıŞaca- ~ine zam yapılac~ hakkın~a 
~l 1 d' . y r 1!· . nnn ken. JSrarla çıkan şayıalan tekzıp 

edilen şey ere karsı his- ısıne cesaret verıcı vaziyetim. etmek lüzumunu hissetmiştir. 
eıızemi~uhibbet hiç bi~ şeye den kuvvet alarak: M• • • 

ibret r.l şte benim halim- .__Efendim, dedi. Malumunuz ıllet Meclısı 
dımsa ıfu· T~amen deli ol- ya. Hani yavru kuşun da ağzı 

Bu muharrir yazıyor: 
mektedir. 

Ekmek fiyatlanna 
zam yapılıyor 

Japonların ayni zamanda Sov 
yet hududu ile Siam hududun
da yapmakta oldukları askeri 
hazırlıklar, süratle terakki et-[ (Baş tarafı 1 inci aahlfede) , 
mektedir. Herhangi seri bir ha- sabahtan itibaren tatbik oluna-,: 
reket icrası makBadile yapılan J caktır. 
hazırlıklar daha siddetli bir si- Yeni tip elmıek imaline dair , 
nir muharebesi iÇin yapılmıs b- teftişler , 
la bilir, fakat her ne olursa· ol- Toprak Mahsulleri Ofisi mti-
sun İngiliz siyasetinin de bunun f ettişleri, belediye memuru ve 1 
ayni olması icap eder: Her ihti- nahiye müdürlükleri mümessll
male karşı telaşa kapılanmak- !erinden mürekkep bir heyet, ye 
sızın hazırlanmak, ni tip ekmek etrafında kontrol-

Ayni muhaITir, ortada. dola- lere başlamışlardır. Bu kontrol
şan şayialara rağmen Japonla- lerde fırınların yeni halitayı 
rın Hindiçiniye 40 binden ve tatbik edip etmedikleri, ekmek
Siam hududunda 50 binden faz lerin pişkin çıkarılıp çıkarıl -
la asker göndermiş olmalarının me.dığı, gramajınının normal o
muhtemel bulunmadığını yaz-ı lup olmadığı tetkik edilmekte-
maktadır. dir. 

İtalya gibi Japonyanın rolü Dünkü teftişler, Karagümrük 
de Hitlerin talebi üzerine Hin- ~lemdar, Eminönü ve Çember
diçinide ve Rusyaya karşı bir lıtaş muıtakalarına inhisar et
tehdid halinde bulunmaktan miştir. Teftişlere devam oluna
ibaret olacak ve Rusyanın sar eaktır. 
sılması takdirinde bu tehdid ika j=~t~o!!!n!""'ta~r~afı~n~d~a~n!!!!!a~yn!!!!!i!!!!!zam!!l!!!!!a!!!n!!!da!!!! 
edilecektir. 

Times gazetesinin diploması· kendini Hind.içininin İ%"lllin
den sonra Siama tecavUze ki- 1 

muhabiri, yazıyor: yam ememesi için vaki olan ih-
Japonya, Londra ve Va.şing- tarları unutamaz . 

. Velhası}delıden de farkım büyük oluyor. 
!Qif-.· aıklınu kavbetme- c ~.-:-'"'n1de hulunuvonım' üzdanımdan bir be.şlik ka-

~l'llll7.de ,, · ğıd çıkardım. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
~ rabtı ve mevc~. çukurların 
. apatılınası veya ıptal edilmesi 1 B l d• S l I • ışler.i de vahit fiyat üzerinden~1 e e ıye u ar ıdaresınden 

( Ar1ot.18t var) 

Na.aın1 ..... n böyle ayrıldık . guı ed"';'•n Vaziyeti zihnimi "Al! Kadir ağa,, dedim. 
l' ... <N'esi:o~du. ~u ~alde tek- Bu para bütün servetimin ya-
-Qi ıaid ~ ın dükkanımı git- rısını teşkil ediyordu. 

apUra lduın. Çımacı nasıl teşekkür edece-
! ağır {arım saat vardı· a- ğini bilemiyordu. Kırçıl kaşla-

0Prüye doğru yÜru- rının altında yorgun ha.kışlı 
~ gözlerine bir parlaklık gelmiş -
' '-Putıin • • • ti. 

.. ~rken Nazminin 

~~ıt e~ilecek masrafların bina Shhat ve içtimai Munvenet Vekaletinden alınan kat'i emre tevfikan 

V 
ıplerı hesabına olarak Nafia Kırkçeşme sularının 11/8/1941 Pazartesi gününden ve E~ı.~ d . 'b ekalet· 1 ·1 -. ·1· l ı;;uA .. pı an ıtı :ı.-

. ınce yaptırılması arzu.su ren <esı ecelil ı an o unur. (6756) 

dıihar ve bunu teminde icap e-ıen h-k .. u unı ilave olunduğu na- #T • il R ktö·-13! ., • 
zan ~kk_a~e alınarak bir mil - unıvers e e rıuğün.den 
fon lıra ılavesile Ankara lağım Erkek talebenin askerlik kamplar ile kız talebenin at~ talimle.·i Ağus-
annın yaptıJ:ılması için 7 mil- tosun 20 sinde başlıyaca\{tır. 

yon .200.~ lıra tahsisat veril -ı Alakadarların 11 Aiu!tostan 16 .Ağustosa kadar talim taburu k tan 
mesı tasvıp olunmuştur. hiına müracaat ederek kayıtlarını yaptırmaları. (6S06) omu -

Na/ ıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Aydın su i~leri 4 üncü şube mömürlüğü mıntakası dahilinde bu
lunan Nazilli ovası sol sahil sulama kanalının ikmsli nevakısı ile bu ka
nal. üzerinde yeniden yaptırılacak priz \'e ımalatı sınaiye inşaatı. ınuhammea 
keşıf bedeli vahidi fiyat esası i.ızerinden n30768 lira 40 kuruştur. 
• 2 - Eksiltme 1/9/1941 tarihine rastlıyan pazartesi günü öaat 15 de 
Ankarada su işleri ı:eislii:ı binası içinde toplanan su eksiltme komısyonu 
odasında kapalı zarf u.sulile y.apılacaktır. 

. 3 - lst.ekliler; ek:siltme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık işleri 
genel ~oames.i u~umı. su işleri fenni şartnameslle h~usi ve fenni şart
nam.e~n ve proJelerı 2.6 lira 54 kuruş mukabilinde su işleri reisliğinden 

al;ıbılırler. 

4 - Eks~tmeye girebilmek için istekWerin «24980=- lira «7-h kuruşluk: 
muvakkat temınat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı güııden en az uç ·· 
evvel . ellerinde bulunan Yesikalarla birlikte bir dilekçe ile Na'fia Vekill~~ 
ne muracaat ederek bu i§e mahsus olmak uzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ıbraz etmeleri ş.."l.ı::tlır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak 
edemezler. 

5 - 1~teklilerin teklif mektuplaı mı ikinci maddede yazılı saatten bir 
ilaat e\ veline kadar su işleri reisliğine ınakbuz mukabilinde vermeleri la-
zımdır. Postada olan gecikmeler kabul edılmez. {5124 _ 6337) 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: 
1 - Milli saraylardan Dolmabahçe sarayrnın tramvay caddes· 'h ti _ 

d...ı, · b .. k k ı CJ e n 
-=ı u~u apısının tarafeynindekikulelerin ya&lı boya vesaire tamiraıt 

ııçık eksıltmeye konulmuştur. 

..2 - Yapılacak tnmiratın tahmint bedeli <4649 lira <76> kur 
3 -:- Bu tamirata müteallik birincı keşü cetveli ile şartnamele:urhlrer 

suretlerı Dolı~abahç~e l\Iilli Saraylar Mi.ıdurlüğü kaleminden alınabilir. 
4 - Eksıltme Agustosun yirmi bidnci per;;embe günü saat on beşte 

Milll Saraylar Müdürli.ığü binasıııda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat üç yüz sekiz lira yetmiş üç kuruştur Bu _ 
dı- . para 

mn mal san ~ına yatmlıp makbuıunun eksiltmenin yapılacaiı saat OD 

b~ kadar eksıltme heyetine verilemis bulunması lazımdır 
. ~ - Eksiltmeye girecek olanlar Ticaret odası:ı. a kayıtlı 

0

bulunacaklar ve 
iımdı~e k~dar _başka yerlerde yaptıkları tamirat ve inşaat .işlerine dair el
de eitiklerı vesikalarla bu \•esikaları göstermek suretile milli sara~lar mi
marlıiından eksiltme gününden evvel aynca alacakları fenni iktidar şeha
detnamesini ve teminat makbuzunu muayYen saate kadar eksiltme heyetine 
tevdi edeceklerdir (6459.). 



YENi SABAH 9 

us pwaa 

Va;a •: M. Sami Karaye•-----•66--, 
HERGELECi İBRAHiM 

7.30 Program 18.30 Serbest 

ETi YUSU 
İLE GÜZELLER GÜZELİ ZÜLEYHA •• <' 

7.33 Müzik 
1.45 Haberler 

..... ;-- Hayır olmaz.. Güreşi a.yırd] yarı kabe sayılırdı. 
ede<:ekler.. Hergeleci, Tosunu bulmak 18.4-0 

19.00 
19.111 
19.30 
19.45 
20.15 

ıo dakika 
Mth:lk 
Konuşma 

Müzik 
Haberler 
Müzik 
Radyo 

Yazan : Muharrem Zeki KORGUNAL 50 
Deyince, aralarında münaka- için tutturmuştu. Ustası da Ta

şa çıktı. Cazgır beraber bırak- sunu bulmak kararında. idi. 
mak taraftarı olunca tarafgir - Fakat, günlerce aradıkları 
mamafk taraftarı olunca tarıa.f gir halde bir türlü Tosunu, bula • 

• ıer bağırdılar: mamışlardı. Tosun, bulunduğu 
- Sen lbramı tutuyorsun da yeri söylememeleri, için hemşehr 

ondan?. rilerine tenbih etmişti. 
Taraftarlar hakem heyetine Tosunun hemşehrileri Deli 

müracaat ettiler. Hakem heyeti Hafızaı ve Hergeleciye şöyle 
de güreşi berabere ayırmak ta- !kısaca cevap veriyorlard1: 
raftarı idi. Artık, bu kadar gü- - Geldi, gitti. Belki memle-
:reştikleri yetişirdi. ketine• dönmüştür. 

Fakat, bu sırada sanki mü- Httlasa, lstanbulu o.lt üst et· 
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nakaşadan haberdar olmuş gi- tiler, Tosunu bula.m'ldılar. Ni
bi Hergeleci. birdenbire hareke- hıayet Tosunun memleketine 
te geldi. Ve Hafızı toparladı. döndüğüne karar verdiler. ...•-•-••-•-•......,•-••-·-·-·-•-••-•~ 
Çaprazla sürdü 'e. çengel yetiş- Tosun, Kart.al güreşini ha
tirerek ayaktan sırt üstü yere beralmıştı. Hafızla, İbrahimin 
dü"üı rlii. iddialı güre~ yapacaklarını öğ San'at ve şöhret 

ARLOH 
Saatleri kat'iyen ş~maz ve sahip
lerini şnşırtmaz. Israrla ARLON 

saaUeri arayınız. 
Deposu: 

z. SAATMAN Hafız, mağlup olmuştu. ~~a- renmişti. lstanbuldu bu .. Her
vallı K::ıdirgalının bunca saat k~. giireş meraklısı idi. Güreş 
devam eden emekleri boşa git- olur da kim bilmezdi. 

( Baı tarafı 2 inci sayfada) 

1 San'at vadisi tekin değildir. Sultanhamam Camcıbaşı han 

Her san'at mevzuu (Söze a,.. l\ı••••••••••••••••••mltslitilaniibiiıuiım••
ğaz) eyleyen için bir mihenk ta- ·• mişti. Hakem heyeti önünde a- Eıa.kat Tosun, güreşe gitme

çılan azılı münakaşa birdenbire meğe karar verdi. Uymazdı ... 
durmuştu. Bir kaç kere güreşe gidip mey- ~dır. =============================================== 

Cazgırın yarı gözü meydan dana çıkmak istemişti. 
yerinde olduğundan birdenbire Sonradan bu hareketin uy-
bağırdı: gunsuz bir meydan okuma zan-

- Oldu, oldu!. nedilecesT:ine kanaat hasıl ede -
Taraftarları, gözlerini mey- :rek fikrinden caymıştı. 

dan yerine çevirdikleri zaman Tosun, hemşehrilerinin yarun
Hafızın sırtını yerde buldular.. da yeyip içiyor, çalışıyor, idman 
Tek bir keHme bile söylemeden da yaparak kendini hazırlıyor
hakem heyetinin yanından ay- du. !stanbulda usta pehlivan 

ld ı boldu. Nere~ gitse idman ya-
rı ı ar .. 

Bu, münakaşa ve gidiş geli- pacak, güreşecek adam bulu-
şin nihayeti epeyce gülünç ol- yordu. 
muştu. Afacan Hergeleci. ta.raf- Sonra, civar köylerinde dur-
tadacı da hakem heyeti de hay- madan düğün güreşleri oluyor-

1 
retler içinde bırakmıştı. du. Tosun bu, güreşlere de ~ 

Hergeleci, hasmile kucaklaş- derek boy ölçüşüyordu. Bu su • ı 
tıktan sonra meydan yerinden retle de güreşi pişiriyordu. 
uzaklaştı. Fakat Hergeleci. ga- * 

Hudutlarında pazvantlann 
beklemedif,i bu saha~ girmek 
kolay ise de sağlam çıkmak her 
kes için daima mukadder de
ğildir. 

Bu mükemmel, muhteşem 

Beden Terbiyesi lstanbul Bölgesi 
Başkanlığından 

Dolmabahçede yapılacak tnönu stadı içi:n Beden Terbiyesi Genci 
Direktörlüğünce 1~95 tarihli kararname hukümlerine tevfikan umumi 
menfaatler namına istimlakine karar alınan gayri menkulün takdiri 
kıymet muamelesi için daimi encümenin 25/6/941 tarihli içti.maında teş

kiline karar verilen komisyonumuz 4/7/1941 ve 7/7/941 tarihlerinde ma 
hallen yaptığı tetkiklerle madam Tedeşi ile evlMlarına art bulunan işbu 

arazinin topoğrafik vaziyetine nazaran heyeti umumi:resinin müteaddit 
parça üzerinden ayrı ayn kı.ymetlendirildiği vergi defterindeki kayıtla

rının tetkikinden anlaşılmış bulunmasına ve istimlaki mukarrer olup ev
raka '·bağlı harita sarı boya ile işaret edilen 2400 metre murabbaı snha
nın •Askaraga) caddesi üzerindeki cephesile gazhaneye bitişik büylik 
kısmı mevzuu bahs<>ldutuna göre bugünku alım satım ıcaplarına göre be
her metre murabbaına beş lira kıymet takdirıne karar verilmiştir. (6629) 

Alakadarların nazarı dikkatine arzolunur. 
Um.umi meclis azaları 

lip geldiği halde yüzü gülmü- Hafızla, Hergelecinin Kar -
yordu. Fazlaca yonılmuş ve bıı- tal güreşi epeyce dallanmış bu-

san'at sahası, evet yalnız ve 
.sadece cemiyet içindir. Cenne -
tin muhayyel yedi bahçesi işte 
bu sahadır. Fakat: Korulukla -
nnda dinlenmek, havuzlarııo.da. 
raksetmek, yollarında gezin -
mek, kırlarında ve güneşliklerin
de hayat ve saadet kazaıunak 
için cemiyete açılan bu güzel 
sabadan istifa.de eylemek durur
ken, mutlak bahçıvanbaşı ol
mak, makası oynatıp, aşı yap.o 
mak istemek ne için? 

Ve bunları yapa.mayınca: =================-================================= 
1 H · · A daklarunıştı. Bu, iki pehliva • 

na mıştı. asınını venmıstı. · ı nın da güreşi her halde zevkli 
ma, anasından emdiği burnun-, 
dan P'elmişti. ve çetin olacaıktı. 

Hafız, ezilmis, büzühnüstü. Hergeleci, usta.siyle Kartal 1 
İbrama mağlUp olacağı hiG de güreşi için bir iki i<lman yap-
aklına gebnemişti. mıştı. Fazlasına lüzum yoktu ... I 

Zaten idman üzerinde idi. 

küsmek, çarpılmak, çiğnemek, 
inkar cvlemek neden? 

Bahçıvanı kırmak, bahçeyi 
1körletmek, böylelikle gönülleri
miz üzerine paslı kilitler koy -
mak, h av alimiz üzerine saçtan 
kepenkler çekmek doğru mu?, 

Hafız, taraftarlarının yanına Hafız da ancak bir iki idma.n 
geldiği zaman şunları söyledi: yapmıştı. O da zaten idman ü- Denizbank müpvir mimarı 

- Ezerçeler, yendi işte!. zerinde idi. Pehlivanlar hru:ır- Şevki Balmumcu 
- Bir hafta sonra gidersi- dı. Hafız, Hergeleciyı' ======================= ni~? yenece-

Etim bir ziya - İşlerimiz var, köyde ... Çift ğine kaniydi. 
Her!?:eleci de Hafızı yeneceği-

çubuğu yiiz üstü btrakıp geldik! ne kaniydı'. Çün" ku", her ikı' peh- 1 - Bir hafta sizi misafir erle- Ağrı mebusu hsan Tav Ankarada 
riz .. Ne olacak bir haftadan livan birbirlerini yorgun tuttuk- vazife başında vefat etmiştir. Cena

lanndan kuvvet ve maharet - zesi Ankaradan tstanbula nakledi-

f İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 
Cinsi M ikdarı Muhammen bedel ilk teminat j 

Ekmek 68000 - kilo 12-kuruş 25-st, 62-l-lira 75-kr. kapalı 
Sade yağı 5000 - 11 170 » - - 637 lira 50 kr. ~ 

Gureba hastahanesine 941 senesi için lüzumu olan yukarıda chısleri 

yazıh yiyecekler hizalarında gösterılen şekılde ayn ayrı eksiltmeye konul
muştur. İhalesi 26/8/1941 Salı günü saat 15 de İstanbul Vakıflar Başmü
dürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

Şartnameler her gün Levazım kaleminde görülebılır. 
Kapalı zarna yapılacajp. için 2490 sayılı kanunun tarifi veçhile hazır

lıyacakları şıırtl::ın ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz muka
bilinde komisyotı riyasetine verilmesi şartlır. Posta ile gönderilecek zarf
larda yine ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş olması lfız.ımdır. 

Postada olncak gecikmeler kabul edilmez. (6820) usta.!. !erini daha ziyade ölçementiş- lerek 9/8/1941 cumartesi gunü Be-

- Elbette bir gün karşılaı:}ır- l~rdi. yazıt camünde saat 17 de ıkindi ===================================================== 
le.r, güreşlerini ayırd ederler. Asıl güre~ bu s~fer olacaktı. namazı kılındıktan sonra meraı:imi 

- Biz para koyacağız orta - İstanbulda bulunan pehlivan mahsusa ile Edirnekapı şehitliğine 
ya .. Siz on para koymayınız.. ' meraklısı beyler iki taraflı ol- defnedılecektir. 

Deyince, Hafız kulaklarını muşlardı. Bir kısım tannnadığı Allah rahmet etsin. 
kabarttı. Para vardı ortada .. O 

1 

halde Hergeleci taraftan, bir j ======================== 
vakit sordu: kısmı da Hafız taraftan ol-

- Demek iddialı bir güreş muşlardı. 1 1 
yapmak istiyorsunuz? Adeta, at koşularında, favuri Askerlik işleri 

- Evet.. koyar gibi birbirlerivle oyun oy· ı •--------------
- Ne kadar para koyacalt - nıyorlardı . İddialara girişiyor - Beyoğlu Yerli Askerlik fUbesin· 

sınız? lardı. den: 
- Yirmi lira koyarız... Hergelecinin narrıı çok geç-
- Azdır .. EJli lira koyanıa- meden lstanbula yayılmıştı. O- Ycclck Tabıb ytizbaı;;ı Ahmet oğlu 

Ali 1310 doğumlu memleketi Nablis 
nız o vakit düşünürüz.. nun güreşini görenler daha zi - · 

Dedi. yade sevmişlerdi. sicil No. <38206
> G Ycclck piyade Tegmen Zeynelabi-

Hergeleci, hiç söre karışını- ü;~n bir gün evvel Heı:- din oğlu Cevat Peı-zln memleketi ts-
yordu. o ustasına tabi idi. Us- gelecı ıle ustası Kartala geldi- tanbul doğumu 1312 
tası ne derse o olurdu. Zaten ler. A~alann evine misafir ol, Emeldi top~u bmbaşı Mustafa oğ. 
ustası öyle kolay kolay ökseye 1 dul ar. O _vak.it. Kartal a~al~rı Latif Gökçen memleketi İstanbul 
basar takımından değildi. çok zenwn. ~diler. Hepsı çıft doğumu 1303 Sicil No. (323 - 11}) 

Elli liraya birdenbire razı ol- çubuk sah~bı ~u.~unu~~rl.ardı. Yedek Tabıb yüzbaşı l\ıl, Lutfi oğ. 
madılar. Otuz lira.ya kaado.r çık- Hergelecı duşuncelı ıdı. Hafı- Ali Sami memleketi Kahire dogumu 
War .. Deli Hafız: zı çok sakar bulmuştu. Öyle 1304 Sicil No. (36147) 

- Olamaz .. Elli lira koyar- kol~y kolar ?1e~~a~dan çıkan - Yedek Tabib yi.izb~ı Foti oğ. Elef-
. h f d labılecek oıbı degildı. 

sanız kalırız. Bır a ta sonra a B. lk. .. şd b·ı .. teri memleketi Serez doğumu 1305 .. · 
1 

ır evve ı gure e ı e guç 
gureşır e~... halle meydandan ~ıkarabilmiş- İstanbul diploma No. 2101 

- Ellı lıra_ fa~l'.ldır .. Burası ti. Fakat ustasına hiç bir şey Yedek piyade Teğmen Salih oğ. 
f stanbul oldu~ ıçın parsa 50~ açmıyordu. İsmail Hakkı Kasımpaşalı sicil No. 
çıkar. Otuz lıra koyarsak ustu Ustası da H a f ı z ı n sakar 24752 
de paı:sadan çıka.r... bir pehlivaın olduğunu biliyor _ Yukarnfa ilan edilen yedek ve e-

Dcdtler.. . . . du. Lakin Hergelednin kalbini mekli subayların askeri durumları 
. Hafız, ellı hra<la ısrar edm~e ve asabını bozmamak i<:in Ha- tesbit t'<lilmek uzere (çok acele) şu-

n•hayet bu parayı ~oym~a fızdan bahsetmiyordu. beye müracaat etmeleri ıliin olunur. 
ı•a7_ı oldıılar .. Hı>~·gelec.ı . sessız Hafızı, Kartallılar beslemiş -
sadıu;ı;r. kararı dınlemı~tı. .. ti. Bir hafta Kartalda çiftlikte 

Ta1 aftarlar. Hcrgelecıye do- alıkoymuşlardı. Kadırgalıdan 
nerck: emin idiler. 

- Pehlivan. !'JeSin çıkmıyor Güreş gecesi hergc1eci ile us-
R""n (1"_ söylt• bakalı~?. tası haşhaşa vemıi~ koil1UŞU -
Dcyınce, Hergelecı: varlardı: 
- Bize söz düsme:ı: .. Söz us- - Usta. yarın güreşten son-

tanın<i11·. O _ne c'lersc o, olur.:. rn. ne vapacağız? 

* Eminönü Yeril As. şubeılnderı: 
FJneklı P. ön Yzb. Said oglu E

min 314 Bagdııt (335 - 3) S. R 'MJ. 
Me. Mehmet oglu Melunet Ştikrü 
usta oglu (34849) 

Yd. Top. Tğm. Ab<lülkarllr oğlu 

Behçet Gırgin (46129) acele şube

mize muracnatları il:iıı olunur. - isle hır lıuftu. sonra gure- - Bir gece daha kfllır dinle-
şccek ıniz? niriz .. Allah sağ"lık verirs~ öbiir =================::::: 

- Pekal:l?. gün yola düzülüriiz. 
Dedi. - Su Hafızı bakalım ne ya-
D~li Hafız, v,lireşin nerede 0- pacağız? 

lnt'a·~·ını ı:ıordn. Onlar da: - Bak hele, sen şimdiye ka-
--- KartRkl!: olsun.. da böyle diişünmezclin.. Şimdi 
· Ba.ska gurt:Şler de yapacak neden bakalım a;yorsun? 

"'llll:~. - Eh! .. Bu, herif oldukça 
-· Yaparı:ı:.. bela? 
- Övle olursa daha kalnbahk - Ne o, İbram, seni yıldırdı 

olur.. dedi. mı bu softa? . 
<1i.ıı'E.'(>in, g-ene Ka:r>talda ya- - Yok be u~ta!. 

pılmasmn k'ara.r verilmiş oldu. - Hele, hele .. * - Usta, doğ"rusunu söyl("mek 
Kart".l g-iire ı ri bittikten lazun gelirse ı:imdiye kadar gü-

ı::o:ıra u ı a"'iylc lJ"r,,.t leci ora- re.ştiğim pehlivanların en bela
dcı kalm<ıclılar. Bil- }·,afta "On, a lısı.. 
ctım" giinü ya_pıl:ıcak r, . -e - Bak, herif hafif olduğ-u 

• k .. rst b 1 de halde ne ağ'ır basıyor görüyor 
F~~e uzere s an ıı P •

1 

musun? 

--Ddi Ha.fıımı l<rt:ınbulda ta- - Evet ... 
nıd,'·!"rı \•,rdı. Ora.da !cah"ak- - Eh! Sen de öyle değil mi- Sahıbi: A. Camaleddln Saraçoğlu 
ıar ··eri ger.ı>cekler, l~yUp 

1 

sin? Sen de hafif olduğun halde Neşriyat Müdürü: Macıt Çetin 
Sulf'<..nı ziya.ret edeceklerdi . ağır basıyorsun hasımlrama... Basıldığı yer: (H. Bekir Gürıoylar ve 
Eylıp Sultanı zivaret etmek (Arkaeı va.r) A. Cemaleddin 8araçoğlu matbaası) 

J Devlet Denizyolları İlanları 1 
/zmir Fuarı münasebetile yapılacak 

ilave postaları 
İzmir Fuarı münasebeti.le 12 Ağustostan itibaren Eylül sonuna kadar: 
1 - Salı günleri saat 13 de İstanpuldan tımire iH'ıve. wpur kaldırıla

caktır. llave seferlerinin yük vaziyetini tahfif edeceiH nazarı dikkate alına
rak bu seferlerin devamı müddetince halen izmirden perşembe sabahı kalk
makta olan 1 inci sürat postası 13 agustostan itibaren 1zmirden çarsamba sa-
bahı. kalkarak istanbula Perşembe sabahı gelecektiı·. Bu suretle istan

buldan Pazar, Salı, Perşembe ve iz.mirden Çarşamba, Cuma ve Pazar gün
leri olmak füere haftada üç gidiş ve üç dönüş postası yapılacaktır. 

NOT: Fuarın açılma töreninde hazır bulunmak istiyenler1 Salı akşamı 1 

tzmire götürmek üzere 19 Ağustos Salı postası bir sefere mahsus· olmak 
üzere tstanbulda.n 18 Ağustos Pazartesi günü saat 13 de kalkacaktır. ı 

2 - Salı günleri saat 8 de istanbuldan Bandırma tarikile tzınire ilave 
sürat postası yapılacaktır. Bu suretle Bandırma tarikilc İzmire haftada 
dördi.ı. sürat ve ikisi aralık olmak üzere altı gidiş ve altı dönüş postası ya-
pılacaktır. (6856) 

1 Devlet Demiryolları ilanları 11 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve cinsi aşağıda yazılı beş liste 
tnuhte\'iy:ıtı malzeme, her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
ve kapalı zHrf usulü ile 20 Ağustos 1941 çarşamba günü saat 15 de Anka
rada Umum Müdürluk binasında toplanan mcrke-;: 9 uncu komisyonunca 
satın alınacaktır. 1 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminatları ile birlikte kanunun 
tuyin ettiği vcsikalnrı ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Jrnmisyon 

reisliginc vermeleri l!b:ımdır. 1 
Şartnameler parasız olarak Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk şefliğinde 

ve Ankarada malzeme dairesinden temin olunur. (6591) 
Muhammen Muvakkat 

Liste Bedeli Teminatı 

No. aı Malzemenin ismi Lira Lira 

1 Aıtitı cerrahiye 5.615.00 421.13 
2 Ameliy'athanc masaları ve te- 20.000.00 1.50-0.0() 

!"nüatı. 
3 11.Iuaycne ve pansuman masa- 3.650.00 273.75 

l:' rı \'e teferr!iatı 
4 Küçük sterilizasyon cihazları 6.350.0-0 476.25 

ve teferrüatı 
5 Fizik tedavi banyoları ,.e te- 4.905.00 367.88 

ferriıatı. 

f_İ-=nı:stz=amrr:n_b4_ul_B_el_e __ d_i y_si_,.I_Ia_" n_l_ar_ı _I 
Keşıf 

bed. 

2500.00 
1357.00 

tik 
temin. 

187.50 
101.71 

Taksim Ctiınh uı-iyet ~bidesinin iwle ve ıath : ri işi 

Unkapanı Me cari tar.ı ıyelınm:sinde yaptırılacak buk 
raç ve trnspor ınuhnfııza tertibatı. 

Keşıt bcdeUeıi ile Bk teminat mi kdarları yukarıda yazılı ışler ayrı. ayrı 
açık .eksıltmeye konulmuştur. Keşif ve ı;ıırtı :ıme Zabıt V<' Muamef;it. Mü
diirluğü kaleminde görülebilir. İhale 18/8/941 P~zarf.l'si giınü sc.~t 14 de Dai
mi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ili, teminat makbuz veya mektupları 
ihale tarihinden sekiz gün evvel Belediye Fen işleri müdürlüğüne müra
caaUa alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına aı.t Ticarot odası vesikalarile ı 
ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaltm. (60-05) 

Bir ayağı önde, bir ayağı ar
kada olduğu halde bir heykel a.
zametile orta yerde dikieln Yusu 
fun yalnız yüzünden gözlerinden 
değil ; tırnakla.rını.n ucuna va
rıncaya. kadar her tarafından 
asalet ve necabet akıyordu. Böy 
1e bir delikanlıyı zindana atma,. 
ğa n8.8.1l kıymışlardı? İyi kalbli, 
yüksek vicdanlı Potifar, bu 
müthi~ cinayeti nasıl işlemişti? 

Mısırın en yiiksek rütbeli a
damlarını muhteşem çatısı altın f 
da toplayan bu büyük içtima 
salonunda Potifar da vardı. O 
da hayran bakışlarını Yusufun 
üzerinden ayıramıyordu. Fakat 
Potifar, diğerleri gibi sadece 
hayranlık hissetmiyor, ayni za
manda vicdan azabı içinde kıv- 1 

raruyordu. Çlinkü Yusufu, ma- 1 
sum olduğunu bile bile zindana 
attırmıştı. Artık köle olmayan, 
zindandan çıkar çıkmaz Ffra -
vun tarafından azad edilen ve 
hürriyeti iade olunan Yusufun 
yüzüne bundan sonra nasıl ba
kacaktı? Yusuila karşılaş lığı, 
konuşmak mecburiyetinde kal
dığı zaman utancından yerin di
bine geçmiyecek miydi? Gerçi 
Yusufun geçmişi kurcalamıya
cağından emindi, emindi am
ma ne de olsa kendisini ona 
karşı daima kabahatli göreeek 
ve vicdanen hiç bir zaman müs
terih ola.mıyacaktı. 

Herkes otunıyordn. Hazreti 
Yusuftan başka ayakta duran 
yoktu. Orada bulunanların mü
vacehesinde Firavunwı rüyası
nı tabir edecek, ve rüyanın de
lalet ettiği manayı anlatacaktı. 
O günkü toplantı, sadece bu 
maksat ile yanılmıştı. 

Gerçi HazreLi Yusuf, rüvanın 
tabirini, zındanda şaraplara 
söylemiş; Rarapüır da geri dön
düğü zaman Firavuna naklet
mişti. 

Fa.kat, Firavun, rüya.cıının ta
birini doğ"nıdan doğruya Yusu
fun ağzmdan dinlemek istiyor
du. Çünkü şaraptar, nakleder
ken, bazı noktaları unutmuş o
labilirdi. 

Firavun, salonda hüküm sü
ren derin sükfıtu ihlal ederek 
rüyasını tekrar anlattı. Hazreti 
Yusuf, gene dik.katle dinledik -
ten sonra tabir etmeğe başladı: 

- Ey devletlu hükümdarlar! 
Yedi semiz sığ·ır, ve yedi ymşi1 
başak yedi bolluk senesine ·işa
rettir. Ilu yedi sene zarfında 
ekeceğiniz ekinler fevkalade be 
reketli olacaktır. En kudretsiz 
bir tarla bile tahmin edilemiye
cek kadf!r bol mahsul verecek
tir. Fakat yedi bolluk senesi 
içinde yetıiştireccğiniz hububa
tın hepsini tane haline getirmi
yeceksiniz. İhtiyacınızdan fazla 
olan kısmını ba~aklan ve sap
ları ile birlikte muhafaza ede -
cekı:ıiniz. Çünkü bu suretle mu
hafaza edilen ekinler, uzun 
müddet kurtlanmadan kalabi -
lirler. Yedi zayıf sığır ile yedi 
kuru ba:?ak da yedi kıtlık sene
sine alamettir. Yani yedi bol
luk senesinden sonra tam yedi 
yıl devam edecek bir kıtlık dev
resi başlayacaktır. 

!şte bolluk senelerinden art
tırarak muhafaza edeceğiniz 
mahsul, bu yedi kıtlık senesin -
de imdadınıza yetişecektir. Ted
birli davrarmayı ihmal ederse
niz açlıktan kırılırsınız. Şimdi
den bütün şehirlerde zah"re am
barları kurmağa başl~mahsıruz. 
Ekilmedik bir karış toprak bı
rakmamaya mecbursunuz. Ne 
kadar bol zahire arttıra.bilir~e
niz, ileride, o . nisbette f azla 
kazanırsınız. Kıtlık, yalnız Mı· 
sıra inhisar etmiyecektir. Diğer 
memleketlerde de ayni ~iddcUe 
kendini göı:ıterecektir. Bundan 
<lolayı, eo.ncbi ŞDhirlerden ge
lenlerle zahire satıp c;ok pare 
kazanmak imkanını elde edecek-
siniz. Eğer söylediklerime, 
daha doğrusu A 1 1 a h ı u 
bana söy"bttiklel'ine inanmayıp 
teı.lbirde kusur ederseniz müthiş 
ac;lık felaketinden yakanızı kur
taramazsınız. 

Firavun ile adamları, Yıısu
fun sözlerini ciddi bir alaka l lı:ı 
dinliyorlardı. Hazrctı Yusuf, 
hakikateıı doğnı söylüyor Ye 
mantıki konw~uyordtı. Bu rü
y a , ancak bu suretle tabir olu
uı.bilirdi. naııka türlü tevil cdi

lemcz<li. Hüyanıu kcndisinrle dl! 
tal>irındc de tam bir kat'iyet 
vardı. 

rin bir vukuf ile tabir efJ 
ıkıtlık seneleri için lazım t 
tedbirleri almamızı tavsiye 
Yusuf, bu andan itibaren ~ 
tıizi.n fmtlridir! Onu bütilJl 
sır diyarı ve Mısır halkı ~ 
ne melik nasbediyoruın ! 
sadece tahtım.da otura~ 
Tekmil idareyi Yl.12ufun lı>
sine veriyorum! Yeni m~ 
nizi seJ.aınla.~n, ve her US'. 
i18.n edin! işte ıkendisine ~ 
rümü teslim ediyorum!. 

Devlet adanılan, bu- ani 
rar Ü7..erine şaşırdılar. Fa~ 
radan çok geçmeden üzer' 
deki şaşkınlığı atıp yeni Jr• 
leri.ni sürekli bir alkış tuf 
tuttular. O zaman tam otuı 
şında bulunan Hazreti 'lıl
ellerini hava.ya kaldırdı. l1 
çocuk iken gördüğü rii: 
tahakkuk ettiren Allaha 
retti. 

Laki.n Hazreti ,Yusuf, b r 
hetten mULcı•ssirdi. Kend 
yıllarca velinimetlik eden f 
farın eHnden Mısır hazine 
nin anahtarlarını almağa J1l 
bur<lu. Çünkü Pot!far, de 
vazifesinden ayrılrr.ak zarıt 
tinde idi. Firav:.;.ndan sonfll 
büyük devlet aclanıı kim i.sf 
zinelcr ona emanet edilirdi. :ı 
di en yüksek mevkii YusJP 
gal edecekti. Potifar, aP 
ikinci derecede ıbir devlet ad 
olacak ve Yusufun emri s.I 
da çalışacaktı. Ona amirli1' 
mek Yusufa pek ağır gelif 
du. 

Nitekim Potifar, oturd 
yerden kalktı. Koynundal'l 
altın anahtar çıkarıp Firıı' 
uzattı. Firavun, ayni anab 
hazinınun gözü önünde 11 

fa teslim etti: 
- Bu, dedj, içinde Mısır 

zinelcrinin anahtarları bJfill 
len dairenin anahtarıdır. v 
dan sonra sende lmlıne.sJ 
eder. 

Hazreti Ytt:$uf, yüreği 
laya sızlaya anahtarı aldı. 
tif arın yüzünü görmemel< 
başını önüne eğdi. Halbultl 
tifar hiç de mahzun ve ~.t 
e~sir d~ildi. Biüi.kis YUS~ 
bırdenbıre en yüks k ~ 
ulaştığını gördüğ·ünden d 
memnun olmuştu. !ftihar ' 
yordu. Çünkü onu, yedi 
suçsuz olc:.rak . zında~da ya.~ 
masına ragmen, kendisi yetw. 
mişti. Hem de Potifar, bt! 
mes'uliyetli işten artık bı-k~ 
t.ı. Geri kalan ömrünü s3 
yına kapanarak. ve her an 
sı Züleyha ile ba~ başa kal 
geçirmek istiyordu. Hiç bir' 
ye ihtiv-acı yoıktu. Göz k~ 
tırıcı bir servete malikti. ~ 
Azizi bulunduğu mi.idJet .,J 
fında kimsenin kalbini kırfll 
ğı, burnunu kanatmadığı 
herkes tarafından seviUyııt 
hiirnıet görüyordu. 

Bu sevgi ve saygının ön1 
nün sonuna ka.dar ayni g.ağl 
lıkla devam edeceğine dL' 
mimli. Yeni bir vazife a.ııı: 
cihetine yanaşmadı. Altın aı 
tn rı teslim ettikten sonra f. 
vundan kendisine yeni bir '' 
f e verilmemesini rica etti. ~ 
vun, ricasını kabul ederek ~ 
serbest olduihuıu bildirdi. ~ 
reli Y ma.ıf, lıu istifadan bill 
sn. memnun oldu ve derin bir 
fes aldı . 

* Potifor, devlet islerinden 
ve etek çekerek asfıde bir 
yn.t yasamağa başlamış; ne 
zık ki aradan r,ok gcçmrdcıl 
dünyasını tla değiştiı :nıi!'iti.O 
da Yusuf seyab rl ta bulutl 
yor<lu. Unın milddc-t dolaş 
el :ı;er ~chirlcrde ir:ı p e<len t~ 
lalı kuracak, lazıııı gelen t 
birleri a lac"lktı. 

Bıı al'ada uğ-rarlıfiı lırr ~ 
halkına L,11 1uk ) rında 
sıl ça.lışac" klaımı . k t lık \ 1 

için nasıl ha~ rl:ın ıkla! 
anlatmayı da ihı 111 "' i .'e 
ti. Çun.·ii bu <,;ok mıı ı."r 
h;ıy:ıti iş, ::ı.ncaJ- Uiti ın Ti ·ı 
kafa ve n.e~ıai b.t ligi ık ha:::. 
bilir li. 

Gu .... elkr ~iizeli Ziilcj'11'.l 

cası öl'ince h ·u., ı:; va.ııı . 
mVitı . Bir nıiiddrt 
matenı!ni tut:rmıq. s 
ttıln.•1 lıer ·rn gi' , 
uıu. u. A ı !\ Vu 
knyd ve şarıa tftb ' ıl ıa ı~ 
vehıHnh . tb t L 
Ziıl~yh, yı nıtra.p Firavun, icap eden tedbiri al

mağı:t. hemen ·karar vcrm ·,ti. 
Lakin bu haya ti ifjlc uğraşacak 
dürüst ve i~gü:1..aı· bir adama 
ihtiyacı vardı. Bu iş ise 1-Inz
reti Yusuf için bicilmiş kaftan-, 1 

dı. 

bac:ka bir ise y:lı'll ı) 
ha~.;:kaklı. l'i.in.~di sc•y, ı:· Lt a 
lunan Yu:mfıa konu ·mn.'.-:ın 
kf.n yol<t... f:.:ıyct Y ı u f s 
hn.tta blıluıımarn ı f ır 
bıılıın.::...ıydı, L:Jleyha, genf' 
rüscm·yet:ekli. Zir:ı, Ytı"' 
yüz üne bakmağa ha' Ju yo 
Omı ~n büyük fo alıı:;ı .. ·arı 

Firavun, hiç diişünmeden 
ayafta kalktı: 

- Ey benim vezirlerim, nazır
larnn ! diye bağırdı. Rüyamı de tı ( A ka."iı var) 


