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. .:Bu 
~lhed (') 
~~ san.t, ~t-ta ô. 

ltıış olma 
~iş olm r. Şi 
~let 'e hük erının 
tı.~ 2'eıni~ e veya apa-
~~k her tilrllı ve 
~f .... ttan 1l.dlde • e mün-
... ıran siJa:ıf meselelerle bu 
~ar uztr.ı meşgul oldukları 
'ruıa :?örülm i.iş blrşey değıldir. 
lce • kata her sınıfa mensup as
~ Şefler de iştirak ettiklen 
ı.tL bu ~oar uzun stir\iRüne 

lran mticı~nar.i Millh•e V~ldft ve İran ha,\•a kuvvetlen kumandanı 

Neftişah ve r.:~~ 
Kasrı Şirin 

1 
ı.~oılızlerın ırana 

zapto lundu hucumu her tarafta 
Rus orduları 4@ k i
lomet r e ilerlı2diler 1 

hayret uyandıroı --·---
İran ordusunuı muharabayi 
hudutta değıl gen,arde 
kabul edeceği anlaşıltyor 

Bir anlaşn1amaya 
varılabilecekmi? 

Şehinşah ingillz ve 
Sovyet büyUk elçile

rini· kabul ettiler 
· lran Başvekili 

Parlementoda 
izalıat ''erdi 

Londra, 26 ( 3.".) - Reutcr: 
İran Sehın • ıı Irandaki 'a

ziyct hakkında hıgiltere ve Sov 
yet hultümetleri nezdinde bir 
müdahalede bulunmuş ise de, 
bu müdahalenin mahiyeti henüz 
malum değıldir. 

Londranın salahiyetli mahfil-
1?rinden oğrenildiğinc göre, ln
giliz ve Sovyet biıvük elçileri 
dün sabah şafak sökerken İ
ran hanciye nazınna iki hüku
metin Alman beşinci koluna 
karşı harekete geçmek niyetin
de olduklarını bıldirdikten ve 
İngiliz ıle Sovyct kıtalarına ar
tı){ Hizum kalmadığı anda İn
giliz ve Sovyet hükumetleri ta
rafından çekılecekleri hususun
da temımıt verdikten soııra 
ŞehınRal . buyuk elçilerden bız
zat krnllisıni ziyaret etmeleri
ru ıster.ıı .. tir. Büyük elçi diin 
sabah sru tlO da Şehin.'?ahla gö 
rüşmiı~ler ve bu konuşmayı mü
zakereler takip etmiştir. GC -

(Sonu sayfa 3 ıUtun 4 de.) 

hıbriliz ve Hind lotala.nnan ih~ edildikkrl " Bender Şanur,, 
mevkiini l!'ÖBtBir harita 

(Bu me\lkj Mavtr" t n demir yolunun başlangıcJ olduau gıbı lran 
petrol mıntakasının da yakınınındadrr.) 

Suat Davazın ölü· 
mü münasebetile 

Reisicumhurumuzta 
Sehinsah arasında 

telgraflar teati olundu 
JJ!illi Şef Macar 
Kralı nailıinitie 

tebri h 1::lliler 
Ankara, ~ (ela . ) - T. hran 

bi.ıyiik eiçiıniz Sı a d D , azın 
irtihali dolayısiyle Ala Hu rC'ti 
Şehinşahı lran Rıza P evi 
tarafından gönder ilmig t. ıye 
telgrafına Reisicümhur İ.Jl'let 
lnonü teşekkürlerıni hılmuka -
bele telgrafla bildirmislerdir. 

Baş,·ekil ,.e Harici~·e Ve1':ili.mi7.e 
gönderilt ıı t.e1~rafiar 

Anka ra. 26 (a.a.) - Büyük 
el<.;i .Juad Davazın vefatı dola
yı ~yle Iran başveziri ekselans 
.Man. ur tarafından Başvekil 
Rcf k Saydama ve Hariciye Ve
z"ı vckıli Amiri tarafından Ha
r iriyc Vekili Şükrü S'!raçoğlu -
na giimıerilen taziyet telgı:afla
rma Başvekilimiz ve Hanciye 
Vekilimiz tarafından teşekkür 
tclrraflariyle m~abele edil -
mı!:tir. 

Macar milli ha~ nı.mı 
müıta8t'betil'le 

Ankara, 26 (a.a.) - Macar• 
( Sonu U)'fa 3 ı ltun 6 da) 

~111lırsa c• .1 esaslı meselelere 
~ edildibi, bütün ıhtımalle
.j.1f gözden geçirildtgi ı.re mü
~ kararlar venldi~1 anla.,~lır. 
'İııgiltere ile Amerika arasın

'U8ulü dairesinde akdedilmış 
bir miiAhedenarne, misak 

yok. Fakat bunların 
en daha kıymeth ve da

İngilizler Jraktan da 
harekete uectiler En doğru haı·e

ket de budur 

,-
26. Ag"' ustos ıAL MAN - Rus ı ı ALMAN - R us ı 

HA~~· -=-=--ı I L__ HARBi -' Simla, 26 (a.a .) - Reutcr: 

~h bir bağ ''ar: Lisan 
hi~~~ ve menfaat birliği. Lisa..'1 
-L~ oruarın tefek kur 'e mu
~dek1 derin karabe

B ttrad .. neşredilen :re:5mi teb
liğ, ezcUmle diyor ki : 

Nefti~:;;!: f"'ll'Ol t.etsisatı ve 
küçük it..a~;J'JU kw.bal!JI, .r.iddf 
mukav~ ~·l.aru•dua •t 

(a.. ..... ~ _.. 1 dl_, 6 t\et 

k!f!z~~:~r~~':~!~: • I Berlin bıdıriyor Mosk ova bi ldiriyor 

:~~! .. :~.::=Harp mal~lleri tarafın- Lugaveyeni Kıtalarım ız ilidir. Dtinyanın be.~ kıta
yılmış ve en ehemmiyet
larda yerle:!}miş olan bu 

ft ln~liz cemaati hcP aynı 
da~. ~ünüyor._ hep ayni tarz 

~an merastmle kutland ı .. .. , 

· "lllllleQivor. Bu vahdet ve 
~ltl'tk kuVvelterin en bi.ıyüğu -
hu&~l eder. Bundan başka 
;~k tehlike kar.,ısında 
arbklannın en esaslı noktala
~d~uı tehdide maruz kaldık
llilflIU ke.r~tmeleri çok kuvveUı 
"1enfaat rabıtaları da vücooe 
~irıniştir. Binaenaleyh Jn
b z ve Amerikan milletleri 
~rlbı tam mi.nasiyle milttef ık 
tı lkki ohmabilirler. Bu iki 

·'t'-1eket~ tok~ Ve le iylc aüttin 

Ankara, 26 (a.a.) - 26 A
ğustos gününü ayni zamanda 
kendi günleri olarak kabul et
miş bulwıan ordu harp malulleri 
bugün Ulus meydanında Ata
türk anıtı önünde yaptıkları te-

rinin yayılması üzerine Kahire- ıahlirat ile eşsiz bir zaferle ne
ticelenen büyük taarruzun baş- Mühim mlktar~a u d i " b • 

de büyük bir heyecan hüküm Jadığı ilk günü kutlamışlardır. u •• ara en zar.- , ,,. 
sUrmüştür. Merasını şehrimıztI-: b\l!u.n- esiralındı ve malze dÜMman deniz a'ıı-

Kraı Faruk'un kız kardeşi, makta olan harp mahıllen ıle .... V 
İran veliahdi ile evlidir. Fakat başta bando olduğu halde bir me igtlnBDl olundu Si bal11·1/d1 
İran ile Mısır arasında hiç bir kıta asker iştirak eylemiş, harp 1 B 1. 26 ( D N B · k 26 ( ) ku''lt" .. sebet' kt z· ak d · · . J.: k er ın, a.a. - . . . nın Mos ova, a.a. - P'in ur muna ı yo ur. ıra, a emısı, meV'fti ve mer ez ! b'ld"rd" ~ · .. Al k ta ed'I s bl 
'birbirjne zıd Müslüman mezhe- komutanlıkları mümessilleri 1 1 ıgıne gore, man ı - gece neşr ı en ovyet te ı'>: 

be''rıaklaı~ · kler \er \her edecekler v~ 
•inı:aber mu olmak çare-
\._· l aray . Amerıka 
~'!lte g-i : Amerikan ef-

bine tabidirlttr Ve din sahasında 1 hazır bulunmuşlardır. SoolU say fa 3 sutun 3 rle) ) 1 (Sonu sayfa 3 sutun 5 d e) 

birbirlerine siddetle muhalif bu İstiklil Marşını müteakip or-(~ ) 

~maktadırİar. , ...... , •• 
3 

'"'"" • do) 'L.J! AR p VA Zi y ET~ 

1

iranda yabanc lar Leningrad ve Odesanm müdafaası ~ :!!!J,,}:~iıı bir kısmı 
~ ~imif ! ~ıbi s<i?Jf'r 
-.~ıeu ~z dışını görmek 
~. inde. · cud bulırm§ ea t-
:.,. ifade eder. lngi-

erikalılar bir ma.ğ
·~kdirinde ba.şlanna ge-

k. neticeyi peki.la anlanuE?
elcle vererek büti.in kn

tleriyle mücadeleden baş-
ta , rtuluş yolu olmadığmı 

ruhlarının derinliğinde duy
~~lardır. Bu kitfidJr. Bundan 
-~i bir takını usul ve zevahir 
~E!8elesidir ki, işlerin başında 
""!lunan devlet adamlaı ı bu 
~rlukla.rın ih!ıtiılnden atlamak 
~olunu behemeilı -bulacaıklar
~· Bunun içindiıı ki Mister ı 
'"'ll\trf!hill, Abı_~kanın ne ~- :l'BD ~ l"UntMtl ve ze\·cesi 
lllan h&rıbe i~~iedeceği hak- --------~'""'"' ~o;nm-------
ltındaki suale "itimadının kuv- ne pek benzediğini, binaenale!·lı faydasını inkar etmeğe imkan 

1 
~etini ı?österir biİ: latife edasiyle bu sekiz maddeye istinaden :~a- yoktur. Zaten bu tedbir Alman-
011U n.Jn~ Dir, tek adam bilir de- pılabilecek bir sulhun da akim yanın da, İtalyanın da düşün
~ekıc ilft;ifa ediyor. Fakat her kalacağını sövlemişlerdir. Mis- dükleri ve ilan ettikleri tedbirin 
~de biz hiç olmazsa bir ada- ter Churchıll bu neşriyatın yan- 1 hemen hemen aynidir. Çünkü 
~ d.a bunu bildiğine inanı- lışlığını anlatmak için ken- 1 Avrupada yeni nizam kuru- ı 
·vruz di müşterek beyannameleriyle lunca sevk ve idareyi ele alacak 
'llİister Churchill, harbin deh- Wilson prensipleri arasında iki olan Almanya ile İtalya Avnı

Oetini ve Rus topraklarında oy- esaslı fark bulunduğunu bildi- pa sulhunu muhafaza vazifesi
~'l.nan facianın u.a.metini tasvir riyor. Roosevelt ile Chruchill ni kendileri deruhte edecekler 
e Qtkiye ederken i.deta bir 1 istikbalde bir daha harp yapı- ı ve A vrupaya bin senelik bir 
~ır ve san'atkir heyecam gö-s lamaması için de tedbirler itti- s ulh devresi temin eyleyecelt ~ 1 

,. . • • " Rus ordusunun bu ö lüm, dirim anların-
ki ve çok marakll ıf şaat sensı 1 . da herş~yi g~ze aldığını hadiseler 
· - ... .l ıspat edıyor; bınaenaleyh bu mır:L.ı a 

larda kanlı çarpışmalar beklenet .ıl..ır 
YAZAN: 1 

1 Emekli General Kemal /(oçer . 

Leningrad, asırlarca çarlara 
payitaht oldu. Leningrad, kızıl 
mezhebin kanlı tarihini yaşadı 
ve alemdannın adile şer •ilendi. 

- m ııww 

1 

Gönüllüleri 
ı 1 FIKRA 
1 Ekmek 

Yazan : Aka Gündüz 

O sebeble, yoldaşlar nazarında 
mukaddestır. 

Leniııg ad, l\:ronştad müstah 
(Sonu uyfa 2 sü t un 3 de) --

şekkill ediyor. Hepsi Sovyctleri 
kılıçtan geçirmek için kahra
manca can atıyorlar. İnsan şa
şı; r. Sebep ne? 9ovyetler bu 
memleketlerın h; 'f bid yle dtiş
m:ın dcğHdı. Aralannda en ufak 
bir vnzgcçti yoktu. Düşman 1-
ınıyan:ı. arkadan kılıç ceJ ır.ck 
ı Pden ? 

~~rniş, belagatin şahikasına haz edecek ~ ... ği:.dirler. Onlar lerdi. İngilizlerle AımerikaWar 
l1Ukseimiştir. Radyodaki beya- 1 daha ameli d. ··ranmak istiyor - da Almanya ile İtalya ve peyk-

1 
W~mıs euus Kıyafetinde 'W8MID11&8 Asil ..... •eüade 

llatın henüz tamamını görmeğe lar. Ham çıkarmakla suçlu !erinin silihlannı alarak Avru- ... ., .... 
lbuvııtfak olamadığımıza mü- gördükleri milletlerin panın sulhunu hür milletlerin,....,------------------ - ----]· 

Danimarka bir (y:ınlışbkla 
şehit) verdı, bir günde de işgal 
olundu. Holandanm kanalları 
yıkılmadı amma Amstcrdam 
şehıi yarını saatte kalmadı. Bel
çika dört gün sonra ~liın oldu. 
Fransa dört buçuk saatlik - öte
kiler tef eıTüattır - bir harpten 
ve altı haftallk fecl bir panik
ten sonra Vişiye ~kildi. Ru
manya, Yugoslavya, Macarya, 
Bulgarya neye uğradıklarını 
bilemediler . 

İdffik?; uğ-ruıı<la. mı ? N..! mü
nasebet . Eğer bu da'9a.da .:,.., 
lardı. vaktiyle Bcrlin;n ıtiko
r.ünizm dava~ma glrt.'rler ve bu 
giinkü har!>l bu şek~ sokmaz
lardı. B.: Gıırbi Avrupa - Sov -
yet harbi : lur, biterdi. Ne ka
dar ara§tıı~rsak nr~tı!"alım, 
bu gönüllü k•t.alaftıı 1d9ııl0Jiye, 
di}lloım.siye, ;1ttna ve 't>111r.a c.'a
;,·an~u ıt?Jk:u:l• h~ır h!.b y•·'~
bn tı:>;>ral&ta.'.l \ııtarı, eı • n 
mı'leti, :ntlkaddar ,....._. t an ıı 
mild.af-:n es~ hı~
ide "'"~r ~ fıed.M.tlrlı.k ..... 
cak'i~ 1ı,;;,,...,,, ~aJi. r,""ı-

t':ısiriz. Binaenaleyh tngifü. silahlarını ellerinden a ı mı ya silihlı iştirakiyle temin çaresini Bu adam Konsolos mu, yoksa casus mudur? 
~'tlJV .. kilinin Amerika dönüşü ve kendileri s i l i h başın- tatbik etmek kararını vermişler 

b~tirdiği ho.l;?rler hakkında tam da nöbet beklemeğe karar ver- demek oluyor. Bugün lnnda cereyan eden hidi8elerln ~ yal..-ın 
ır fikir Ctlmmeğe imkan gö- miş bulunuyorlar. Bundan baş- Gerek Almanyanın, gerek İn- Uuihte şiddetli bir ıaüfuz mücadelesi ile llıeniliııi g~. 

~eıni; .>ruz. ıı"aJr.at şimdiye ka- ka ticaretin normal tarzda ce- gilterenin düşündttkleri tedbi Bu lnüdlıdele Almaa gizli t.ıışlıflj.ta ile İngiliz .&ıtelllcetııs Servisi 

1 ~r neşredilen parçalar esaslı reyanına mani olan ahvali or- rin pek ciddi ve miieasir oldu- anuanda ve h8nm muhtelif mıaa.kalarmda ~· 
. r ıtaktanın tenvir edilmesine tadan kaldırmak ve milletlerin ğunda şüphe yoktur. Yalnız Bu hakiki maceralan, bütün tafsUi.Q ve merak ıgıcıkla.yaca 
•fayeo; etmektedir. muhtaç oldukları ham madde - bunun tatbik edilebilmesi için lçyüle.riyle : 
")aha evvel iki devlet adamı- leri kendilerine vermek emelin- tam ve kat'i bir P"alebeye ihtiyaç 

-.ı~ ,.,itiz madderlen ibaret bir dedirler. vardır ki, bu da uzlaşma sul- (Ob" .. U y • s hah da k i ] 
~~te .. ~ b ıyaruıame n şrettik- Bu gayelerden birincisi hak- hundan uzaklaŞDrak nihai za-ı ur oun anı a '' o llVPf sınız 
~' 1N11iımdur. Bazı mahf ' er kın®. nazari ve felsefi bakım- fere kadar kavgaya devam et- _ 1 ~- _ 

1'> ~terek beyannamenin ıl- dan bir çok şeyler söylenebilir. meğe lüaqn gösterir. • ..-'.. .- .-.-.-.-.-.- _ .-.. .-.-.-.~ ~~ 
lı JIHIO)ıur on dört maddesi- ·F~at ameli .bakımdan teeir ve Hüseyin Cahid YALÇIN ~n.ııu...<ı:.ı>..:,.ur~ 

Bütün bunlar h ... rbin cilvele
ridir. Ve her harp mutlakli bir 
gün biter. 

Görüyoruz k i bı ı ır.eml•'tkct
lerde Sovyetle e karçı harp 
ebnek üzere gönüllü kıtalal' ""' - = 5 

dı ki Q.fı 1i.Jlyo11.lıık orduları ~ 
bır asKe1 .ı.:ıı.:ıet ?__. r btıın 

C:•• ._,. a ~ 2 d•) 

., .. ,.: c:ı a wu..ıc:ı; 



Beynclnıilel ş:Yrle~ 'di -120 sen lik ömrün tnl•sinıi -
'di'ııin kasideleri - Nesirde göstcrcUği lıurilm - (Gülistan)· 

m ·· film - Talilid edllmiyen bir eser - :Molla Ofuni ile Sa.'di· 
ııhı arnsı.ndald fark - Giilistnn 'o Balıa.ristan - BUyük fi:Ü· 

tı. n uft.aki mertebesi - (Güllst:ın) nasıl l'RZlldı ? -
'di Jn i~ doktrihl&i. 

1 Yazan : R. C. u. ı 
r erlerini f rs lısanile yazan 

be,, Jmilel Türk şaırlerinden 
öD:ı - Ho.yyam hakkında bun
dan ir l çay evvel muhterem 
mı. bb m \ a Nfı ile tatlı bir 
rıül.. ız olmu tu. Bu gü
z~ ı :lı a .a ya II yyam'ın mil ı 
liyeL · b yet verdi. Ben H. y
yan't • dt:\:lanu Celalcddini 
Rll4 ı, bn • ı - Sma gıbi c erle
rinı la r:. a yazan bir Türk şaıri 
olduğunu iddia etmiştim. Bu
giinkiı nıak l n le yine beynel
mil l aı k şairlerinin en büyük
ler ndt.n bıri olan Şeyh Sa'diden 
bahse c ~m: 

Sa'di sark memleketleri dini 
sıyasetle idare edi'dil\leri bir 
aarua feyizli k .medeniyeti
nin yet"ştirdiği büyük adam
Jardan biridir. Sa'diniıı milliye
ti- hususund3. Ömer Hayyam gi
bı bir münaka a açmıyorum. 
Fakat mahlas olarak aldığı is
min, 1randa saltanat süren Ata
beklerden Sa'd • ibn Zengiye 
ait olduğu clitşünülürse bü~ük 
şairin Türk kUltürü ile yetişmiş 
olduğıınu kııbul etmek zarure· 
tindeyiz. Milliyet meselesinde 

• kUltürün tesiri inkar edilenıez. 
Nitekim haçlıları inhiza.mdan 
ınhizama uğratan ve şarkın yü
zünü ak eden Salflhaddin - i · 
l!:yyubif1e yine Türk sultanla ~ 
ı mdan Haleb Atabeki Nured -
uinin yetiştirmesidir. 

Biz Türkler, bi.ıyilk adamla
rımızı daima dini siyasetlere fe
da et.mi izdir. Onları kafı dere
cede bcnimscmediğimız ıeJn 
Avrupalılar Belhde doğan ve 
Konyada rihlet eden Mevlana 
Cclfileddini Rumiyi İranlı ve 
İbn - i - Sinayı da Arap olarak 
gösterirler. 

Sa'di ayarında bir şair her 
hangi bir memlekette bulunsa o 
memleket onun namını derhal 
kendi kütüğüne kaydetmekte 
tereddüd etmez. Biz bunda bü
yük bir mübalatsızlık gösteririz 
ve asıl ismi füşerefcddin olan 
Sn'din"n bir Türk hükümdarına 
olan bu kuvvetli intisabına e
hemmiyet vermeyiz. 

1lmi tetkikntta bulunanlar 
Iranın birincı derecede şairle
rinden hahsettikleri zaman Fcr
dosiyi lıamafiiyyatdn, Enveriyi 
kasidede, Sa'dıyi de gazelde en 
büyük şair addederler, hattü 
gazelde onu şairlerin sultanı 
addedilen Hafız Şiraziye bile 
tercih edenler vardır. 

Sa'dinin şiirdeki şahsiyeti 
yalnız bundan ibaı et dej;ıldir. 
Büyük şairin bir de içtimai hü
viyeti vardır ki daha garp ''mc· 
deniyet. mefhwmınun ne oldu
ğundan haberi ) okken Sadi a
sırlara h & kını olacak doktrin • 
lerini vazetmiş bulunuyordu. 

Büyük dühinin doğduğu ta
rih. mtivcrıfülerce knt'i olarak 
tesbit cülm1;mıştir, vetnt tarihi 
de öyledır. Doğum ve ölüm se
nelerine çok dikkat eden garb
hlar takrib n Sa'dinin 1181: se
nesinde doğup 1291 de öldüğü
nü, şark edC'biynt tarihleri de 
~a'dinın Hıcri tarihle 606 sene
sinde doğduğu ve 6!»1 de öldü
ğıintl kaydede,.ler. Bu suretle 
g.l lılara göre ir 107 yn ~ın
rla, arkhlara göre de 88 yaşın
da olmuştür. 

rr.- r bir riv )'ete göre Sa'di 
1~48 d dofrmuı:;, 1~57 de ( Buş. 
tan) ı yazmış 1258 ele ( G ülis -
tnn) ı ya?.mış ve 1292 de \efat 
etmiştir. Bu itibarla Sa'di 120 
ya ına kadar )aşamıştır. Hatta 
Sa'dın n taksimi kolay olan bu 
uzun ömrUn kırk se11esini t:ıh-

'VVVVVV'V'VVVVVVVVV'VVVVVVV.. 

ABONE BEDELi 

SENELiK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

T~rklıe Ecneıbl 

1400 Kr~. 2700 Krı. 
750 » 1450 • 
400 • 800 • 
150 > soo ll 

TAKViM 
H11.IR 114 GÜN '239 AY 8 

1360 27 1357 

Şaban AGUSIOS lğusuto 
4 1941 14 

GUneı 

10.30 
5.22 

A pM 

1 o 
18.51 

Çarşamba 
Öğlo ikindi 

5.24 9.08 
12.15 15.59 
Yatısı lmıak 

Ezan7 
Vasatı 

1.37 
..:.0.80 

8.42 Ezanr 
3.34 Va ti 

sile kırk senesini seyahate, kırk 
senesini de eserlerini yazmağa 
tahsis eylediğini söylerler. 

Sa'dinin yalnız gazel vadisin
de yük ek bir a.ir olduğunu 
kabul etmek doğru değildir. ı 
Sa'di kasid d0 , mesnevide ve 
bilhassa nesirde biiyük üstad
dır. Yalnız kasidelerinde met
hcttiklerini hayal genişliğine 
dayanarak akıldan hariç sözler
le g,ök yüzüne çıkarmaz. Met
hinde bulunduğu hUkümdarlara 
adalet tavsiye eder.. En ziyade 
sevdiği Sa'd ibn Zcngiye yazdı
ğı kasidelerinden birinde şöyle 
söyler: 

'Nam - ı . t Hm ger bimand ez 
ademi 

Bih k"i zo mand seray - " - zer 
nigar 

Ba bedan l>ed ~ il ba nilron 
Niku 

Cay - t - gül, gill ~.il cay - ı -
1uır, 1ıar 

Pad~~ı ra 001ıli guyeııd ü 
1ncdh 

Me.n düayı nıilcünem de'T'lJiş var 

dnsanın iyi nam bırakması, 
altın tasvirli saray bırakmasın
dan hayırlıdır. Fena.lara fena 
ol,iyılere karşı iyilik et. Gül 
yerinde gül, diken yerinde di
ken ol. Padişahları heı kes met
hüsena eder: ben onlara dervi
şane dun ederim.) 

Sa'di, açıktan açığa adeta 
"benden kasidelerimde methü
sena beklemeyin,, diyor. Hele 
yine kasidelerinden birinde: 

M e zen bcr ser - i - natüı:an 
dest - i - zor 

Ki ru.zi be paycş der ü/ ti çil 
mur. 

(Acizin başına ımliim elini 
vurma. Çünkü bir gün karınca ı 
gıbi onun a)'a.gına düşersin.) 

Sözü methusenadan ziyade 
bir tehdid değıl midir? 

Sa'dmin ismini almak sureti
le muhabbetle intisnb eylediği 
Türk hükümdarı da şairin de
rin hürmet ve merbutiyctine 
hak kaza.nan büyUk bir adam 
olduğunu kendisine kaside tar
zında edilen nasihatleri kabul 
eylemes le isbat etmiştir. "Bana 
akıl hoca.lığı edecek sen mi kal
dın?,, itabile büyük şairi zin -
dana g&tdermeıniş, bilakis ken 
disine ın'am ve ihsanda bulun· 
mu~tur. 
SU!i, nesirde de harikalar gös 

t •rmiştir. (Gülistan) daki üs
lubu o kadar sade, o kadar ve
cizdir ki okuyana ağızda yava.5 
yavaş eriyen bir şeker zevki 
verir. 

(Sehli mümteni) olduğunda 
şüphe olmayan bu eseri Sa'di 
kemal devresinde ve pek kısa 
bir müddet zarfında Gülistan
daki bu <meh l kolaylıt;rı), tak
lid etmek istiyenlerin hiç birisi 
muvaffak olmnmıştır. H tt.a 
buna nazire olarak (Baharis
tan) adlı bı,r eser yazan Molla 
Cnmi gıbi bir şair; 

Be-rk - i - dirahtcin - i - scb:: der 
'IW..."'(tr - i - 1 U.şiıuir 

Her vamJ;i dcftcrist ma'rif< t - i 
- g rdi9cir 

(Bir akilin nazarında ağaçla
rın yeşil yapraklarının her biri 
".Maı ı etullah., ı gösteren bir 
defterdir.) beytine. ı 

Katra - i - ma - i - der sade/ - i 
Katra - i - ma - i - ., rn · der 

sedef - i - hnr 11igciı' 
Durr - ü - gıran maye .yiid kud

ret - i - pervordigcir 

bcytile mukabele ediyor. 
Elfaz ve bıraz da fikir itiba

rile Sa'diye tamamen nazire o
larak yazılan bu beytte Molla 
Cami büyük şairin bilhassa ta
savvufta ".Marifetullah,, ın ta
biat kitabından okunmak mer
tebesine yükseldiğini anlata· 
mamıştır. Zira Sa'dinin en bü
yük hususiyeti tasavvufta vasıl 
olduğu 'felsefi yüksek mertebe
dir. 

Gülistanın b inci babında 
"aşk ve genelik,, başlığı albnda 
yazdığı hikayelerde teklif ve 
tekclliif den fıznde olanlar ·var -
dır. <Nefsi emare) yi bütün 
açıklığile orta.ya koyan bu rea
list fıkraların şehvetle, behimi
yetlc alakası olduğunu zannet
mek doğnı değildir. 

Sa'di Gülistanı ne suretle yaz 
dıf.ını öyle anlatıyor· 

"O ge el Uarla b r balı e
de eğlendik. Bulunduğumuz yerı 
gönül acıcı hoş bir yerdi. Yere 
balnl bıllur druıcleri saçılmış 
gbk yüzüne b kılsa zühre yıldı-

YENi 

==SPOR:== 
iStesine 

Lik maçları yeni il~ veler ı 
Ankara, 26 (Hususi) _ 14 Eylülde yapılacak olan fut 

Töv ekar do an
dırıcı ahmnt Sa-
• • • 
mın mu a 1 

bol sezonunu açma merasimini 
Vekiller Heyeti karariyle mua-ı mütcakio 21 eylül pazar günti 
mele vergisi hüktimlerine tevfi- 1941 _ 942 lik maçlarının ilk Ş f.. l --<>
:kan iptidai maddeler tenzilat haftasına girilecektir. Klüp o or er ce iyeti .. 

'CJ)ünya loz ve etk k tlniver
sitelilcri,, adiyle kurduğu mev
lıum, mecmuaya ~uya istih
dam ettiği 6 kişiden d pozito 
parJ..Si namiyle 50 s r lira 
dolandıran m hur d l clıncı 
:Mahmut Saim Altınd '"• dün 
kefaleten tahliye olunmu:':'tur. 

listesine kundura cilası, sun'i murahhaslarının bölge bina- ni 
ıamk, ta.bil zamk, mürekkep ve smda otplanara.k. yaptıklnrı fi- ma 

.. e 
mpirtolu deri de ithal edilmiştir. kistüre göre 21 eylülde 'knr8ı- az geliyorm 
Bunların yüzde tenzilut nis- 1"... ak ta.kıml ... ,,.1Yll 
betleri sırasiyle 50 - 69 • 40 - hlt~clilmiştir: a.r §U 9<= de tcs-
49 - 41 olarak kabul edilmi~. Galatasaray _ Taksim genç.-

iYeni bir karar Jik, Fenerbnhçe - Kasımpaşa:, 
Ankara, 26 (Hususi) - Beykoz - Süleymaniye, Beşik -

'Yeni bir kararname ile İsviçre- taş _ Bevoğluspor, Vefa _ fs. 
de mukim hakiki ve hiıkmi şa- t b ıs 
hıslarla Jı;viçre tabıivetinde an u ~por • • 
bulunan hakiki ve hUkmf şahıs- İSİfl/ef yaı·ışz 
!arın Türldycdeki her nevi ti- 30 Ağustosta Ankarada ya _ 
cari ve gayri ticari nlacaklariylc pılaca.Tc olnn 100 kilometrelik 
menkul kıymetlerinin istimali 
ve nakli Maliye Vekaletinin mü- 'bisiklet varışınfla lstanbulu 
saadesine tabi tutulmuştur. temsil edecek Havri, Haıma, 

ı··--~• 1 Niyazi, Halitten mürekkep ekip wu..aru;.e ver!ııi inMn i.stisım. b .. .. Ank h 
edilen madde! r nerşem e ~u araya a.re-

Ankara, 26 (Hususi) - ~et edecektir. 
Maliye V ekftletince alfıkadarla- -
ra gümrük tarifesinin 424 ve -!-~~;,o:.,,o~~!;;;:;;;~~~~~~!a 
56 ve 666 - 1 numaralanna gi- J 
ren eşyayı imal eden müessese- • 
lerin muamele vergisinden istis- .... ~~~;.,!:"',.....~....,.~~~;;;;;;;;ı~~ 
nası hakkında uzun bir taroinı * Bir lhtlkAr h5diacal - Fiyat 
yapılmıştır. Mtiraknbt- burosu ınC'lllurlnn, Unkn· 

Harç pn.r.ala:rı ' rgi~ tabi panında Tekirdııg ıskclcsındc Mclı-
Ankar.a, 26 (Hususi) - met Emın adında bir kömürcüyü 

Adliye Vekfıletince yapılan bir suç üstünde yukalıımışlıırdır. Bu kö
tamimde harç tarife kanwmnun mürciı, perakende kilosunu 5,5 ku-
98 inci maddesi mucibince veri- ruc:a satııcıı:ı kömüriı 6 kuruş ıo 
len paraların vergiye tabi ol- paradan sntmı tır. Mumaileyh, ihti-
ması bildirilmiştir. kur suçu lle adliyeye vcrllmlatir. 

(BCU} tarafı l inci smıfada > • 
kem kıyı üssile, kızıl ordu ve 
donanmanın en önemli bir des -
teğiclir. .I<'inlandiya körfezine, 
buz denizine merkezi bağlayan 
şebekeler oradan geçer. Bütün 
şebeke oraya kavuşur. 

Leningradın sukutile deniz-! 
den ve donanmadan el çekmek 
gerekir ve binbir f edakfı.rlıkln. 
kurulan kıyı üslerine mürctte
batıle beraber veda etmek :za -
ruri olur. 

Alman ordusu için Leııingra
dın, neye mal olursa olsun, dü
şürülmesi matlup mudur? .Müs- 1 

tahkem bir şehrin zaptı için 
büyük kuvvetlerin ısrafı doğr.u 
mudur? Harp mantı kında his -
siyattn yeri yoktur. Alınan or
dusunun hedefi bir k~ç defa da 
.a.rzedlldiöi gibi, Rus ordusudur. 
Finlfı.ndiya kıyılarında hakimi
yet temini sayesinde Alman or
dusu, Rus donaımıasını feci a-

e:aa:aa 

zı top kandil olmuş da asılmış 
sanılırdı. Sabah olunca gitmeğe 
karar verd;k. Baktım ki dostum 
eteğini gül, .reyhan, sünbül ile 
doldurmuş ... Dostumn: 

- Bilirsin ki gilliln ömrü az 
olur dedim. Ben GUlistan adlı 
bir e er yazayım ki okuyanların 
gözleri nurlansın, içleri açılsın. 
Son bahar rüzgarlan onun yap
rıaklarını dükemesin, dünyanın 
devri onun bahannı hazana çe
virmesin! 

81
1 

kıbctlere uğratabilir ve deni.7.de 
serbesti kazanarak ikmal işini I 
kolaylaştırır. 

Bununla beraber, bu or-
dunun bir ikinci Verdun hayatı ı 
yaşamak istcmiyeceği de mey
dandadır. 

Voroşilof, Leningrad müda -
faasının son kan damlasını da 
akıbnaya değeri olduğunu ih -
tar ediyor. Belki bu şehrin aııa 
ordu ile de irtibatı kesilir, uzun 
müddetli bir muhasara Peters -
burg kaleleri mürettebatını ve 
sükkanını acıklı b"r duruma 
düşürür. Fakat. nyl ren, hatta 
yıllarca mahsur kalan şehirler 
görülmemiş de değiltlir. Madrid, 
bu lmhramnnlıfrın bir 5.bidesi
dir ki kuvvetini ayni menbadan 
alıyordu, müstahkem de de•;ıl -
di.. o 

Leninr,raddn, müdafaayı ba
şarnıak üzere yetcsi kuvvet bı
rakılarak, ka.t'i lltzum karşı -
sında ordular gn.ıpurıun cephe
nin yanını koruyacak bir tertip 
alması çok muhtemeldir. Bu 
halde Alman ordusunun da mu
hasara ıçin yetesi bir kuvvet 
teı ketmesi de varttir. 

Vorosilof, memleketinin ta -
rihinde mühim bir mevki tutan 
bir basbuf;dur. Bu fevkalade 
zamanlarda ona çok nazik 'bir 
ödev verilmiştir. Rus ordusu
nun bu ölüm dirim anlarında 
her şeyi .r.özc aldığını hadise
ler de isbat ediyor. fünacnaleylı 
bu mıntnkad::ı c k lnnh ve PÜ

Şoförler Cemiyeti, Belediye
ye müracaat ederek kame u
sulüyle §Oförlere tevzi edilen 
!benzinlerin ihtiyaca. gayri l:U.fi I 
olduğunu söylemiştir. Beledi
ye Şoförler Cemiyetinin bu mıl
racaa.tını ehemmiyetle nazarı 

itibara alarak tahkikata ba la· 
mıştır. Bugün belediye tktısat 
.Müdürlüğünde bir toplantı ya
pılarak vaziyet tedk.ik oluna -
calrtır. 

Diğer tarafntn belediye dai· 
relerindeki benzin sarfiyatında 
fızami derecede tarifeye ria) et 
olunması kararlaştırılmıştır. 

15 motörlü vasıta scf erden c e- ' 
kilerek yerlerine atlı arabalar 
ikame olunmuştur. 

lUotörlü deniz vasıtalanruı 
benzin 

Mofürlü deniz nakliye vası -
talanna verilen benzın ve mazut 
da karneye tabi tutulması ka -
rarlaştınlmıştır. Bunun için bu 
gibi vesaiti nakliye sahipleri, li
man reisliğindeki fen heyetine 
müracaat ederek istihkaklarmı 

tesbit ettireceklerdir. Müraooat
lar, dün başlamıştır, yarın bite
cektir. Bu gibi nakil vasıtaları
na karne ile benzin, !stanbul 
iaşe müdürlüğü taı·afından tev
zi edilecektir. 

el v.e ·nemam
lar zam is.ı e i er 
İstanbul Otelciler Cemiyeti 

belediyeye müracaat ederek o-
tel. fiya~arın~ zam y~pılmnsı- ı 
nı ıstcmışlerdır. Belediye vazi
yeti tedkik etmektedir. Bugün 
öğleden sonra belediye ikiısad 
müdürlüğünde bu hususta bir 
toJ)lantı yapılacaktır. Toplantı
ya otelciler cemiyeti reL .. i de iş-
tirak edecektir. 

1 

Diğer taraftan sinema sahip
leri de bu tarzda bir müracaat 
yapmışlardır. 

Belediye sinema sahiplerinin 
müracaatlarını şayanı kabul 
görnıiyerek reddetmif,tir. 

Artık tövbekar oldu - nu g"a
zetelerle ilan eden bıkalı as
liye ceza mahkemesinde dün dı.'
vam edilen duruşmasında de
miştir ki: 

- Bunlar -er d 
larmı zannett l 
dn paralarını 
Çapadaki · mı s 
rını verırdim . 

Neticede uhak 
ı ilnı&oi icin lı. ..a 
rakılnu tır. 

a 
Fiyat mürak be büro:: una, 

dün de halk taraf dnn 7 ihti
kar ihbarı yapılım r. 

Bu arada, ad~daki b'\vı alh
rın muhtelif rıda madde e•ıni 
pek yülnek fiyat! rl ~c.ıtt ~~ 
ihbm cdilmistir. İlk obrak dün 
Heybcliadada muhtelif bal~kul
larda kontroller yapılmıs •c ba~ 
bakk&.lların fasuly.:, pirine; ?~Y
tin ve gazyağı, n.rp..ı. ve sabunu 
yüksek fiyatlarla sa.ttıklan gö
rülerek haklarında znbıtlar tu
tulmuştur. 

. .Mehmet Emin adında bir kö
m ürcü, Unlm )anında Tckirdng 
iskelesine getirttigi bir mavna 
mangal kümürünü 5.5 kuruş 
yerine daha fazlaya satım~. 
yalcalnnara.k aslive ikinci ceza 
mahkemesine verilmiştir. 

Mehmet Emin, <:!ün sorgusu 
sommda tevkif olun.uuştur. ---

Bir çocuk tramvay 
altında öldü 

lfadıkövünde, Yddcğirmenin
de Rasimpaşa sokağında 106 
numarada oturan Dcmiryollun 
idaresi makinistterinden biri -
sinin 6 yaşındaki kızı A'"' la duıı 
nkş3m Haydarp:ışu ününde 
yanrruıhta alan motöre bakar -
ken bir tramvayın altında kd
mış, pan;alnıınu. tır. 

Çocıik, ha gın bir halde kııl
dırıldığı H.-.ydurpu;::ıa Nümune 
hnstahanesinU."' biraz oı a ul
ınU tür. Vak'aya Kadıltt"y müd 
tı.-.iuımımiliği el WJ. mu:, vat -
mnnm bir kabahati görülme -
di~inden serbest bırakılmıştır. 

dır. 

Be çi kar ayedd zi giil tabal-.."ı 
Ez giUistaıı - ı . '7116n bibü.r 

va rakı 
Gill hf•mfo petıçmz - ii - şeş 

başcd 
Vin GU.listan hemişc hoş baş6d, 

rel:li çarpışmııla: · ' kliyebiliriz . . i6l .... _ 

(Gülden yapılmış bir demet 
senin ne ı ınc yarar? Benim 
Güli tanımdan bir yapı nk nJ. 
Gülün uncnk bes altı günlük 
bir ömriı vurclır. Bu Gülistan 
herd m tazedir.) 

Gül faslı bıtmed"n, dallarda 
gilllcr gülerken "GUlistan,, ı 
bitirdım. 

••• 
Sa.'dınin Oillistanını böyle a

sırlardan beri ebedi bir bahıır 
içinde yaşat.an ondaki hikemiy
yat ve ictimai doktrinlerin sağ
lamlığıdır. Sa'dide insaniyet 
hissi o kadar kuvvetlidır ki bu
uu ha~atta ugradıgı hnksız mu
sibetler bile sarsmamıştır. Bir 
gün Şamda bu,lundurru sırada 
dostlar.mdan melal getirerek 
başını alıp Kudüs cöllerine düş
mUş ve (Ehli &lib) e esir düş
müş. Frenkler şairi alıp T-rab
lusa götürmüşler ve bir takım 
yahudilerle beraber siper kaz -
dırmışlar. Kendisine iyi muame 
le etmediklerine de şüphe yok
tur. Bu vak'ayı eserinde yazan 
Sa'di bll\ldan hiç şikayet etmi
yor. Yalnrz muhithıden sızlanı
yor: ''Dostların yanında zincir
bend ohnak, bigfınelerle bahçe 
safası etmekten iyidir,, diyor. 

Haçlı rnütaassıbların elinde 
sip<'r kazrı.n, toprak reken bü
yük şair kndın geçimsizliğine 
misal olarak ynzdığı bir hikaye 
ye ancak giri .... fıh olacak dere • 
cede ehemm'yet verdiği bu Ya-I 

(Sonu uyfa 4 sütun S de) 

Odesanın bir ' uk,, rolü 
oynayıp oynamny c ,Pını henüz 
bilmiyoruz. Son c-itnJC'ı in kay -
dettiği vak'alıırdan Rumen or
dusunun do - duc'ru tarihdeıı beri 
maruz knlmadıgı buhranlarla 
karnıln tı~•nı anlamaktayız. 
Budiycnni, Ode.sada, bir günde 
bir kaç tümeni muharebeden 
hariç laln.cnk kuvvetler alıko
muş mudur? Hakikaten Odesa
da, tahkimata day.ınarak isti
la ordusunun yanında bir teh
mıdır '?Bir Dur.· k misali ya-
ratmak istiyen man hava 
filolarının tazyiki altında bu 
kıyı sehri beslenebilecek mi
dir? Bu suallerin cevabını hadi
seler verecektir. Rus telıliğine 
göre, Odesa mulmfızlan, vata
ni vazifeler.ini canla ba::da ifada 
berdevamdırlnr. 

Şimalde ve renuptaki kor
kunç musaraalar. Moskova isti
kametinde hararetle cereyan e
den hnrekfıta. günlerden b ri 
fasıla vermiş gibidir. Hn.tt.iı 
Rus o:-d~un mcrl.czcl.e, tiibi -
ye alanına münhasır sayılsa 
bile, tnarruza J?;e<;tiği de haber 
verilmektedir. 

.Nazınolar ~hnnle ve cenuba 
çevrildiği şu demlerde, hnsım 
c~phcsine doğru bir ~ıkıntı teş
kil eden .Kiyefin ıskatı için, §i
malden ve cenuptan Kursk ve 
Harkof istikametlerinde sev -
lmlceyş.i bir iha,ta tccı.ebbüsünc 
giri$ilmesi de ihtimalden uzak 
göriilmemektedir. Acaba, Kiyef 
dı:- bu aterucr ortasında bir Le
~a. bir Mn.drid mi olacak? 

:ılcle, havalar müsnid iken 
n ordusunun tekrar insi -

ifi ele nlmasına. intizar edi
lir! 

Pazar günü geç vakit .Beyoglu 
cürmü mqhud mahkemesine ha)"
lı garıp b•r vak"ıı ıntıkal etmiş, 

suçlusu olan 80 yaşlıırında teml:z 
giyinmiş bır zat m:ıhkemede deli· 
ilk al~metterl gosterdljjindcn Tıbbı 
adli muşahedehanesıne kaldırıl· 

mıştır. 

Uı n bir kaç ay eıvveı lrı:z oldu. 
Kerıd mde baııı le11kaUldellk er 
gdrm ğe başladım. 

N hayet bu ı;abah, cennet bah· 
çes nde oturırrken, hırctenbıre 

bir takım tıahi ılh:ımlar sadır oldu 
veı dunyııdaki haçları 

emredildi. 
topl<lmam, 

Ahmet adında birııı ol:ın suçlu, O coşkunlukla derh:ıı sokağa 

Pazar gününün 11kşam vakti, De· ftrladım, B3yoglu caddeıtndeı bu 
yoğlu caddesi kalabalıkla dolup it nnıl haltedeceğlmf du§Jne dU· 
taştığı bir sırad;:ı, karıtla;tıyı feh· tüne llerlemegc başladım. 
rımlzin tanınmış zcnginterınden Birdenbire .-f<arıımda Elen iyi ve 
birisinin karızı olan Elenı :Jdında göğsünde de pırıl pırıl parlayan 
güzel ve ırk bir kadının iızerine ıstavrozunu gcirdum. O anda kcn· 
atılm!J ellerini boynundaki pırlan· dimi kaybettim. Üzerine atılarak 

talı ve ıstnvrozlu altın zincire ge- -zlncıri <kopardım, parçaladım. 

çlrerek çekip koparm11tır. Fakat maksadım çalmok değlldi. 
Ahmet bu kadarla tta hırsını Zira :zinciri biraz sonra gelen po· 

alamamış, :zinciri yere atarak a· lelılerc teslim ettim.,. 
yaklarllc çlğnemeğe baıtamı~tır. Mahkeme, kendisini peygamber 

Eleni korkuıundan bağırıp çıı· 11ıınan Ahmedin Tıbbı adllye m~-
§ırmağa ba~lamı9, Ahmet yetişen· yene ettirllmeııine kamr vcrmiı 
ler tm:ıfınd:ın yakalanarak güç· ve kendisini mUddelumumilığc teı 
lükle karakola, oradan cürmü Hm etmlftir. Suçlu dün sabah ad· 
-meı;hud mahkemesine sevkedllmlı lıye doktoruna muoyeıne ettirilmiş 
tir. ve aklf vaziyetinden şOphelenlte-

~nc::ık Ahmet mahkeımede sor· rek Tıbbı adli müiahedehaneslne 
gusu yapılırken, bazı ileri geırl kaldırılmıftır, 

!Aflar söylemif, dcmlftir ki: Parçalanan ve taparı dokülon 
«- Ben bu narın ve dünyanın 600 lira ktymeUndekl ıstavrozlu J 

ıo•n-=p•ey•g•a•m•b•e•rl•y•i-m•.-P.ey .. g111a•mb-CT•l•lk-•2•l•ne•l:rıır,_E_le•nmlyo-•iaıı:ıd•eozo.,l•11m""nm-U§tu•-.,,r·..l, 

sta hey 
m a efe 

Yazan : ULUNA 

- II :reneyi ben d 
Taş mektebe beraber 
B bası l'Jdirne1mpıda 
aras nda ayak kahve · · 
pa.rdı amma iki elim 
g le ek doğrusu isk:lta 
gornıeclim. 

- Ana.sının da eve.le 
kart kızlara kılavuzluk 

blıtün mahalle bilir a~ l! 
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artık eski Prenses Dilflkar ha-'. . - Biz cektik. Y.a o? Emin ol 1 

\ ki .. bizim kadar kat'iyen üzül
lnuş degildir. Ben bu itibarla I 
0na. hak veriyorum. Mademki , 
~~~ at ınüşklil işleri dain;ı.a · 
auu.ıt'diyor. O halde "İş olacağı
tıa varır.,, demeketn başka ça
~ Yok. Senin kocan bunu ken-

nımefendi değildir. Bundan son- -o--
ra a§kını müdafaa eden bir ka-

1 

Pazar a ·• 
dındır. Ve kadın bir defa bu m~v b> 
kie gelecek olursa kaplo.n kadar a «'"VE; ... ' t- - "f m-
yırtıcı olur!. daı°i s ""yielH~lli n t-

l ınden yapıyor. Felsefesini 
&nlamaclan bilmeden böyle bir 
tol tutmuş. Fena mı? 
.._ ~amiye yüzüme hayretle 
~tı: 

· !1.:.:- Ağabey, dedi. Seni bugün 
-caz d ğismiş buldum. 

- ·c ı i? 
- Dah l aZ b lbinsin .. Zaten 

-lhıned n ze\Ze ilklerini hoş gö-
~ere\ dinle ı ""in zaman bunu 
·lrk tm:ştim. 1 

- Sebeoi var .. 
- B n dı: ( yle> t.ııhmin ettim. 
- I uo-Jn b ıraya seninle bu 

nıese:le h kk n la görü.~ınek için 
geldun karde\iirn. • 1 

Sami)e: 
- Benı korkutuyorsun ağatey '.dedi. Seni her zaman sinir-
goruyordum, bugün çok sa

t~s!n; küçüktenberi ahlakını 
~ ıUrırn; biı :::.eye öfkelenip ba
gu.dığın z man biz bu hiddeLe 
ehemmiyet vermezdik. Fakat 
fevkalade bir· vazıyet karşısın
da t bii göründuğiin zaman 
nıutıaka verdi!!Ü1 karaı ya
~~ağı~ bildiğim için şimdi en
~ ediyorum. 

Sa.rnıyeye kanınla aramızda 
~en son vak'ayı bütün taf
Bılittiyle anlattım. 
A l{ar.deşirnin göZleri ıslandı, 
~~Yordum ki Dilfikarın bü
""'ll a.7..amotini, serv."'Llııi nihnyet 
bYaklarının altında çiğneyerek 
ana olan merbutiyetini bu ka

~l\r açıkca itirat:ma. kadınlığı 
la~ayd kalamıyor. Sövledikleri
ntı tamamen dinledikten sonra 
lordu.: 

Ayni gün .... 
Samiycnin ısrarına, Dühtcr 

bacının ricala.nna rağmen evde 
yemeğe kalmadım. Yalıya dön
meğe karar verdim. Büyük taş· 
lığa dönmeğe karar verdim ... 
Büyük taşhğ.ı indığiın zaman 
tekmı1 kiracıl r taşl ~ a açılan 
kapılard1n, pencerlerden beni 
seyrediyorlardı. Tabii bir yan
dan annem, bir vandan J?'ıtnat 
h:ınım, Dühter bacı zengin bir 
pı ense:;iıı kocası olduğuın•1 ~öy
lemi olacaklardı ki lH'p_,i bu · 
mesud a 1 ,ını görn·<'k tecec::sü-. 
sünden kendilerini ı 1 uedemi -
yorlardı. Taslıkta duran Hacı 
d deye gözümle işıret ederek: 

- Hacım, bu ne? dedim. 
Dervişane boyun kırarak: 

- Allah afiyet v.:ırsin, de
di. İnsan oğlu böyled'r. Siz yu
karıda iken bütün kiracılar fa- ı 
kire soı uyarlardı. Ren etinizin 

1 
kPc milyon olduğunu anlamak 
istiyorlardı. 1 

H:ı.cı dedeye herkese işitti
recek kadar yüksek sesle cevap I 
verdim: 

- Öyle ise gelecek sefaıı tahtı 1 

revanla ~eleyim. J 

Röprüye in<lim. 
Vapurun büyük salonuna gir

dim; pencerenin yanında bir 
kişilik yer 'ar; elimdeki gaze
teleri. mecmuaları örği.Uü rafa 
bıraktım. Yerime otururken 
ya.nmda tanıdık bir s<:;;: 

- Banjur Fazıl bey! dedi .. 
Başınu çevirdım: Mi.inire .. 

Birdenbire cevap veremedim; 
rengimin bozulduğunu lıissedi -
yordum. Büti.iıı kuvvetimle he-

- Hepsi bu kadar mı ? leeanmıı yenerek selamını iade 
=.. ettim. - cdet ... 

- Benden sormak istediğin Yanında oturan uzun boylu, 
llediz-? sarı8ın biı genci takdim etti: 1 

1
_ Birdenbire bu suale ·maruz - Kocam Ragıp. Mühendis .. 
.-.alacağımı bilme<li<Yim kin he- Sonra delikanlıya: 1 

lnea cevap verem •. · ' - Muharrir J<.,azıl Kini.. İlk ı 
• 1 ' ...,;::- S e n d e ıı birşey sora- nışan.ım .. 

~~ğild'm .. dedim. Yalnız bu Daha beter bozuldum. Birşcy 
,,~et; k d ah' söylem·.,,, olmak icin: 
lır ın arsısın a. ne y:ap ı - :__ Fazıl i(fı.ni oldug-um kf.fi 
dıı ... ? Onu gorüşmek istiyor -
-ıı değil mi idi? dedim. 

tn Sa'ıniye, kocasının yüzünden Sansın genç: 1 
k a~z kaldığı yaşayış tarzının - Müşerref oldwn, dedi. Bu-
e~inde bıraktığı tesir ile na sıkılmayınız, rica ederim. 

tecrli.beli bir kaduı gibi: Biz Münire ile evlenmeden ev
L -~. dedi. Ben karma vel birbirimiz hakkında düşün
·~rsı bitaraf değilim. İki mii- dükler;mizi saklamamağa ve 
lııın sebep var ki beni ona hak yekdiğerimizclen hiçbir şeyi 
\Pernıeğe ·,.,bar edivor. Birisi bu gizlememeğe . biiyük bir yemin 
kadın, benim pek ·çok sevdiğım ettik. Nezaketen de olsa ya
f'Jıınedi yaptığı delilikten do- lan söylemiyo ·uz. Hayatı bir, 
aYl affetmistir. Bin İngiliz li- riya aynası olmnkt..·uı bu suret
tası kolay kolay sineye çekile- le kurtarmış oluyoruz. 
b~k bir para değ-ildir. Böyle Sonra MUnireye döndü: 
lr Vak'a kocamla ann~min a- - Öyle değil mi yavrum? 

1'asında g~seydi annem bin li- , ~Iünire: 
~ değil en ufak bir fedakarlık- - Öyle olmasa. sana vaktile 
il bulunmazdı. Sonra ben kadı- blhsettiğim Fazılı şimdi tak
a ltn; seven ye sevilmediğini dim eder mi idim? dedi. 
ıt1klaYan bir kadının ıstırabına Beylık bir cümle ile: 

ayd kalamam. - Tebrik ederim. dedim. 
di;- .Şimdiye kadar beni sev- Mes'ut olduğunuza Ye olacağını
l'll gını anlatacak hiç bir mua - za süphem yok .. 

~lesini görmed:m. Aramızdaki Ondan sonra Münireye sor-
~U.nase'bet tahakkümden başka dum: 
ır FJey değildi. 1 - Validen nasıl? 

e - Dilfikar sana olan askını Genç kadının gözleri ıslandı: 
~elden beri icinde bulundu - - Annemi kaybettim, dedi. 
ltib ~uhitin ona t~kiıı eJ:lediği Ve anne mi kaybetmekle herşe
isı-~z:!~ aza.metle imtı1.aç ettırmek yimi kaybettim sandım. Hayat-
~ı ve bundı muvaffak 0ıa- ta o derece yalnız kalmıştım ki . 

~adı. Yoksa itiraf et ki Dil- sanki sonsuz ufuksuz bir deni
k~kar için koca hazırdır; madc·m zin ortasında gibi idim ... 
ti.ı seni elinden bırakmamak is- Münirenin kocası sözünü kes-
~ t?r· O halde seni sevi) or, hem ti.. Karısının kederini unut- 1 

•ıuırasıya seviyor. turmak istiyen neş'eli bir eda 1 

ti' - Belki haklısın kardeşim. ile: 1 

ak.at ben onu sevmiyorum. - ... Müsaadenizle r.en de 
li Samiye gene o tecriibeli eda- romantik bir üslüp ile devam 

Yle: edeyim. Kocaman bir umman. 
B · h t d" .. kadar sons1.4Z ve ufuksuz deni-

ia\;y ! e~~- ~:n11.:cas~~a~: zin ortasında yapa yalnız kalan 
~-bir 8.şık gibi sevemez; ben Münire, telsiz telgrafla (S.O.~.) 
""llt'Ql.edi ilk zamanlarda bir a- işaretini vermeden bendeniz 
~'k... ~ibi sevdim; bugün hiç öyle bir tahlisiye simidi şeklinde kol
~g~lim. Ahmetli bir çocuk gibi larımı oıfün boynuna dolayarak 

1 
~ıyorum. Biz kadınlar böy- sonu ivi biten filmler gibi iki

d-Yız .. Erkekler de belki b(jyle- miz birlikte altın kumlu bir sa-
. ı.~r!er; sen de karını bir maşu- hile çıktık .. 
~n başka türlü scve~ilir • Ger.ç adam karısının ıslak 
~·· Benim reyim bu söylWi- nazarlarını kurutacak şakalar
f)~ .. sözle .. den c;cıkan netice:iir. la sö?.üne devam ederken ben 
~un! Nasıl istersen öyle kP.çan nazarlarla Münireyi 

!'..!···· Zira bundan sonra lı"u-ın tedkik ediyordum: 
~kendine cebr.en bağlanak ~~~~~ 
l!.1!. hiç birşey yapmıyacaktır. F J u.RA 
~Ye. gittiğin zaman (i)Da "b.L n. : 

'enı ist • rılal ' 1 _w ____ _ 
~ emıyorum, ay . . mı''! J 

fr{~ek olu;san sana ~ınım ki ( Ra"' tarafı 1 inci sahifede) 

tıu~r~., .u~me~~ktir.. Zir~ · ed~r~n 'Üç yiizün, beş binin, 
ita~.~.8.r gıbı ~utehallkım hır 1 ellı :.ıınin a<lı okunmaz. 
.ı~ ~ aza.metinden, benliğhı • O lıaldc bu nümayişler, teşek
lli ~ .bu ~~akiı.rlığı yap!l'~ilıne- killer nicin? Ekmek için .. On -
l'ıl.nçın bUtım mukavemetinin kı-ı lar bu yolu daha karın doyuru-

F'uş olması 18.zım gelir. cu bu1dul:?.r, nasıl olsa. bir tas 
it.ar 3.Jtat ~!tk~t et ağabey! Ona ç.orba verilecek: Bütün mesele 
tı il katı bır harekette bulu- burada. Ben bır gazete sahibi 

0~k ~lursa.m neticesini iyi dil- olsaydım bu havadisleri sepete 
~; __ ,Zira a.nla.ttıJdann..an pek atardım. Onlara sadece ekmet 1 

Q-.eı hissediyorum ki Dilfika.r gönüllilleri der geçerdim. 1 

kt D son k ........ nı 
karii erimize 

nııyoınz 
Loııdra, 25 (cı.· .) - M:. C 

lin nutk-unun mabadi: 

su· 

ehil-

ve • ,,ııı 
Jt np l't' · .,i 

tmzda lıımııye oluıımıı' kal rak, 
l'\\eld n d rp·ş d IJJec i.z bü
ti n dm; rn esna mda hur:.ıın ycnid n 
ı a•l::ımasııın ın. ni olın.ık ıç n ~en ş 

ıhtıyat tedbirler alınıık niyctınde

yiz. 
!kine· Caı·k şudur ki. 1919 da ol

duJu 6 hı. Alınan Lcarelni her nevi 
seolerle ve engellerle iflµs ettırme

ı:ıe alışacak yerde, k::ıi"i sur-.ttc ::ı

şagıdaki noktai nazarı kabul eyledik: 
Her hangı buyük bfr ırull tin t•efıılı 

içinde buluııınnsı \"C bu buyuk mil
let n, enerjisi \ e teşebbiısleri ile 
kcndisı \ e lınlkı i in makul hayat 
şaı-ti. rını elde elmPJC' yarayan va -
srtaların ahnma:.ı dilııyunııı ve iki 
mern le ketim izin men f.aati muktazası 

de~ildir. 
Bunlar. bütün ıııcınleketleriıı tart

ması icap eden büyük şi.ıınulli.ı pren 
sip degi:iiklikleridir. 

E\'Vclfı Avrupaya \'e mümkün ol
dugu takdirde -çünkil ıhtirrı !arımı 

hudut yoktur- dlınym11n bütiın kl
tal::ırı:ıa cebriJe kabul cttfrınek ls -
tedikleri bu yeni nizam nedır? Bu, 
Herrcnvol'ün, h!ikim ırkın tah ık -

1 
ki.ımudru. Bu tahakk' m, parlamen
tol:u·a, laalett.ayin ~dını ve erkek
lerin esaslı hürriyetlerine, ınillctle-ı 
rin t r hi haklarımı bır hihayet ve
recet.r r. Bu yeni nizam, buna mu -
Jwbil insanlara, Prusyanın tahakkü
münü, e\'ren•el k::ıı~ ayn;;:ı yürü;ı.iisü

ııü ve tam ve müessir bir disiplin 
gı>tirccek \'e bunlar, tınıelc sınınarı
na, arkada Alman tahaşliüt kampla
rı .ve bir düzune meınleltclte halen 
bu kadar çok işi olan kurşuna dizici 
kıtaları oldugu halde, sıyasi polis ta· 
rafından cebrilc kabul ettırilc<•ektir. 

Yeni ıuzum işte budur. 
N"npolyon dehası \'e şöhrctılc lm

parntorlugunu uzaklara kadar ı::eniş
leuni~t'..r. Bir fın gelmiştir ki Napol
yonla dünya hakiıniyetı :ırasuıda 

yükselen ye:ı:fıne maniayı Rusya 
lrnrlanl~ Douvesin beyaz kayalan 
teşkil etmişti!', Napolyon orduları -
ııın bir p::ıı olası vardı. Fnııısız inkı

labın lıcyecuııı bu orcluları takip e
di.Yorlardı. 

Hürriyet. miısavat, uhuvvet 
bu orduları bir muhabirine bağlı -
yan tek sesdi. Orta çag sistemi ilga 

1 ediliş, Arıstokratiarının imtiyazları 

s:linip süprülmüı,;tü. Hitlcrin ise pa
rolası yol.tur. Hitlcre hakim olan 
şeyler cinnet, hırs ve istısnıar lll'

zusudur. Maamalih fethedilen mem
leketleri ezmek ve bu boyunduruk 
altında hıtmak i<:in modern ilmin, 
tagyir edilmiş mahsulü olan silah
ları \'e mıtkinel ri 'ardır. 

Binaenaleyh mağlUp mileltlerin 
gec;;.receği ııntihnnlar (,'.etin olacak
tır. Onlr.r.ı ümit vermeli ve ıztırap -
hırının ve mukavemetlerinin boş rıe-,1 
tic:e \'crıniyec~ine kendilerini ikna 
etmeliyiz. 

Geçılecek tünelin karanlık ve u
zun olması müınklindill'. Fakat ucun 
d::ı nur vardır. Bu cumle, Atlantik 
ınüliık::ıtında gönderd ~i bir mesaj 
ve bu miılakatın ünde cttigi sembo-
lik manadır. (Sonıı yaı ı,ı) 

,.... "" /'\,/\.,,I'\./ rı.r 

Her/in bildiı igor: 
( llaş tarafı 1 inci sahifede) 

ları 24 Ağustos günü İlmen gö
lü ile ı->eipus gôllı aı asında bu
lunan ve mühim bir saIAayi mer 
kezi olan Luga şehrim almış -

1 
lardır. 

Günlerce devam etıniş olan 
muharebelerden sonra Alman 
teşekkülleri Luga önündeki tah 
kimat sistemini yarmışlardır. 
Muharebelerde 6.600 taı pil top
lanmış ve 1.125 beton sığınak 
muharebe harici edilmiştir. Bu 
sığınaklardan bir kısmı beton 
duvarlarla ve zırhlı tavanlarla 
sureti mahsusada takviye edl -ı 
miş bulunuyordu. 

Luga yakınında yapılan mu -
harebelerde şimdiye kadar 23 
bin esir alınmıştır. 

Berlin, 26 (a.a.) - Alman 
orduları başkumandanlığı aşa -
ğıdaki fevl{a18.de tebliği neşret
mektedir. 

Von Kleist zırhlı ordusunun 
seri teşekkülleri dün Dniepere 
PetrC\vsk köprü başını ve bu şeb 
ri ~etin muharebeden sonra hü
cum?a -::ıptetmişlerdir. 

Vo• "'0 ist ordusu Dnieper 
nehri '~nde yaptığı muha-
rebc ı Uman meydan mu -
harebi: len sonra, cem'an 
83.596 ·sır almış ve 465 top, 
190 tank ve sayısız gana.im elde 
etmiştir. 

Neflişah ve im. a İngiliz hücumu 
Kasrı Şirin hayret uyandırdı 

(Baş tarafı t inci ,rırı, tf da) Zapt 0 l un d U ( Ba!J taratı B rlncl sayfada) 
rüşmelerlıı cereyanı hakkında 1 

' mektedir. Bu hareketin Ru lar-
Wsiliit alına.nınmıştır. 'ı (Baş tarafı 1 inci sah "/ede) 

1 
la. yapılması daha çok hayret 

'lı 1 .Ba.5vekilinin beyanatı gal edilmiştir. Hnlk tarafından uyan~tır. Zira yakın vak-
Tahran, .. 26 (.a.a.) - D.N.B.: lıasmane hareketi göı:ıtcren hiç te kudar Ruslar İngilizl re ra

lrnn parhl.mentos un fevkala- bir emare yol.tur. f\imdiye ka- kip vaziyette idi. Sovy t - Al
de toplantısında İran Başvekil d~r harekattaki sür'at, lranlı- I?-an mıhı.şmasından s nra İngi-: 
li _ı\Ji Mansur, İran milletinin 1 r arasmua a gari miktarda liz gazete eri İ:ranın ı tikl !ini 
mümessillerine aşağıdaki · me- kam ara sebebiyet vermiştir. mü aa etmesini bekl iklcri-
sajı okumuştur: Rus o& lan • tre ni yazıyorlardı. Şim i ayni ga-

''Hepinizce malum olduğu ilerlediler. zetcler İngiliz - Rus müşterek 
veçh:U.c, İran hükfrmeti har in Moskova, 26 (a.a.) - Tass t bbü" erini alkışlıyor ar ve 
bidayetinde Şehinşalıııı arzu - .Ajaruının Tifüsten ö~-rendiğine bunun s bebini anlatmak için 
n~ mu~b k oıa.ra~ sıkı bitar f. göre, Sovyct kıtaları Iran hu-j rok gayret F.fedivo lar. 
lıgını ıı:n etmı tır. oudunu O'e.,.tikten srınra Tcb- Askeri harekat 

Iluna ra~men fogili2 l · ' • me- riz istika.metinde 40 kilometre i g·'" 'er İraııa iic noktadan 
ti. H' ~ '-'Y t Rusya i ıtt' k ıl~rlemışlerdir. ı hücum etmisl21 lir: 
al ' ·tLkten sonra, bu iki (' •\i >t t an mcliı.ffemeti ~ok mnf 1 - Ab~dan limanından (bu-
lıir miktar p.,ı,..,1nuı !randa bu- S'mı.L, Zô (a.a) -Öğrenildi- rası ııetrol tesis~tınıu mer~ezi-İ 
lunmasının 1 • eri için e 1i- gıne g-ôre, İranJ:ıki İıı O' iliz kuv- dir.) 
~eyi muc· ' nu müşt~rek Yetleri cok hafif bir muka\•emet 2 - Bendersopo li nanındaıı 
bir deklar~ ..ı.a bildirmişler- le l.t rşıİaşnıı.c;:lardır. 1 ( bu liman İranı iı ıal "en cc-
dir. • Iraktan da ha.rolditıı. gcc_:;ldi nubrı doğru kateden demir vo-

Bu iki devl,.tin mürnesdlleri, Londra, 26 (a.a.) - A1man luııa ba~lıdır.) • 
19 Temmuz V"' 16 Ağustosta el- resmi isWıbarat ajansı Tunus- 3 - Irak y.olile K "' ' · den . 
mak üzere iki defa mezkur J"k tan aldığı bir telgrafa göre 1- Ruslar d.ı !ram Ka' dan 
lfırasyona atfen, lranda ikamet rakt:ı.n ilerleyen üç lngiliz yü- işg!:l l b" ..,. ıı;:lıı.rd!• · 
eden AlmarJ~mn en büyiik kıs- rüvüş kolu !randa harekete Hazer denizinin garbinde iki isti 

lek ~-1~ k :ne n ~ n t r '~' -ı.na nü-
mının mem etten cık;uu.uıa- geçmiş hulunm,ıktadır. 1 

tal ed fuz ctnıic;lerdir. Fr aL " ' t -
sını en en muhtıralar ver- llra.Dda. açlık va.mm~ 

1 mi..-eıdir. Sİlnla, 2fi (a.a.) -Reuter a- leıin mühim terakki1er knvclet-
Bıı deklarasyona. cevap ve- jansı bildiriyor: 1 tiklerine dair haber mev<'ut dc-

rilmi~ ve bircok görüşmeler es Hindistanda !rana şimdiye' ği!dir. Ancak Rusla: "1 T briz 
nasında ve 29 temmuz ile 21 kadar 60.000 ton bug-day CTÖn - 1 önleı ine ka 'ar ileri'ediklcıi bli- · 
A - t ~ diri!ıne1·ted' r ki bwrnn da İran P"Ustos tarihli notal2tl'la, ran- derilmi.ştir. Bu buğday kcndisiy_ -
d 

~ kuvvet'eı iı~:n Tebrizi miicl faa 
aki bütün ecnebilerin hükiı- le Büvük Bdtan,·anın hir·bir 

metin nezareti altında oldufru, kavga.Sı olmıyan ve normaı" ia- et ::ıedikh>rindeıı ileri geldi~i 
1r ~ m 1a.c::ılmaktadır. 

anda mua""en faaliyetleri o- şeleri :Mihverin talepleriyle tü- 1 · 
lan mahdud miktaroa Alman- kenen İran halkına verilecek- raıı ordusunun hucluc1c

1
an zi-

lardan o-elebilecek herban"'İ bir tir. yade gerilerde mııharf'b 'Yi ka -
ı bul etmeve lıazırlandıkla ·1 an-

tehlike ihtimalinin mevcut olma Mihverin erzak talepleri Ü· 
d 

~ hak ıa~ılıyor ki en dob u hareket de 
ıgı kında .kafi teminatta. zerine ıranda a<;lık ve sefalet budur. ~ 

bulumılmuştur. 

1 

hükiım sürmektedir. 1 Tür:avede ~ir 
Almo.nlaı: bt.kkıuda Jl1malı Alman ..... .,otelerinin -....1iv:, :ati • ,..~. ··~.J Dün cle sövı diöi"'."'li.z g'bi 

tedbiler Berlin, .26 (a.a.) - Diploma- Tiirkiye halkında derin hir te-
Bu iki devlete daha. fazla te- tische Kor'"""'nondenz ~azetcsi, ·~ l:'SSÜr m·<ı .. ııran bu ı-· 1·"e'lin 

minat vermek maksadiyle lran ırana vamlan İngiliz - Sovyet tran istik Yf> bitarafl,,1-mı ko
daki Almanların miktat!lflı pek tecavüzüne karsı V..iliyet al- nıyacak Rekilde halledilmesi 
çok azaltm1k için tedbirler alı· makta ve "birbirinden sonra,, çok yerinde olur. 
narak tatbik olunmuş Ye bun- başlığı altında şöyle yazmakta- r Rnıf110 g!'Wtesi 1 
dan İngiliz ve Sovyet hüku- dır: ~ 
metleri müteaddit defalar ge- Bu hareketle mUtemadi teh-1 Suat Davaım ölümü 
rek Tahranda gerek Moskova- ditlerin, şantajların ve nihayet f""' ünaseb-tile 
ve Londra da haberdar edilmiş- tecav.üzlerin hangi taraftan gel- caaş tarafı ·eırınci sayfada) ı 
lerdir. diği bütün milletlere göstel'.'ildi. lann St. Etienne ba.vramlan 

Bu hüki'ımetleri teskin ve Churchill, sivaootinde diğer münasebetiv1e reisicumhur 1s-
ten:vir etmek için mümkün olan milletleri harbe sokmağl baş- met İııönü • tarafından cekilen 
herşey yapılmıştır. lıca hedef itıtihaz etmiı;tir. Ve tebrik telgrafına Macaı: h.ı·al 
Saat dörtte \'erilein son aota şimdi de. tam veni kurbanına Naibi Amiral Horty tarafından 
Maalesef, memleketin cmni- hücum edecıf'~i anda, Birlec;ik telgrafla ve ~ekkürle muka

yetini ve huzunmu muhafaza Amerika devletlerinden başka, bele edilmiştir. 

26 1. C t'S1 ('S 

Kitapçrlarımızm 

kulakları çınlasın!. 

B ir avukat dostum gülerek 
anlattı: 

-Geçen gün Diyarbakır hat
tı üzerinde gene bir yolculuk 
yapm.a.k icap etti. Yurdun uzak
ça bir kösesinde bir muh kc· 
mem . ~·ardı. Yolda vakit geçir
mek ı~ın ya.nı~a bir kaç kitap 
alını tun. 1~ ıc bı, benım gibi 
sıksık seya:ba~ çıkanln r için 
tren yolculuğu bir hayli sıkıcı 
oluyor. Ben de yolda rantam
dan kitaplarımı çıkardıİn; bol 
bol, rahat rahat o' udum 

Bir alık trendeki enm · ·et 
. annna P' 'di ete 

p :ll• l .. t uU SOıdU. 
m ~ur ... : 

- E L 1diro, ded'm. b n Tür
küm v 'l r l uaı...Ll ı i 'ııJe 
se.vah 't ediyrTVm. :r, d n la
yı nd :ı .. aı t i U>.d; lnı.zı 
anı ıy.unadını, b r yanlı.,, . olsa 
g ek ... 

• lem ur nezaketle i ı.i ar et i ve 
C' • cL Biraz sonra k ndöktör-
d · rendim kı, beni ecnebi sa
n n ve eı ıniye mem runa tren
d.: ır ~aban ... nnn seyahat eı
m kte lduğunu ha her '€1 <-n 
kendısıd r. 

, - Pelr neden dolayı haşka 
b~r ~ oicuvu d .;n rle beni ecne
bı sandın? Yolundaki sualime 
kar mdaki uyanık yurddaştan 
şu ceva l)ı aldım: 

- Efendırrı, siz Haydarpaşa
dau hareırntin ·~denberı kitanla
ruuzdan başınızı kaldırmadınız. 
A tmıza sıgınarak söylüvorum 
Türk yolcuları arasında · gazeu; 
okuyanlar. Mecmua kanştıran
lar coktur, fakat .sizin gibi, de
vamlı surette, kitap okuyanlara 
ben kendı hesabıma, hiç raı:;tla
ınadım. Bu itibarla sizi, hüvi
yetini g-izlemeğe çalışan, bir 
yabancı •·olcu sandım. Zama
nın nezaketi malfım, binaena
lcvh trendeki emniyet memu
:~m:n dikkat nazarını çekme
gı bır yurd va.zifesi saydmı. Ha
tamı memleket sev~e bağış
la vın ... 

* Şu uyanık kondöktötiin ma
sum tel3.şında Türk münevve
ri hesabına acı bir ders gizlidir 
ve Türk kitapçılığmın dertlerini 
hicranl~rım şu küçüle hadise: 
den da.ha bariz bir şekilde te
haı üz ettirecek bir misalin 1?iiç 
buluna bileceği şüphesizdir. etmek ve iki komşu devletin en- Türkiye, İsveç ve hatla !span - · 

dişelerine nihayet vermek mak- yayı bir Alman tecaviizünc kar 
sadi:vle İran hükiımetinin sar- şı ikaz etmek cür'etinde bulu

Ne kadar az kitap okuvormu-
< Bas taraf• Blrlncı sa\ fada) şuz yarabbi! O kadar ~ oku-

du harp malUlleri Atatürk a- V rmusuz ki kitaptan başını 
nıtıııa bir çelenk koymuşlar ve lrn.ldwmn an bir yurddaş ecnebi 
Türk ulusu ile Milli Şef iciıı üç sayılıyor. 

fettiği . bütün gayretlere rağ
men, ivi bir anlaşma ve bu işin 
muslihane bjr halli verine, Sov
yet ve İngiliz hiikumetlerinin 
mümessilleri bu ubah saat 
dörtt Başvekilin ikamet~ahına 
P'iderek, teskin edici tedbirlerle 
cevap vermiş olduğumuz muta
lebatı tekrar eden birer nota 
tevdi evlemişlerdir. 

Notalarında iki hükiımet si
lih kuvvetine mi.iracaat ettik -
lerini bildirmişlerdir. 

Açık şehirler bombanbme.ıı 
e.dlliyor 

Alınan r.a:porlanı. göre, bu 
siyas! mUmeasiller, Başvekilin e
vinde müzakel'elerde bulwıur -
ken, ayni saatte iki devletin 
müsellah kmrveteri İran hu
dutlarını geçmiş, Sovyet hava 
kuvvetleri de Azerbaycanda a
çık ve müdaf"ngız şehirleri 
'bombardıman et ıiş bulunuvor- 1 
du. Ve mühim askeri kuvvetler 
de Culfadan Tebı iz üzerine yü-
rüvordu. 

1 l{uzestanda İngiliz kuvvet
leri Bandarşahpur ve Khoraın -
şahra hilcum ederek deniz bir
liklerimizi baskına ve ..., asara 
uğratmışlard1r. 

İngiliz tavvareleri Ahvaza 
bombalar atmıştır. Büyük tn- l 
giliz motörlü kuvvetleri de Kas-1 
rışirinden Kermanşaha doğru : 
yola çıkmıslardır. 1 

Mütecaviz kuvvetlerin İran 
kuYvetleriyle karşılastıkları her, 
yerde, bittabi müsadeı:neler ol
muştur. 

Müzakerıeler yapıh.) or 
İran hükumeti, bu tecavüzle

rin sebep ve maksadını aydın • 
!atmak için derhal teşebbüs ve 
müzakerelere başlamıştır. Bu 
müzakerelerin neticesine inti -
zar edildiğinden, her tilrlü mü
nakaşadan içtina.o ederek bu 
beyanatı dinlemekle iktifa ey
lemesini p.arlamentodan rica 
ederim. 

Hükümet, bütün memleket 
hrılkına büyük bir soğuk kan-1 
lı~k ~uh~~ etm~ini ve ~u- ı 
yük bır sükunet gostermesıni 
tavsive eder. 

EfganisM.a bit&1'8ıtihğmı 
muhafaza edecek 

Roma, 26 Ca.a.) - Bu sabah 
millete hitaben bir nutuk irad 
eden ·Efganistan kralı hali ha
zırd~i dünya buhranı karşısın
da milletin sükfınetini muhafa
za etmesi lizım geldiğini söyle
miştir. Bu haberi dUn CoITiero 1 

Della Seranın kabul muhabiri 
Efge.nlılarm hie bir zaman ec-

nuyor. 
Iran üzerine he~1annameler I 

atıldı 
Kahire, 26 ( ~ .a.) - lnnoiliz' 

bombardıman tayvareleri dün 
Tahran ve diğer Iran şehirleri
ne eeyannamelcr atmışlardır . 
Ayni gün av tayyarelerimiz i
lerlemekte olan kıtalarımıza 
müzaherette bulunmu~lar ve 
kıtaiarımıza. taarruz etmek Ü"C· ' 
re cenupta bir düşman inis 
meydanından kalkmak istiuen 
üç tayva!eyi ateşe tutmuşlar • 
dır. Ordu ile işbirliği yapılarak 
nakliye tavvarcleri muvaffakı
yetle kullanılmıştır . 

Stokholm, 26 (a.a.) - D.N.B. 
İngiliz - Sovvet taarruz planı

nın şöyle olduğu zannediliyor: ! 
Sovvct kıtalurı altı ''edi tü

menle. Tebrize do~ru ilerleyecek 1 

ve Tahranı Kafkasyaya bağ
layan yolları •ve sinıendifcr 
hatlarını i<·o-al edeceı,• ır. Dört, 
beş tümenlik İngiliz wsekıkiU
leri de İn~iliz tı:pıvarele>r'vle. 
birlikte Basra limanından İran 
p::-trol mıntı:ıkalaruıa Basra 
körfezine ve cenubi 1ran demır 
yollarma doğru ilerleyecek -
tir. 
r.. t o .. • • 1 
12 ır nf.:' z ,: em ısı 

1:ı a. !7ddı 
Londra, 26 ( a.a.) - - İngiliz 

Bahrive Nezareti bu aksam nes 
rettiği bir teblF'de, Picottx?e 
korvetinin battığmı kildirmek
tedir. 

Maslt.t111a hildi' iyor 
Dün bütün giin Sovyet kıta -

ları bütün cephe boyunca anu
dane döğüşmüştür. Şiddetli mu
harebelerden sonra Sovyet kuv
vetleri, Novogradı tahliye et -
miştir. 

24 Ağustosta. Java muharebe 
lerinde ve yerde 46 düşman tay 
yaresi tahrip edilmiştir. 

6 Sovyet tayyaresi zayi ol -
muştur. 

Karadeni.7.de bir Sovyet harp 
gemisi düşmaıun bir denizaıltı -
sını batırmıştır. 

• M • .-....... .!!!!!.11!_•_-

nebi tahakkümünü kabul etme
diklerini, milleti istikl&I ve men 
faatlerini muhafazaya azmet • 
miş bulunduklarını' ilave eyle • 
mektedir. 

Kral Efganistanın bitaraflı • 
ğını ilan etmiş ve bu siyasetin 
memleketin istiklali tehdit edil 
mediği, hakları ve menfaatleri 
tehlikeye girmediği müddetçe 
devam edeceğini söylemiştir. 

defa "Sağol., diye bağırmak su A. C. SARAÇOGLV 
retivle şeref tezahüründe bu- =·- -::-·--- ·- "°·- - · .;:====·-= 
lunmuşlardır. 

Bu münasebetle Ordu Mallıl-
ler Birliği umumi katibi söy
lediği bir hitabede, l'iirk mil- rr 

letinin büyiik zafere ula mak 
için sarfettiği büyük g?vr tle
ri bilhassa tebarüz ettirmıı:rt:ir. 

TEŞEKKÜR 

mus meydanındaki bu teza
hürn.tı müteakip harp malfıl
leri sehitliğe giderek ~ r "el nk 
koymuslar ve aziz şelıit !erimi -
zin hatırasını taziz eylem isler . snyın 7.etl"n 7in ta\ a&-.-u ınu rıca 
dir. eyleriz. 

4\kşehir. 26 (a.a.) - AkşPhir Fabrikatiir: Şakir Zümre, Fab-
halkı büyük taarruzun basla- rika M ldı.irü: Salahaddin Ku n-

dığı 26 Ağustos günün'İİ en' iç- baracıbaşı, Eşi: Nımrc Ok ay 
ten tezahüratla kutla'll1lştır. Bu ve ?ocukları :Ccm::ıl Oktay, 
münasebetle Milli ~ef 'İsmet ·-- Macıde Oktay, Cavide Okt3y. 

İnönünün _ garp cephesi ku • 1 resi önUnde bir geçit resmi '"!l

manclanlıgı esnasında karar~a pılmış ve söylenen nutuklarla bu 
hı olan ve taaITUz planının ha- büyük günün hatırası anılmış -
zırlanmış oldu~ belediye dai- Ur. 

Faiz getirir Tasarruf ediiir 

* • 

Emniyette durur Yurdu korur 
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Hakem heyeti, cazgıra emrini 
verdı: 

- Yarım saat tamam, ayır ı 
güre-:i. 

Cazgır, deı hal davul zurna -
laı ı susturdu. Meydana ge1erek 
iki pchl rnıu ayn dı ,. e · 1 

- Yanın saat tamam .. Bera
bere ayırdık güresi .. 

dedi. 
Hafız. ne diyebilirdi?. Karar, 

knrnrdı. Yarım saat evvel bu 
karara iştirak etmiş bulunu
yordu. 

Artık sular kararmıştı. Da
vul zurnalar avdet havası vuru
yordu. Deli Hafız, çırağile yürü 
yorlardı. Çiftlik ağalarından 
birı .in e' ine ~iniyorlardı. Koy-
1 ~ - ... .la . b .. b d . 

Ht>rg( lc<.l, u. t.ı ·•r:.' konusu
yo dıı· 

- Csta, bu ihtiyar Yarıcı 
yaman herif be!. 

- Ne söylüyorsun oğlum?. 
Beliı.nın bclüsı .. 

- Altı buçuk ı,aat giireş çı-
kardı .. 

- Son yarım saat ıçinde çı-
kardığı güreşi gördlın mu:. 

- Fevkalade güzel.. 
- Eğer, ihtiyar olmaE, oiz-

leri meydandan çıkarır.. Bere· 
ket versin ihtiyar .. 

- Çok güzel güre~çi usta!. 
- Eh! Eski bir pehlivan. 
- Daha onda ekmek \'ar.. 1 
- Elbette daha elliye kadar ı 

güreşir bu herif!. 
- Usta, Allah sağlık verirse 

tortusu bana kalacak .. 
- Ulan lbram, bu herifin 

tortusu da beladır. 
~i. 
Hafız, Çatalcalının güreşini 

sormuştu: 
- Nasıl buldun Çatalc. lıyı ?. 
- Hiç usta! Hakikat kalp bu 

herifler.. . 
- Öyledir ... Seni üzmedi ya!. 
- Önden zorlandı. 1'.,akat, 

sonra rahvana yattı. 
- Yorgun değilsin ya?. 
- Hayır usta!. 
- Filibeli ile Ezinelinin gü-

resi nasıl oldu? 
.:.._ Çok çetin oldu. Birb1r!E.- -

!'ini öldürdiiler .. 
- Çok iyi.. Ne d!°) olsa 1'..,ili -

beti yorgundur.. , 
- Evet.. ı 
- Yarın seni göreyim .. Eğer 

l''ilibeliyi me' dandan çıkaı san 
ba:J altına sahip bir pehlivan 
olduğunu gösterece.ksin ?. 

- lnsaallah !. 
Usta diyerek yanııa ınunta

'Zlr oldular .. • • • 
- Son ve nihayet giireşler 

çok heyecanlı olacaktı. Bıı çok 
kışiler diğer güreşlerden .7.iyade 
Hergeleci ile Fılibcliuin giıreşi
ni merak edivorlardı. 

Hergeleci, bütün gece uyku 
('ekerek rahat etmişti. Gece ya
tarken ustası Deli Hafız Ç'lrağı- 1 
nı yağla gti.?..elce uğmuştu. 

Bu, yağ uğroası Hergelecinin 
biitün yorgunluklarını almış 
vucudiinün sertleşen adalelc>rini 
yumuşatmış mafsallarını açmış 
ve dıma~ına rahat vermişti. 

Hergeleci, deliksiz olarak 
geç vakte kadar uyudu. Belki 
on bil", on ıhi &ıat uyumuştu. O 
dercl c> güz.el dinlenmiş kalktı 
ki yatağından kalktığı zaman 
usta karşısında idi. Ustasına 
güler k: 

- l "sta, dC'liksız uyumubum .. 
-- Nasıl kalktın? ı 
- Çok iyiyim .. 
-· lçini nasıl buluyorsun ? 
- Demir gibi.. 
- Bizim de istediğimiz bu 

değil mi? Haydi Allah sana 
ya lımcı olsun. 

Dl i. 
n lı Haf1z, Hergelecinin üze-

rine titriyordu. Biricik çırağı 
idı. Sonrn, narin çocuktu. Öyle 
zorla.ı a gelemezdi. 

Hergelecinin bu sefer baş al
tmn yaptığı giıreş çetin olmuş
tu. l.;sta uı;ta en zorlu pehlivan-
1::ı.rln giircşmışti. 

Tosun diye yabana atmamalı 
idi. Tosun, çok kuvi idi. Eğer 
Tosun Ezineli ile güreşmiş olsa 
idi, belki <le> g;nlip gelirdi. 

Çatalcalı da azılı bir adamdı. 
İnsana göz açtırır takımdan 
de!:'1ldi. Ne kadar kalp olsa yine 
azır okkalı bir baş altı pehliva
nı ıdı. Ve bütün biiyük orta Jlf'h 
livanlannın fevkinde bir pelıli-
van idi. 1 

Fihbeli de mükemmelen ken-
dine bakmıştı. Akşamdan ken-j 
dini uğdurmuş öyle yatmıştı. 
Zaten bu, eski pehlivanların 
ideti idi. Bu usulün haricine' 
biç bir }ıehUvan çıkmazdı. İster 
gür~.,, :yapsın ister yapmasın 

muhakkak her akşam yatarken 
vücudlinü yağlayıp uvarak öy-ı 
le yatağına girerdi. 

Filibcli de yorgunluğunu al
r.w·tı. 'I'am keyifli idi. Sabahle

27 Alust.os 

HAZRETi YUSUF 
1 iLE GÜZELLER GÜZELi ZÜLEYH. 

vardı. Filibelinin muhakkak su
rette Hergcleciyi yeneceğine ka 
ni idiler. Filibeli, nasıl olur da 

Yazan : Muharrem Zeki KORGUNAL 64 ---
Ezerçeliyi yenemezdi. Niha- ı 

yet Ezerçeli kimdi? Bir avuç 
pehlivandı. 

Sonra Hergeleci. baş altına 
çıkmakla kimi yenmişti. Baş 
altında ismi ve cismi olmayan 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Tosunu mağlüp etmişti. 

Daha sonra kimi yenmişti. 
Baş altının her ''akit yenilen ve 
yahut pes eden Çatalcalıyı mağ 
lfı.p etmişti. 

iv ev ral]i .. Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı derlıal keser 
"1ında (ünde 3 kaşe alınabilir, TAKLiTLERİNDEN SAKININIZ, 

Her yerde ·pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz, 

Hergelecinin bu galibiyetleri 
hiçti. Eğer Hergeleci, Ezineliyi 
mağlup etmekle bir meydan 
kazanmış olsa idi o vakit bir 

. , \ . . 
şey yaptı elenirdi. 

Filibeliler şöyle konuşuyor - J 
!ardı: 

Şirazlı Şeyh 
Sa'di 

(Bııı tarafı 2 inci eayfada) 

- Filibelinind ir bugün baş kaya rağmen eserinde en bli-

altı:_ Muhal<knk, Ezerçeli de 1 "iik insani sözU söylemiştir: 
kim oluyormuş?... ı Beni ii<lem <ı'zay - ı -

Filib liye biri sordu: 11ckdigercıul 
- r hlh·an, nasıl buluyorsun Ki <ler afcriniş zi ye/.." 

bugtlnkii giireşini.. gcvhercnd 1 
- Eh! Bu kızanla güreşcce- Çu 1ızvi be dcrd ~vc~ed 

1 
ğiz h;te!.. 11.l.zgar 

- Amma ne kızan: Deli Ha- ı Diğer 1tzv ha ra ne 
fızın bu?.ağısı !.. 1nanecl karar 

-Abe, bu da baş altına g,ü- Tu kez mihneti diye-
rcşir mi be?. . ran 1>i ga.mi 

- Seni Tosun zannediyor Ne şayccl J.."i namet 
galiba!.. mihend ademi 

- Yoo .. Belki de Çatalcalı... (Aaem oğullan bir viicudün 
- Tosunu \'e Çatalcalıyı yen- a7..a.ları gibi<lirler. Çünkü yara-

mek kolay bir de seni yenmeli dılışta bir cevherden yaradıl -
de görelim.. mışlardır. Vücudün bir uzvunda 

- İbram, Ezineliye eş düş - bir derd hasıl olursa diğer aza 
miiş olsa idi ne yapacaktı? da bundan müteessir olur. Baş-

Diyc epeyce alay etmişlerdi. kalannın mihnetinden keder 

----Ya.tıb ~Yatısız---• Kız - Erkek ___ _ 

İSTiKLAL LiSESi 
Talebe kaydı i-:iıı hergiin müracaat edOOhilir. 

Sehza.<lebaşı, Polis karakolu arkası 

Tele.fon: 225:H 

Çor11/1 Nafia n;üdüıliiğünden: 
1 - On beş bin llrn bedeli keşifli Hopn - Kars yolunun 65 inci kilo

metrcsindekı hcyclfının tc\•klfi için inşa edilecek istinat. duvarları ile tahri
batın tamiri işl yinni bir gün müddetle ve knpalı zarf usulilc eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 1 Eylül 1941 pazartesi günU saat 15 de Çoruh Nafia MU
durluğli daircsınde yapılac:ıktır. 

3 - İstekliler evrakı fcnniyeyi Çoruh Nafia Müdilrlüğiinde okuyabi
lirler. 

4 - istekliler bu gibi iıışoınh yopmııo olduğunu gösterir vesikayı bağlı 
yarak ihale giınunden lilnkal iiç giln evvel bir istida ile vilayete mijracaat
la ehliyet vesıkalnrı almaları mukta:ııidir. 

5 ~ İı<tf'klilcr bin yüz yirmi beş liralık muvakkat teminat makbuzu ve
ya banka mektubu rari seneye ait Ticaret Odası makbuzu ve ehliyet vesikn-
5İlc teklif mektuplarını ihale günü olan ı Eylul 1941 pnwrtesi giinU saat 
14 de eksiltme komisycınu riyasetine teslim edecektir. Postada olan gedk-
meler kabul edilmez. (7065) Yani !ı1libeliler \'e Filibcli, ka- duymuyorsan sana insan demek 1 

tiyen Herg,eleciye kıymet vermi yakışmaz.) =-================================== 
yorlardı. İstanbullular ela Her- Bugün bü ün insanlık Sa'<li- Şakir Zümre 1 gelecinin yenildiğini jstiyorlar- nın yedi yiiz sene evvel koyduğu ••••••• 
dı. bir doktrinin etrafında topla-

Hatta. Tosun bile Hergeleci- nıyor. 
nin mağlüp olmasını istemişti. Dahinin büyün insanlığa sol-
o bıJe şöyle s0yli.ıyordu: mayan bir demet şeklinde ver-

Filibcı . n.. diği gül yapraklarında sa'yin - ı, .ıuraını yener .. 

Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye fabrikasından 

Tornacı - Frezci ve Tesviyeci 
ahnacaktır. isteklilerin vesaikile birlikte fabrikaya · İstanbullular da: kıymetini gösteren şu hariku-

- İbram, kabil değil Filibe- iade beytine bakınız: ••••m••a-müracaatları •••••••• .. 
liyı yenemez .. Buna imkan yok- Be d.c.-tt aheg - i - tef tc kerden 1 =============================== 
tur. l<"'ilibdi, ne yapar yapar hamir 
Ezeı ~·eliyi meydandan çıkarır... Bih ez d.c.<1t f>er sine pi.ş -i- emir.• 
Ona lbramın acmazları sök- (Kızgın alçıyı yuğuran el, ı 
mez .. O, kaçın kurası pehlivan.. "Emir., in huzurunda divan 

Diyorlardı. duran elden iyidir.) 
Mcy~n kurulmuş güreşler Bir beytine bir cihan sığdıran 

başlamıştı. Desteden bwşlayan bu muazzam şair şarkın en bü
güre.~ler finallerim ayırıyorlar- yük bir medeniyet abidesidir! 

Karabük Belediye Reisliğinden 
l - Karabük şehrinin yol yapı kanununun ı inl'i madrlesi hültmü da

hılind~ ~/2000, 1/1000 ve 1/500 ınikyası..ııdaki hali hazır h:ırihılarıııın ynpıl· ı' 
mnsı ışı kapalı 7.arf usulıle eksiltmeye konulmuştur. 

dı. Sıra yavaş yavaş baş alına 

1 
_ _ 

geliyordu. A k llk i l · 
Hergeleci, bağdaş kurmuş S er Ş eri 

kisbeti öniinde ve senbilde mey 

2 - Haritalar nnfin meclısinin 13/3/936 ve 29 sayılı knrnrilc tnsdik 
edilmiş olan ş.,rtname mucibince tanzim ve Nafia VPkfıietince tasdik cdil-ı 
miş olacaktır. 

1 
. 3 - Bu işin muhammen bedeli bir hektar ıçin c20 lirn hesabile «4000 I 
lmıdır. Muvakkat teminat «300• liradır. 

4 - Bu işe ait şartname J<nrnbükbeledıyeı:indcn pıırmıız olarak alınn- 1 
~ bilir. 

5 - ihale lJ/9/1941 Perı>embc glinu sa:ıt 15 de Korııbilktc belediyeli 
dairesinde yapılacaktır. 

danı seyı roiyor ve bir yandan t L A N 
da ustasile ve köylülerile konu- Beyoğlu Yerli Aıkerlik Şubesin· 

şuyordu. den: 
Deli Hafız, biraz mütcrcddid ı - Mukellef Tnbib Yiizbaşı Ah- 1 

ve endişeli idi. Fılibeliden kor- met oglu Ali, doğumu 310, mcnılc

6 - Taliplerin mczklır gün saat U de kadaı yuknrıcl,ı ismi geçen ş:ırt
n:ınıcnin 13 uhcli maddesinde z.krcılilcn v, ıka ve teminat mektubu veya 
makbuzlanlc mtiracantları. (7486) 

- Bünyaminin hayatı em
niycttetlır baba, dedi. Onu Mı
sır azizinin yanında bıraktık. 

Yakup, inanmadı, inanmak 
istemedi: 

- Yalan söyleme Robcn! E
minim ki Mısır azizi Bünyamini 
yanında alıkoyup bana haya -
tımın son günlerini zehredecek 
kadar zalim değildir. 

Dedi ve bir müddet ağlayıp 
'çini boşalttıktan sonra yalva
rarak ilave etti: 

- Allah aşkına doğru söy
le Roben ! Sevgili kardeşinize, 
ömrümün son yıldızına ne yap
tınız? 

- Ona bir şey yapmadık ba
ba! Ne yaptı ise bize o ya;,tı ! ı 

- Bünyamin ne yapabilir ki 
. ? 

sıze .... 
- Daha ne yapsın? Hırsızlık 

yaptı! 
- Hırsızlık mı yaptı? Bu ne 

çirkin iftira rıoben ! 
- İftira değil, hakikattir 

baba! Mısır azizinin gi\müş ma.<; 
rapasını çaldı. Maşrapa, Bün -
yaminin çuvalından çıktı. Mısır 
azizi de onu bizim adetimize, 
kanunumuza ?,Öre elimizden 
aldı. Kardc.7imiz Yahuda da Mı- 1 
sırda Bünyami.nin yanında kal
dı. 

Yakup, teessiirü unutmuş,! 
sonsuz bir hayrete düşmiiştii. 
Bünyaminin hırsızlık yapabile· 
ceğine bir türlü akıl erdircmi - . 
yordu. Robenin yalan söyl1.•diğ'i 
muhakkaktı. Zaten hain oğul -
ları. Yusufu da meydandan yok 
edip kabahati zavallı bir kurda 
atmamışlar mıydı? 

- Hayır! diye bağırdı. Bü - , 
tiin hainliğinize rağmen iz bi
le hırsızlık yapma1-<nnız. Kaldı 
ki Bünyamin hırsızlık yapsın. 
Onu mutlaka kaybettiniz, hem 
de bu işi kaSden yaptınız. Si1j 
Allaha havale etmekten ba~ka 
elimden bir şey gelmez. Madem 
ki Bünyamin Mısır azizinin ya
nındadır: gidip bana ondan biı· 
nişan getirin. ı 

Roben, ısrar etti: 
- Allah şahittir ki Röziim 

doğrudur. İşte Yahuda da ara
mızda değildir! 

Yakup. yine inanmadı: 
- Sizden her fenalık umu -

lur, dedi. Belki Bi.inyamin ile 
birlikte Yahurlaya da kıymış -ı 
sınızdır. Çünkii Yahuda Bünya
mini çok severdi. Onu müdafaa 
etme~e kalkısmıştır. Yapaea -
ğmız fenalığa ra.7J olmamıştır. 
Siz de iki.::ini bird<'n yok Pt
mişsinizd.ir. Artık c'lurmavın bu 
rada' Çekilin! Gidin! Defolun! 1 
Bir daha semtime uğramayın! 
Sizi istemiyorum! Beni biiviik\ 
derdimle, dertlerimle bas bam 

tim yok! 
Dokuz kardeş, sesi gittikçl 

yükse.len babalarının yanındt 
duramadılar. Yürekleri sızlıY' 
sızlıya çekilip gittiler. EvJeriJll 
dağıldılar. Fakat rahatları bO" 
zulmuştu. Hiç bir şeyden ze'I 
alamıyorlardı. Hep babala 
feci halini, Bünyamini ve Y~ 
hudayı düşünüyorlardı. Bet"'"' 
de güçlü, kuvvetli ve ka~ 
insanlardı. Mısır sarayının ~ 
tını üstün& getirip BUnyaınJJP 
zorla kurtarmadıklarına pir 
man olmuşlardı. 

Bir gün, yine bir araya toP" 
landılar. Zahire almal r"h ııe
s:ıe tekrar ır1sıra git'ller c ıı 
rar verdiler. Niyetleri boztıle• 
tu. Ne pahasına olurı-;a oısııO 
Bünyamini kurtarıp babalarıll1 
getireceklerdi. Bu uğurda hlJ 
yatlarını feda etmeyi göze 
mışlardı. 

Bir sabah erkenden ve kiıtl 
seye bir şey söylemeden yo 
çıktılar. Mısıra varmea do,, 
hnzreti Ym·ufun sarayına git 
le..r. Kcndilerıni sevinçle ka~l 
yan Yahuda ve Bünyamin ıll 
saı maş dolaş oldular. Onl~ 
o halde gören Yusufun yürel' 
burkuldu. gözleri yaşardı. au)'· 
du te~sı:ürü belli etmemeğe r.ıı• 
lısnrak: 

- Hoş geldiniz, dedi. Galia
za hircniz tükendi. 

Zl'bhin cevap verdi: 
- Zahiremiz tükendi ya ,ııt' 

lik ! Fakat bu sefer bize dab• 
bii~k bir iyilikte bulunmaıııjJ 
rica edeceğiz. 

- Hicanız nedir? 
- Bünyamini istiyoruz! ..t 
- Fakat Bünyamin, esarr 

müd<h·tini henüz tamamlama ' 
mıştır. 

- Bizim de fazla bekleın 
tahammülümüz yok... thti. 
babamız, sözümüze inanm~ 
Bünyamini kasden kaybetti 
mi7..e hükmetti. Hepimizi huztJ ~ 
rundan kovdu: evlatlıktan taP 
euti. Zavallı adam, gece, 
düz ağlıyor; ah ediyor. On 
feryadını işittikçe dayananıı· 
yonız. Yüreğimiz ağzımıza gf' 
leh· gibi oluyor·. Bi7.e acı ya rfl,.. 
li !( ! 

Jla~rcli Yusuf, nihayet dl' 
y:ıııt1.ınayıp sordu: 

Hazreti Yusuf, nihayet da)',. 
nanıayıp sordu: 

- Siz, ltardeşiniz Yusufu ıcır 
yuya attıP,ı·nz r-;ünii hatırııyo~ 
musunuz? Onun yalvarıp y:ı.I' 
m:ı.larınn., g-ö7Jcri11den dökiil~ 
kanlı yaşlara ehemmiyet verfllı,J 
miydiniz? ı)imd~ benden ne ıı· 
la merhamet dıleniyorsunuz? l' 

Yahuda da. <l~.l1ii olduğu M 
de hepsi birden havlrırclıl., .. : kuyordu. Ağır ve usta herifti. ! keti Nablis. Sıcil No. (38206) 

Çırağını ezebilirdi. 2 -- Yedek Piyade Teğmen Zey-
Hafız, ikide birde çırağına f;U nelabldin oglu Cevat Pcrzin. Doğu- ~·'9•••• 

nasihatleri veriyordu. mu 318. Mcmleketı lstarıbul. Sicil ı 
yatı Mek.teplerine ;ı.ra·k·ın·!·S·i·zd·e•nıs·h·ir.·l .h.ir.~.;k.ally:llle-rıı' !M;ınlllWl.m'l!ftlllRl!!~--·-

Çocuk ver<.'Cckseniz: Yatak, Yorp1n ve Çarı;aflarilc Yat.ak örtusil, 1 TÜRKiYE CÜn.'iHURİYETİ 

(Arlmsı '~tr) 

- Oğlum. Bu herif gördü - No. (15460) 
ğün gibi sağ güreşçidir. Sakın S - Yedek Tegmcn Behram oğlu 1 
sağdan alma güreşi hep soldan Ahmet Tahir. Sicil No. (50722). 
gir... 4 ;- Emekli 7. Sınıf Hesap memu-

- Peki usta!. ru Talat oglu Mahmut Ncdım do -
- Ayaktan güreşi denkleş - sumu. 291, memleketi Erzincan, si-

Battaniye, Hnvlu ve Bomozlannı ucuzca mıığnznmızd.ın alırsınız. ı' z ı• R A AT B A N ;.r A s I 
tstnnbul Sultanhamaın cacldr>si No. 4. Tel: 20620> ~ 

Bursa Pazarı: Sipahi oğlu HASAN HÜSNÜ Kuruluş •nrih.i; 1888. - Scrmay&si 100.000.000 Ti.ırk lir.:ışı. c:_ .c 

> •+ ? ·u .. :"Za&ll!ılm••••••••&m:c AJaııs adedi: 26:> tiremezscn alta düş. Alttan cıl N • (325 - 26) 
denkleştirmeg· e "alış çünkü Fili- 5 - Yukarıda ilan cdılen subay s h ., a ibi: A. Camaleddln Saraçoglu Ncşrıyat Müdürü: Maclt Çetin 
be.linin sana nazaran üstecilig·i ve Askeri memurların durumları B ld 

Zlraf ve Tlcarf her nev· banka mu:ı:"" • •~r 

Para i:ılriktlreniere 2Bt0C lir~ lkr:ımıve vorlil'Or ası ığı yer: (H. Bekir Güreoylar ve A. Cem1leddin Saraçoğlu matbaası) 
yoktur. Korkma seni alttan ye- tesb,t edilmek uzere (çok acele) şu-
nemez.. beye muracaat etmeleri iH'm olunur. •all•••••••••••••••m:11m•m::ıı:m--E ~ 

- ....... . 
- Eğer Fılibcli güreşi kırıcı

hğa dökerse, sen de müdafaa 
et ve ezdirme kcndıni 

- Peki usta!. Merak etme 
usta!. 

Deli Hafız, boyuna nas'hatlcr 
veriyordu. Fakat Hergelecı. us
tasının biitün nasihatlerini neza 
keten dinliyordu. O, ne yapaca- ! 
ğını meydanda belli edec(.'kti. 1 
Bır pehlh·anın mehareti ve tuta, 
cağı teknik meydanda belli o-1 
lurdu. Hasmı ne suretle hareket 
ederse ona göre teknik kurmak 
lazımdı. Yoksa meydana çıkma
dan evvel kaidelerle kafayı yo- 1 

rup pehlivanın ve hasmının tek
niğine uymayan tiibiyelcr kur
mak savap yerine hata getirir
di. 

Hergeleci, çok zeki olduğun
dan ustasının nasihatlerini ne
zaketle dinlemişti. Yoksa böyle 
kaidelerle meydana çıkılamaz
dı. Hasım ne gösterirse ona gö
re tabiye kurmak gerekti. 

Bır aralık Ezerçeli ağalar -
dan biri sordu: 

- İbram, ustanın dediklerine 
dikkat et .oğlum! 

Hergeleci; ustasına verdiği 
cevabı ona vermişti: 

- Ağam, mcydan'1a belli o
l ur inşaallah ! 

Diyip geçmişti. Nihayet. kii
çük orta büyük orta güreşl<'ri 
de bitti. Sıra baş altına gelmiş
ti. 

Cazgır, bağırıyordu: 
(Arkası \'al') 

Z AY l 
Fabrikamıza ait 2740 sayılı ve 

birinci sınıf muafiyet ruhsatna 
mesi zayi edilmiştir. 

Yenisi çıkarılacağından es
kisinin hükmü yoktur. 

Beşiktaş - Çiğdem sokağı 
No. 11 - 13 de Lastik eşya 

fabrikası 

Sabatay ı ehri ve or
takları Limıtet Şirketi 

* ZAYİ - Edirne nüfus me-
murhığundan almış oldugum hü 
viyet cüzdanımı zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Aksarayda Sorguç sokağın
<la 5 numarada Ragıp oğlu 

Hayri Özyılmaz 

* ZA Y1 - l 324 senesi Vefa 
idadisinden aldığım şahadetna
m~i zayi eylediğimden yenisi
ni alac~rmı ve eskisinin hük
mü olmadığım ilan ederim. 

(565 numarada kayıtlı me
zunlardan Mustafa Fevzi 

Şengül) 

* ZA Y1 - lneboludan aldığım 
nüfus tezkeremi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin 
hiilonü yoktur. 

Zeyrek caddesi 26 numaralı 
kahvede Mehmet Tufan 

, 
ıHA~· 
N"U•H 

:'Sl 

fl 

Zlrant Bsnkru,;ınaa ırnmbarıı1ı ve ıh'lmrsız tas.ırruI hesab.anr ·Ja cI\ 
az !10 1 r ı buhı.ı:ınlara senede ~ 'dcln çekilecek kur't> ile a~a"'ıc!ı.ııU 
rl'ııııı pö (, i~·rıım ve d•i':l\ .• '11ca1tlır 

4 aded ı.co~ l.lralık 4.000 Lıra JI 100 aded 60 Llrauk 5.000 L.cr• 
4 ~ ııoo > 2.000 > 120 > •o • 4.~oo • 

4 • 250 • 1.000 > 11160 • 20 
40 » iOO » 4 .000 » 

a.200 • , 

DiKKAT: Hesnplnrındaki paralar bir sene tçind,. 50 lir:ıdan ıı· '!l 
<llh;·r'''r"I "<' ikrnm·ye ı-ıktııtı takdirde '7 20 tnzfa~ "''.) venlcce'·ti. 

Ii ı"abr senede <lört ılcfa 11 l\-Jart, 11 füu:h-~n, 11 l!:y· 
hıi 'e 11 dirinci!...J.n.ın tn.rıııtcı·ımle ~ekilecektir. 

~~~~~~!i'·~lt'Jl~~:::.ın.31.~~ll!ffilğ'Y,jT"-

~w .. ,. Suadiye Plaj Oteli 

1 Ml'Him c;onu olduğundan l Ey' ılden itıb::-rcn yilzde 10 ter.zıı cd n • 

tir. Enısalsız m.ını:ara ve lll fts ;>enı<'l,lerıle son bnh,ır b 

.. iade ediniz. Hcı vrıkıt oda bulursu•ıuz. 

.llll~ esaz: 4k2HA*W&Ai 6 &WNMZ"~ 
• 
Jstaı,!Jul Def terda:rlıfiındın .· 
Fatih l\lal .>e su• e bımısındc1 :O• ııtırıl.ır,ık (1, 16) lfra ke~ fli t:ımır ;şli 

l/!J/ ı 941 Paı.urtesı gilııu sn t ı..ı d. M ılli Eml.ık Mudul'l~ıı.;u ıd Lopl 11 cıı1' 
olan 'rnnıisyon-Ja pazarlıkla ;hal!.' cdılccc ktır. Muvukı;:rıı t.? .. ıin..t (12 7!1) l:' 
radır. Faz.n iz<ıhaf Millı Enıl.ık .ı ıııru k.ıicmindeıı alın:ıb.lir. (756!>) 

lf ~~~~rlaı:_ ~ Miidürı~ği!_nd~;;I 
yın y:ıtaktan kalktığı zaman=================.:=..:==::::::~========== 

Küçük tasarr11f 
hesapları 1941 ı aliet :.ıuuo 1.ıralık _ 2000 .. - Lıl'a 

3 > 1000 > = 3000.- > 
ı Son aktolunan anlaşma mucıbincc Alı•1unyuc!an da gctirtilcbılecc i \' 

;:azarlı~la alınaca!!ı e\lveke ılfın edilmiş ol:ıı• J3 kakı,• !1ıal 1.mcdeı' 
mı '1 m bir kısmı içın heniız tcl:lif :ılıı. ı"'"dıı;ınd::ın bu işir; paıariık ın.ıd~' 
ti tC'mdit edilmiştir. 

bir gün evvelki kuvveti buldu. 
Y a.7.Iİ giilı~rek yanındaki arka -
da.ş!:ınna: 

- Arkadaşlar, hamdolsun 
rr 1• ~·eyifli kalldlm. Yorgunlu -

,.. ;um fi'"n kalmamış .. Deai. 
Filı.bclinin arkad~arı ümid-

i '""'"" ~41İ 'E PLANı 
2 > 750 > =-- lfOO.- > 
4. > 500 > - 2000.- > 

Yüksek mühendis mektebi 
8 > 250 > = 2Cı00.- > 
35 > 10(1 > = 3500.- > 

80 > 50 > =4000.- > 
300 > 20 • = 6000.- > 

nıüdürlüğiinden: KEflDELER: 4 Şul;.J\ 2 May11, 
1941 - 1942 ders senesi talebe kayıt muamelesi JEylülden itibaren 30 1 AOuetoe, 3 lklıi'cltell'ln 

Eylüle kadar sabahları yapılacaktır. ' 1 tarlhlerlıntı yapılır. 

Faila tafsillit-icin' mektep idaresine ıtür:ıc:ıat ed11mesl. cfl-02>' t~_ ... •••••••••••••••lll~••••••••aln 

2 - Bu malzemenin mlifrcdat listesi ile şartnameleri Knbat~;ta il v:ı' 
zım şubesindeki alım ltomısy(lnU'ldn salı ve cumadan gayr; iıer .ç;iın oı::lcdeft 
ı.vı.r.ı görulebilir. .. 

3 - Talinlerin % 7.5 temınntlarıle birlıkte bu -11usustak1 ~klifierı eP 
geç ıy9/941 gününe kadar mezkur !<omi:ıyon:ı t vdi dm~Jeri. (73i16) 

1 


