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Tevfik Rüştü 
komşusu imiş Mühim bir siyasi Aras la görüştü' 

0" ~~ Ol'İJ/Ggor ki mes'ele J~-
h P dolaşıp müstakbel .,,ı. 
it~" esası olarak Hitlerin 
le/· tosttooar '"' telcli/ine 
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,r J teşebbüste 
!Fakat Bulgarlarla bulunacakmış 

l
l aramızı bozmak I f 
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Sonra Sovyet 11e 
Amerikan elçilerfl 

f e de lıonuştu 
h 4.t1rupada istediği 6ibi 
h Otekette serbest bıraksın, 
~bitsir 

-
llüseyin Cahid YAIA;JIN 

~ ine çetrefil bir dille, çapf" ruşık bir telgraf gör
ıhtıır dük. Millıim hıı.berleri 
ll : eden telgraflar, hikmeti 
~~ hemen her zaman böyle 
def~P bir kıyafete giriyor. Bu 
~ a dn bu kötü an'ane tekcr
\ıit .ebt.i. Bu kadar dolambaçlı 
14~e tarzı içinde siyaset a
~r d' neler gizlemek istiyor-
~ ıye z.ihin yora yora çok Miiste\'li <lü.5ma.na .karşı çete harbi yapan l~u:; ı. :imlan 
~:;;t.li ve sıkıntılı dakikalar J~~~~-.--..~( 
ıaYab!X_tilıten sonra bir şeyler an- ı ~ A • k ( ı ~ ildığimize şükrettik amma S ov yet. }!arp > men anın A ! ma n harp 
~liı arın doğruluğunu emin de- leblıgı ) -o-- --- tebliği 

~~~~:::ı:~ızınm~~~~! ~~~ Odesa 1 Ha.rp ilan atın.asi 
t.:a..ııacaJı:ıarı bu telgraf karşısında 
g~aı~ıntısı ue dolu dakikalar •• •• d 1Sfen°cekmış 
~lerine eminiz. Onlar o n U n e u ~ tan ne mana çıkardılar, Bir -Cumhuı·IYe·i.çi ) 
~~e~. l<.,akat bizim anlayabil- ) ~~~ göre ltalya Kralı, A- --o-- bu hafta içinde mü· 
~a Birleşik Devletlerinin e• k b•ı t messHler 'meciisir.e 
h~urreisine bir sulh teklifi 1 ır mu a 1 aarruz bir takrir vereceği-
lei''{l}}Ş, yahut yapacakmış. Bu , · k · k 
~ iç_ine Papa karışmış, R.oo- yapılarak 1\ ı,manlar 

1 
nı ve ta rıri e se-

~ eltin Papa nezdincleki husu- H riyetin kabul edece-
~ llluralıhası kanşmış. Daha ne- k·ııo f 1 • ğini söylemeı,tedir 
~a}ı::~.ammı.şu"kteıi!'Cı.Anuj·ansn ınzihncli-ı· • me re erce gen ----
111:.-. . -~~ Vaşington, 23 (a.a.) -

li~· musahhihinin dikkatsiz,- l Cümhuriye~çilerden Fish, 

5~ Rus fırkası 
imha edildi 

380,000 esir 
ahndı ~~rtıı§, mlirettibin hatası k.a.- atı'dı ı D. N. B.: J 

~ltk~ış, Bütiin bu karı- -o-- ı bu hafta içinde ıni.imc:ısiller 
%~ arasın?a t~~ya Kralının Muhasamatın başlangı- meclisine Amerika hüklı.mc-
~~ etmak istedıgı bazı ~;ulb · tinin Almanyaya. harp ilan Kronştadda bir kruvazör-1t:'1 sczilcmiliyor. cındanberi rumen ordusu ebne.<;ini talep eden 'bir ka-
lit .Yan. haşmet~nalıı~ın tek- muvcudiyetin yansını rar sureti vereceğini beyan le bir muhrip batar ldı. 
~ ıııyetinde ol<lugu musalclıa- k . . etmiştir. Mumailcyh"'btı te- Esirler c.rasında Rus 
!lıi e,lngilterenin toprak tama.- aybetmış ımış şebbüsünü mevkii icraya başkuma .• Janıda var 
~etine hiç dokunınıyor, yani Londra, 23 (a.a.) - Gece ya- koymak için son derece mü-
~tereden 'birşey istemiyor. rısı n~rcdilen Sovyct tebli _ him olan bu mesele.ıhakkın- Führeriu umumi karargahı, 23 
~l İngiltereden de Avrunpa ğinde §Öyle denilmektedir: da umumi müzakerelere yol (a.a.) - Alıı::tı.1 orduları lıa.<1o-
~ er:ıne mtidaha.leden feragat et- 22 Eylül günU kıta.atımız açmak tasavvurunda oldu- •kumandanlığı• hliğ.ediyor: ~ 
llıııl!aini bekliyor. Avrupa kıt' ası- tütün cephe boyunca düşma- ~runu tasrih etmiştir, IKiyefin şark t.i.r< fından Men-
~ne olacağına dair ufaktef ek na karşı harp etmişlerdir. Fish, Almanyaya ,ilanı gene içine sıkış ... nlmış olan Rus 
~ ftrnat var. Mesela Fran- 20 eylülde 100 Alınan tayya- harp edilmesi teklifinin f':!- kuvvetleri tara1J.Odan yapılan 
>a;ij mukadderatı hakkında resi tahrip edilmiştir. Biz, 21 deııal kongrenin sUllisan teşcbbüslerir. ~twncte uğranıa-
l'ttl1 n ile Vichy doğrudan doğ- tayyare kaybettik. '-ekseriyeti tarnfından r~ \ sından sonra düşman kuvvet-
~ aıılaşacaklardır. Bundan Mukahıl taarnızlal' edileceğine kani bulundu- leri arasında gitgide artan inhi-
l<ollf a beynelmilel bir Aıvnıpıı. Moskova, 23 (ıa.a.) _ Reu- ğunu söylemiş ve bu ekseri- lfil alametleri görülmeğe baş-
t'ıı.ı-ı .. ~~ı da toplanacak, Av· ter: yetin Amerikan milletinin lamışbr. Birçok mahallerde Rus 
'"n statükosunu, yeni ni· Sovyet radyosu, Odcsa önün- hattı hareketine tercüman 7.3.bitleriyle siyasi komiserler 
~ göre tesbit edecektir. Bu deki düşman kıtalanna şehrin olacağını ilave etmiştir. kendilerini emniyet allına a1

• 

~nokta hakkında telgraf §U kalesi içinde bulunan Sovyet M. Fish, milmessiller mec- mıak için kıtalarını terket.mir -
~ü.nıatı veriyor: ''Mister Ro- kuvvetleri tarafından bir muka.- ' lisi hariciye encümeni bu lerdir. . 
~~.:~tin derpiş etmesine imkan bil taarruz yapıldığını bildir -

1 
mesele hakkındaki müzake- Buna rağmen ba.~lanna : .!'-

~ ~vver olmadığı mütalea- mcktedir. re teklifini iyi bir surette mesi mukarrer olan akibcı 
tıo:a bulunduğu cihet bu 50n Şehri muhasara eden düşman karşılaan:ı.dığı takdirde bu kurtulamamışlardır. 
~aı~dır.,, Bunun da manası kuvvetleri birkaç kilometre gc- müzakereleri mezkur meclis Bu muharebede Alınan ku · 
~~ a Roosevelt bu şartı kabul ri atılmışlardır. heyeti umumiyesinde açma.k vetlerü tarafından alınmış ol: ı 

Yor demek olacak.. Sovyet radyosu, muhasema - teşebbüsünde bulunacağını e::ıirlerin miktarı 380.000 ki§ı-
do~rUlüyor ki mesele dönüp tın bidayetindenberi Rumen or söylemiştir. ye baliğ olmaktadır. Alman kı-
<ıJ,.~~p müstakbel ~ulhun esası dusunnn mevcudunun yarısını Anıerikn.nın tn~iltemye ' taatı, şimdiye kadar 570 tank 
~ Bitlerin ilk tasavvur ve kayıbetltğini ilave eylemektedir. verdiği krediler ve 2.100 top zapt veya. tahrip 
~fine geliyor : İngiltere, Al- va.~ington, 23 (a.a.) - etmişlerdir. Bu rakam müte -
hı L Yayı Avrupada istediği gi- Leningr.ıd da.yanıyor Birleşik Amerikanın Büyük madiyen art.maktadır. 
h~_·1arekette serbest 1·1raksın, ı Elli So et fırkıasın ta ~ u Londra. 23 (a.a..) - Londra- ___ (S:n~ s:y .. fa 3 •ütun 3 de) vy a ma -
lı\ı.ı.. da bitsin! Şimdiye kadar (Sonu sayfa 3 aOtun 7 de) _____ ;:;_ miyle imha edilmiş nazariyle ba 
0~telif vesilelerle bu teklifin •<4> ~n• kılabilir. 

isfigenler Varmış Radyo gazetui 

IAlmanyarun mühim bir si
yasi tc.~ebbüsünden bahsedi

IEl"; 

liyor. Bu vaziyeti bir İtalyan 
g~etesi ileri attığına yani 
Mihver kaynaklarından çık
tığıha göre haberin mevsuk 
olması muhtemeldir; bu ha 
bere göre· Almanya kazan
dığı zaferlere dayanarak 
mühim bir siya.si teşcbbiiste 
bulunacaktır. 

Burada. akla iki ihtimal 
geliyor: 

1 - lngiltereye sulh tek 
lif etmek. 

2 - Almanya, İngiltere 
ile meşgul oknaz gibi g-örü
nerek işgal ettiği ülkelerde _ , 

~ 
yeni bir nizam kurduğunu j 
ilıin eylemek.. _ ~ _ _ 

,......... ~ ~:..<•«w«c-

Bolgm- Başvekili Filof v p 
Sofya, 23 (a.a.) - Mesleki on apen 

teşekküllerin mümessilleri hu • »o• Londra, 23 (a.a.) - İngilt& 
zu.runda bir hita:be irad eden re Hariciye Nazın Eden, bugUa 
başvekil Filof demiştir ki: T a y y a ı· e i 1 e Tilı kiyenin Londra sefiriyle gô-

"Her Bulgarın vazifesi mem rüşmüı,. müteakiben dün Y• 
leketimizi birkaç kere tehdit e- şehrim Y ze geldi nan kralı ile birlikte gelen Yw. 
den ve Bulgar sulhu ve refahı -o-- nan başvekilini kabul etnıişt.ir. 
· · lan Bol viklik' Eden bundan sonra Sovyel · 
ıçın meşwn ° şe ya- t sefırı· M";skı· ''e Amcrı·ka sefim· 1 rasını kaldırmak için Avrupa stanbul, 23 <a.a.) - Alman .... 
milletleri tarafından sarf edilen ı Büyük Elçisi Von Papen. bugün Winant ile de görüşmilştür. 
ga;:retıere iştirik .. etmektir. Bol- öğleyin, tayyaıe ile ve refaka- ı 'VVV 

::::ne. ~~i;aı:ı~~~d!!~~~ 1 tinde zevcesi_ olduğu halde ıs-. Macaristanın 
sidir. Çünkü komünizm dok- ta.nbula gelmıştr. l 
trini mesleklerin ve müessese.'- ··-----
lerin seııbestliği esasına ba~Iı B Ik p Yeni Ankara elçi• 
ıbulunan Bulgar milletinin iktı- · a an anayJf} • ) kt 
sadi kültürüne ve ideallerine Si yo a ÇI l 
u~tadır. Budnpeşte, 23 (a.a.) - M&-

Avı:upanın bütün milleti ri Namile Karklarelinde car ajansı bildiriyor: 
Bolşevızme ~~.ey umumi bi~ ~- bir emtia ve hayvan Hariciye müsteşarı orta alçi 
arruza g~tig1 şu sırada butun Jean Vörnle Macaristı::ı.nm Anka 
Bul~ım vazifesi komünizm panayıra açılıyor ra c!~liğine tayin edilmiştir. 
~~tine karşı aFılan mücade!t~ye Hariciye nezareti siyasi daire 
ıştırfilt. etmektir. • Kırklareli, 23 (a.a.) - Vila - müdürlerinden orta elçi Nu _ 

Be:Iı~, 23 (a.a.) - Yan yetimiz merkezinde önllmüzdeki ibenghghyczy hariciye müstc . 
:re.:anı bır kaynaktan bildirili- perş:mht:: günü. Balkan panayırı benghglbyczy hariciye miiste _ 

, yor:. . . namıle bır emtıa ve hayv~n p~- şarluhna getirilmi~Jr. 
• . Mihver devletl~rırun, Bulga - nayırlan açılacaktır. Üç gun fiU- ı.tacaristarun yeni Türkıy;? 
ns~ yardımı ıle harp ~~mi- rec<:k olan bu panayıra iştirak~ büyük elçisi M. Vörnle Bükr" 
l~~ni Boğazlardan geçirmek ıçin etmek ve görmek için gcleeek 1 tarikiyle v.azifesi başına gi :\ 
s~e .. ~bbüsleri hakkındaki olan.ların belediyece istirahatleri Ü7.ere dün bupradan hareket et-
suru suru haberler, 'Ş3yiala~ ve temm olunmuştur. miştir. 
iddiaların, Berlin, bir kere daha 
Türkiyeye karşı tevcih edilmiş 
bir manevra olduğunu ilAn e
der. lran Yabancıl 

Bu manevraların iç yüzünden 
herhalde kendisi de haberdar ------------------------... -
bulunan Türkiyeni.n, bunlardan 

(Sonu sayfa 3 eüt\ln 4 de) 

• 
ıran 

. 
Almanya, ita ya 
ve Romanyadaki 

e çilerini geri 
çağırd 

---ıtoc:---

Ef yan Şuhzadelerile temas 
• 

Niedermayer harbi alev/emek üzere 
son bir teş~bbüsü - eğer "Kabil,, de 

kalmak islerseııiz kalınız ı ... 
Tefrika No. 25 

1f l1a çıktığına. şahit olduk. Eliirler arasında beşinci Rus 
~r defasında da lngiltcreden 1 !O ordusunun başkumandanı bu- Tahran, 23 (a.a.) Pars 
~cevabı geldi. Daha muha- HA R p VA zı· y ET.- lumnaktadır. ajansının bildirdcğinP. göre, 
ıe; başlamadan evvel İngiliz- 1 Harbin muvaffakıyetli neti- lran hiikfımeti Almanya, 
~dünyanın bu şekilde payla- cesinin elde edilmesini temin e- ltalga oe Romanyadaki si-

Bir taraftan da Almanlara l 
karşı yumuşak davranıyordu. 
İşte sefer heyeti Emirin kendi
lerine gösterdiği hayırbahane si 
yasctlen ümide düşerek burala
ra gelmişti. Emir, onların Babür ı 
bahçelerinde kendi misafiri ol
dukları hııberini gönderdi.Heyeti 
azası ı.;m:r tarafından kabul e
dilmek istediği ZJJllan, onun hu
zurunda heyet bir esirden pek 
farklı olmadıklarını anladılar , 

Yazan: C. Sgku 

dığından onu tedavi eden Tüıı1I: 
doktoru ancak Emir tarafııı -
dan kabule mazhar oluyor. öte
kiler Emir tarafından kabul ~ 
lunmıyorlardı. Böylece ancak 
bu doktor Efgan kralının emir
lerini Alman heyetine tebliğ 
etmeye ba.'Şladı. 

Tantanalı bir kabul 
le ~l projesini kabul etmemiş- ş k h kAt d Ut il f r ti 1 den harekata evvelce iştirak et-
~İar B~~~:e0~:::vc~ ~!~ ar are a ın a paraşu çu aa ıye en 1 ::a~~:ı~ın v1:1t:~di~e ı~= .• : .. :_r:ı_i_ı:_t_~-~-e-ss_i_''_·e·r-in_i_g_e_r_i_ç_a_-, 
~ anla._...ııasını fesl ettiler ve ( YAZAN : J yade generali Von Stuelpngrel-
ı..::.. anlaşmayı yaparken İngiliz· in odulan da harbe nümunei im-
~~l'lll kendilerini Avnıpanın Emekli General Kemal KOPer tisal olacak bir şekilde ~·tir ... J 4 
~tkında istedikleri gibi hare- ~ etmişlerdir. 
!tıl~. serbest bırakaca'kları ü- SovyeUerin deniz kuvvetleri-
k ~';l'Zll beslemiş olduklanru söy- Hava teşebbüslerine karşı yüzgeri edince, gerilerinde Al- ne ve nakliye gemilerine kar§l 
;:1iler. İngilizler şimdi buna ra- sular, bataklı'Klar, ormanlar, man paraşüt müfrezeleri hayata. yapılan harpte Alınan tayyare
~ <>lı:nayınca onlar da artık de- rniistahkem mıntakalar, şehirler intibak etmi§ ve bozguhcu kafi- leri de dün pırlak ınuvaffakı
~. anlaşması ahkamına riayet hatta az imtidaUı denizlerin de lelerinin ruhunda müessir ol- yetler kazanmışlardır. 
-~~Yi manasız buluyorlardı. mühim engeller teşkil etmedik- muşlardı. Korent berzahını Alman bombardıman pike 
!ati ~nra harp başladı. Lehistan lerini hfıdiseler gösterdi. Para- zapteden kuvvetlere yol ac;anla.r tayyareleri, Odesanın cenubun 
~,_la eruldi. Almanya.dan sulh şilt birlikleri Polonya ordusu bwtlardı. Hele Giridin zaptında da bir kruvazörde yanblD cı _ 
~lifi geldi. İngiltere reddetti. cephesi gerilerine inerek panik ve İngiliz armada.larına meydan karmışlardır. Bir torpido muh-

~~~ mağlup oldu. A1man or- ~ika!!!!!!!!!ebn~i'?!ş!!!!le!!rd!!!!!'i. !!Fr~:ı.n~sı~z!!!!o!!!!rdııs~!!!!u~!'!!!'~!'!'!ll!!!!!!!s!!!o!!!!n!!!!u !!!!•!!!!ay!!!!f!!!!a !!!!2!!. a!!!li!!!!tu!!'!n'!!!!!!'!!3 !!!!d!'!!e )~!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!'!'!( S!!'!Gll~u !!'! .. !!y!!!!f!!'!a !!!!S!!!!sü!!'!. ~tu!!!n!"6!'!'!11!!!da!!)!!!! 
.A.1rı Şimal ve Manş deniziyle = 
~tik sahillerine dayandılar: 
~ teklif, ayni red. Arada 
~~ bu esas üzerine bir sulh 
~1 .. _ lllurdıları tazelendi. ln
f 1.1:re aldırmadı. 1şto son dc
~a I;ıatmetıü İtalya Kralı haz
~ eı: bu sulh esaslarını yük
~ hunayeleri altma. almışlar. 
~~ahın. ne olacağında bizim hiç 

bırakmıya razı olmamış olan 
· lngilterenin şimdi bütün Av
rupa.nın mukadderatına 18..kayd 
kalmıya raz;ı olabileceğine ihti
mal vermek büyiik bir safde
runluk olur. 

V' etniz yoktur. 
tloıt~lnız dikkat edilecek bir 
~a.-A var. Başlangıçta A.Jman
~vrupanm yalnız şarkında 
~:indi et ser.bestisi istediği halde 
~ . İngilterenin bütün Av
~t~a ıelerinden elini çeknıesini 
~Yor. Avnıpnnın yalnız şark 

lnında Almanyayı serbest 

Fakat, ah, İngiltere teklif e
dilen ~rtlara ra%ı olabilse idi 
de şu mendebur Avrupa başına 
geleceği bir anlasaydı! İngiltere 
peki dediği gün Avrupada şa
fak atardı ve yeni doğacak gü
neş nasıl bir Avrupayı tenvir 
ederdi bilmem. Avrupa göster
diği cibanet, körllik, hodperest
lik, idealsizlik ve maddiyetcilik 
ile heı türlü muameleye milsta
hak olm~lur. Fakat Anglosak-

sonlar dttnyası kendi istiklAl 
ve bekaları namuıa. bu Avrupa. -
yı tutnWc mecburiyetindedirler. 
Harp bunun için uza.yor, ve ı.ua
yacaktır. 
Haşmetpenalı ltalya kralı, 

sulh uğrunda çalışmak istiyor
larsa ilk yapaca.ltl:ırı iş, .Avru
panın mukadderatmı tanzim 
için ooplanacağınd.an bahsettik
leri beynelmilel Avrupa kon -
f eransını ~imdiden içtima ettir
mek çare&ini bul.madttır. ])ğer l 
Mihver devletleri tali1erinden 
nıanınun vo nerlin ve Roma ilei 
işbirliği yapmıy.a. hazır ve bu 
kararlarım fi'le koymuş rırj 
:Avrupa. tcmi.n edebilirlerse suUı 

akdi için İngiltere ve A!merika~ 
ya baş vurmağa bile hacet kal
maz, sulh pek tabii ohrak ken
diliğinden teessüs eder. İngil
tere, Avrupanın muk:ıddt•ı-atmı 
tayin hususunda Mihver dev
letlerine kayı~sız ve şartsız mut
lak bir salahiyet, açık bir bono 
veremez. Mihver Avrupayı na
sıl tanzim ettiğini bir kcr~ gös
tersin, A vnıpa razı ve me;nm n 
olsun, ondan sonra İngiltere 
için a.,.&ız açmak imkanı kalmaz. 
Bc.şka tilrlil suUı üıni<line c ü-

er ortnclaki mücadPlf:.un 
anfuıasını zerre kadar anlam~ 
rmş doınektirlcr. 

H'tbe)in O.üıid YAJ..çIN 

Am 
-»O«-

1-larbe 
yaklaşıyor 

Vaşington, 23 (a.a.) - Ofi: 
Atlanti!{ devriye kuvvetlerine 

mensup Amerika muhriplcri, 
kru\•azörleri. zırhlıları ve tayya
releri (Pinkstar) ~ilebini batı
ran korsan gemisini, B. Knoxun 
Pn i• Jcrine "•' B Rooscv~ltin cic
nizlerin serbestisini muhafaza 
siyasetine tevfikan, tahrip et
mek Ü7.ere faaliyetle araştırılır
ken, V~ingto 'da, hükumet, 
Mihver devletlerile mücadcle 
halinde bulunan memleketlere 
Bil'leşik Am "rikanın arttırmak 
İ.İ7,erP, bitarafl k k nununun ilga 
~ını vcyn hiç olmaz'3a tndilini 
tPmin çarelPrini an;.~tırmavta
dır. 

Pinktnr !-.. ~isesi Birleşik A -
merikanın vvdenizlc..-inv scrbes -

(Sonu ı fa 3 sütun 6 da) 

Iı~kat bir kaç gün sonra Ni
dermayerin emirberi hastalan -

E!mirin Şt.Lhsan hıgiliz taraf
tan olduğunu, halbuki maiye -
tindekilerin Almanlara taraftar 
oldu.klan söylenmekte idi. Böy-

c Sonu sayfa 4 aUtun 3 de) 

· kMahyamız 

Kuvvetli}riz 
zi a m ·· ttahidiz 

h 



Yl!lNt SADAR 

Düşünüşler: 

~açı ı ve ber---"-"·r r 
f' ~~~~~--~~~~~-

• Siz do tıen1m gibi, berber dükkıinında oturmaktan sinirlenir misiniz, 
llmem. Ne elime tutuşturulan mizah .mecmuası, ne de berberin tatlı dllle· 

rı bu l5koncenln eıkıntıaını azaltablllr, Onun içindir ki yalnız saçı.arımı kes· 
tlrmek için uğradıllım berber dükkinında dalma boı bir kalfa aramak 
Adetimdir, Bu yUzden de hemen dalma dükklln deO'ftlrınek m cburlyetln· 
de kalırım. Fakat bu uıullln bUyUk mahzurları oldujiunu kabul etmek il· 
zrm. ÇOnkU, her seferinde başınızı hiç tanımadığınız, kablllyet ve ltlyııdları 

hakkında fikir sahibi olmadı(jınız bir ııdam1n ellerine tevdi etmek mecbu· 
rly~tndeslnlz. 

Emniyet amirleri 
arasında nakiller 

Ya n felAke ze 
lac k yar 

el • -
m ar 

OKUYuou---~, 

DiYOR Ki: 
Mal mttbzül memur az! •• 
Konyada SUmerbıınkın bir fU· 

beıı açılmıjtır. Satıı lflndo 3 tez· 
glhtar, bir vezne vo iki de fl!J vo
ren momur vardır. 

• Ankara, 23 (Hususi) - Em
niyet müdiirlerl anısında bazı 
nakil vo tayinler olmuştur. 

Burilann bir listesini aşağıda 

Kızılay felaketzedelerin bir aylık 
· bakımım deruhte etti Dıprıda binlerce halk lçerlyo 

girmek, mat almak için nöbet bek· 
flyor, Bunlar lçerlclnde yolunu 
bulup ta haftalarca glremlyenler 
de var. 

ltlyadları diyorum ve bu etiz üzerinde ısrar ediyorum. Çllnkil berber• 
!erimizin hopa! kendl~ne hae usul ve ıtıyadlara maliki Blrln1n elnden 
çıktıijıntz zaman Nasreddn Hocamn kuıuna d8nmuıı olduğunuzu farkeder
sinlz. Bir b.Jkuına kestlrdl(jlnlz saçınız, atzl O~ gün geçmeden tekrar ber• 
ber dükkAnıne Mvkeder. Bir UçOnetlaOnOn ellndc ise ba11nız. bir kaç ayı 
aeçmeden düzelemlyecek kadar tahribata uörar. 

Acaba berber kalfaları standard bir sa9 keelml tipi üzerinde araların· 
da mutabık kalamazlar tnı? Du tip bence, husuıf bir emir armayınea 

herke n saçının tckllne hDrmet etmekten ibarettir. Keyfinin ıstedl§I 
tekli mOşterlnln baıına tatbik etmeye kalkt5mak haddini bilmemek de· 
mektlr. 

Berber dükkA~ı uhlplerl, mesleklerinin haysiyetini kor1,1m11k lst ıyor· 
lılraa yanlarına aldıkları kalfalar hus..,ıunda çok titiz d11vranmalıdırlar. Bu 
mulek dlAerlerlne benzemez. Düşünmeli ki, oceml bir kalfanın ıaçLarı üze• 
r•nde yaptığı tahribat titiz bir adamı alnlrlerlnden haru cd blllr~ Sonra. 
berberler mlzde gördüğüm umumf bir kuıl!r da yavaflıktır. Bir saç kesnıcyl 
bir saate k11d11r uzatanlar var. Her halde yarım saatten a,aliı diişi.ırenler 

nadir. Halb.ukl dünya~ kabul ed imiş teamül on beş. yirmi dııkikı1y ı q· 
mamaktır. Bu y vaılığın mDçt•rlye olduiiu kadar kendiler ne de zararı do· 
kundujjunu unutmasınlar. Dlikk nlarındakl izdihamın baılıea sebebi budur. 

Ya~r Nabi Nayır 

~ . ~ııııır.ıımıır:ımıııımın m ~ ıııınıuru ıııı.ıı:ııiliuıı:ıııım ıı:ıııı:ıınını!l'.:lllı mw.~nı I 

Gransaya hiyanet eden a 

Ya.zan: A. Simone ~22- ('-eviren: H. Cahid Yakm 

atfedilen kurnazlıgı ve ~n derece 
inadı soktu. Frnns<ının cenup dcnızi 
hnval.si.ndeki o \ ulk.nnik ve d, ı.lık 

veriyoruz: - Fener felaketzedelerine (Kı-
İzmir başkom.iserlerinden zıla.y) ın geniş bir seklide yar-

Yusuf Siyrct Hakkarı Emniyet dmıda bulunmağa kanır ver
amirliğine, İstanbul baş komi- diğini yazmıştık. Kızılay ya.
serlerinden Muza.ffar Batur pılacak yardım §ekUni .kararlq 
Çankın Emniyet amirliğine, tırmıştır. 
Gaziantep ıbaakomiser.lerlnden ,...,..,....,..,....,..,.""'""""""""""'""'""'""'"""'" 
Meh'.Ioot Öncel Siird em.niyet A
mirliğine, Kırklareli emniyet 
amiri Hulüsi Bileciğe, Çoruh 
emniyet amiri Sabahaddin Or
o uya, İstanbul emniyet amir
lerinden Nail Kayseriye, Siird 
emniyet amiri Atlf Seyhana, 
İzmir emniyet amirlerinden 
Sırrı Denizliye, EmrıJyeti umu
miye emniyet amirlerinden A
zız Tüzer İzmire, Yozgat emni
yet ~miri Yaşar Karsa, Malat
ya emniyet amiri Fethi emni
yeti un uıniye emniyet amirli -
ğine, Deniili emniyet amiri Lut 
fi Eskişehire, Eskişehir emni
yet amiri Salahaddin Yozga
da tayin olunmu!j}ardır. 

iaşe müsteşarı 
Ankaraya döndü 

Ankara, 23 (Hususi) - Bir 
~vddcttenberi tedkik sey:ıha-ı 
tinde bulunan iaşe müsteşarı 

Şefik Soyer şehrimize avdet 
etr.:ıi&tir. 

Üsküdar 
tramvay arı 

tas iyesi 

Belediye bu us s
ta faaliyete 

• 
geçıyo 

Üsküdar, Kadıköy ve hnvalisi 
Haik tarnuı.\"Ylarındaki evkaf 
hissesini idareye satmak üzere 
hazırlanan kanun layihası BU
yük Millet Meclisinden çıknu8-
tır. 

Kabın~ yedi ay sürdıi. Sonra, tki 1 
yüz Ailenin, bir cinayet telakki et
tiği şeyden yani Doumergue hukfı
meUnin ısknbna iştinıkmden dolayı 

cezasım buldu. 1935 senesi mayısında, 

Flandın kabinesi Fransa Bankasın
dan kredi bulmafa fena halde muh
ta~. Bir kaç hafta evvel, Flandin 
bnnknnm müzaherctıni istemiş ve 
kendısine azıcık bir nvnns venlmiş
ti. Fakat Banka tö.Yle bir tebliğ ne -
~iti: ccFlandln hükO.mcti daha fr ıla 
kredi istiyecektir. Buna verHecek 
cevap Bankanın frangı mudafııa et
l1\ek için izhar etti.ti n.ycte mükA
fat olarak kabinenin gosterece{:i ic
raattan Bankanın memnun olup ol
mayacağına U'ıbi bulunacaktır ... Her
kesin takdir edeceı.rı veçhıle bu Flan
din kabinesinin bir idam kararı de
mekU. Basvekil daha fazla kredi is
-temek için Fransa Bankasına miıra
caat cttiii zrunnn, bir ajans heyeti 
sarih bir .red cevabı 'erdi. Picrre 
EUenne Flan.din hükumeti ümitsiz 
ııurett.e tlll>lndı ve sonra 1935 Mayı
sında düştil. 

havali garip guzcllı~ı ve k kı.n tc- Edirnekapı-Eyüp yolu 
r.adlan ile haşın e m uktesid ad.ım-
lar yctışurır. Burrıda ı uktc ıd kclı- Belediye reis muavini Lutfi 
mesj hafif kalır. Elı sıkı \'e hası de- Aksoy, dün yanında belediye 

Bu itibarla Üsküdar Trarn -
vay Şirketinin tasfiyesi için be
lediye ve diğer alfı.kadarlnr fa
aliyete geçmi§lcrdir. Şirketin 
borçlu olduğu lş Bı!.nkası, sabik 
Elektrik Şirketiyle de anlaşma
lar yapıldıktan sonra Üsküdar 
Tramv ;y şirketi tamamen fcsh 
olunarak İstanbul belediyesi 
Elektrik, Tramvay, Tünel ida
resine devrolwıacakt:ır. 

BEŞiNCi l!lAB 

LAVAL'in ON BEŞ AYI 

Loul Bartbou'nun katlinden beri 
Quai - Orraynin. dıır koridorları ve 
eski tarz kn.lcmlerı ile tariht binasına 
sağlam surette ycrlc.,mi, olan Pierre 
Laval Oı;üncQ cQmhuriyetlnln hnri
d mün::ısebeUerlndcn on beş ny reh
berlik etti. Yedı ay sürmüş olan Flaıı 
d.Jn knbinwndc hariciye nazırı idi. 
Kabine devrildikten sonra, dostu 
l"ernnnd Bouissonun riyaseti altında 
bir gun nyakta kalan yarı ciddi yarı 
gi.ilunç bir hukfunet fnsılasını mute
akıp, Pi.e?Te Lavalin kendisı bir kn
bine kurdu. Bu da yedi ny devam 
etti. 

mcı, dah.ı do rudw. Au-.crı;nchler imar müdür muavini İbrahim Madeni eşya birliğine 
Y.'ransanın tskoçyalıl. ndır. Bıı· çok bulunduğu halde Topkapı mın-

'h takasındaki belediye inşa.atını açılan akredatif 
G:ıl hikaye '-c fıkralarında muşabı tedkik.etmişt:ir. Vali ve belediye 1 Ticaret Vekii.Ieti, istifade &-
bir rol ifa. ederler. reisi doktor Lüt!i KırA- .. Eclir' - ıı 

La' arın tcrctımei hal.ni yazanlar """" dilmediği ta:kdirde Madeni Eşya 
dan bazıları bir kasabın of:lu oklu- nekapı - Eyüp yolunun muhak- İthalat Birliklerine verdiği Ak.-

kak surette bu sene in- oluna- reditifieri iptal edeceguw· u· bil-ğunu iddia cdıyorlnr. Bazıları da ba- ~ 
basının bir kah\ eh ne sahıbı oldu- mas~ emı:ctmiştir. Dün,, bu yo- l dirmişti. Vekalet, filvaki bu ak-
ğunu soyluyorlar. '!ı: uı.une bakılarak lun ilk keşıfleri yapılmıştır • 1 reditifleri iptal etmiş, fakat bili 

t tauıbul surlarını takiben .E- hare müracaat fur.orine Birligw e 
blr hilkum vermek ıcap cd se kendi dirnckapıdan Eyu" be '·adar u- ı 

bn o t ~ yeniden Akreditif açmıştır. Mar 
sl de bir knsap uınnolun:ı ı r. r a za.y--~1. olan bu yol, bugun·· mev ---ç·h b ~ ı:uu.ıuı u akreditiflcrden de 
boyludur, kı a ve tıknaza men ldır. cut yollarb birlikte Marmarayı ı henüz istifade lmkfını buluna-
Rcng nde hcınşehrılermın zcytın es- Halice birleştirecektir. 
mcrlıği goriılur. Siyah gozlu \'C göz =========================m==a=m=ış::t=ır=.================= 
kapakları sarkıktır. Kalın ve kabarık 
dudakları sıgarndan sararmış dislcri 
\'ardır. Senelerce medeni' nazi gaze
teleri siıtunlnrında cNegroid ve piçlcş 
mi. Fransız kavminin,. badz ııumu- ı 

nelerinden biri olarak ı..aval'in resmi 
nl basmakla kcy!lcndılcr. Fakat in• • 
sanlarda hafıza pek kısadır. Dr. Gceb 
belsin propaganda bfırosuııdaıı sadır 
olan bir işaret iızerine Laval'in çeh
resi derhal nazi letafetini iküsab et-ı 
ti. 

Her hnll, bir 'tılrnı olıırnk s~ylcne
blllr ki Lavı:ll'da insanın Uzerınc si
linmez bir tesir bırakan blr anıf ve 
huşunet ifadesi vardır. Zekası ve ll'il 
lliyemcti muhatabının hoşuna gıde

cek şeyi takdir etme kabiliyeti, ba;,
kalannda gordil~ zfıfiardan istifade 
etmeyi bilmesi bile tclldn cttıil o 
(iiddetU memnuniyetsizlik ve rahat
sızlık hsslni izaleye kf\fi gelemez. 1ı 

Şark harekatında paraşütçü faaliyetleri 
( Ba,şı 1 incide) 

okumakta. Alman paraşlitçü kı
taları büyük lmhramanlıklarile 
cihanda sürprizler uyandırdılar. 

Bir vakitler, Kiyef manevra
larında Ruslar, önemli indirme 
denemeleri yaparken, nazariyat 
sahasında b<>o<'Pıılup kalanlar, bu 
mesninin bir fanteziden öteye 
geçemiyeceğini söylemekte idi
ler. 

parllı]'Üt birliklerinin fli.aliyeto 
g1,;~ceklerini bildiriyor. Lenin
gr.ı.uın. muazzam mürettebatile 
elrlc sıliıh İ§ başında bulumı.ıı 
yüz binlerce sakinleriyle bu ha
rekete imkan bırakınayacağt 
~ıtjkılı dır. Rus cepheleri arkala
rında da hasını paraşütçiilcriııe 
bir oynama alanı bırakılmamış
tıı·. Paı a.şilt birlikleri havada 
ve yere inerken, hatta indikten 
sonra hedefine teveccüh ettik
leri sırada. iş görenıiyeeek bir 
durumdadırlar. Dar çerçeveli ve 
bUyük kuvvetle müdafaa edilen 
bir müstahkem mamumenin içi
ne ve hele şehirde gökten kuv
vet indirilmesi hiç beklenemez. 
Kırıma gelince, buraya ha.va

dnn !kuvvet indirilmesi, müdafi
lerinin kcmmiyet ve keyfiyetine 
tabidir. Belki, yanın adaya m~ 
teveccib bir denemeye şahit ola
cağız. Bunun muvaffak olup ol
mayacağını zaman gösterecek-

Felaketten kurtulan 476 va
tandaşın içiiıde 221 tanesinin 
)'W'dıma. muhtaç olduğu anlaşıl· 
mıştır. Bu 221 vatandaşa Kl
zılay bir ay müddetle iaşe ve 
mesken bedeli verecektir. 

v eri1ece4t bedel miktan şu 
6ekilde kararlaşt:ınlm.ıştır. F&-
18.ketten kurtulan ve muavene
te muhtaç obın vatand:ışlardan 
büyüklere avda 15 ve küçükle
re ayda 10 lira verilecektir. 

Kızılay her aile için aynca 
10 li:na ev kirası da verecektir. 

Yeni Otobüs 
hareket tarifesi 

e A •• a mı encumen 
tarafın an kabul 

olundu 
Ba.~vekalet tnrafındnn benzin 

tahdidine ait kararın tatbikine 
geçihnesin<ien sonra şehrimiz 
iQin hazırlanan yeni otobüs ha
reket tarifesi dün belediye dai
mi encümeni tarafından tedkik 
olunarak kabul olunmuştur. 

Bu tarifenin hususiyeti me
mur, talebe ve amelenin çıkış 
saatlerindeki servislerin çoğal
tılması ve diğer saatlerdeki ser
vislerin a.zaltıbnasl;dır. 

. 
ldh at 

piyasamızda 
inş· 

--o--

M•Ciaz.ada halka yettıecek meb· 
zulen mat mevcuttur. Halka "bir 
.Uhulet için burada ikinci bir ma• 
llaza daha açmak mümkün delili· 
ao aatıg memurları adedini artır· 

mak ve halkın eerbest ahı verit 
yapmasını teminine de lmkAn 
yok mudur. Allkadar makamın 

buna hal çaresi bulmasını tavasau· 
tunuzla rica ediyoruz. 

Çoban ehme
dan ·din baş 

geçen vak'a --
a ası ı döven 

adanıı belinden 
yakalayıp karako

la göt1rmüş 
Meşhur ağır siklet pehlivanı

mız Çoban Mehmedin başından 
hayli garip bir hadise geçmiş ve 
kendisi dün sabah asliy • dör· 
diincii ceza m.:thkemesinde da -
vacı olarak bulumnuştur. 
İddiaya göre, Çdban Mehmet 

bir sabah evde uyurk<.'n, ev sa
hibinin kuı·desinin oğlu Alıml.?d, 
eve gclmış halası kendisine ka
pıyı açma,, ınca kızmış, kapıyı 
kırarak içen girmiştir. Gurül
tüdcn uyanan Çoban Mehmet, 
içeri girer girmez halasınuı ilze
rine atılan ı'J1mcdi belinden tut
tuğu gibi bir köşeye çeluni!}. 
bunun üzerin~ miitecaviz, Çoban 
Mehmedc ağnna gelen küfrü 
savurm.3ğa ,,.e k ndisini tehdide 1 
başlamıştır. Çoban bu sözler ü
zerine Ahmetli kuc3.r:,c'ruıa almış 
ve doğruca götUrüp karakola 
teslim etmiştir. 

Ahmet. birkaç defa timarba
neye girip çıkmış bir adam oldu
ğundsn Tıbbıadli mü.)ahedeha
nesine yatınlını.'jtır. 

Dün asliye dördUncii cezada 
ya.pılan muhnkcmede tıbbındli
nin ra:ponı okunmuştur. Rapor 
da Ahmedln 'Şimdilik nonmal bir 
akla sahip olduğu yazılmakta. 
idi. 

Neticede bir şahid gelmemiş 
olduğundan muhakome b3.ı~ka 
bir gi.ine bırakılnu.~tır. 

----»ıı«----

7 ihtikar ihbara 
Fiyat müraka~ bürosuna 

dün de 7 ihtikar ihbarı yapıl
mıştır. Yapılan ihbarlardan 
Pangaltıda Ka.s:ıp Artin Ka
sapyanm 60 kuntşluk eti 67.5 
kuruşa sattığı anlaşılmıştır. 

Diğer bir ihbarda Agopya.n 
adında birisinin rontken filmi ih 
tikirı yaptığı meydana çıkmış
tır. 

Aristid Brhındın istllasıncbo sonra 
Oç sene evvel hıtriciye nezaretini işgal 
etmış oldu~ için Quai d Orsay'yı 
yakından tanır.dı. O znman b::ışvekil 
olan Briand ile birlıkte Lnval, Alman 
ı;ansol)·es1 BrOnıng'j ziyaret etmek 
Uczre, 1031 de Berline seyahat etmiş 
ti. Laval'm zlıhld sureti, sert ve azim
li kntolik BrOnlrız'e: cFransada ı;ızln 
gibi pek çok adamn muhtııcız,. dedi
ği rivayet alumnuştu. Alman hukü
rneti o znmanlar icnbı hale ı,:ore ıs
dar edilen kııram nelerle idare olu
nuyordu. Bruning, Lavaı ile müli
kattan sonra refiklerine Fronsızın bu 
yarı dtktntôrce hükümct usullerlnın 
tatbıkatma pek canlı surette alôka 1 
gösterdiğini söylcdl. 

Laval iı>tlda Fransız sosyalist parti 
sine mensuptu. Gençliğinde, kısa bir 
muddet kendi kasnbasınd:ı mektep 
hocalığı etmişti . Sonra Parjsdc hu
kuk tah il etti. Girdleı ilk mühim 
hizmet Paris hav~lis ndl:kı cTrnde 
Unons> ]arın hukuk şubcsindcdir. 
Buyük harpten evvel «fukaraların a
vukatı,. .diye şöhret kazanmıştı. Sos
yalist p:ırtis:inde, Aristid Brınn'la 

tanıştı. Bu onun Sosyall-t partisini 
terketmesmden blrtız evvele tesadüf 
edıyordu. Lııval hakkındnki menkibe 
ye göre. delikanlı Bnarıa Ctternide 
o kadar büyuk bir tesir )'apmıatı ki 
Sosyalist lideri Jean jaures'c ondan 
bUyuk bir sitayiş ile bııhsctml~li. Hat 
tl Lavıılin hcmpalonndan bazıları 

Brinnd'ın §Öyle söyledii:inl iddia e
derler: 

Paraşütçünün, zemin ve vazi
yeti milsaid bulmak şart.ile, in
miyeeeği hiç bir yer yoktur. Va
kıa, doğrudan doğruya suya., 
bataklığa, meskun yerlere, or
manlıklara., sarp dağlara, emni
yet ve müdafaa tertipleri alan 
kıtalar civarına inemezler. Fa
kat, çok iyi yetiştirilmiş, giizide 
ve fedakar bir panl§Utçü birliği 
için hedef. giderilmesi, ordunun 
harekatını İ§ki'ı.l eden bir köprü, 
bir istasyon ola.bilir. Bir dağ ve 
su geçidinin tehdidi, efkanumu
miyenin teşevvüşil. bir deponun 
ve cephaneliğin ihrakı, büyük 
kumanda ele.manlannın ve si
yasi sah~ iyctlcrin imhası, mün
ferid kıyı manzumelerinin ve si
liıhlarıııın tahribi ve ilh .• gibi 
birçok roller ifa edebilecek olan 
ıbu birlikler, artık büyük ordu

tir. ,,,. __ _ 

Ras cephesi gerilerine kuvvet r -

Ln\"al hnriciyc nezaretine doğmuş 

olduğu Auocrgne havallsl halkına 

.. I~ 

Yen - Sabah 
------- ------------------ABONE BEDELİ~ -

TOrklye Ecnebi 

llNILtK 1400 Krı. 2700 t<rı. 
1 AYLIK 760 • 1450 • 
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TAKViM 
HIZIR 142 GÜN 267 AY 9 - 24 1360 1357 

Ramazan EYLÜL Eylül 
2 1941 11 

Çarşamba 
aııneş öğle ikindi 

11.45 6.01 9.26 EzanT 
5.49 12.06 15.29 Vasati 

iftar Yatsı lnıaak 

12.00 1.31 ıo.os Eunt 

18.04 19.37 4.10 Vasatı 

cBugün çok dikk--nt-0 yan blr ar
kada&n tesadllf ettim. Onu dze bllhas 
ı;a ta .. ·slye edP-rim.> 

Her halde Laval Sosyalist partisin
de pek çabuk sivrıldi. 1914 de, otuz 
bir yaşında, Paıis civarında Aubcr
villiersden mcbusan meclisine aza 
intihap ediltnlştl. 

llk büyuk harbe knrşı menfi ve 
bozguncu vaziyeti herkesçe mnlCım 
du. Fransız gizlı servisi onun ismini 
meşhur cB karnesi,. ne ıthal etti. 
Bu derh:ıl tevkif edilecek yahut bir 
harP vukuunda yakından göz önünde 
bulundurulacak kimsclcrin Iistcslclir. 
Lnval ve bir çütçi nezaret altlnda 
tutulacaklard:ındı. «Hareketlerim 
takip olunuyordu. Mektuplarım açılı
yordu, tele.fonum dinleniyordu. lşto 
hükfunet tekniğini ben böyle ögren
dim. tşin asıl ruhu dilşmanlnnnı.rm 
ne hnz.ırladıfını bilmektir. O z:ıman 
hiç bir roreUc gafil avlanmıızı;ı

ruz.> 
Fakat bundan daha iyi bir hlkA

ye var. Blr giln Laval kendlıılni ta• 
kip eden polis mUfeWsine rüşvet 

verdi ve sonra onunla zar atrna~a bas 
lnynrıık bütün paral<mnı ecri aldı. 

Harp esnıısında kısa bir mı.idd t 
ferduda hizmet etmiş olabileceğini 

gös~rcn bazı emarcler \'11I"Sa da hlç 

larda bir sınıftırlar. 
Şu ı;u·aJa Almanlar, Osel ade

sına ayak basmışlar ve ada ~r.r 
nizonunu Pnterne etmekle mes· 
guldürler. Bu halde, Almanlar 
iQin burada iı~dirmeye mUsııit 
lıir zemin b..;ınrlanmıştır. Bir di 
ğer haherde I~ningrs.da karşı 

bir zaman cepheyi görmemiştir. Fa
kat dahilde memleket cephesini tet
kik lçin eayet iyi fırsaUar buldu. Ar
kada muhtelif partilere mensup bir 
takım politikacılar tanıdı ki kendisi
nin bozguncu nokta! aazarına iştirak 
ediyorlardı. Bu adamlar başlıca sabık 
başvekillerden Joseph Cnillauxnln 
muhitine menı;uptuıar. 

Kibar bir aileden olıın Cafllaux yük 
sek maliye Alemine mensup kimseler 
le münasebette idi. Laval'i bu tilinm
lı mahfillere ithal etti. Harp niluıyete 
doğru yakl~tıkcn bu dar muhitinin 
nütw: ve. tcslri Laval üzerinde ken
disinihisscttirdL Sosyalist Partlsin.ln 
Sol cenahından Sai cennhına doj?ru 
kaydı. O tarh~n sonra bir hokkabaz 
gibl muttasıl kny,maktıı devam etU. 
Bir kere, Leon mum onun hakkında 
öyle dernişti: cH!ç bir zaman Lava
lln ynnn sizde olacafuu kestiremez.o 
siniz. Yalnız mutlaka Safa doğru 
hareket edeccı!i muhakkaktır.> 

(Arkası oo.r) 

indirilmemesinin en mühim sebe 
bi Rus ordusunun üstün hareket 
kabiliyetini ha.iz bulunmasıdır. 
Her ,noktayı havadan indirme -
lere knrşı korumak imkansızdır. 
Ancak, her mevkiin ehemmiyeti. 
ne göre yer yer ınotörlil, makine 
li ve zırhlı kuvvetler tertibi ile 
tam vaktinde mildnlıaledir ki, 
teşebbüsü önler. Nitekim, Rus 
cephesi gerilerinde bu teşebbüs
lerin de yapıldığı vakidir. Fa.kat 
hepsinin de akamete uğratıldığı 
haber verilmiştir. 

Disiplin ruhu yüksek ve her 
vaziyete göre tertipler almakta 
mahir bir ordu, en kuvvetli ha
va akınlarını kaI'§ılıyabilir. 

Harp istifadeli bir tecrübe 
sahnesidir. Alman ordusu pa.
raşUtçülükde geniş adımlar attı. 
Bu ordu, par~ütçii taamızlan
na maruz kalmamak için daima 
uyanık bulunmasını bildi. 

Artık havalar, işlek yolla.r aç
mıştır. Havalarını korumak, 
yaşamak istiyen her millet için 
çok önemli bir ödevdir. 

Rusla.r da en kuvvetli bir ha
va ordusuna sahiptirler. thti -
maldir, paraşütçülere karşı pa
ra.şütçülerln savaştıklannı da 
göreceğiz. 

Hes, Britanya adasına para
§lltle indi. Paraşütle inmek, ku 
mandanlardan da talep ediliyor. 
Girid üzerine inerken ölen Al
man generali bu yolu a.çanhı.r -
dandır. 

Bu sahada katedilecek mer
haleleri zamanla öğreneceğiz. 

"Para vermeyince nişanlım benden 
yüz çevirmiş, ayrılmı'i tı. avga sı· 
rasında ben kendisini öldürmedim. 

kazara vurul u. şiındi buna çok 
müteessir·m, amma ne çare •••n 

Bir kaç ay kadar evvel Sultan· l§te Muzaffuln ve dolayıailc al· 
ahmedde, yanan Adllye sarayının leclnln bendon yüz çevirmesine ae• 
arsa11 önündeki geni; caddede a§k bep budur. 
yUzUnden bir cinayet l§lenmi§, Beh Sana dalma eoQuk mwamele edl· 
zad adınd.a bir genç, kendlılne yüz yorlardı. Hatta bir gün, Muzaffer· 
vermeyen e&kl n1pnlısını öldür· den bir bardak cu istedim. 

mDıtU. - Git Ç'§l'Yleden içi dedi. Bu 
Öldürülen kız, henüz 17 yafında yüzden kavga ettik ve ayrıldık. 

bulunuyordu, Adı M uzafferdl. Kısa Sonra tekrar kendi le barıımak 
bir zaman evvel Edirneden gelmlıı· istedim. Vak'a sabahı Muzaffer 

lerdl. rejideki itine giderken kendisini 
Katil Behzadın muhakemesine tramvay durak yerinde bekledlm. 

diln eabah ikinci a6ır ceu mahke· Biraz sonra g6rQndO, Kendlalne 
mesinde ba§lanmı§tır. Behzad çok selim verdim, almadı. Bu lğblrarı· 
meyue ve bitkindi. AOır bir acale nın eıobeblnl ö(jrenmek üzere yanı· 
lılediğl elnayetl f3yle nlattı: na yakla5tım. Beni tersledi. Fena 

- Çok fena haldeylm. lgln böy· aöıler söyledl, kızdım, Kendl&lnl 
le olmasını kat'fyen istemezdim, korkutmak Uzere bıça4ımı çek· 

Her ne ise, Muzafferle Edlrnede tim, Muzaffer korktu, fakat benim 
tanıımıftık. Bir eene nlpnlı kal· vuraeağımı sanarak ellml tutmak 
dık. l!lu zaman zarfında, alleainln için ilzerlme atıldı, ayajiım takıla· 
va:ılyetl klStD oldullundan kendile· rak yere dDttUm. Muzaffer bw a· 
rina paraca çok ya:dım ettim. rada yaralandı. 

Nihayet onlar lııtaınbula geldiler. ÖldU6ünU ırteal aUnl.i tevkifha· 
Babaaı benim de gelmem için yaz· nede gazetelerı okuyarak öğren· 
dı. Sl>züne uyarak geldlm. LAkln dlm. Çok müteeaslr oldum. Vak'a 
burada 1§ bulamadım. ParaaLZ kal· sadece bir kaz.a eser drl.• 
dım. TabR böyle olunea da kendi· Neticede muhakeme, tahltlel'ln 
lerlne ynrdım edemiyor, para vere· celbi için ba ka bir güne bırakıl· 
mlyordu.m. dı. 

Yazan : ULUN~ 
Bizim va. -Nu ömtırd!11': 

gücü yok; şimdi hepi~r. 
balık yemeği tavsiye cdi~y ~ 
den? Çünkü Japonlar çı 
yerlermiş. Tecrübe edenler: 
yet olsun. Ben kendi pa:J!fl 
mişini tercih ederim. Eget 
bilirsem! 

Zira. sahili en bol bir rt>~ 
ketimiz olduğu halde teŞlt~11 
lık yüzünden en az balık 
- zannederim - bizleriz. 
bir curum müstesna ohllıı) 
tile soframızda balık bul 
mak bir lüks oluyor. 

Bazan tabiat bile bir~ tıı'ı;. 
ceriksi71i~>imize sinirleııif·I$ 
ğaziçinin iki taraf rıhlJll1 

1~ 
dalgalar, b inlerce kilo ~1e~ 
tarlar: başımızı bile ç vı~ııı 
Elimize bir sepet alıp e~1 , 

bile razi olmayız, yine 1''(; 
kasap dükkanına. gideriz· t 
teler halkı istedikleri ka.da 
lık yemeğe teşvik etsinlcl'• ._ 
gün sılılıi makaleler yn7-<'lll 
harrir doktorlar balığın ııct 
dadan kuvvetli olduğunu bO) 

iddia ede dursunlar, h iç ~cP. 
yeti yoktur. Dediğim gibi. 1 
i<cm balık bir gıda değiidit'· 
"<:eşni .. dir. . ·il 

Bazaıı şöyle bir söz i;ıtı 11 
- Geçen gün biz.im IJBY(. 

Torosa gittim: bugün si.;J 
balık yok; yarın uğra.yUl• 
kefal gelecek ... dedi. • 

Ya! demı>k böyle etrnfı ~., 
çevre deniz ola.n bir şehirde f 
yat i>'altk da bulunurmuş Jı9 · 

Paris, sahile uzak bir pli) 
tnht olduğu hn.lde her giill t' 
balık yer, hem arada~ .. i fi~ 
kı nisbet kabul etmez d 

1 büyUktür. Biz balık paza.! 
da mnlın yanına sokul ~ 
Her giin .sof nu;ında et bul . 
ramaya.n ı. kalabalık a,J•'f_ 
vardır ki balık onlar için ~ 
sak sa:\'lcı,, mükemmel bir !! ... 
dır. , 

Halbuki bn.lıklar için tıllllf'. 
olan, balığın "doyumluk,, 0 ~ 
yıp ''tadımlık,, olmasıdır. tP 
yu nluk haline gelince Br ~ 
yada kahvenin piyasaya ~ ~ 
nıanıası içın lokoınotiflerdC ~ 
kılması, Ameıikada pamu1' ı;: 
yalarının denize atılması 
bizde fazla çıkan balığı cıetı 
dölriiyoruz. 

Gıda. denize atılır mı? . 
!stanbulun kenar semtlefl~ 

knra mahalleleri bol bo:,fı~ 
yiyebilirler. Hem de V ~ ~""~J 
dediği gib. ciy olarak y~.J 
kalkıp m · de fesadına uf.~• 
dn lüzurn yoktur. Mesela e:Po p 
cuz balıklardan uskumrcytl• 
lo.mutu ele alalım. Bunları .t t 

• ledikten sonra pi. ir :ıck icill f!1İ 
kiremidin fıstüne koyup ~ f 
vennek kafidir. Ne ate ''. ~ 
karaya, ne ınatıza, ne t8~ 
ihtiyaç vardır. 

Tatlı su bw.hklarınm 111" D!1 
olan alabalık Anadoluda da.! 
dan dökü en cular&! pek n.1eb 
olduğu halde b · w kadar gele'.,, 
ne ihtimal yoktur. Anca}{ ye ı
meraklılan memuriyetle b~ 
lığın bulunduğu hnvnliye gıc 
lcrse yerinde tadarlar, bif.C 
hikayesini dinlemek diişer. 

Bal.ığı evvela lüks bir n:ıs.Ö 
olmn.ktan kurtarmalıyız. J31l!I 
için bollukla istihlak arasııı 
bir müvazene tesis eylem~ 11 
zım gelir. Halka ucu~ b1' er 
almak imkanını verebilirse~ 
lan günde bir değil iki u-r
balık yemeğe alıştırnbiliriZ· 

Balığın qiy veyahut pic: 
yennıesine gelince: Bu doğrı. 
doğruya bir mide mcseleSl 
Mescla Eskimolar vıcık '~ 
yağdan ibaret olan ayı bal' ı 
çiy olaralc lokma lokma it 
yiyorlar. Üstüne de tatl ı ~ 
iki üç ispcrme<]et mumunt 
zctle kıvınyorhr. 

Eskimolar böyle yapıvor d~ 
biz de sulanmızda mevcut 0 !lr 
Yunus balığını yemeğe kal}{· 
sak Va - Nfınun ta\'Siye et\ 
salçalara rağmen öğürtüdetl 1 

miz dışımıza çıkar. • . 
Şimdilik balığı bulalım ve }~ 

yelim. Pişmiş veyahut çi)' t· 
mek meselesini sonra düşilıl 
rliz!. 

Belediye doktorları vaıi~ 
başında bulunmayor nı~ 

lstanbul belediyesi mutetti~ 
leri tarafından bele.diye §ll~ • 
rinde yapılan teftişler neti~, 
sinde bazı belediye doktorl ~· 
nın mesai saati esnasında ·J!l' 
züeleri basında bulunmıt~..t· 
n tesbit olunmuştur. Bu Vll"' 

yet karşısında belediye ıiY~ 
ti kaza kayına1mmlrklarıwı 17 1 
rer tamim göndererek bu~· ı: 
hıidisel.,.rin t.eJ- ,..ITtrü halill 1 
mes'ullerin cezalandın! · 
bildiıınıl tir. 
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, SAN'AT ve EDEBİYAT 1 (...._ __ n_S_o_n_e_l_g_r.a_f __ e_j_s_a_b_e_r_le_r_· _jl.__~:-~a,-,,S<a_arago_a~_f 
1 ~rt· 1 l Am rikanın harp P t ı f. · Tahran Amerika harbe - 3

- • 

' u 1- -Şirazi ve mühim bir vesika ilan et esi e ~ısı işgal edilmemiş ya laşıyor k~~?~ =~::: 

e ,1' v • 

"' f" çı, " 
iişilJı•' 

• üdür uavini tehire yalniz ku- . (Ba.Jt 1 i?lci4ş) mu? 

~ ~~§aha °::sU:ı _ Vrfl v:* Şelmade-BlııSeı&tllm- istenecakmiş İstifa etti mandanlar gİrmİf.. tıslnl muhafaza ezarurtet umh W:!:;ıe ~!ı'! :~ :ı~ 
ı.-ı ~ • llOQ rubaisi _ Jllehmet Aldfin 1-cilmesi - Şairin ~ (Baı tarafı 1 inci Aylada) Aııkara, 23 (Hıısust) - !stifa "Simla,, dan gelen bir habere tisini muhafaza zaruretinvde ye kadar hayal perdesinde ya· 
~ ~ tıergi1zeştmrmesl - t)rfi, şairler sulbımmıı tahtında - Britıınyaya vermeği kabnl eden Petrol Ofisi :Müdür muavi· göre Tahramn ~ ha.beri doğ olduğuna. e Birleşik Amerikanın pılmalt istenen yeniliklen ı;oz. 1 
.....: ~ •. ~yer _ i'oumunıızıbı adı ne! - İki .rübal - Bay- ettiği 425 milyon dolarlık ni Sedad Kontoğlunun yerine 1 nı değildir. lra.n payıtahtına. müdafaası bakımından hayati dı:n geçirelim: hıı.ragôz oyuntın- ı 
~ ""l&li - ~ mw.;. 8Bnyında - lfdıim Seni.iye Jııiieu- istikrııı::ııı 255 milyon do- ~ Umum lClidürlü,,"ü Nakli - yalnız Rus ve lug!1i.z kaınııtan- ehemmiyeti haiz teli}rlri edilen da. ille teceddüd har<ı1<etine baya.-

,... ~ gölimıe ılüj6ll inciler - Urfiuhı zehir!emnesl - larlık ikinci tediyesi de ya- yat şubesi Müdürü Nejad Atya- mı girmiş, askeri kıt'at dıpn- sularda tesadüf edilecek deniz li Katib Salih mt-rhum te:ıebl>US 
~lızade Jıatill oı. tatuyor! pılmıştır. ~ tayin olımmllŞbır. dak J.ımnşlardır. Diğer taraftan altılarla konıa.n gemilerine at09 etmiştir. Bıı gölıretli aan'atıdı:ı-

İmar işleri mali korpras- yeni İran hükümetl elçilerini açmaları ic;i.n harp gemilerine k&nı.göz perde&.inde ,perue aça-
•• 1 Yazan: ULUNAY! • • yonunun bu kara.nnı bildi- Bulgaristan Mihver merkezlt>rinden geri çek emir verildiğiııe dair B. ~ rakkantosöyletirdi. Yuihayaı : 

8ıı ren M. Jess Jones, bugüne meğe karar vermiştir. velt t.ıı.nı.fından ııöylenen nutkun pa'dcsini bır nevi şano ha.ano 
· ı....,fti!tun beynelmi!el gark~ yazan Süleyman Na.zıt mer- kadar bu istikraza ait ola- (Baı tarafı 1 inci oaytada) Ealıi r,ıa.h -1Uı+ei e<.;tnn& lımiakta akabinde vukua. ~ olması, getirmek yolunu tutmuştu. EL-

1 Gjd':ldeıı t>a;lısedilımegoe müsa- hum ııairin ııehlrlemnek suretile rak İngiltereye tediye edi- dolayı, sakin ve düşünceli hatb 'l'ahran, 23 (a.a.) - Pıuııırte- Mihver devletlerinin, Amerikan yevm .Anlaı.rada bulunan hayall 
llı;ı.,.~ll,11 için bugünkü edebi vefat ettiğine ihtimal veremi- len miktar yekiınunun 125 hareketini ~irmesi g&yri si :;ünün~ olan ou uı K noktai nazarını ktbulden imitan kiı,:uk Alı de bu yoıun yolcın;u-
llııı ~mizi şark edebiyatı· ) yor. Ürfiııin, Husrev ve Şirin in- milyon dolara baliğ olduğu- muhtemel tehlkki edilmekte tubıında eski İran şahı, şoy cttiklerini ve Büyük Britanya bU ur. 
"laııen buyük simalarından biri de 'bih-asıta Ekber Şahtan af nu beyan etmiştir. d.ir. yamıa.kt.adır: !harp ma.lı:emesi götüren gem· e· t...ı.riptir ki h.atib Sa.illı kŞeyb 
l\ıııı Şıta.zlı Ürfiye hru;rediyo-, talep etüğine ve kendismin ma- Aınt-rili:ıı.da tamir ıııdilea Yakalanmış olan paraşiit~ü- Memleketin menfaati uğt·un- ri. her im'kiı.n buldukca yakala- h.ıı,.wu., nı.:~ -.~.,,....ıa uır .,.,,.ı 
l' sum olduğunu iddia eylediğine İn~iliz gemileri !erin faaliyeti hakkındakı baber da bayırlı iı,lerde, milli terbiye ma,;;'ll karar verdiklverini gös - ye;:uıu; ll<'illW< 01.uı bu J<anto ve 
~~·"rk edebiyat tarihinin göre o .zaman bir iftiraya ugıa· Va!;ington, 23 (a.a.) - ,Sovyetlerin bütün inkiı.r teşcıb - i lermde.. ilh.. kullanabilıne..ı teren gayet sarih bir emaredir. dı.~tıo fa...ını ı~ad etugı ı>ıı a -
~ ır sayfıu;ıdır. Saadeti ne dığı da anla§ılıyor. Amerika bahriye nezareti, büslerine rağmen, sahil olmuş içın biı. tJ.n emval ve enılıı.luını 

1 

Binaenaleyh, Birleşik Ameri· l&ı.ua bi<ııun .ıı..amı;o~cu.ıil<t• 
tlb• b~!•bi rindlikte, ne de Sa'di (Tezkere) yani § irlerin ter· bir iki gü nevvel isimleri bil- bir vikı.A olarak kalmaktadır. ogluma bıraluyonıın. kaile bu deletler arasında ilaru bıd .ı.t oıouı;wıu ıuw.ı. ı.e: 
liıt~"ll bir ömrün t.ekiı.mül cümeı hallerıyle meı;gul olıı:ıı d.irilrrdş olaruardan fazla o- BiHıae11 karşı tarafın son za. Eskı §alı, beraberinde ailesi harpııi.z bir harp başlamış de . - Aıaııa.t.,a Ka.raı;.vz oynatı-
~ eler!Dde buldu; Şarkın müelliflerin mıı'htelif rivayetle- lara.k aralarında üç zırhlı bu mıınlaro& hil.i Türle • Bıılgar erkaru olduğu halde İsfaban - ı mektir. Daha do!":rusu. si vasi ma yor! Bu nı;ı;ıı ruur ? u.," nıcı 11-

t, ._,_ltıda bir yıldız gıbi doğdu ri Ürfinin hayatını bir şüphe lunan on ilti lng;liz mıı:lıa.rebe mitnaaeıbetieri üzerinde her ton dan hııı.reket. etmiş ve Kerman '"aı· bu ·enı· denız· ha"disesini mun a.ı~.1-llnıa" bw.uan ınuna.
~;,.• ı urdan bir iz .blra- ört .. altında gizlemişti. Bunu gemisinin Amerika limanların ,da biJıis meon.uu edilmiş olması 'ibtikıı.meUnde aa,rka doğru yola ~umiyet.ie bu eekilde tef sır et· 1a;.a1 ... u .... r bue gorWııııış ışıul-
titı. ""'(.,~ genç yaşında akıp sağlam bir e.;asa bağlayarak a· da bulunduklannı bildirmekte- nazarı dikkate alınırsa ne ~- çıkın.ıştır. 1 D114ur. 
~ ;:oçen makalelerimden bi- çıkça meydana koymak ııerefi dir. raşüt.çülerin Bulgar· Türk hu- Yeni şah, eski hilkümdarm ' mektedirler. h.."'t'b Salıhten sonra hayal 
lı.~ "end.iainden takdir ile gene muhterem "Huliıı;i Kara- Bu gemilerin hepsi oimdi ta.- dut mıntakasında da bozguncu bütün emliı.kini devlete wrkel • i pecde.;ını ycu..ıı~tmı.tııı: hwm· 
~!~ kitapçı "Hulusi d"nız,. in hııısesine düşüyor. Zi· mir edilmişlerdir. Bunlar: faaliyelet bulunmuş olmaları mişti.r. sııduı ıkıncı ..._, ı.. ous ıerbıyı:cl 
~. ~ .. in kıymetli tedkika- , ra Ürfinin hayatı ve mematı Re:rolution, h!alaya, Rodney, muhtemel telılkki edilmekte • Yeni şah, dlin Tahran sara- Alman harp ft!bliği ıawı...ı .. ı~ ,, .... ı.acıo.,ı.u w..ra-
ı~ııtinaden ürfinin edebi ve hakkında mevcut olan yegane Cauton, Southern Pıince zırh- dir. yında. bütii.n ecnebi m\im-il. ıe .. "'""'' 1 ınc ı aayf•d•J ııuuan ~apllmı.şt.ı.r. Bıı ı;derki 
~hayatından bir nebze ~-es ıkayı o elde etmiş ve Türk- lıları ile Lannia, Bullolo, Mac- Bazı gayretlerin hedeıfini leri kabul etmiştir. deg.ı.şıJ..llii; jJCk CASlı olmWj, tu-

• ;yorum· j çeye mtıkcmmcl surette nakley- iare muavin gemileri Tulip, Türklerle Bulgarlar arasında Bertin, 23 (a.a.) _ Yarı reıs· ribivle bir karakol g611lllbine ve Hr.erm W"tarı ıua''' "'" ., tak-
~-""ıl -ı· ,;Mev"'-a "'· 'd 1 · ~· c · uf· .. - 1 te .. Cl ki k ti · R' hm nd IıacÜnll'.n 'ek\ınu on "-- ton ' ............., ;:"tt _,,, """ =YY' emı;; dr. •ıaınn m """"' rcu- ar Ç orve erı, ıc o tıadiseler çıkarmak teşkil et - mi bır kaynaktan bildirilivor 0 ~., !itler aı·d.fillla yeni •·sırua., 1ar 
~ ~~ed<lin Mehmed,. olan Ur- 1 mei halini nakleden zat vesika muhribi ve Aurania müsc!IAlı 1 m.iş bulumnası hiç de hayret İrande.n çıkdrılan ı.ınlanla • olıın doltuz gargoya ciddi isa • soa:ulma.> ı.st.enuu:,lır. La.k.n bu 
~rt tarihinde Şiruda l ha.kkında ~u tafsilatı veriyor: 1 ticaret kruva.zörüdüra. 1 uyandırıcı olınıytıcakttır. ' nn akıbeti hakkında bugii.ne betler .kay<lHlilmiştir. l~bo..,.u.n .ı:ııuvaııakiyeti 'tir 
~ · Babası, Şahın def- - Ben bu lıiuliseyi Saruhan Ye.nlışlık nıı, meydaa Bunda, İngilizler ve Sovyet _ katlar hiçbir sarili haber alına. Kronştadt deniz mıntakasm- nctic.: vcrmeili;.mı bu 1.6.I'Z o:ron 
l>.;-lı-j hakimlerinden ŞirarJı Çelebinin, Miın'ill<l.t defterinr en okumak nıı ! !er tarafından pek iyi görühni· mamıştır. Ancak bu Almanla- da Alman ı.ayyueleri, bir kru- !arın t.aaıwnııu; cuıvcrmwıiş ol-
~~~a bir zattır. Ürfiye naklettim. O da bunu Nasır Vaşington, 23 (a.a.) - Reu- yen Bulgaristan _ Türkiye iyi nn ve hatta daha doğnıı;u bu vuör il lıir muhrip batınmş · maı>ınua.ıı a.ıltyoruz. t,."tlnlı:u hal· 
~ "Saydi., lakabını Beyk'in birııderi "Vekari., den- ter: 1 komşuluk mün:uıebetlerini ihlfil • .Alınanlardan bazısının, İran - )ardır. Diger ilci kruvazörle iki kın ho:;uııa gıucn ii.ı.nmenin ruhu 
~ iken i,,':.alıa ~.'!.':'!~ ~- mekle nıeşhur olan Celal Ağa - Pi.nkslıar vapurunun tahriıbi 1 makeadiyle Bulgaristanda da Türk hududunda gôrüldılğii torpido muhribine isaıbetler va nu o~yaa bir yooilik dtrbal ~ 
· .,.a"e gosı..c.nugı - dan rivayet etmektedir. B. Rooseveltin 11 eylülde söy - ı k•-&h"''ı,ıar ~"--·"" istih- hakkında haberler gel.ıniştir. 1 ki olmu.~tur. Bir muhribde yan anırown t.-di>ı . .rir . 
•. oıı.a 1~ mahlasını kazan- l ~,- k be · b 'd -,, .,........ ,,..,..........,. ı.k '-.. şt • --·- d ıı..'!" Orri'bkıassa fikir vadi- Bu sergüuştnameyi yukarı- faugi nutu tanı rı, u nevı en daf eden İngiliz - Sovyet işbir- , gın ç arıınw ır. ~ıgra • Ka...agöz oyununu yeni.leştir-

--~büyük '-'- nilik .. ter- dan aşağı bu sütunlara naklet- ilk defa vuku bulan bir h&.dise- !.iğ>nin yeni lbir buhranı görü • ltaly('lnlar 
1 

da.ki askeri tesisat ile Brijiaııski mek fıkrınııı revaç bı.ılın&dığmı 
ı;:',:_ lt;;hne m~nlara ::ııan mek mümkun olamıyacağından ı <lir. Müşalıitler, bu biıdiseye bir Jebilir. lf ve Harkof etrafındaki ve keza naz.arı dıkka.te a1<rak yukarı 
bi~ mühim görülen kısımlarından meydan okuyuş ııekli mi veril- Kırımdaki demiryollarına kar- ual<.i ı;wwı ıııenfi bir cevap \er-
"lt Y<ıt rında.n büsbütün ayrı hüliı.salar alıyorum: mek istendiğini, yoksa bir yan ll\laearlar da ayui ddiada ı şı da müesair hava hücumları meıı. yanlış olmaz. 
~liit=~~:,ıu·are Ürfi Lalıora geldiği zaman ho- J.uılık mı vukubukluğunu ııuale Budapeşte, 23 (a.a.) - Yarı Cebelüttaı ık'a gi· yaı,dnw;tır. 1 Zıı.t<ou-kaıagö~U kökünden ya-
lı.~ .ıı.airin yalnız sözü güre! ca Hüseyin Seniii iie Feyzii H;n- değer buluyorlar. resmi "'Peşter Lloyd,. gazetesi, r e r e k 3 g e l i 1 İngilizlerin iaşe nakliye ge- nil~nn~e na lıizum \'&r ~ Ha-
~.... kendis' d r 1 di Hiııaıst.anın Sultan . ü - Şua· 1 d Bertin muhatıirinin Tl.irkiye ile milerine karşı yapılan muhare- yal oyunu her ~yden evvel bir 
... ~rq 1 

e cema ıy e rası addolunuyorlardı. Hatta a m Bulgaristan arasında sö7.d batırmışlarmı"'!.. oode Alınan tayyareleri, diin nıikte v• zarafet oywıudur. Gıl-
~~. ~~=~aşı~ ç~"Jı~ Feyzi on iki bin beyitle Kur'anı mevcut gerginliği b:ıJ:ıis mevzuu Ankra (Radyo garztesi) _ gece Huruber Httlieinin şarkın- za4 kaçırmak, seyirci ve dinle-
~- öyle tahr'b t pt ki Kerimi tefsir etmişti. Ürfiniu s ( u h mem eden yazısını neşrediyor ve di- Bulgar ajansının bildirdi.m.e da 8 bin ton hacminde bir tica yicilerııı çogunun ~-ocuk olduğu
~~~ hüsnüne ~a~:: 01

1
an- dostu olan Nasır Beyk Rama -1 a Ullll er - yo;.Türlti:kiye ile n .. ı..-~-- "-'· göre İtalyan filosu Cclıetüt~k ret gemisini batırnuşia.r ve Gre- ııu g<iz önünıle bulundurup ter-

tıı ~ondan. nefretle baı;lan· zan bayramı münascbetile Pey- lekette kurbanlar ~,;~ ............ wuı. limanının iı;.ine girerek 3 l,"Cllli· at. Yarmouth tim ı bom- bıye ve nezahetten u.taldıışına-
~fu;:il'orJ.ardı. Ürfi, . _blın;a zinin evinde bütün şarilerin top- Jı:mda yapUaıı şayialar diploma- ı yi batırmış ve diğer 3 gemi i bardıman etmışlcrdir. mak şartiJe bilhassa eski usul 
""tın~. Eairl cemalinlll bı- landıi!ını söylemiş bu içtimaa Veriyor ili< 9&Şlrtmama.ııevraaıdır. Al- ağır surette yaralamıştır. ea- Alman ma~ntarayıcılan İn· k&l'lll;o&oyunwıwıkendinema.lı-l 
~t v.,!§l bir diyara gitmeğe ka- Ürfiyi de götürmek isteıni~1.ir. Zagre 23 ( ) D N B manya büyük askeri muvaffa- haza bu haber baI,ka kaynaklar- giliz tayyareleri ıarafmdan bir sus bir l.et&fet ve cazibtsi var-

~<ilcl'et -~: Rindistana (I..ahor) a I Şair do tunun teklifini "kim ol- Hırvaf dahil~:.; n~~ti iar'a'. kıyetler kaydettiği zaman, bu dn teyit cdilmemi~ir. kafileye kaı·§ı yapılan bir t.ıtar- ı dır. Tıpkı asırlardan arta kal-

~e...,,. ve Lahorda 0 z••ma.n du~tınu söylememesi., şartile • gibi şayialar, aımıık Alman ileri ruzu tardedcrek lngı'lizlerin 4 ınış nadııle l3ır halı sevredili.ynr-
ı._ -· - fından neşredilen bir teblige gö- h · - 0 

:"!- ~ itnparatoru olan fili<. kabul etmiştir. re Zağrep telefon santralına · areketinin dogurduğu intibaı Rus -Japon tayyaresini tahrip etmişlerdir. ! mus; gıbi böyle bır oyunııa sey-
~et!ı 'iaG'ı.ıı 'll'er:irlerinden Elbül Nasır &yk, biraderi "Veka- karşı dinamitle yapılan suikas· azaltmağa çalı<;mak ınak..adiyle Ne gece, ne de gündüz düş rine doyum olmaz. 
o~ Cley!iı.ni . tisap etti· ri., ve Ürfi birlikte Feyzinin k<'- d • • b 1 k dünyanın nazarı dikJııatini baş- ıınan tayyaı-.,ieri işgal altmda Sırt.md modern kostüm, lngi-
~llıı.tavıısautiyeyle ~kber Şahı~ nağına gitmişler. Şeyh Feyzi ile in manevı amilleri u uma tan ka mevzular üzerine çekm i;!I ---•o•--- bulunan meı.nleketkrle Alman- "-- cöyleyen yahnd sadece d·"" 
tO::<llllı . Ekber Şahın teşrifatçısı Abdul- ve komünist propagandası yap- ı matu!Lur. G • } ı· ğ ı" .....,., u ..,. 
:<'\' .... erı Abdürrahim Hanın makta olan 50 yahudi ve komü- e r g ı ya Uzeıiııde u~nıamıı;lardır. ru dürüst konuşan bir karagö:ı 
~;2ı:llhünii kazandı ve -'"·.y .... ' !ah Han kapıda durarak içr>riye l Bcrlin bu haberler hakkında .___ ol "-"·· -"'t.,. '~"' "" " !' ak t ' 1 i nist Öliim ce7.a.Sln& çarpıiml§ ?e 1 artma ta r FinJttde mımalfer güldıirme&, ...,..in. ur, ueu<I ag-\ı!jı.,.r Şahın huzuruna kabul 1 girmcge ıy a ı o mayan an mutad ihtiyatkarlığı muhafaza la 

"'t ve çok iltifat go"rdu". 1 ktıırınuyorlardı. Ürfi bir ara- 19 Eylülde kurşuna dizilmiştir. e'-ektedir. Bı'rook Alm•" tu"- u k kta '· h •-· ı ·· j B 23 ) R tır. li'ı:. • ., Reıımf kaynaklardan b:lıJiril- """ ' - za ııar · 11 g•~n . •~·ere gore erlin, (a.a. - us Yenileştirmeyi lıiç olmazsa 
iL~ Şahın og"lu Şehtade lık kapıcıların dalgınlığından is- meninin Bulgar. Türk huJu. Rus - Japon gcrıımlikı artm•l<tıdır. cephesinin "imal bö'~csinde ha- sı'mdilik bır· tarafa bır--'··-'' 
~ .... d ' f d _, k · · · · diğine göre Zagrep harp divanı v "' J -~-....._,.._ e şairin meziyetlerini ! tı a e ...,_,ere ıçenye gınruş ve bazı Sırplan soymakla suçlu bir du lizerinde tahşid edilmiş ol- iki ıaı.,,rın ordul•rının kLILlı h reklitta bulunan Fin lutala.rı l.talar yadigiı.rı bu sevimlı milli 
~~"':"ederek ona k•-ı bir t&- selim. verm~tir. Belinde_ Par.- duğu idiası asılsızır. me~ alclıldıırı bildırilı.yoc. son gunlerde yeniden biiviı"k za. tem•s.amı" 0 gu" zel perde gazel-

_,, 1 k bi " b da el k b Müsliiman köylü ile bir Hırvat Alma ı. Bul hük" • l , - -lll~ göaterdi · sair şehzade- a r z,n-ır aşın ç ı ır n...., ga umet - (Radyo 911Z•teai) ferler kazanmışlardır. Fin kı- leri ve scınailerile, taklitkrile, 
~ f~e mer'~ oldu. ürfi· kalem olan ~airi herkes bir ka-

1 
~~nf: çırağını ida.rı:a f mah- ni.ıı komünistlere karşı aldığı Apou:y&lllll llAl"ekt>te geçnw talan 5 Sovyet taburunu ç:e - bize geçmiş BS't'ları hatırlatan 

~tt t~~~- _Ekber- Şa.lı ta;r.ııfın • !ender sandı v.e Ür~inin se!İlmlll_a lunm:ştu~~tir. Hüküm ın az o- tedbirlerin Bulgar • Sovyet uman gelluiş nırek bıınları tamamen lı fi kadim tabir ve ıstıliı.hlaril<?, di-
~~ t'01'iugii in'am ve ihsan ge- mukabele edılmedı. Buna rag-ı münasebetleri üzerinde ne gibi Roma, 23 (a.a.) - P<>pola ı et.nwğe muvaffak olmuşlarou. riltmek degı"'lse bile, büsbütün 
~lt!Oğhından gördüğü iltifat !Jir men şair ke~diliğinden. ilerli):'.e- Budapeşte, 23 <a.a.) - Mag- tesu·ler yapacağını söylenıek d'!talia gazetesi, Japonyanın Muharebeden sonra asgari 3000 nnutulup gitmelı:ten kurtamıa.-
Sillı~a haııed hisleri uyan- rek (Rak8.'!1ı, Nışaburı, .Hakım yar Nemzet gruıete i Zagrepdeıı imkiıııs!.7.dır. harekete geçmek zanwu geldi- Sovyet ölüsü sayılmıştır. lıyız. 
~· Bi»ı. 1188 Ürf'ınin Hindi&- Rukna., Enisi, Talib Amili. Be- ah~ı bir habere göre Osiek diva· Çünkü, bu yalnız Bulgar siya. ğini söylwıektedir. Mııssolıninin F\nler bundan bıu;ka birçok 
~ı... gelznesi ile iistadlık Stfatı ha.ri, Şevki) ve daha bir çok şa- nı harbinin biri kad1n olmak iiı:e setini alillı:adar eden bir mese- gazeteı;i., japonyanın, Asya liı· siJ3iı ve diüer harp malzemeei A. C. SARAÇ_DGLU 
~ilde kaim Feyzi • i • Hindi, irlerin sağ hı:rafına geçip otur- re bes komünist isciyi idama ledir. nının tatbiki hususunda, isra.- iğtinam etmişlerdir. 
tt\ :Yet Şairi yemeğe davet ede- ı muştur. Meelısın. SC?I ta;afında mahkum ettiı7ni bildirmektedir. Loodra haberlerine ~en, rını arttırmak i<;in . lıı:ı<ji ço.lı: Kareli cc1Jıesinde 7 Sovyet Sooget harn tebliği 
'l.:ı~ cı\l\ı. zehirlemeğe muvaffak genı: kalem erbabı ıle şur me- Hükiim derhal infaz olunmuş Bertin Balkanlardaki siyasette ınüsaid ir vuiyetb: bulunduğ'u tayyaresi Finler tarafından dü 
''!( (Sonu oayfa 4 sUtun 1 de) tur. bir değiŞiklik bekleımeınektedir. nu ileri sürmektedir. şürülmü.ştür. (~1incm; 

ııın salahiy<ettar mabfil.lerlnde 
beyan edildiğine göre Kiye! -

her halı1e iyi biT ;,, yaptın .. BiT takasındaki Sovyet kuvvetleri • 
d:ıJ:ıa da yapunmwıağa muvaf- nın bir kJSmı kendilerini ihatn 
fak <Jiul'!Wl butün memleket eden <;<ımberin i~inden çlk -
kızlarının teşekkürlerini kaz&- mağa muv!lffak uimuşl.:ı.rdır. 

·lılieill~e.. namındaki e&erin !~~~~~~~=~~~==~===~=~==~==::;:;;:~!!!:~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!':!!!!!!!!!!!!!!~~~~!:!!!!!! ~ fi Abd· ün - Nebi, Ürfi- alır.ım. Nasıl alırım? Sen aklı- dını bir defa dah• lekelcmcme-
~i.. '!aiıadetinin 999 tarihinde 1 

q l.llbuld • ma geldin. Hayatımı ona yaz • Diri teımin ~in ... 
llıt· Ugunu yazıyor: dırının, bu benim için olıe<.li bir - Benimle neden b11 dl'ra-e 

ı.~· 1 can çekişirken Şehza- öç alına olur dedim. Seni nrayı- alakalı oluyorsunuz? 
~.llli 11 .• kendisini ziyarete geleee· şı.ınııı sebebi budur. Benim ilk ve - Yalnız bu kadar mı7 Alnı-
~ıi'ğ:endiği zama.n şu rüba.iyi son sevgilim! nıJ'Jlfaki yara yerini bile bihyo-
~Y llıİştır; - Get;en geee kr:ıliç<? seçuni- rum. Nereden mi! Avukat Seli· 
~ ınera td yar .Şemtende _ 5 ne bunun için mi geldin. min f;'Oförü ganlenbarda b~nı-

mekün - Hem bunun için, hem se- za bir - :ki banlağl atına.dı mı., 1 
eı; itil g4'\'her • t _ er- ı - Ben sustum, o vaz g~· I nem Türk değil~! Hatta Türk 1 çilenll>ri göı mek için.. - ~!im, ııcıförle olan müna • 

il'· -.demeköll - Kuzum sana çatacagına çeyi bile ölünciye kadar öğren- - Seçim hakkmda ne filıir- ııebetinizi öğrendikten sonrıı. siz- ' 
't l)'e,ı _ il • cuı l'eved Huda,- \ iki defadır ne diye beni müdafaa 1 mek istememiş! Bu iş millı bir desin? den aynlmadı mı! 

)ı~ _ va tı.ef'li etmedi. Senin hiç olmazsa kaJe-1 işmiş! Bunu bana söyleseler ko- - Hiç bir fikrim yok. Hepsi G<izlerim göı:müyonlu . Kıı-
~ 'llllı ti de ~~em m.in, dilin var. Benim aczimden layı var. Şişlinin eski ihtiyarla- güzel.. Kimsenin aleyhinde bu- ki.klanın i.~ıtmiyordu. Bir tutıım 

- • r. · .. l tekba.şlığımdan başka neyim nnı toplar, karşılarına diker · lunacak değilim.. Hem ben bu pa<;avra haline girmıstım. Bo-
llnı._. zındenıekün. var? dim. Fakat hayır! Oyun ar- sefer n11111Zetliğe bile teşebbüs ğazım kupkuru. ;:uYi merhum Mehmet A- _ Seni ne diye müdafaa et.- kamda dôndürülmüş. Zavallı öz. etmedim. Koy dediğim ikınci - Gidiniz! Allah atık•na gidi-
~ suretle nazmen tercüme meliydi? beöz Türk anacığımı ya.hancı nokta işte bu idi. İkinci bir defa niz, artık yeter! 
·~.: _ Kimsesizlik namına, haki- şanotz demişler, ben de şantoz namzetliğimi koymak istedim. Dıye haykırmak f<,ted•rn. Tıı· 

... 1141 • 1 _ v!sil f'Yleme arlık k.ıı.t ~a.. . kızı olmuşum! Nereden duyulmuşsa dııyulmuş, tulmuş dilim kıpımamı •uı ~u . 
~ bmi ey mevt - Muraeıı.at ettin de hayır mı O kadar gücüme gitti ki... birisi, hiç tanun:ıdığım bir zat Bu efendi yapılı r.dam bf<mm bii-

"oıı dedi• - Garsonlar bakıyor, ağla- bana geldi, hiç ~ıkılnıadan, ~- tün hayatımı nered"'n oğıennıı"-
en A" ı_,tr tuna mi · · .. · kinmeden dedi ki: ti? ~ hOOe etme - Doğru. Muraeaat etmed.m. mat. 

~ . . r çUnkü 0 günlerde katinden ya- - Heri<es böyle diyor: (Ağ- - Sayın bayan namzetli'k • Soıır•d:.cı anladım k; bu eff'n· 
l\'ellyor, C11D gt~)Or. • ralı bir serçeye döıımiiştünı. Fa- lama!). Bari sen söyleme. Gar- ten vazgeçiniz. di yapılı rtlsn tanıdıklarından 

'ı~ı. ~ıındl 03.lıi kat tahkik etmek yok muydu? sonların ne diyeceğini bilmiyo - - Siz tertip heyetinden m.ısi- ve her nedenee yakından aliı.ka-
-.._ ltmaa ver de kı.~ Bütün Şişlide kime sormuş ol- rınn: Aşıkımdan ayrıldığını için niz? lı olduğu bir kızı nam1'.ct ps-

de diriltme. salardı hakikat hemen meydana sana derd yandığımı söyleye- - Hayır ,asla. Yalnız vicdaın terooe'ltmiş .. I<Aı ku\l\'t:tli rakip 

Utf' . * 
~:"'1llin kadir ve meziyeti 
~ı!~an ziyade Hindiatanda 
~. 'IU'kiyede takdir edilıniı} -
lıı b~ebiyatta yaptığı yenilik-

r 
1.Y~ edebiyatma belki üç! 

!~~ olmuftuı'. Nef'i ve 
;:"lllJ. dogrudan doğruya ür
ll.ır, lt arığı Yoldan yüriimüşler
llı~da ~ e Nef'inin Farsi diva· 
~~ lci kaside ve "na't., lann 
OJa:ralt bir kısmı Ürfiye nazire 
~~ştır. 

C]a1lılı: iııtıat eden bir vesika. 
~ Nef'in.in dalına elinde 
~ Ürfi Divanı Millet kü-
Q,...in~ :inahfur.dur. 

~·~ ........ ölümü hakkında bir 
UıtJ ~ıı.yetıor vardır. Vaktiyle 

aldo.nda birkaç makale 

çıkardı. Bilmiyorıun kaçıncı s&- cckler. Söylesinler. Tek ya:hancı eılı.liyim ! beni bıılmuş. Ekarte etını>k ıdn 
ferindeydi, arkadaşlarım zorla- şantozun kızı olduğumu söyle- - Acayip! Bunu neden ;ıöy- hakkımda günlerce t.ıhkiY.at 
dılar: mesinler de .. Amma onlar adam- lüyorsunuz? • ı yapmış. En can al!teak ~ erımdcn I 

_ Güzellik kraliçeliğine nam- dır, söylemezler. Gerçek bile ol- - Ancak kızlar namzed olur. vurmak için doğrudan 1oı:;;ruya 
zetliğini koy! Telkinlere kapıl- sa bilmemezlikten gelirler. O- Siz kız değilsiniz .. Sonra içitınuü , gelmiş, yüzüme karşı her ~yi 
dım, namzedliğimi koydum. Y" nıı aöyleyenler on parmağı yü - mevkii dürüst olanların n&m - söylemiş .• 
de yüz kauııacağunı temin edi· zü1tlü, sosyetelere musallat olan zetliği kabul ediliyor. Halbuki - Onun favurisi namzet oldu 
yorlardı. eoyguzlardır. siz, adı dillerde dolaşan bir b- mu? 

- Ben şimdi de temin ede- - Namzetliğin bile kabule- dınsııın:.. - Hayır. Muvalfak olamadı. 
ri:m. 

- Çok çok mersi!. 
- Namzetliğin kabul edilme· 

di . ? 
mı. 

- Kapısın& yaklaşamadım .. 
Her parmağı yüzüklü bir· bay 
vaııınış. bilmem tanır mısın? 
Onım bir favurisi varmış. !ne 
onu seçtinnek istiyormuş. Bak
mış ki eıı kuvvetli rakip benim. 
Ne dese beğeninıin? Be.nim an· 

dilmeyince ne yaptın? - Yani? Maksadmız? Metreeliğine namııet olduğu öğ-
- Yüzde yüz kazanacağımı - Avukat Selimin nıetresi renilinc:e yan yolda va72eçmiıt- • 

bildiğim için kızmadım. Fakat olduğunuzu söylemek istiyo · le~. Fotoğrafını bile göncl~nn<>
ruıncme edilen gizli hakareti rum. Ben Röylcmemişun, kaç miş. Neye yarv ki arada ben 
öğren.ince çok ağladım. Kendi- para eder. Bütii.n latanbul bili- yaralnaoım. Şu insanlar, a
mi ôldürmeği bile aklımdan ge- yor.. !.arının hesabını gcırmekten ne 
çirdim. Sonra düşündüm· İnti- - Siz ne hakla bana bunları zaman vaz geçecekler? Rica e
har, hem iradesizlik haııl soy- söyleyebiliyorsunuz? derim bırak! Oıııım ağlama ıs-
ınıduktur. Ben iradesi yerinde - Merhum ba.banraa hUrme - tiyor .. 
bir duzım. Kendimi öldürcooği- tim vardı. Bunu bir hak say- Senin bu kraliçelik işini n.içın 
me yaşarı.m. Viedan.'ilZlardan ii<: dmı. ôlmÜ.'! bir adıııının temtz a- bozduğun• bı rliyon: Fakat 

nacııJcsın. Bu mıntakeda mu r 
Dış yü.ziinden ne kadar ca.zi- şiddctle de\"llm etmelt- edir. 

beli bir iş .. FnJrat ne bdar i_'l, Budttınni kuvetlerinin nıüWba.
teın.İ:il niyetle yapılırsa yapılı;ın, kisı Alman hatlarını yamıaf;oa 
a.ksayaıı bir tarafı var. çalışmah1.a iee de bu kuvvet-

Halaınla kw gene yan yan !erin ne dereoeye kadar muTBf
bakıp işaret ediyorlar. Şunlara fak old klanna dair heııüz bır 
birı;ey aöyle -de beni rahat bı- haber alınamamıştır 
raksınlar. Ren bugün konu§ _ Smolen~kin 75 mil oenubu 
mak ve ağlamak istiyorum. l!IJ,rlrisinde kain Glııkof civa 

B" k" · .. nnda vyetlerin muvatf.akıy t-
ır parça agıt t1Zt'rine ııun- li neticeler veren muka:bU ta· 

lan yarı P gönderdim : a.rruzlard& bul undu.klarına d&ir 
<Sayın bayanlar! Sevgilimi, haberler· alınmıştır. 

"t"Vgili!<ine bırakimz. ~ ve Ruslar Lenin.,"l"adıh. muka-
nezaketinirc mersi.) vemet etmekte le lm mınt&ka.dıı. 

Bozuldular mı, bihüldüler diişman• ğır .ı:a :at .,erdirmeJr 
mi, kızdılar mı, iarkında deği • tedirler. AlmanJ.ann zablt a.
lİin . İki dakika sonrn gırtıler ve yiau pe« b' ;ilkti• Ban cüzü 
Feriye selAm vermediler. ta.rnJ r zabitlerinin üçte ikisini 

T<?kbasla haşhaşa kaldık. \"e ktı lerdi.r. 
bir otomcbile binıp o soı;ık ha- Leningnıdın etnı.fınd& hava. 
v:ıda Büy'ikdereye g'ttik . ~ · pe« fenadır. Soğuk {ilİd-

Yolda bUStu. Yaruış, ~u ·ma- detli ve ormanhk mınt&.k:alal'da 
dı. Elimi avucundan bırakma.dı aran urltıdur. 
ve Hııc10sm~ ba v;rının alt ba- J ~Jliiiiı•iiiiiiıiiiiiiiıiı:mmm•ı11111ııı. 
~ına kadar, h&fu hafif hıçkıra· 
rak ağladı. ı:ı;risi ağlarken sus-

1 
tunna.ğa uğraş.mayınız. Ukala· 
lık etnıi~ olursunuz. A~famak 
en büyük tesellıuır. Bu tes<'lliyi 
olsun hcmcin.sir izd~ıı eslrı;cnıe· 
)'İniz. Ağ!a;an1 .su5turm.ık bır 
esit egoi= dır. \,;aııınıı/. a~l:.ı . 

yan biı· yüukr. ho0 lanmaz dl 
insaniyet m::ı ke~ ı altın · r. sus
turmak isteriz. HakikattP 'lef- , 
simizin aP;' ~llP:lk!ı ın 11. gör -
mek istemeyişinizdendır. 

Bu. Rilvük, •ı·ı e F'l. nct:ımdi 
dir. ~ för 1-'e~.r..in bu n 'lavı -
ııından iiphc etti. Acnba bir 
aşk fa.cbsı mı olacak dıye! ı 

(Arl:a ı ) 

s--ın ilk Tilrkoe 
iı1Özli1 bliyü.k Film! 

DENİZ 
Kahramanları 

Vazife-Aşk-Arkadaşlık 

Kahramanlık 

Muk<'rnmel bir m~'ZU.... İnsanı 

hey andan titretecek sahneler 

t 
j 
• 



&yfa ı :C 

San'at ve edeliiyat 

Orfi - i - Şirazi ve mühim bir vesika 
., . 

-lra~~. !~~~~~~!~.) ı~ 
~cc~ Almanlar fena ıbir vaziye
te cliişmüşlerdi. N e ileri, ne ge-

Yenisini çıkaracağımdan 

( Bıt tarafı 3 llnc iA aayfa da) ' ~ 
raklıları oturuyorlardı . Salonun 
ortasında b üyük şairlere mah -
ısus olarak altın yaldızlı bir taht 
konulmuş ve bu tahtta şairler 
eultanı Hoca Senai için yüksek
çe bir yer ayrılmıştı. 

1 Ürfi biraz sonra tahtm 
.Bstüne çıkarak bu yere oturdu. 
tuerkP ··".}enderin haddini bil
!:nıem .... --..ı öfkelendiler. Feyzi 
,.doğrudan doğruya Ürfiyi azar-
lamamakla beraber yüksek ~esl_e 

•kapıcılara küfrediyordu. ~r~ı, 
1Feyziye bir ders \•ermek ıçın 
~fırsat kolluyordu. Ev sahibi u
' f&ltları başladıktan sonra mecli-
se kucağında yaldızlı çula sanl
nuş eli a: a~1 k .ıalı, boynuna 
mücevherli bir gerdanlık tal~ıl
mu; bir köpek ve yanı -la •1a yi
nf' kınalı ve boynh daha küçük 
bir köpek olduğu halde girince 
Ürfi: 

- Torununuzun aib nedir? 
diye scı"dll. Bu sual U7.erine aha
li gülmeden kırıldı. Il'eyzi der
hal muhatabını tanıyarak: 

- Torunumun adı Molla Ür
ficlir. 

- B:ıbanızın ismi mübarek 
olduğundan torununu_zun d~ is
minin mübarek ola.cagına şuphe 
yoktur. . . . 

Bu söze karşı Fcyzı Hınd lı-
sa.nınca bir beyit okuyarak: 

- Senin gibi bir çıplağın mec 
lisden çıkarılmasını emrediyo
rum diyor. Orfi: 

- Siz hakikaten büyük bir 
~ir ola.ydınız bu büyüklüğü bir 
eaat için bahçede bırakmanız 

ıazıın gelirdi. ~yle bir m~l!~
den güzel neresı var? B~tun 1 
şairler toplanmış ve hepsı de I 
benimle müştak bahrinden, mu
rabba., muhammes, kıt'a, terci', 
terkib, kaside, rubai, gazel ne 
isterlerse konuşuyorlar. Sen höy 
le büyüklilk iddia ettikçe ben de 
seni kapı \..§8.rl atmak istiyo
rum. 

lki şair muşaareye ~lıyor
lar. Feyzi rubaide pek kuvvetli 
olduğu için evvela şu rubaiyi o
kumuş: 

Fey.d ! 'lldelM.VD an ki ısfül - ü -
sa'yftn zaraJ"f'St 

ı:hıy liıM'dıell hcft ça.rh - 1 - men 
bi ft>el"0St 

An taWi ııUcor ~rest~ Jü mera 
Rfwm t:i tiQbem be fjm1

1 

muhtüc terest 

(Ben o f eyziyim ki bütün sa
yim, kazancım 7,arardaıı ibaret
tir. Hiiner sayesinde yedi kat 
göklere de yUkselaem boştur. 
Çiinkü ta.pındığım talih o kadar 
karanlıktır ki gündüzUm, gecem 
den ziyade ışığa muhtaçtır.) 

Buna karşı Ürfi şöyle muka
bele ediyor: 
Crfi ! Mmıem an ki b'llşişhn bi 

~rest 

Aybem heme gerçi m u be lllU 
lıünerest 

~ abid - i - Breluuen perestem 
ki mera 

tl'aat JZİ güoolı be tö\'be muhtic 
terest 

. ri ~~d,..biliyorlardı. 
- H akaniyi takip ediyor~ Bu vaziyetten kurtulmak için 
Kasidenin (nazil nimet tekke- açlrk grevi Y.apmıya başladılar. 

sinde b~ram sabahı olunca. 10 lkinciteşrinde ise, Alman 
fukara keçe külahı, şah da tacı- heyetine ne bir haber gönde
nı bir tarafa Ylkar) beytinde rerek kendileriyle görüşmek 
Şah Ekber : istediğini bildirdi. Bu huzura 

- Yalnız bu beyit için sana kab ul tam on saat sürdü. Resmi 
on bin rupye ihsan ediyorum. kabulde Efgan amiri Avruımi 
Kasidenin cairesini sonra ver e- kıyafetiyle ve ünif ormasiyfe, kır 
ceğiın ! demiştir. mızı sırmalı elb iseleriyle tııhtın-

e • 1t da Oturuyor, yanında karJP.Ş}e-
Urfi, serkeş bir adamdı. Fey- ri, oğulları ve wzirleri b ulunu • 

ziyi Şahın gözünden düşürerek yordu. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları derhal keseıe 

1cabında günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuian ısrarı a isteyiniz. 
. ~ ·. .. . . . . . 

hükmü yoktur .• 

AsmaaUı Tahmis cadddİ 
sokak No. 9 bÖreJEçi 

tımcr Tetiker 

ZAY1 

hatta falakaya çektirdiği gibi Almanların bol bol kanuı:una
Hoca Senaiyi de lüzumsuz hır- sına imk an verdi ve kendisi on-
çınlıklarla gücendirmişti. Bu ti- ıara iri gözlerini dikerek pek . 4 

tizliği yüzünden bir çok düşman az konuştu Bmıd r. sonra Al ~ --'...- s p o R ===\ /st~.ıa~yFı~k·o.~ilyumaı·u~·'"sntte .. hmlikeüyerr,lia' ~aangb.~lkeijnıku· ı··oı pmeı·akicsrıyclcoo!n.ıı·~.u·L-- nG ~ pe(;~~n~~itl~~~ şiirlerinin on iki =a;~~tı~aha hu~~si bir mü: 1 RADYO PHOCRAMI l ~ ~ ~ •u .. , .... ~v• 
bin beş yiiz beyitten ibaret oldu- Emirin .Almanlar üzerin<ieki 
ğu söylenir. Bunlardan başka tesiri ŞU oldu: İrıgiliz tesir ve - 24 Eylül 1941 Yağlı ve serbest satılacaktır. <8517 > ..J' 
altı bin beyitlik bir eseri de su- nüfuzuna kuvvetle bağlı .. Fa- -r.."" • .- .. l ,. 11e 
ya dlişmüştür. Vak'a şu suretle kat emir kendü;:n in tam:ımiyle 7.30 Program faslı guı·eş e r Asker i tılıbiıle okulu müdürlüğiinde~: 1 bi,. 
cereyan etti: serbest ve müst~kil olduğunu 7.33 Müzik 18,25 Konuşma Senelerden beri İstanbul hal - .':I ,., L ı 

Ekber Şah Kişmire giderken söylüyor, onlara yarı esir mun.- 7.45 Haberler 19.30 ll:ıbcrler kının hasret kaldığı yağlı ve Eczacı mektebinin yeni talimat rnnesi mucibince cezacı uılı·bt-S11~11 ~ 
Urfiyi de beraber götürdü. Kiş- melesi yaptığından müteessir 8_00 Müzik 19.45 Serbest serbest güıeşler, içinde bulun- tahanelerıle staj gormelerinc lüzum gorüldiii:>iindcn mezun buluıı:ın ı.ıı 

11 

· "l" d O f' Em" N~ "e ~ askeri eczacı okurlarının acele mektebe iltihak etrıwkn ilfm 1.>Iunııf· mır go un c r ı, ır asır • oldugunu ilave ediyordu. 8.45 Evin saati 19.55 Karışık duğumuz Ramazan ayının son 
biraderi Vcknrı b;~ sandala bin- Bu kabul resmi bittikten son- * şarkılar gününe kadar Şehzadebaşındaki (3501> ~ 
diler. Emir Nasır atının başını ra kral, Hind unıumi vaJisine 12.30 Program 20.15 R::ıdyo Süleymaniye k lübü lokalinde 
zapta uğraşırken şal heybesinin hemen bir telgraf göndererek 12.33 saz. " gazetesi yapılacaktır. H aber aldığımıza. ı· b ı B ı l • · ı· ı " ı 
ipliMeri V<'lrn.rinin yayına. ta- ve ona sadakatini bir kere da- eserleri göre bu müsabakalara Türkiye- Stan tJ C CQlYCSl 3ll ar ı 21.00 Ziraat _ 
kılmış Vekari bunları kurtam1a- ha teyit etti. 12.45 Haberler Takviml nin tanınmış serbest ve yaglı 
;;.a kosmuş iken Ürfi &'tbır~'lzlık Bundan sonra Nidennayer 13.00 Şarkılar güreşçileri iştirak edeceklerdir. . :-lınaC'"k .,_2 14) 
b • l'l 21.30 Konusma Çocukları kurtarma yurdunun yıllık ihU;>:ıcı iC"ın .. u 
ederek şnh kurtarmak için e ı e ile a.damlan Efgan §ehzatlele- 13.30 Müzik • . (l il - h I da .. 1 t t'l B h 21.45 Müzik Sahibi: A . Cemaleddln Saraço{jlu ı yaş scl.ıle açık eksıltıncye konulmuştur. Mı~muuııun tnhmı11 "*· ~ 
asılmaga as amış ve 0 esna 1 rı 1 e emasa geç J.cr. u şe - * 22.30 Haberler Neşriyat Müdürü: Maclt Çetin lira 50 kuruş ve ilk tcm.ıı:ıtı 65 lır::ı titl kuru~tul'. Şmt!lamtı Zabıt ' 
b u şal hcvbede bulunan şiir mcc zadeler Alman taraftarı görü - 1 o Pr 22.45 l\~u-zik B ldJ' (H e ki Gü ı mel:it Müdürlüg-u kalcmlnc!ı• "'"rül~bıllı·. ııwıe 9/l0,'1!141 ru•r!:l·mi:ıC ~ muası SU'..'a düşerek kaybolmuş nüyorl.a.rdı. 8.0 ogram ;' ası gı yer: . e r noy ar ve .,v ~ .,. , r 

tur. Hiç olmazsa bir kısmı kur- Mesela Emirin kardeşi N:u;- · " " l 
18 03 Meydan 22.5,. Kapanış A, Cemaleddln Sara,.,oğl u matbaaeı) saat ı4 de Daimi Encümeııde yııpıl:ıc ıklır. Tı:ılıpleı iıı ilk tcnıın:ıt 111

' 

1 1 t =========================================== veya mektupları \ e !)41 yılııı:ı nlt Tı ·nr.·t O.lası vesikalarile ıh:ıl~ ~ tarılınak için hemen da lgt<' nr nıl 3 h Han ngilizlerden nefret 
bul edi d Sebeb 1n 1 b l E • f S d "' muayyen ~aııtte Daimi EııC"ürııentle buluıınıalon. (8510) 

getirtilmiş fakat m ecmua u - yor u. ide şu: gil- stan u mnıye .... an ıgı 
nı:.mamışhr. tereyi ziyaret ettiği zaman bu d • • • 

Ürfi bundan pek miitecssir Ol- Şehzadeye layık olduğu surette ll:irehtörlüğün en T~minat ilk 

mus ve meşhur eserlerinrlen olan kabul resmi yapılmamış. Emi- 941 11 77 bed. temi. 
(Mim) redifli gazeli yaımıştı~. rin oğulları arasında Amanul- • Emniyet Sandığına borçlu ölü Osman vari~lerine ilan yolile tebliğ; 1416·45 106·23 Erl:rııck;ıpı Sıhhı-t merkczile ttskliılar Cocu'I< b 

cvirıın yıllık ihtiyacı •çin alıııac:ık pırinç, J<U1 ıJ 
sulye, tere yıığı. saciP~ağı sair erzak. f 
fkyko1. ağ:ı~al '1a flrlonlıC:ı için alııınc:ıl; 15.llU 

Gazelin nihayeti ;;ıu mısrala bı- lah seciye sahibi idi. Yalnız Bay Osm:ın hııli hayntındıı ıken, Hocopaşada Hocapaşa m;ıhall~iııde 
ter: Hintl hiikümetin in daimi tesir eski Ebussuut yeni Orhaniye sokağında eski 62 mü. yeni 58 numaralı ma:ı 
-..~ .l'u· ~.~ ..-. y - 1 ...; mü8t · ve nüfuzundan şikayetçi idi. 
IJ.1.o u ~ h~- 'll7lll - - bahçe bir kfırgir evin tamamını. 

gi.ilıer oohtffn S'aray erkanının çoğu da onun- Birinci derecede ipotek gostcrerek 4/8/938 tarihinde 27039 hesap nu-
( l ki yüz hazineden ancak b ir la hemfikir idi. Fakat Emir nıarasile 5andığım11:dao nldıGı 1000 lira borcu 27/3/1941 t<ırihiııe kadar 

avuç inci knybetmi~im.) -1 onlara cesaret verecek hiçbir ödemediğinden faiz komisyon ve masarifi ile beraber borç 983 lira 9.8 ku-
Feyzii Hindi, Ürfiyi şiirle mag işaret gösteımediği için onlar da ru~tur. Bu scbeble 3202 numaralı kanun mucıbince hakkında kra takıbi 

lfıp edemiycceğini anlayınca 0- ı ~~<lermayere yUz veıımemişler- başlnmak üzere tanzim olunan ihbamıııne borçlunun mukaveleruırnt.'Cle gös- l 
nunla <lost oluyor ve bir ziyafet terdigi ikamctgAhına gönderilmiş ise de boı·çlu Osmarun öidügu nnlasıl- 1 te veme;;.ine zehir katarak onu ı Ancak Efga.nistanda bulunan mış ve tebli~ y::ıpılaınamıştır. Mezkur kanununun 45 inci maddrs. vefat hn-
öldhrüy;r. v Alınanlara fikirlerini açıkça be- lirıde tebligatın illin suretile yapılm:ısını fönirdir. Borçlu om Osıı1an miras-

Ürfinin tabutunu Şahın oglu 1 yan etmek htirriyeti verildi. E- çıları i>ibU ilfın tıırihiııden itibaren bir buçuk :ıy içinde Sarıdığıınııa milra
SrJim meza.ristana ka<lar taşı-' mire istediklerini söyleyebilir - cantla murısı,,rinln borcunu ödemeleri veya kıınunen kahule şayan bir iti
mıs ve katilinin ""cyzi olduğunu 1 }erdi. Almnnlar Efganistanın razları v:ı bildirmeleri 15zımdır. Mirasçılar ıı,otc~i kıırtnrnıazlar vcya
anlayınca onu elile ırakalıyarak • siJahlanm.a.sı ve Haybcr f""' idi- hut başlıyan takibi usul dairesinde durdurmaz!. rsa ıp<ıl.E-kli gayri menkul 
oka tutturmuştur. nin tahkimi noktasında israr e- mezkfır kanuna göre S::ındık<;a satılacaktır. Bu l'ıhetlcr al:ika<l::ırlnn·a hi-

Ekber Şah Se!imi huzuruna diyorlardı. linip ona göre hareket edilmek ve her birin~ nyrı ayrı ihbarname tebliği 
çağırtıp: . . Emir böyle bir hazırlıktan makamına kııim olmak üzere keyfiytt ılan olur.ur. (P.479) 

_ Orfi gibi bir şairin katılı- endişe ediyordu. Hind hükfı-
ni şimdiye kadar neden yaşat- metini kuşkulandırmak niyetin
tın? diye ta'zir eyledi. . de deği'di. Fa'kat el altındnn Yüksek Ziraat enstitüsü 

Rektörlüğünden 

2887.50 216.57 
aı-pa, 7500 k lo ot, ve 75UO kilo s:ıman. 

T:ıhmin henellcri ill' ılk teminat mlkt.arları yuk::ırıda yv..ılı me' :ıd 
alıııınrık ulı~t- n)TI ::ıyrı :ıçık ~ksiltıncyc ko:::ıulmuştur. ŞartnımwJcı · 
vn Mu::ımeFıt MiidılrlııV,li kah•minde r.-onilı>bllir. ih:ılc 2/H>/1941 per::-< 
günli saat 14 de D:ıiıni Eıwunıt-nne v ıpılncaktır. Tıı!iplerin Jlk t" 
makbuz veya nıektııpları vı• 941 yılın:ı aıt Tit·ı.ret Ouası vı:-sik:ılarılt 
günü mııayy<:n s:ıatte Daiınt Eııeilme..'ldo bulunmaları. (82~ 

i stanb11l elehtrilı, i l"a nu ,ag ve tii t111 

işletmeleri u m um miidür/iiğünden: 
Sil/ihtar f:ıbriknsı nıcınur \'e müstahdemlerine Siliıhtarda iıfarerı1 

ücret t.1hsis ed{'('cği yerde yPmek ihr.:ır ve tcınlnj pazarlrğPI konulJtl,ı; 
ı-;ksiltmc 1/10/1!>41 çar~::ımba günü saat 10 da Metro lıanınd::ı tDJ 

eak komisyondn yapılacaktır. 
Muvakkat temhrnt 100 liradır. 

tstcklilPrin muvakknt teminatlarını tdarc vc::ne.sine y:ıtu :ırak ıı•r 
gün ve 5Datte kom syonda hnz.ır buhınınalıırı ill:n olunur. ı 

Bu İŞP. :ıit şartname ve mukavele projeleri :Metro han 4 ilncü JC•11 Şair bir l>~ytin~e: ''Beni H.~n-. Alman menafii ile Efgan mena
distan veya Tntnrıstana da gom ~~~i :emine çalıştığı da malum
scler kirpiklerimle yerin altını 
kazıyara.k yine Necefe gelcce- Efganist:ın harhı- girmek 

ııiyetinde değiJ 
ğim., demişti. B" l "bh · t'kb l' t Ürfinin bu arzusunu Sabır ts- oy e mu em, ıs ı n ı a.-
fahanı vefatından yirmi dokuz mamiyle.._wıcçhul bir vn~iyet Al-' 
sene sonra yerinP getirmiştir. manların işine gelmiyordu. Bu 
Me7,arı açılc1ı1Tı zaman toprağm kaclıır nhmetli bir seferi göze 

Orman, Veteriner ve Ziraat Fakültelerine bu yıl kabul ('dilecek tale- ı l vazDım eMüvduırleilı;iıt'ndDen .. ıpenramsız o;~lrar.tyk~oa:zuoslınıa~bai •. li.·r_t· 1 .. ~,.., ...... !~(l8a5~16n)~La~r 1 belerin se(im imtihanları t ·taııbuldn Sultannhmctcle Yüksek 1ktısad ve 

1 

~ 
T·care>t mektebi konferans 5::ılorıunda ve Ankar~da YUksek Ziraat Ensti-
tUsünde asağıda yazılı g(ln \'C saatlerde y:ıpıl:ıcaı:ından n::ım:tct Uılclıcıün 1 
imtihan komisyonuna murac:ıatlrırı. (6859 - 8377) 

0 J •• t aldıktan sonra içinde bulunduk-bile Ürfinin ceı:ıcdine n:rme 
A;ıerek onu olduğ'u gibi muhafa- ları mernlcket, ancak kendile -
q• rin dinlrmeklc iktifa ediyor, ne 
zn ettiği göriilmüştür. r~d. ne kabul cevabı vermiyor-

Mevlana Revnaki namında bir du. Tuttukları siyasetin kor -
şair, Ürfinin mıRramda ufal.' kunç bir iflasa doğru sürük -
bir değişiklik vaparak resedın Ieneçeğini sezer gibi oluyorlar
naklinc şu tarihi söylemiştir: dı. Onlar Almanyadan büyük 
Be Dmvis - i - müje w. Hind tn. ümitlerle y<lla çıkmışlar, seyn-

Necıef anıed bati b~~rnuşlar; fakat şimdi 

UJ.lJNAY her türlü menabiden mahrum o Emniyet 

Ders Gün Saat (i 

9 2 Muh:ımmen bedeli (11170) lira ( 45) kuruş ohm nıuhtelıf eb'atl ıı Fizik 6/10/1941 Paı..ırtesi - 1 metre bakır izole tel ve k:ıblo (NGA) (.!9/9/l!l•:l) Pomıt-::si güı.i. ~. Türkçe 6/10/1941 > 14,30 - 17 
on beşte Hnydarp'.lşod:ı G:ır binıısı dr.hilinduki korrıisyon Uırnfıı ı<.lJf. Kimya 7/10/l!lH Salı !J - 12 
palı zart usulile satın alınaC'.aktır. · Biyoloji 7/10/1941 > 14,30 - 17 t 

Bu işe g.rrnck istiyenlcrin (t!37) lira (79) kuruııluk muvaıcı-at Cebir 8/10/1941 Çarşamba 9 - 12 1 nat.. kanunun tayin ettiği vesil<ularla tekliflerini muhtevi zarflarını fi} ' 
Yab:ıncı dil 9/10/1941 Perşembe 9 - 12 ===========================================, saat (14) on dörde k:ıdar komisyon reisliğine vermeleri Hiz.ımc!ır. 0 f slan blll Emniyet Sandığı Bu işe ait sartnıımeıer komisyondan parasız olar~:06~~ğıtı1nı~ 

direktörlüğünden ===================================~~ 
Enılah ve Eytam bankasından 941/200 

Sandığına borçlu ölü Gcı'leral Ziya varislerine lltın yolile 
larak bir de geri dönmeği ve eli 
b . tc-bliğ; 

(Ben o Urfiyim ki bütfuı ayıp 
lanın hfüıer olduğu halde sayi
min hiç bir eserini görmcmi§im. 
Brehrnenperest bir abid oklu
ğum için günahlarımdan ziyade 

~~~etlerim tövbeye muhtaç- ı Askerlik işleri ı 
O sırada yaverler mabeyinci- '-- ----- - ----

oş dönmeyı düşüruneğe başla- General zı.rn hayatında, M:ıhmutpaşada Siinıri mo:halleslııde Mah 
Satılık apartman 

YER i mışlardı. mutpaşa caddesi eski 245 yeni 74 No. lı bila hava kfırgir bir dükkiının tn-
Nidermayer , harp ateşini a- 1 mamuu, birJnic derecede ipotek göstererek 24/8/937 tar.hinde 25776 h~ap Reyoğlu, Firuz.ığn m:ıhnl-

levlemek üzere son bir teşeb -ı num;:ırıısile sandıfımızdan aldığı 460 Ura borcu 27/3/1941 tarihine kadar lesi Rahçeknpı çıkmazı so-

E .. ı No. 
16ı8 

K ıym eti Cinsi 
7CG8 lira dört da-

\reli apartman 
leı gelerek Ekber Ş:ılıın bayram 
ayını görmek üzere ı:ıandal gez
mesine çıktığını haber veriyor
lar. BUttin şairler sahile iniyor
lar. Ekber Şah Hoca Senaiyi 
yanına çağırtıyor. Onu ancak 
bilhedahe bir rubai söylemesi 
şartilc sa.ndnhna kabul edece -
ğini söylüyor. Şair rubaiyi söy
leyince Ekh-•r Şah derhal kendi
sine on bin rupye vererek yanı
na alıyor. 

Bu ge,-.intfden sonra saraya 
avdet ediliyor. Ekber Şahın tah
tının ruµlğısında serilen bir ha
lıya Hoca Senai oturuyor_ Urfi 
dış salonda bek1iyor ve Feyziden 
sonra şairler Sultanile çarpış
mak siliyordu. Ekber Şah Urfi
yi huzuruna getirtti. Eserlerin
den birini okumasını irade etti. 
Urfi hemen bir gazel inşad etti, 
gazelin (Cebrail Urfiyi güzelle
ri sevmekten menetmcğe gelmiş 
ken canına bir avuç toprak sa
çarak imanını yalnvertli) beyti
ni söyleyince Ekber Şah tahtın
dan inerek Urfiyi kue:ıkladı: 

- Bir aydan beri senin geJece 
ğini isitiyordum. Nerede kaldın? 
Hoca Senainln kulağını çekmek
te geciktin ... 

- Padi~hım fa?:iri sıcal: ve 
soğuktan başka yolda alıkoya
cak daha ne mühim sebcblcr 
vardır. 

Urfi bunun üzerine şehndeyc 
bir kaside okudu. Şah Ekber 
sorc!u: 

- Urfi ! Şiirde hangi vadiyi 
takip ediyorsun ? ----

lTlZAR 
Miinderıcatınıızın r.okluljuncfon 

(Herr.:el,.ri l!:ırahlm) tefrikamız• ko
yam:ıd (j•mız:dan okuyucularıl'l"\ızdan 

kür dileriz. 

Adalar Askerlik ,ubealnden: büste bulundu. Emir ile mühiım kağı cski numarası 11 ınü-
bı·r mu··1aA kat yaptı. Ona halı'fe ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber bor<; 409 lira 84 61 337 doğumlu ve bu r!oğuınlıılarla 

tanı hl7.metli olıırnk ::ısker edilen ve 
Şl.lbcmizde kayıtlı yerli ve yabancı 
erat celp ve sevke t1ılıı bulundukla
rından 30/9/1941 s:ılı günü snrıt 9 ~ 
da sevkedilmek üzere nUCus ciizda.1-
larlle birlikte subede hazır bulwı-

· k'bi kerrer 1 1 •şiınc.li Yuva kuruştur. Bu sebeple 3202 numaralı kanun muC'ibince hakkınd:ı ıcr:ı tn ı 
ve islamiyct namına, Alman im-, ...,. sokağı taj 26• 

b:ırlaınak üzere tnnzlm olunan ihbarname borçlunun muk:ıvclcnnın ....... e 
para.torunun müzaheretine nail 1 z· .. ldilğ'\ Adresi ve ta!sil:itı yukarıda yazılı r,ayri menkul peşin para Ue 'r 
01., ... ak Tu'·rkı'ye ile bı'r safa erir- gösterdiği ilcametg5hına gönderilmiş ise de bordu General ıyamn o 'I 

"'"'• n• l 45 · · dd · arttırma ı.ısuüle satılacaktır. 
mek ı'steyı·p o.. temedı·gı~'nı' sor _ anl:ışılmış ve tebli2 yapı nmnmıstır. Mezkur lc'anunun ıncı ma esı ve- ı ı• 

"" A "' • J' B ı öl.. G Müzayedeye iştirak edecekler muk<:dder kıymetin yüzde onu · 
du. O Sıralarda Tu .. rkJer İran _ tat halinde tebligatın Hun surctile yapılmasını .. mır ır. ur~· u u ene-

. bu k · i .;ı "' tinde l!'ıninat yatırmaları lAzımdıı·. 
il l l J K~ t"lA ral Ziya mira5r;ılan işbu ilan tarihinden itibaren bır çu ay ıç nue .-,an-

da er eyor ar ı ve u u amarc 1 1 . 1 • 1 h .. d 1 . k k b thale 6/10/194ı pazartesi günü sıwt 14 dedir. Satış esnasında \ 
de tngı'lı":-lerı· csı·r etmı·şlerdı'. ı' dığımız.a milracont :ı murıs erın n orC'unu o eme erı veya anunen n u-ı k · 1r· r - .. d M' 1 · ,. len b~del mukadder ıymctı geçtJgı t;ıkdirde teminat akçesi derhal c 

Fakat Habl'bullah hnıı bı'r le şayan bir itir::ızlan vars::ı blldlrmelerı lü1.ım ır. ırasçı ar ıpotcıı;i kur-
1 · d <l 1 kll mayarak ihale kimin uhdesine icra L'<iilirse teminat rıkçesi ona ik.11 .. * kelime söylemedi ve gözlerini 

1 

tarmazlar•veyahut boş ıyan takibi usul c!airesınde ur urmazlarsa pote tirilecektir. 
malı:ırı ilfın olunur. 

Kadıköy yerıı ve yabancı Ae. ıu- muhatabının go··zlerı'ne dı'knıek- gayri menkul m<'zkO.r konuna göre Sıındıkça satılac::ıktır. Bu c;betler al!i- ı · ·ı b tsteklilcrin pey nkı;esl, nüfus tezkeresi ve üç kıt'a fotoğrafla i" 
besinden: le "·tifa ettı·. Ce\•abı bu go"zler- kadarlarca bilinip ona göre hareket eı:lilmek ve her blri:ıe ayrı oyrı ı 1 ar-, = 63 bildirilen gün ve saate k::ıdar subemu Eınlfik servisine müracaat ~t,.. 
ı - 337 doiumhı ve bu doğumlu- den okumak mümkün demek name tebliği makamınn kaim olmakOzcre keyfiyet iliin olunur. (84 ) 

brlamuamcle~r~eratilnfillhh- ~ti~rdu. ~~~~~~~~-~~~~ a~~~~~~~~~~~~~~-~~~- ·~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~(a~•9•4•>~~~~ 
metini yapmamış olaJl yoklama knca- Nidennayer vaziyeti anladı, Bahür bahçelerini terkederek 1 . Delfıd:e hir k afile. fi' 
il ve bekııyalıır milsllın ve gayri ve artık gerek kendisinin, gerek yola çıktılrır. Niderm~yer . bi • ı Voıg~ Kiı:m~na . gı~crke~ 
mthllm (biitı.1n aınınar dahil) erat arkadaşlarının Irana avdetlerin raz arkada kalarak cmırberı Ja- yolda esır cdıldi. Maıyetındckı 
acvkedil~cekUr. den başka yapacak işleri olma- konun mezarna çiçek k0ydu . Hindliler öldiiriUdU. Nidermaye-1 

2 - Toplruuna günü 28/9/l!Ml pa- dıf~ını beyan etti. Ancak buna Sonra döı t nal ile heyete ilti - rin hatıratını bakılırsa bu a-, 
zar günü saat !l dur. şu temenniyi de ilave etti: hak etti. daır;ı d;zantcridel} mustarip ol-

3" - Mükelleflerin aözfl le(en gün _ Eğer müsaade edilirse ben Avdet plfını şu idi: Berat 

1 

dugu halde µN• :ıgır muameh•yc 
ve 58ntte nilfus t:<iManlan Uc birlik- heyetten bir kısım ile bir mü<l- da kalmış olan Pasen derhal 1- maruz kalmış, hıütiı. :incire vu-
te &Ubedc ha1.1r bulunm:ıları. det daha. Kabilde kalayım. Hen- ram geçerek Bağda.da vara- rulmuştur. 

4 _ Gelmlyenler hakkında asker- ting heyetin mütobaki azasını caktı .. Voigt cenup yolundan 1 Alman kafilesinden Hentig 
llk mOkcllefiyeti knnıınunun 89. cu alarak avdet etsin.. ilerleyere.k Kandihar ve Gazni- ı ile P..ohr insnılnuyacak mace
maddesi tatbik cdileC<'f:i. Bu temenniye karşı Emirin den geçf'Cek, ileride Nidenn:ıye-ı ralarılan, seyahatlerden sonra 

5 -- Bu nanın d:ıvctiye yerine ka· cevabı her türlü tereddütleri rin talimntını bekleyerC'kti. Ş.an;"hnya ka<l ır varmışlardır. 
im oldulu 'llAn olunur. izale edeçek mahiyette idi. Bunların yanındr. küçi\k Arnına o sıralarda harp bitmek -========= _ Eğer Kabilde kalmak is- Js..uvvetler bulunarak: fakat bii 

1 

iizcrc idi. 
h ,AN terseniz kalınız. Amma gitmek yük kuvv<'t Nidenrnayere re- Vag~cr ile Nıdennayer yol- 1 

hukuk hususunaa arzu izhar ediyorsa- fakat edeı.:~kti. Jar111 ı ı kdlutla rlev.ım et -Biga sulh 
mahkemesinden 

ruz hep birden gidiniz. Nidermayer ise HindfT' 1 ıi ~eç mış!P1:....i:·. r.: ... ı aflarını gayet sı-
Esir ooilen Alma.nJa.r tikten soma Efgnn 'l ı.irkista.- kı bir surette Rus kuvvetleri 

K:mıbigada eski ?.ahire tüccarla- Bunun üzerine Nidermayer nına geçecelc; orada hıv_vetler çevirmiş i. Bu çenıb<.r daralı -
rırıı.fan Mehmet Kemrıl'e Biı•a<ia ım- hep bi}'likte gitmek ka rariyle ayrılarak bir kısmı Pa.ınır yay yordu . Hel casuslar, onları a
mı vp Emiıı Uı• ş:ıyınn ınııta<:arrıf Emirin müsaadesini rica etti ve tasından Çine gf:ı.;ecekti. Vag- dım ad.m takip ediyordu. 
olrlu~:.ınıız K:ırahigacinkt aıı;.ıım.ın eğil~rek huzurdan çıktı. (0 sı- nerin riyasetindeki kuvvetler ise ( 

1 
lı ) 

şüyuun l7nl"' ı hakkında VC'J'ilen is- ralnrda Türkistaııda Ruslann Mc·zarı~eri 'den cenuh ı yoll..ı.na- • r c.ası var 
tıda üzerine 1~ıptı davrı tarafınıza elinde esir !bulunan yüz kar rak orada talimat bekl<'yccek 
ilAncn te>blll'! cdıldlğf halde gelmedi- dar Avusturyalı kaçmış ve Ka- ve Niderma.ver Rus - İran hu- Doktor 
ğinizden size iLıncn gıyap tı:arnn bil<leki Almanlara iltihak etmiş duduna varaca:'ktı. · • j/jmlClar•ı 
teblifinc km::.r verilmiş ve muhakc- ti. Bu plan ancal· kısmen mu~:af- Ç P R U T 
m~ 9/10/1041 ı:rUn ve sn:ıt 10 na Emir onlann kalmasına mü- fak oldu. •Pas~n hududu ve Cildiye l'C Zül.rcvi •e mütehcı 5ı5ı 

. TÜRKİYE CÜMHURIVETI 

Zİ R AAT BAN I<ASI 
Kuruluş tarihi; 1888. - Sermayesi: 100.000.000 T\ır\ lk.a 

Alamı adcdJ: 283 

Zlr•I v• Tlc:ırf her nf'vl banka muamelelffl, 
Para bl rıktlrel\ l•r• 28800 llra lkramlve verlv-. 

ZJraat Bnnkasındıı ku.ntıarotı ve mı, ı,.,ı~ ..... .,,,.., rıesabıannd•; 
az 5(1 lira~n bulıJ:ı::ınla:-a senede ~ defa çeklle<"ek ıı. •':t 'la a14tıd 
plAna göre ikramive dı.ğı~eıca.ıttır 

4 aded· 1.0-00 Liralık 4.000 Lir• il 100 aded ~O Llra lU( &.000 '-1'' 
4 • l'CO • 2.000 a 120 • 40 • 4.800 ' 
4 a R&O • 1.000 • 11 160 • 20 • 1.200 . f 

40 • 100 > 4.0CO • 

DiKKAT: HC?c;aplarınd:ıkf ~::ılar bir sene içinde 50 Urndaıt .,.ıı 
dils!l'ıiyeMcre ~kramlyc ı:ılı:tlltı tıikdlrde % 20 fıızla::iyle verneceıcttr· 

Kur'alar sene<l~ tlör (Jc·fı\ 11 &tart. ll lls.ztran1 11 ·~· 
liil ve 11 Biriucık nıuı ta.rUJlcriııdc çekilecektir. 

bır t;:ılmıştır. Bi ıacnal"'yh m(' kör sa.adc etti. üphe .•ol ki bun - Türıbei Havc ı.riden askeri kor
gün \i" '.lttt' muh;kcmcdC' h zır bu- lr.rın vücudu zararlı olı-nıya - donu geçti l!'a.kat iJPrada 1r.an
ı.•nma lı.,ıım: takdirde muh:ıkemel ca;..."rına. keni idi.) lılar tarafından "~ir edilerek 
pyobınızda npılnca~ı UAn lunur. ~ ı.Irı 916 da Alma.ıılar Ruslara le !;m cdllt•İ 

eyo=ıu Y .. r·· M:ı im Pazıırı kar-

1 
~sında Posta sok ğı kö cs'ndc 
Me~·ıoenct np:ırtma'l T l· 33:;3 

------l!liMi.i'ı.:. -ı~B'3imR8ill ... ımllıl-----·---~ 


