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'-..: ~ONLOK SiYASi HALK GAZETESi Her gsrde 5 lıaruş 

~tıgilte e ve 
.,rnerikaya 
hir avans mı? 
\. . 
"- e 

.t~ıa Utt• 
~ı leıi.ı,. clilliıHle 6a i,i 

11Ytı 6ağlagmwl: INr sulh 
~ 1'taceranın içinden çık-
4t k orzu5u m evcutlar oe 
~ t Vesile il• hu arza Jik
/1.li nazarlar önünde ken
~ııı; hi~s.ttirınekt•Jir. 

'----
llü"'Cyfn (l:ıhtd VAJ.ıCJN -==· -
hnan lkusad Na.zın Dr. 
lı'unk'nn Köniksbcrg'de 

~'- eoylediği nutkun son kı
~~ sn.t.ırlar altında bir ta

tnanala.n muhbwi gibi bir 
l\ npıyor. 

b.~lrtör Funk Bolşeviklerin 
~~ kat't surette hesaplan ke
~~ olduğuna ve burulan aon-

Yaşaya.mıya.cakla.nruı. kan\
~~. Bolşoviklerin Londra ve 
lt(~ndaki kn.pttaHst müt
'a. ikıerinin güzel nutuklarla ve 
~~ mu.lr.ı.vemeUcrle Rusya 
~~c hiçbir şey yapamıyacak
~~~ Ahnan lktısad Nazın e
~· 1Şt.o bu mukaddimeyi 
~ip öyle bazı §eyler söy
.,~°" ki İngilizlere ve Amerika-
~: "Geliniz, Rusynmn ha
~~ Uzerinde biz keyfimi
bakalım yani .., • nafile mÜl a-

' • ' -y-
""-=~ı biıııJmrak bu VWQ VO 
~ topraldan L~ti'-mUU' ede

! ticaret yapabm, hepimize 
biı' menfaat mevcut 

beyhude yere niçin boğu-
ltVlid? ,, ~emek ister gibi bir his 

);\.,~ ediy<n- • 1n ' li 

göstnlr h:ırita 
-----

Bir İngiliz 
gazeteciye göre 

Moskova 
düşse bile .• 

"Sovgetler, llAnl
haye mukavt!mete 

karar ve~diler" 
!et" "Oıü.kikn, Dr. Funk, gı z-
~.\'e .Amer!lmlılnm, Sovyetlcr Londra, 14 (a.a. - Beaver-
~~~yl~ _ ynptıklan ittifakın , brook heyetilc Moskovada bulu-
~~ lıa.tırl.ıtıyor ve bu- nan İngiliz mebus ga..tecisi Ver 
~~~t etmeğe knlluyor. Om.w non Bartlett "Afi,, ajansı mu - 1 
tı;~o bakılırsa, bu H.us ve Geınenu de 01Udle lıabirine ıu beyanatta bulun-

~· .Amerlka.u ittifalu şim- l"'!.eneral muştur: 1 
e kndı:u· yapılan hareketlerin '-.1 "Moskovanın dll.şmesinin Rus-
~:~dır. ln iliz , Ameri- _.:ı_ ..__ .. klıkJ \>& la.bi 
~ \' Sovyetler ik.'bsadf saha- I"'!. 11 ' • • Jl-..a .. ~-.1.91 ara ae o -
~ IU'asındn hiçbir muhiın mü- De '-1 u e un kceği veyahut bir sulh harekeU 

- d.i meydana getirebileceği fikirleri- j 
~ imkaru mevcut dcgJl r. • ııi ~imdi tamamen terketmek Ul.-
t~ ~aşka, Sovy~:Uer 1 

· , . _ m esaJ 1 zımdır. Ruslar ilanihaye muka- ' 
~ inhlsarcı t..eıooyüllcr var- , t tın - k i 1 r'· .. Onların bu tem. .. ~ ...... L... •> .e ......--- veme e ege arar verm ş er-

~~~e ~=~~ l " Düşman ~ro~a~a~dası di~~rnon Bartletti "Londtada. 
bıtnkfın ol.amaz Fransız mılletmı bıran \'e bütün dünyada Moskovaya 
~'ak t :.._.,_ __ · ......... _..ı Nazırı b'I ld t 1 d 

1 

giden heyetlerin kazandıkları 
~ aln~~e ~~~nlıla.ruı t e a a mama ı ır.. nıuvaffakiyetin şümulü m~'5kU _ ı 
ı:'.~etla:ı le m.Ubadclc nıilıın.se- 18.tla anla.şılabilmekterlir.,, dedik 
;:-:t..te.ri tesis edonıeyoceklerini ve Londra, H (a..a) - Geneır:-.U ten sonra SWin ile bUtUn Sov-
~~ltcrin tana.yülleıini kendi De Gaulle ~Un. akşam_ rad}'.o ıl6 yet mütehassıslannın Udedkileri 
~ipleriyle telife muvaffak Fransız mılletıne ~ me- miktardaki malzemeyi İngiltere-
'~acaldannı temin ile kal- 00~~ yollamıştır: nin azami nisbette bir yardımla , 
~>'oı .. Almanyanm beynelmilel .Alms.nyamn Rusya.da.ki ,,s- nıütemadiyen vermekte devam 
~roti muhtelif lktısatiBJ'l ıro- kerf muvaffaluyetJeri ve di~an edeceği hususundaki karann Rm 
~~aştırncak dürü.<rt. bir v:ı.sıta propa~~~ bu ımuvaffakı- ları mukavemete teşvik eden en 
:'!tıne g.etimıek i.stediğini de t.e- yetlerı ıst:ismar tarza Fransız büyük Amil olduğunu eöylemlt-
~ eddyoc. Bunun mfınn.sı İn- ____ (_ao_n_u_u_yf_•_•_•_o_tu_n_•_cı._> __ ti_r_. _________ _ 
\' ~ ve .Aınerikalılar, Bolşe
lltıerıe iktısnd saluuı.ındıı nnla-
~ar, fakat Alınnnlnr muh
ı-~lf . ikt.ı.aatlan k:olayhı..'.jt&ra<:a;k
~ ıçin Almanlarla a.nlaf}al>lir-

demck değıl midir? 
~ br. Funk'un bugUnkU Sov-
euerlc İngiliz ve Juncrilmlıln
~ illiüı kını mı\ruu:az bulması
~ pek iştiri.k edilemez zannın
bi Yız. Üç millet. de müşterek 
ı..~ d~ karşısında bulunduk 
~ his.5etmi§lcr ve bir sevki
L~ ile, zaruri olarak birleşnuş
:'"'mr. ~.inldi ortadaki harp an
~ bir hn.ynt ve maına.t harbi
•'- . Böyle bir vaziyet ka.ıı;ı.ıaın
~ başka hiçbir mülahazaya 
t~ <>l.ı:ı.ınu. Kavimler herşeyden 
·vveı h"'ya.t haklanru temin et-
~ dilfünmek ıztıııırındadır
" . · Harbin ba.~angıcındanberi 
<ıt~ tara.t devlet a.damlnnnın ıa.-
~ bu hnkikat mütcn.1~ 
~~-?efalar iJ.8.n olunmuştur. Al
.~ kaç defa İngilizleri 
~vetınıekten, İngiliz ruialarını 
~ıa edip Anglo Saksoo hAki
~lj'etine nihayet vermekten bah 
~ttilor? Sovyetler de ya.şaya.-
tbnoyi ancak Ahnanlara karşı 

talip gelmekten bcld.iyorlar. A
~ da bugün Sovyetler
~ İngilterenin başına gclccek 
t~t:in ikinci merhalesi Am.&
fikacıa teceıı: edeceğine iman ey-
1~ bulunuyorlar. Binaena -
~~h, Artık iktısadi mülahaza,.. 
~, ideoloji temayüller vcsair 
tn~r hep arka plilıı.a geç
-~e mahkUmdurlar . Oıtada 
~nız bir hakikat ve bir gaye 
~: 
Yaşamak. İşte İngilizlerle 

~eriknlılrı..n So\'Y~tlel'e miiza
r:eı etme~c ~c\•keden ycgine, 
<l at mücbir ve ~r mnil bu-
Ur. 

Zannımızca. Da' :tor Funk da 
~ realiteyi pekrua bililiği için
lr ki İngılli-Jeı·ıe Amcr.iknlıla

l'a birbırlerini k".lrş:ılıklı m.ahvo 

HARSIN DOÖURDUÖU 

o 
MESELELER 

Avrupa kıyılanna ihrac yapılabilir mi? . ' 
Bunun birinci ve en mühim şartı, 

kat'i bir hava hakimiyetidir 
Bu harbe kadar kıyılara ib-ı kuvvetleri daıiz.den dıestekle

racm muvaffak olabilmesi iç.in mek, 
&ranan ,artlar !fUıll}.a.rdı: d) Müteaddit köprUba.şları 

a) Denizler - tesitii ve muh-
de hAkimiyet.. Emek't General telif mınt:ı.ka-

b) Mü<l&fiin l E u l L ti Q Ç E R larda mesai tefr 
aevk ve tevah • " riki sayesinde 
ed - . bütün yet.esi derinliği 

ku=ere k8l'ŞI durmak mJr::i.n... ı havi bir mınta.kada y~ 
lan elde etmek, ve harekltı mütemadiyen bfıe... 

c) lhra.cı ve karada: tubman (8onu uyfa 2 .Ut"" 2 de) 

uğraşmak için bir sebep mev-ı 
cut otma.dığmı göstermek ~ 
miş, 1ngilizler ve .Amerik.alı'brla 
Almanların, Rusya fethedildik
ten sonra, ticaret sahasında. u
yuşahileoeklerini sarih deniletn
lecek bir tarı.da imi ve~ 
eylemiştir. 

Vekayi dönüp d~app llır*ı 
Kampf'daki siya.set plinına ve 
bı pllnı fi'le çık.a.rına.k için Nazi 
Almanyanm takip ettiği politi
kaya geliyor. Yalnız, Nasy<>
na.l - Soovnlist Almanya ~ 
la.ngıçta . şarki Avrupa.da İngil
tereden tamamen a. ç ı k 
bU- bono ta.lep etler bir va n;i~ 
yette idi. İngilterodey "denizler 
senin, Avrupada ve şarkta k:&.
ralar benim,, diyordu. Şimdi Dr. 
F\mk'un ağzından ele geçirilen 
bu zengin ve vtısi topraklarda 
ımüşterok ticaret prensibini 
kabul etmeğe razı &lduğunu bil
diryor. 

Dr. Fwık'un adeta bir Sillh 

teklifine muadil olan bu nutku 
gazetelerde intişar ederken, di
ğer bir sayfada da Almanyanın 
BUllı t.a.arTuzu hazırladığına dair 
dolaşan rivayetlerin asılsız ol
duğı.ım.ı bildiren bir .Almıan tek
zibi görüyoruz. Bu minftS.12 ve 
izahı müşkül tMr tezad değildir. 
Çünkü .Alman.yanın a.çıktan açı
ğa Rus harabeleri üzerinde bir 
anlaşma. teklif et.ırwsi A lm:an 
efkarı umwniyesi tarafından bir 
zat eseri olarak teükki edilmek 
endişesi karşısında .Alman)"P. 
nın çok kuvvetli ve eonuna ka
dar mücadeleye ha.zır oldUğu 
intıbaını vermek için aulh lfa.Yl
alannı tekzibe lilzum vBrdı. Al
manyanın bütUn harekeilerlnin 
dibinde bu işi tAtJıya ·bağlayarak 
bir sulh ile ma.cernmn içinden 
çıkmak arzusu mevcuttur ve 
her vesile ile bu arzu dikkatlJ 
nnza.rlar önünde keilrlisini his
settirmektedir. 

H~iD Oahld YALÇIN 

--==ı 

Moskova 
tahliye 

ediliyor 
---:ıtoe:---

Sovyet kaynakla
n ıehrin tehlike

de oldnğunu 
saklamıyorlar 

Sov)'et \ e Atma nkaymJd~ 
l"IDtfaıı al:ruın malinu~ta göre, 
l riaana '~ Briansk mm~ 
iannda muharebeler [bütün 
§idoo~1t1 devam ediyor. So\'
,...t ıooınbaLt.n, M08Jc•' aıım 
tehli~~ buluoouı:;'llltU ilim flt
meb."te, bir LoRdra balMne 
~öre de idal"e ~ 
~ ıııehirdeu ~ 
ba.~a. tarafa naldutunınaıcta-
dır. Maaınefih. koınlserlik
Je.r, dön ali~ kadar Mos-
1'.nvayı terk~. 

Ahn-ıtn flerl lrunfltleri. MOir
Jı;o~,. iHfikametinde li~ 
hw. ,·ermi.~Lt-rdit'. 

Sii~·loodi~ne göre, Alman
L•u, şehre 100 kilom~ kadar 
yaklaşımşlanl.rr. Cephede.ki 
top ~ri idare mıerkednıde 
ck-\'amb obnk dt·)uJnıakta
dır. 1 n ~ 1 1 i z . ıadyo
tan. her iki tarafın dıa crıphe
:re ihtiyat kun-etJeıi glisı<k-..r
mtıılde bulwuluğunu, AJman
la.nn ön saflara ltah'Ml \'e 
Ms.<ar ik1t•a1a.ruıı 8ünİüıclerim 
bOdlrmdıte. bih'itk Motikova 
meydaA ın~ bu
Kibılenlc bAJdtmnekte oklut:,"\l 
nu habtt ~ler. 

Şark cıpbesrnd a, 

HarekAtın 

hulasası 
Rft;mi rnbliğlede mobtmf 

kavnaklardan a.lıoaıı malwua.
t.a. göre, Viaımıa bölgesinde 
mu~"f' şidcHIUui gitWq-ıe 
arttın,·or. Atma.nlar, MOflko
w.ya ·so - ı oo · kilometı-e me
.... :foye kadar yaklaşııuşlal', 
bu arada M081d ~ni ~ 
~r. 

Merkezde 
Voh-a nMri De Oka Dehri 

81'8.HUtdakt tahkbn hattı y~ 1 
nlDll§ gibi görülüyor, Bu va-
ziyet.e Jr;Ö-"':, M~ova da cid .. 
di ru- t.!hdit aıtmcıa demektir. 
Komİıit\rliklerin şehri terket
m~ bir gün mew..,. sa
mriyle bakıhyor. 

Sovyet kaynaklanndan ah
man haberler, Vlauna böl
gMbıde ~ettn nlıbn oldu
ğunu, Almanlanıı Rus mtı
dafa hatlannm derinliğine nti
fu.a etUklerini ~edlr. 

Ruslar, lloHkovayı Homım 
kadar müdalea ~ 
haber '\'eriyorlar. Bunı.uala be>
ra.bu, jehinle müdafaa tOOblr 
w t..rtiha.b ahııdığuaa dair hiç 
bir ba.S.M-r gebılftıılşttr. Umu
mi kanaate göre, Sovyedtt, 
Moslio\"&~1 gör.men ç.1ka.rnıış 
gibi göriinöyorl:a.r. Bu ~dir
de ,şehria doğ118wıa ~ileol'k 
8o'\")'et lotaıaruuo, bu lıtj4le ne 
~e kadar muw:ttak o
labilooeıldert de şlipbeU Wik
ki eclllmektıedir. 

Cenupta 
Ahnıuwkne A7ak DenbJ 

dvaımtla.ki IM!l'f hareketleri 
lakipl ~OJ'. Bu '.lllllltokada 
Alman kıtala.nam iki SoV)"ft 
OrdOSUDU bııha l!ttikten 80IU'IL 
dün Tudarof şehrini aldıl ~ 
n söyleaiyor. Bu baabıı, no. 
tofa 60 Jdlometre meıs&il"d6-
di:r. 

Ocaa w l.Amhıgrad müctıa.. 
faaya ve mulmwmete de\Wll 
~. Ruslann Lcoin
grada vild ilıra.c barekeU 
moftflak ~fur. 

Ha.a harekatı 
Ahnan bY)~ri. ~ 

ordufa.rmm lıı:arekitına b,tirik 
etnıek100tr. ~ t.a.yyan,.. 
leri de Abma Deri baUa:nna 
1Jlclde0l ve cle~ımıb tsa.ıTuztar 
da bohuım:u~rdır. lleı- Od ta
nıftıt blr günlük tana.re ~li
atı 27 So\'yet, 122 Alman 
tayyaresid.ir. 

Alrnaıı wn a truvvet-leri, iş.
pi edilen nuntaknlarda eli~ 
rine ~bava moyclanlannı 
ta.mir etmek~. 

C:oyyet ıaare mcrı<e · 
zinde müdn.f aa 
hazırlıkları 

Hoskova .Ok&kla
nnda i~ fdfk.n 
wuikatb.rdau biri.. 

Almanlar 
bildiriyor: ·----,ı --.l ---- Sovyetler r ı bildiriyor: 

Mojeski ve Tardaro 
şehirleri işgal edildi 
Viazmada alınan 
esirlerin miktarı 
500 bini buluyor 

Moskou öJündekl geniş 
taı. k.mat mmtakası 

yarıklı 
Be rlin, 14. (a.a.) - Alman 

tebliğinde bildirildiğine göı e 
gark cephesinde Briansk mınta
kasında çember içine alınan kı
ta.Jar imha edilmiştir. Briansk 
ve Viazmada alınan \'C dün 500 
bin kişiyi bulan esirlerin mikta-

Fon Papan'in nutku. 
Büyük El i 1 

ı gıtt-i)çe mmaktadır. Muha· d • k • 
8İrlerin yekunu 3 milyonu geç- • 
rebenln başından beri alınan e- r: 1 yor i ·--
mektedir. . Atatürk'On muhteşem 
AJn~an hava kuvvetlen Lenın- . . . 

gı !ı bombardıman etmişlerdir. eserı r 1 ehnde tutc n 
"Amerikan yardımı faide ünlü asker, eminim k İ, 

Berlin, ı~~l'- Deutsche mern1eketinizi mes'ud 
.Allgemeine Zeitung ga1.ctc·si, istikbale götürecektır 

1 şark cephesindeki vaziyeti tahlil 
ederek ezcümle diyor ki: 

''Askeri netice artık taayyün 
etmiştir. Sovyetler hadiselc'rin 
cereyanını değiştirmeğe mukte
dir değillerdir. İngiliz • AmE'.ri
kan yardımı bol olsa bile ki bu 
hnkAnsız göıiinüyor. Bu, Alman 
ların ka.Uincını arttırmaktan 
başka bir netice vermeyecektir.,, 

M0ttk0t'l(J mfülaf<UUn 
Stokholm, 14 <a.a..) - Bou

dıenny ordusunun yaziyeti çok 
eiddi ve hatta limitsiz addo -
lunabtliree de T1moçenko ordu
eunmı vaziyeti tahmin edildiğin
den daha az mı fecidir 1 

Rus gazetecileri, vaziyeti teh
likeli addetmekte ve birçok isti
kametlerde Alman taarruzunun 
pllıııkttrtilhnemi.ş olduğunu kay
deylemelrtedirler. Rus gar.etele
rinin Umidi, 'I'hnoçenkoya. tak -
viye kıtaatı gönderilm~nde ve 
kıe mevsiminin hulUl etmesin -
dedir. 

İ?.mir, 14 Ca.a.) - Bir kaç 
günden beri şehrimizde misafir 
bulunmakta olan Almanyanın 
Anknra Büyük Elçiı;i Fon Papen 
dün nkşam İzmir palas salonla
rında mahalli ' hilkfimet erklnı 
ile Alman koloniijİ sere.Cine bir 
yjyafet vermiştir. Ziyafette valı, 
Belediye reisi , Cüınhuriyet Halk 
PartiHi milfettişi , daire ve ban
ka müdür:eri, Alınan konsolos • 
luğu erkanı ve ko~ni mllmessil-, 
leri refikalarile birlikte ha.zır 
bulunmuşlardır. Ziyafetin sonla.
nna doğru Alman Büyük Elçisi 
Fon Papen bir nutuk irad ede
rek demiştir ki~ 

"- TUrkiyeye geleliden beri 
b.mıri ziya.ret etmek ve bu su
retle gerek vatandaşlarımla te
masa gelmek gerek bu şehrin 
güzelliklerini ve belediye reisi
Lin yorulmaz ellerile başarılan 

(&onu .. yfa ı aUtun & ele) 

fflerkez ·caphesinde 
tazyik cok arttı 
ravda gazetesi 

sivil hal · a bitap 
ediyor 

11 DJşman, Rusyanm kılbiı 
yürüyor, paruıa zafer YIJI 

öiürndür,, 
Moskova, 1-i (a.a.) - Sovyet 

tebliği: 
"Sovyet topçulan cephenin 

şimali garbi istikameti kesimin· 
de taarı'W'.a geçen düşmanı ağır 
zayiata uğratmışlardır. 

Bir kaç gün içinde Almanla
rırı zayiatı a$?ari 5 bin makt • 
\'{' ) urnlıyft ~l>'\'r.lljbr. Bir s(. -
yet t opçu birliği yalnız be.şına 
18 tank dafi topu, bir kaç aahra 
topu, üç siper havan topu \'e 
22 mitralyöz mevzii tahrip etmış 
tir. Len ingrad önünde !"jo\•yeto 
hava k ıV\•etleri ile topçu\ e tank 
hi rliklcri fa.alivet ~ösk miRler 
v~ 120 kamyon; 10 ~.ı ,, çu kam
yon ve bir kaç tank tahrıp et -
mişlerdir. 

Fcuka-ı&ıe w.amet ! 
Roma, 14 (a.a.) - Bu sabah

ki Sovyet tebliği Orel şimalinde 
var.iyetin fevkalade vahim oldu
ğunu bildirmektedir. 

Prmxıdanm kitabı 
Beme, 14 (a.a.) - Ekseriya 

bizzat Stnlin tarafından yazılan 
rravda'nın başmakalesi. sivil 
muhariplere bUtttn kuvvet.leıinı 
kullanmalarını isteyen acil bir 
hitap ya.pmakta ve şunlan söy
lemektedir. 

''Düşman Sovyet Rusynnın 
kalbine yani Moskovaya ul~ -
mağa istihdaf etmiştir.,, Bu he
yecanlı hitabı n~reden Mookovıı 
radyosu, eon olarak, "bugün1'ü 
parola. zafet" veya 6lümdi\r,. df'
mektedir. 

Hafif sanayi komiseri Louki
ne, Almanyarun Sovyet Rusya -

(lonu uyfa S ıDtun 4 de) 

Almanların Moskova.ya ka~ ••••••••••••••••••-••••
yapmakta olduklan t.aarrmmn 
şiddeti karşısında Timoçenko 
orduJnnnın külli kuvvetini geri 
~ekmie, yeni mevzilere yerlet -
m.itıtir. 

Almanların payitahta çok ya
kın bir mesa.f eye gelmelerine 
medar olmuş olan Autostrade bo 
yunca yapılan taarruz, en teh -
dit.kar t.aarn12 olmak mahiyeti
ni muhafaza etmektedir. Burada 

HADiSELERiN AKİSLERi ~---.!! 
~ 

S. Sedes ne istiyor? -Biz de mi Belediye reisinin fOzuli mOdafiliğini 

yapanlar gibi Donkişot mevkiine düşelim? 
bir çok kıtaat, harbe girişmiştir. ._ ______ _ 

Ve yapılmakta olan muhal'ebe -
ler ~ok kanlıdır. 

.A~k 1uırekdtt bitti 
B-Ukreş, 14 (a.a..) - Dinyeper 

ve Azak denizi arasındaki mu -
barcbe tamamile bitmi'}tir. Sov
yet kuvvetleri, Berislav mınta
knsında Dinyeperin ötesine atıl
dıktan sonra. par<;alanmı~ \'e bir 
yet kuvvetlerini takip ederek 

Alman ve Rumen kıta.ları Sov
birlerinden ayrılmıştır. : 
Mf'Jitopolun cenup batısında dliş 
mana yetişmişler ve şiddetli bir 
mukavemetle karşılanmışlardır. 

~f Un Fin Karcliye döndü 
Stokholm, 14 (a.a.) -12 Teş. 

rinievvelde lfarcli alıalisinden 
32 bin kişi Fin kıtalan tarafın
dan istirdad edilen bölgelere dön 
müşlcrdir. Sene sonundan e\-vcl 
elli veya altmış bin kişinin daha 
Kareliyr dönebilecekleri tahmin 
edilmel. t edir. 

Belediye Meclisi uasuıdan 
muharrir ~18.mi İzzet 

Sedcs, İstanbul Belediyesinin 
gerçekten yüz karası olan odun 
narhı işinde, diğer iki rnuharn
rin Belediye Relııi Doktor LQtfi 
Kırcları biraz şiddetlice tenkit 
~tmesine her nedcnae tahammül 
edememiş olacak ki, kendisine 
hiç de yakıştıramadığunıa filzulf 
bir gayretkeşlikle kaleme sanl
m•ş. yalnız tenkidi yapan mu
harrirlere değil, bütün Türk ga-
7.etecilerine sa.taşı yor. 

Meğer bu lşde tenkltci muhar
rirler kadar hepimizin günahı
mız varmış. Zira Bay Sedes'in 
fikrince "Beediyenin ataletinden 
senelerce şikayet etmiş olan 
mCFl kt.aşlarm Belediye Reisine 
vaki hUcuma sessiz sadasız se
} irci kalmaları da hiç yakışık 
almayan bir hııreket,, imiş! 

Meclia azasından muhalTir Se
lfuni İzzet Sede.J'in haklı saydı
ğı bir davayı müdafaadan ziya
de haksu: bir davayı ortaya atan 
muarızı arkadan vurup hançerle
mek için jurnal umllünü hatırla.
tan yazısında Belediye Reisintn 
müdafaasına ceyirtmemek cUr
mile bütU.n Türk gazetecilerini 
suçlandırdıktan sonra iki mes
lektaşına çok ağır bir §ekilde 
hücum ediyor. Bu hilcumlara a.
lfı.kadar muharrirler icap eden 
cevabı belki verirler. lşin bu 
sa.fba.smda bb.e ta.nllflk eden bil' 
cihet yoktur. 

Ancak Bay Selimi İzzetin Be
lediye Re:a!ni müdafaa edece -
ğim diye: "Odun işinde İstan • 
bul Belediyesinin hiç bir sün~ 
taksiri yoktur,, kabilinden ço
cu}tlan bile hazin hazin güldil
recek mugalataları ve hele Bele-

(Sonu aayfa ı sUtun 2 de) 



~azan: A. Shlıonc 

t Blar:rltzaen FI1111Sl% • iııpanyol hu-
41.uduna giden bir tramvay .. en ısı 
"nlrdır. Hudut ~bri olan Hendııye'l 
1.4paDYU ıurııfında Yrundan bir köprü 
~ ınr. ııaaııcaııcr Biıı.rritzde iı:tima 1 
.. JktcUiklcrl zmn Franca'nun bay-

gı daha D Vakitten 'Yunı ilzcrindt> 
Cblgıllmuyordu. Asiler ~e Eylülde 
:ırıniile:rdi. Hül:\unet taraftarları son 
eephanc.1<!?~ ateşledikten ıoonra bey 

lmilcl ıkÖ'prUdm ;Fransaya çekildi

ler. Hencm:re'e ıgirdlk1erl .zıuruın, 
:tas.roaaa a1tı arnb:ının durduğunu 

&Qrdüler. Buııbm lspaeya ccphane
Jeri yü~ bU!unqyordu. :Aroba-

Yum mlldnfileri iç.in Kainlonya-
6o.n Frrurnz ar.ızısmden ~t'lllek ;su
rctıl • y ıınnu:tı. Fransız hukfuncti 
cıcpb:ı l Yı muhas:ıra nltına alıruın, 
azap ç~en zavallı $Chirdcn hir taş 
elımı mcsalcdc tutup allko~ muŞtu. 

İl'J}anyn aleyhinde.ki mntbunt har
bı Fransız dnh liyc nnı.ırı Rogcr Sa-

ıgronun ıntiharı dolayısllc bir kaç 
.un sekteye u!:radı. S:ılcngronun lm
:z:ısı fa_şıstl klcrini :fesheden karar
namenin altına atılmıstı. 

Bu akıl edilmez blr cınayetti. Bu
nun J.nt kamı nlınm:ık liizımdı. Haf
tılık t Grıngolre Sosynlısl D hl
li,ye Nazırı aleyhinde namwıu iblfil 1 
edecek b r hucum açtı. &ılcngroyu 1 
bUyuk harpte duşman ~rafına kaç
makla Jthdm ediyordu. Gazete bu fi-

1 
nırın delıll ri elinde buıunau?u iüdı-

nda idi. Snleııgro ılc bıı likte as
kerLlt etmli allı neft.'T bun.. şehadet 
ebnekl.e ıdller. Dunlur &ıleııgroyu 

dnl141 çırkuı bir cuuıy~tle de itham 
ediyorl.ır<lı. Asker! s-ırlnn Alman ku
:mnndruı lı.'rma iŞl etti dı.}orlardı. 1 
Bunun tici llerı naZJ hi.ıkCUneUnin 1 
elinde bulunduı:u söylenmekte idi. 1 

Bu tezli! ve tahkır muhnrebcsl ina
Dılnurz. d~e zehirli bır 6Urc1tC 
yfilnız Cır ngo re tarafından de~ıl 

ir mut.cuddLt rnurtecl matbuat ta
rafır,daıı da 1darc olunuyordu. 

Mesele Mebu n Mecllaine de inti
kal etti. Sn.Icııgro kahir bır eksen-

1 
7eth: b ract kazandı. General Game
lin Sa.1cııgrm1un nıUdn(ıJ.crıne lltihaK 
etti ve Dahiliye Nazırının .a ... kerde.n 
bı;mnmı · oldutuna yemın etli. 

Bu p:ırlAmcnto ccls(.! "nden biraz 
sonra Snlcngroya rast eldin\. Kend!
sinl tebrık ctt.iın. Fakat o benim teb
rlklerim kabul etmedi, mırıldandı: 

- Ben bittim artık. Bu murdar 
u.:ı........_,..,· arl.lk :uıpl.cdcmeı.slni:ı:. On

a bir ders verilmeli. 

Sordum· 
- Ne ttırlü dC'l'll? 
- 4tc ben d bunu dü.şünüyo-

1kf gun scınra haya 
ftrdl. 

nihayet 

Rocer Salengro'nun ölumü bnllt 
~nde ezl ... 1 bfr tesir yaptı. HnlK, 

kaç llJ' evvel milhim bir zafer 
Jı(!ti<' nde ıktidar m vkUnc .gelen 
kabinenin azasından birinin mağlüp 

ettttinı uınnetıill mür:tec:.lerc karşı 
Jrımdisfni müdııfaadtın ciz kaldığını 

rOyordu. Bu nazır ltalynnlar tnra
tmdan tBhsıaat alan 1aş1st bır hnfta
bk ga7.eteıun mırd.ar hucumlarını 

durdunnalt i~n ti~ bir çare göre
ınedlğind nihayet intthnr mecburi
~tindf' kalmıştı. Demek kt bu mür
teci zil!!l.N! Sol cenaha mcnsuo 

tuzlu blr nıın.rdan dtıho kuvvetli 
•lm lAzımdı. Halk derin bir teessür 
içinde kalmıştı. 

Hlcv1Jı'cloi meneClen bir knnun 
yibcıaı m me knbuJ ed lill Fnkot 
eviyeler! hk men~demedi. Grin • 

gol re hücumJnrındn dl'Vtım totti. F'rıın -
srufu fıısist ıılevhinde bulunıuılnrdof'\ 
eıcmmJ;yetll hiı; ltfmse ;yoktu ki Ştl 

ftY11 bu mUnascbetle -Grtnooıro. ta
Tnfınd:m inanılmaz surette şedit hoka 
retler mnnız Jcıı.lmtJ olmasın. Eski 
J)ofüı '1Ilfidfirü ve hu tecııvüueri yo
ıınn gnv•tr sahibinin kann ntıuıı o-

Chlappe'in ev:mk bıWn~den 

n1ze!l'ie ednrlk cdeu, ltnlynn faşlz
!nden pıını nlan muhllrrirreri arrlı 

llrlC1ı.!t kesilme?. kötü n~•atb:ı bu
tryorl=ırdı, Franııııda Fransız de
kr<ı!:i!dne bundan failJ zanır "'-·er

le bır ndl gau•te yoktur 
Blum· ın en güvendllti kumandanı, 
kallı Max Dormo_y Dahiliye Neza-

retinde 6a.lcı:ıgıoyn halet oldu. 

Mnlctler Cemiyetı lsp&ınyı.1 ciıml:ıa
l"lyC'tçı hukilmetırıln yarclım talebi il~ 
llll !Ul olduau sırada. Roma - Bcrlin 
ınihvcrı ~ckkUl etti. 

Teşrmievvclin 19 unda, İtalya Ha
ncıy !Nozırı ve Dueenm damadı 

ont Ciano Berlin gitti. Yanında 

ve :Mu olin;.nin en&&: se rdili 
u Edda da beraberdi. An~lilığı

gör: bumda varılan itilAf tspan-
7ado ml\ştcrek blr poliUkayı, J.\llilet

Oerniyetlne knl'Jl bir nradn knr.u'
ştınlrnış bir hattı hnreketi ve F.ran 

-8 ile ilyük Brltruıy run Bıilkıuilar
. vaziyeti rint kRt't curet.te tahrip 

nek ~ıak«..'ldile müştcr mesaiyi 
tt.....:fva ediyordu. Daha sonra, nazı ve 
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1 DCŞON~;L:;J 
Pıerf 

Ak:tam san'at mekte 

Ceviren: H. Cnhid Yalç;·n 

iından dııha ziyade çcmberlenecekti.

1 
Boyle bir cernbcrlcmo bir emri " kl 
oluıım Frunsn -ya fnsizm tarafınn 

geçecek, ya mabvoalcah-tı. 

.Biraz ııonrn Qual cl'Orsey'IWı uldı

aaş va ücretlar 
yramlardan önce 

i9rilecek 

istim lak kanununda yapılacak değişiklik 

Belediye tekliflerini 

roKUYUOU ~ 
DIYORK/: 

Petrol tevziatı hakkrnda 
bir şik~yet 

lmıı:a1t ve •dreef gazetemizde 
mahfuz bir kar:Umlzden ıu me~-

~ :.Arıt, 
Yaun:~ 

i1Y 

A sırlarea sürm~ -~~ 
mailerin netice51 ~~& 

b u~~ btr.rapor ya1nız bu anlas- Arikn.rnda.'1 bildirildiğine gô
malar hal:kındn nıalümntı muhtevi I re bu sene Ramazan ve Cümhu-
.olmakla r..alm.J.rol, Kont Ciano ile b' ·· 

e Alete bildirdi bu aldık: 1 
cDünkU gaıetenizlft ilk uhlfe-

.ındc lhtlkArl• mUcadelede mu· 
vaffaklyct temini l~ln halkın da 
mür:kabe memurlarlle l§blrllğl 

)'•pmalan tav.iye ediliyor. Bu ha
llısane talep ve ihtara uyar•k blr 
hlzm.U. bulunm•k l~ln iki glın 
evvel m..-uz kaldıötn'I ve blr fhtl
klr olma.sına hllkmctt16i.ın vak'ayı 
arzeyliyorum: 

tahsil bakmundan ıll~Jdlr 
mizin ne kadar geri~~ 
ğu herkesçe bilinen bit~ 
ka.ttir. Bugün milletin ~;, 
ekseriyeti okunia ~ gı~d 
iptidai irfan ışığınd~~~ 
bul~uyor. Kısa ...,~k 'J,,~ 
devnnde bu sahada bu.y'i~ 
başa.roık. İstatistıiklcr bU ~ 
ta parlak bir beliğatle ~c o 
yor. Fakat alınar.ak 111 

mıırezaı Go~ arllSlnda .kımırlaşb-1 riy.et b~~~arının ır. ~ ~a 
1 il€ arka arka.ya gclmcsı Uzer.ine 

rılchb mnncdilen nakil nnlnşma luik- 1 Maliye vekaleti devlet memur 

Belediye I'..eis uıwini Bifat Yenal Dahiliye Vekiletiııhı l~ır ı 
Yeti üzerin& 4JÜ~J• gitm.lştiJ'. 

kmdn da mllhlm bfsil4t '·eriyordu., \'e mUstahdeınlerinin bayram ih
Raporun knt'i ifndeune g6re, boğazı- toyaçlannı temin edebllmeleri;ıi 
Jlfl kadar borca ba~ bulunan kont :U>.min iç!ll ~ ve ücretlerın 
Ciano milyonlarca marka baJl~, ı.h'n • ba da el eril
bir bedi- ılb:nıştı. Bu hnvadis o za- ! her .iki yram n evv v 

J - meSini karar1a.ştımııştır. 

B. :Rifat Ye.ual Amıa.ııMla lsUmlik ve Yaps Yollar Kımu
unda yapıl~ tadilat hakkında Bdedi)"lDiıl noktai mrz:a.nm 

Vek&Je~ izah edecektir. 

İstinilAk Xa.nununım beledl-1 
ye ve halk balmnından 1:a.tbi- Bürekciler kadar çoktur ne k~.!::,,,k ~ 

gene hedeimıize erişu"':' ı(;P mım.lnr b ska bir mcnba tarafından Maaş Ye ilcretlcrin tevziine 6" 
teyıd edilmem U. 1k sene sonnı Va· ı nümüzdPki pazartesi günü baŞla 
tıkana yaptığı bir ziyar + n a\•..i. t nacaktır. 

btıt.a bir _çok mü§külita sebep 
olduğu maıumdur. atta bu yüz Vakit vakit hal~ tevzi edilmek daha hayli ter dök:ıiı.otniJ 

edecek. 
eden katDllk bir gazeteci bunu tek- C"z::I::l::I 
rar ve tevid etU. Fakat bu defn da ~~TAIC:.:::ll!"".'1C:::ı~ız~ 

den ile sc.ne ev\ c: kamında ta
dil.it y ... lılınıcı. fakat bu tadilat 
matlup netice~ ı ıverımemiştir. Un tevziaiı 

üzere bazı bakkallara petrol gön· det° 
derllfr. Geçen ııy bunun bedcllnl Tahsil hususunda ha.tı;3 gi · 

başka mü~cyyct mnlômnt alınmndı. 1 (; 
Her halde, hnvad"s ancak İtalyanın ~ 

ayton an-a- Bu itiba.ı:la kanunda yeni ta
dilii.t yapılması muhtemeldir. ı d . . ~ 

yo un a ımış ! 
22 kuruı;tan almışlardı. Bu ay 27 hal iki ayrı zümre gclır. ğlll' 
den aldılar. Böyle bir ayda bet ri, esasen henüz mektep <;; ~ 
kuru~ birden yanı yüzde (25) da olanlar, diğeri ise bu çıı.ğl :ıJl • 

harbe girmesinden sonra Fruruıız mat haiarı akın ec iyor 
buatına aksetti, E!er hakikaten "te- • '1' , d l sil 

Dığer \.a'nlftan Yapı ve Yol
lar Knnununda da bazı tadilat 
yapılı aSJ lrnrarla.~ştır. Bu 
tadilatın gayesi imar p18.nlan 
dolayısiyle hakkı tnsarrufun tak 
yidme mfıni olmaktır. B. Rifa.t 
Yenal Anksrada Vakıflar U
mum .Müdürlüğiyle, Belediye 
tarafından satın a.lııınca.k olan 
Üsküdar, Kadıköy ve havalisi 
Halk tramvaylannd.ılri 468 bin 
liralık V akJf ıP.isSetii hakkında. 
kararlaştırılan mukavele hak -
kıı 1a da konuşacaktır. 

---()-----
fazlasına satmak acab lhtlkJr de· çirip hayata aWmı.ş buluJl ııcf 
ğlı midir? Bu vazifeyı üstüne alan lar. Biz vatan çocuklaI'lf1!_,.A· 

yid edecek olursa Mussolinı"nin da- Benzın Uı.h..,1~1tı O yı e 0-
madının faaliyetleri üzerim~ husus! 'tomobillerin azalması ve. bazı 
Lir ziya acrpml~ olacaktır. trarm'ayl:ırın sefeı:<I~ çe!tilıne

Belediye, in gün (Petrol lı) biraz daha makul gün biraz daha büyük ~eJl 

Ciano'nun Romnya donmesini mO
tenklp, "Mussolini Millında b~r nutuk 
verdi ve bunda c:Romn - Beı'lin mih
verb tablı'ini dnrp ve iıittmaı etti. Bu 
\"llk's 1talynn propaganda bürosu ta
ı nfından en ufak tefcrrOatına varın
cP.ya kador b~iyük bir itina llP neşir 
ve itfı.n olundu. Nutkun ehemmiyeti 
nıiimtaz dnvetliler için ayrılmış olan 
I"l:ıtformdn üniformalı bir çok n:ı-'1 
e:rkfınırun mevcut bulunmal::ırUe bir 
ket dntuıı artıyordu. Mussollni n:ı1I 

Almanyaclan bahsederken c:Abiren 
ttn}yan kavminin kuvvcUi sempntile
nrıl kcnd sine celbetmiş büyüyk bir 

s"ndcn sonra şehnmıze bır ~ol: 
frı.yton arabası gelmiştir. 

Belediye bu vuziyetkarşısında 
faytonlar için lir tarife tesbit 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Hazırlanan tarife yakında daimt 
encümen tarn.fından tasdik olu· 
narak tatbik mevkime a.rzoluna
caktır. Tarifcee fayton arın hP.r 
:mıntaka için alacüları Ucret 
tesbit olurunuştur. 

* Meilekl tedrlsnt Mtıst arı Rüs
tü Uzel dUn sant 14 de San' oku
lunn giderek tetkiklerde bulunmuş
tur. 

Belediye I~ M~vinine bu 
seyahaıti esruıs.ıntla Belediye 
Hukuk l§lcri Mü<lilr Muavini 
Salahaddin Sacl.a.k ırefak.aıi. et
mektedir. 

Osl"i;dar D)f!yd:vu 

davranamaz mıf» !erde okutmıya gayret eJe ı?1 
b 8 Z J C S Da f l YENi SABAH - Karllmiz.ln an· çağlarını geçinniş oldu1<lııfl~ 

d . 1 k la~ı~ı hldiae doğru ı&e -ki doöru irfan nurundan mahruın . .tıp 

Bö.rekıçnı·, s::?c,·ee ço'"rek"ı·-11 ~.~~~:~:::~:::~:::~::::: SF=~~~ 
......~ li' blzı ve karllmizı tatmin edecek liycti ,işte bu gayenin cscrı ııeP 

lere yapılan un tevziatında izahat vermelcrlnl bekliyoruz. Halkevleriıün türlü kursıııtl 
bazı yolsuzluk:a.r olduğuna dair cm ___________ ,, 1 bu maksada hizmet ıcindir. "' 

Belediyeye yapılan ihbarlar Ü· ,,---Ol H J l f ---, Büyüklerin okutulmaSl ındl 
zerine lktısad Müdtirlliğ-u bu h meslek sahibi cdilıncsi bıillS ,.t. 

hususta tahkikata b~lanuştır. ; k Üç Ü k a b e r 1 e r 1 ilk hatu-.ı. gelen müşıdil, 'p~r 
Dün, bir çok esnaf, Belediye bi kimselerin hayatlarını 8' 

millet> cümlesini kullandı. Bcrlln ~,,_, ____ """!"'~~""""!'--~ Uzun zn.mandanberi proje ve 
keş1fuo.meleri hazır! ın.n Üs
küdar meyd:ı.nımn t.'l.nzhxı ve 
asfaltla.mnrıs1 işı dün 49.900 li
:ra.ya müteahhide ihale edilnıiş
tir. 

İktısad Müdürlilğünc davet olu- * Modada Aritılb sokaltmda otu- zruınuık için gündli'!!"'n çatıŞJll~· 
narak bu hususta mallı.matla- ran Menahiın adında 15 yaşında bir mecburiyetinde bu11!.llmal~r~CV 
nna müracaat edilınıiştir. Bun- t·ocuk, arkadaşı l2 ya~ınruı Abdulla- Şu halde günifüz·? hasreclıl" 'b.t 
lar tevziatta yolc;u7.lıtk yapıldı - hı blsikletinln arkasına bindirmiş, mekt-0pler ve kurslardan bllbl:ı· 
ğı hakkında.ki ihbar ve şi.kiiyet- mekt~;.,c giderken yolda 14 numaralı l.ilcriıün f.J.yda'la!1r>..ınsına tıı ali 
leriıı kendileri tarafmdan yapıl- tram\·ayla çarpı mıştır. Bisiklet par- tıyle inık.fm yok. hfr çok 'Bll~~I!' 
madığuu ve tevzıat işinden çalanmış, Abdullah başından yara- memleketleri bu mahzu."'lı. ~ s:r 

anlaşmasının c:husus1 senetkre taal
lük ettiğini ve bunların bir kısmının 
Fon derecede mühim olduğunu~ temin 1 
ett . Acaba yalnız lspanyayı mı kas
dediyordu?' Yoksa A'l.'llsturya da da
hil miydi? Öyle görilnQyor ki Mus
solini iUl!ıf• ktcdcrken Avusturya 
l.nkkındaki dils{lncclcrlni değ ştirmiş 
hulunuyordu. O gl:lzlerini münhası

•ran Akdcnlzc ı:evirml§ti. Afrikadn 
::ve Balkan1ıırda knzıınçlar elde etme
yi ve yndski mevkiinl kuvvet-

Harbin doğurd 

Avnıpa 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 1 

lamek sl!retiyle ilerilere g.Ottir-
mek, 

e) Mi\stahkem kıyı üslerini 
yanlayıara.k düşürmek ve mü
dafiin. yığınn.klnnna meydruı 
vcmıemek üzere ceph derinlik
lerine dalmak ve her ihtimali 
karşılamak üzere geniş bir cep
he vücude getirmek "Ve illı .. 

Hatta, donannuı.sı zayıf bir 
memleketin, üstün kuvvetlerini 
karalarına çıkarak i-tmek, yen
mek kolay olmadığını yalan ta
rih gostormcktedir. 

Bugün, karalara kuvvet çı
karmanın talep ettiği ilk ve en 
mühim eart, ka.t'i bir ha.va 
hakimiyeti tcmiıudir. 
Diğer taraftan, laytln.rtla def 

ve tard manzuemleri tam ana.na.
siyle oynaktır. !lıraç bnroket -
leri belirince, müd-nf aa cihazı fu
a.1.iYetc geçer ve teşebbüsü oldu
ğu yerde boğabilir. 

1farekatın jnkişafına. imkA.n 
hazırlayan üSler, kıyı mıntaka
la.rı müstahkemüir. Çıkı§ yeri 
taayYü.u oder etmez. ınerke.z.1 
vaziyette bulundurulnn go~u 
kuvvetler ornya 'tevcih edilirler. 

Üslerinden uzaklaı&.. çikar
'llla teşebbüslerine girişen do
nanma, !ha.v-..tBıru ancak refakat 
eden ana gamilerindcıı, harp ge
milerinden uçuracağı filoların 
konıyahilir. Halbuld, müdafi, 
bru:>lunları bile Hinterland.da.n 
hav::üandıra<:at;'l hava kuvvet -
!er.inin de yardııniylc ka.rşi1am.ak 
3rudretindedir. 1 

Donanma, hava tehditlerine 
~ luws:ısbl'.. Kuvvetli armn
dal::ı:r terfik edilse de., .nakliye 
~emileri pike, torpil uçaklarına 
değerli hedefler teşkıil ederler.. 
Denizaltı ve üstü vasıta.lan ise 
müda.Uuı. kudretini arttırırlar. 

Havadan indimıeler, ihraç işi
ni kolaylantıra.bilir.. Fakat, bu 
da knt'i bir hs.v.a hll.ki:miyctiııe 
vabestedir. Oynak Cbir müdafaa 
manzumesi parn...cıütçü baskm
lcı.nna h vaziyette cevap ver
mek drudretini ha.izdir. Gerçi, 
'Girid müda Alman savle
ti öntinde .kırilmıştı. F.n.kat, a
danın geriden takviyesi .imkim
sız bir duruma dilşmüstü. Bu 
misal. bir kıt'a kıyısına karşı 
yapılacak Uışebbüslcri olqJaya -

lendirmeyi hillya ediyordu. Şlmdi u
:z.1kt~n bakılınrn r yle anln:ıılıyor iti 
lkı mihver d~etı daha o znmandnn 
menfaat mıntaknlannı sarih ve ka '1 
surette tay"n etmt ve cıyırmııı ibul• • 
r.uyorlardı. Bıwa bir misak Jçinde 
yapmamışlarsa da nlc olmazsa bir 
centilmen uzlaşmnsı ile kanırlaştır
mısl rdı. cl:er -0rilardnn b.'lhsederken 
C:l·cntilmcnı> 'tabirini kullanmak ctıtA 
ise. 

(Arkası var) 

hede savaşmak mehareti gÖ&
termiştir. 

SikıŞlk bir duruma dtişmfr?J 

..Meydanın tan.zimi mümkün o
fan sür'.a.tle itım=.nı oluna.cakbr. 
Belediye Daimi Encümeni dün 
ayni .za.mruıda Kadıköy - Sö
i:'iltlü çeşme yolu inşaatmı da. 
ihale etm.4;tir. 
---~ 

Ço ' • 
Bir kız, çocuğunu 
düşürme . çin i aç 

aı ö du 
ohn Soryet orduc;una fi'li yar- . . 
dım bahis mevzuu ola.n §Ugiin-, Şe.~de Uzunyusuf ma 
lerde, bazı İngiliz basını AVnı· hallcsmde 18 ~n~~~ oturan 
pa layılarınn -yapılacak ihraç _ Lut? adında bı~ 2- yaşın
larhı. yeni cepheler a.çıhnası.nda dakı kızı Hayrıy~ son z.a. -
musırdır. manla'rda ~ndan bir aşk ma: 

Alına.n ordusu. kıştan önce cerası geçmış ':"e genç }az gayn 
hnrekatı m\.isa:id bir vaziyete gc- meşru olarak hır çocuk ka.?J<lll -
tir.mek Uzero, hareket ordusunu ımıştır. 
garptan knydtrdığı ordula-la Bwıda nsonra sevgilisinin iha
fakviye etmiş olabilir. Bununla netine u~yn.n genç kız, gebe
bend>er, her ihtimali tlerpis ile, liğinden ev halkının haberdar ol
kıyılan:la emniyet mill5.hazası maması için çocuğu düşürınıcği 
m ihmal edemez. kararla.c;tınmş ve evvelki ~ 

Avrupa kıyılarında. nisbetle .Muradpaşada 12 :numaralı ev
ikmal zorlukları ~eken cephe. de oturan ~ir.ahbabm~ gece ya.
Norveç fiyorln.rıdır . 1sveçten tısına grtıın.iştir. Hnynye evvcl
lruvvet geçirilebilmesi ve Bal- den hazırladığı nacı yatMken 
tik Boğazlarına hakimiyet sa- içmiş, f nkat birnz sonra sanclla.r 
yesinde Norveç garnizonunun içinde kıvranmağa. ~~ sa
da beslemnesi ıimkam, Şi:mal ıu- baha !karşı da ölniuştür. 
yıla.rma.J;ıkarıruıları suya düşü- Vak'aya müddeiumumilik el 
rebilir. Obür -yandan, 'Fi.nlAndi- kO)muş, Hayriyenin cooedini 
ya mlittefiktir. Kutup ~e -
ketlerinde harekabn inkişafı çe- mtıayene edan adliye doktoru 
tindir ve nihayet mak..'1aiia Ja. Hikım~ Tümer, zehirlenerek öl-
götüremez. düğünü tesbit etmiştir. 

Avrupa kıyılannda k.öprübaş- n--.ı mor·cY'ft "·-1a, ..... ı.....-, 
lsrı t.esisi ile de hüyük A.lman vaıtıU ,co- A.ıt.ö.l ........ .... ~ 

kuvvetlerini tesbit etmek mfun- genç kızın çocuğu düşfumesi 
lkUn değildir . için teşvik ve ılacı tavsiye edcn-

Kaldı ki, mücehhez ve sayı ler :hakkında da tahkikata baş.- ' 
üstüııfüğünU 1ıaiz ordulann da lanm.ı§br. 

memmın olduklarını .söylemiş - lannustır. ınek için akşam mek'rcplerı 1l 
le=dir. Dün aynı zamanda tevzi- * Gnlatad:ı attıran Hnrun ndında lünü bı.ilup tatbiı~ ettiler. 
at işiyle uğraşan ve bu esnaf birisi, dün Gnlatada karı;u:lan karşıya kşa.m ah ıi).,. 
tarafından intihap edileın 7 kişi- A mekteplerj d a 11'' 
lik hevet de İktısa.d Müdürli;.;;;_ gererken şofor ?ı.1ehmedin 1530 nu- de p~k hed.efkr güder. -l1'' 

" '46... maralı otomobilinin altında kalmış, ta tıl ı ı · ıere uP 
ne davet OlallnlU§ VC maJfun.at- başından anır \"e tehlikeli suretle' )'ıt a: mlŞ O an hitl"lllSCd ,.,.,. '# 
!arına. müracaat edilmiştir. m yazma ve sat e <>~ 11,. yaralaıııırn:k D~yo!luna kaldırılmış- ihtisas kazandırıp onl:ırt ,ş ~ .. ! 

Heyet azası, tevziatuı C\ velce tır. d sıırır 
Bcledive lktısad :Müdürlüğü ta- yatın a daha faydalı un 
rafındin muvafık görülen lis- * AnkDraWın şehrimh:e dönen lrnline getirmeğe çalıŞır. . s· 
te iizerinden yapıldığını ve bu- ınmısucntcılar heyeti, Bn:;vekfllete :ve işte bizöe de bu yolda ~A· 

f · a11ikndar Vc.kftletlm-e t<.:kdinı edilmek d t l b ı1 A-1rzı>:· nu elctindeki atura vcsaır ım a ı mış ı unuyor. ı~..tttı' 
'kal ı · b ed 'l..lecekl · ~ üzere bir rapor h rlıınlı tır. Hcy~t <l b" Ak S 'at ""'fel'~ vesı ara. ıs at eı.N arını a ~T' r... .şaın an ~,.. ,.._.<'111 

iddia etmişlerdiı·. tekrar Ankaraya gitmşit r. faaliyettedir. İlk mektep ro~··. 
Belediye bugün. şikayet ve *Odun narhı işinde suçlu gori\l~n b:ıiuna.nlaria bırlikte hiç o 

ihba?'lan yapln s.\ımitçi ve bö- 8 toptancı tacir ile Beledlye iktisat ınamış o!anları da kabul cd~1 
rdkçileri davet ederek dinleye •

1 

Müdiır:lüğü mürnkinlerinden Silrey- mckl:.cbin kursları, deroll'l-~ 
cek ve bu hWk!Bta.ki ka.rn.rını ve yaya nit :tahkikat e\Tah tek ~mili m.utUıgozluk gibi -san atları~ 
recektir. ettirilmiş, dün adliyeye ver.imiştir. todik bir şekilde öğre'İ ~ 

memlekete faydalı ust;al:ı.I il'}_ 
tiştirnıcğe çalışıyor. Bu h~~ 
faaliyet iizcrine ne kadar ~ı tP 
ti çeksek azdır. Memleketin e 
kiiscsinde Akşam San'at ~i 
tcplerinin çoğalmnstnı tenı ... · ?\ 
edelim. Ve aynı zamanda t~ 
ni edelim ki ellerinden hiçllif 
gelmediği için kapı kş.pı a~1~. 
ne iş olursa yapacağını sd~fl 
leyenler bu irfan çarkın ~ı· 

iyatlan art ınlmay ca 
• ·- oswıw--, 

' h 1 -
Fiyat Murakabe Komisyonu, 

evvelki günkü celsesinde et nar
hı işini t.etldk e~. Haber 
aldığımıza. göre. komisyon, o 
günkü celsede celepler ve top -
tancılar tarai.ı.n.dan il~riye sürü
len sebepleri narhın arttırılma
sı jç.in kan görmemi§ ve nar -
huı ipkasına karar vermiŞtir. 

Binaemıleyh. .şimdilik o fi· 
yatları a..rttınlnuyaca.ld.ır.. An
cak, etin maliyet fiyatı hakkın
da Lc;tihsal nuntakalanndan is
tenen malüma.t geldikten sonra 
et narlunın a.r:ttmlmas:ı icap e
derse koı:nlliyon tekrar bu işi 
görüşecektir. 

Diğer taraftan komisyon, fi
yatları serbest olan keç~ sığır, 
manda ve dana etlerinin tuttu
rulabildiğıne satıldığıw nazarı 
dikkate alarak bu. cins etlere de 
narh koyacaktır. 

Münakaliı.t Vckfileti, 1sta.nbu- gı:." rek bir ihtisas sahıbi o~ 
la isk"">Uilen miktarda lkasaplık ya can atsın1ar. 
ihayva:n nakli iç.in foa.p oden ve- Bu memleketin bilgiye, :irf~ 
sn.iti naJdiyenin t.PAllinini karar- ihtiyacı hudutsuzdur. Bu } . 
laştırm:ı.5br. Bu suretle celep- d!t atı~ her adı.nu alkışla.yş 
lcr:iıı (.kasaplık hayvan getiı te- lını. 
mi yor~) şek! ındeki iddia la rınııı. ""'""""'""~"""""'""'./V"""""...,
da önüne .geçilıni~ ol.maktadır. 

F..sasen Mur .:'kabc Bürosu 
mahaiilinde bu a)ların, kasaplık 
h a y v a n mevsimi ol
duğu, binaenaleyh et fıya.tlarının 
arttırılması için hiç bir sebep 
bulunmadığı k:maati varoır. ı 

Düıı, şchrimiz<lcki bir toptan
cı için 2 bin baş koyun getira
miştir. 

Veni afi5ler 

Çoc ğunu g- .eıı 
ya a an ı 

Evvelki gece Büyükııdııd~ 
genç bir kadın Taşocağı nıe"1a 
indc:ki tenha bir arsaya 7; r· 
evvel Hasekide bir evde do~ıı· 
duğu ~ocuğunn gömcrl(cn yıı.l• f' 
lanmıştır. Çocuğun cesedi ?J0 

gn kalchrılnuştır. 

Maarif Vekilinin tetkik er 

derinliği az mıntalmla.rda. tu.tun- ============================================ 

Fiyat Muııı.kalıe Iliirosu Şef
liği, şehrin buyük mey<lanları -
na veya bu meydanlardaki elek
trik direklerine asıJ:ınak fuere 
100 X 80 ebadında afişler ha
zırla tnıak tadır • .Alif;lorc, .şimdi • 
ye kadar kabul edilen narhla.r 
da yazılacak, aynca Murakabe 
Bürosunun telef onları kaydedi
lecektir. Halk, bu a.fişle.rdcl::i 
izahata bakıp herhangi bir ıih
tı1cô.r teşebbüsü ile .karşıla.5tığını 

Maarif Vekili Hasan Ali ~ıı· 
ccl dün Universiteye gid~;:! 
yeni yıl tedris hazırlıklan aı
rinde tetkiklerde bulwımW,Jtı.ıt· 

ması güç olduğunu ynl:ın ha-
diseler göstc~tir . 

..Akdenizdeki stratejik durum, 
Nil ordusunun ancak büyük 
fedakarlıklıı.r mukabilinde, ıha
zırlıklarını ta.ma:mlaJnasına fır
sat· vercbihnişti. .Akdeniz cep
hesi de, elde edilen üsler va.rdı
.nıiyle, hatta enginlere doğru bir 
tehdit havası yaratmıştır. 

Ort.a[iark ordusu ise, 3000 ki
lcxmetre gibi geniş bir cephede, 
imparatorluk haya.t ka.ynaltlar..t
nı örtmek rolünü almıştır. 

r • ec ' ' • -~ İki saı·hoş bir kadını, bi gaz·nocuyu, 1 

sonra da olis komiser·ni döğ .. ü. er1 1 
Rüştii ve Şeref adın<l iki arka- la götürmek Ü'terlerken gürültüye ı 

d~. yazın, diı!er bir knç arkadaş- komiser muavin1erlnden SaLh ye-
lıırile beraber Yenikll,Pldaki gazi- tlşm.iş kendiler.ini karakola davet 
nolara iı;m~c gitmisler ve «Cal- etmiştir. Ancak, gözlen adam nkılh 
layan> adındaki gnzlnoya girerek Jaznn .iki arkada$ bu detJı .da ko-
sahne önünde bir m11Baya otumıUt- mi.ser muavininin iizerine .atılmış-

lardır. J.ıır, kendisine vazifesi sırasındn 
Gazino kapanınc:ıya kadar otu- hakaret de e~ttdlr. 

rup kendilerini bllemlyecclc kadar Nihayet yakalanarak ndliyeye 
sarhoş olan Rilstü ile Şeref. oku- verilen Rilstü ile Şerefin muhakc-
yucu kızlardan Ayten ne .Lemanı melcr:iDe dün sekizinci asliye ceza 
beraber götürmek sevdasına ka- mahkemesinde başlanmıştır. Her 
pılmışlar ve kızlar ilcreilerini al- ilcisi de 6Uçltınnı inkAr ederek. ne 
mak üzere -büfeye gltUkJeri sırada kw zorla ;götürmek lstediklerinl. 
arknlarmdan yürümüşlerdir. ne de gazinocu ile komiser rnun-

Rüştil :Ayten"ln kolundan ,-a.ka- vinini döğüp qdüklcriııi knbul 

* Son znmarilıırda Avrupa ne 1: 
tanbul nrasında kesibnl:; o1an ~
mtlmı'kalfıtı yakındn tekrnr tesis 

1 
lecek ve yapılm:ıkta ol.an iki kbl' 
if1etmcye açılacaktır. 

anladığı vn.kit, mevzuulııı.his tc- -;;;;;-;;.;;;;;;;;;;;;;;;:,-, -
lefon numaralr.auıdan istifade 
edecektir. Bu telefon numarala
n, 22233 ıile 24750 dir. 
'BcyoğlunWl kurulan Fiyıat 

Murakabe Bürosu :memurları. 
dün Beyoğlunda geniş bir tar.a
ma yapım.şlar ve { zabıt tutmuş 
!ardır. 

'.l'e§ebbüs bürosu lruruldu 

ABONE BEDELj 

HNELIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 
1 AVLIK 

TDrklye ene f 
~ 

1400 Krf. 1700 K,.,_ 

7U • 14 O • 
400 • 100 • 
180 • 100 » 

Tica.retVekiliire b~lil..~eeeh- 11---------------------~,m 
rimize gelen v ruwet Fiyat iMu- T A K V İ M 
rakabe Müdürü. idhalat ve lh- HIZIR 163 GUN 288 Ay 1~ 
racat Birliklerinde meşgul ol-
maktadır. Ticaret Vekili, şehri- "360 15 1357 
nıizde iken gazetemize verdiği 11 

· haricl pı:QP&gandasının eyru e- maz. 
~lar dairesinde .taally ıöstennesı. 

e Rusya ile garp demokrasilerine A 1man ordusu, lbtltün Av-

Avrupa karalarına ihraç ımt>
selesi, buralara hAkiın orduya 
her mf nMiyle faik ıbir ordunun 
vücuduna ihtiyaç gösterir. Ta.
ar.ruz ordusunun ~kta. büyük 
kısmiyle savaŞtığı demlerde bu 
mıkyasta kudretli bir ordu edi
nilemediğini otL>rltcrler itiraf 
ettiklerine göre, ou anda garpta 
yalııız hav& hnroketlerinin. hem 
de mevsimin müsaadesi niSbe -
tinde, hızını e.rtıırmasma ihti

~arak gazino snhlbine: etmislerdir. 
- Haydi kızın hesabım &?Ör. n.. Bundan sonra şahit olsrak din-

beyanatta tthaıat işlerinin ço- 1 1 T rlr. ğaltılması ve arttırılması iç.in l maz an 8. r e~ritJ 1 eş 1 

bir (müra.caa.t bürosu) kurula- 23 't 2 
Ok eden diplomatik ve ul«ırl nıpa 'kıyılarında. kontrol 

tstı'hbanıbn mllb:ıdel tnklınıla tele tcais etmiş gibidir. Kıyılıırda 
ner 'S pıldı. Ciımo ile Hitlcrln eris- lrurulıı·ı ııilida:fa.a. mekaninmısı

htedikleri hedef Fmnsanın tcc- nı dahili hatlardan daima. istifa
edilm ı ·. Zaten F.ransa o 81- de etmiş olan -kuvvet ma.zı1veınsı 

uda Alınıuıyn n ttuı,ya tarafından iŞJ.etebillr • 
.çember lçlnc nlınmış bulunuyarda ve Maziden mükemmel deralc:r 

rlın He Rom.ının ümidine göre. alınıt} bulunan Alman politikası 
r:ız nı. Franco .fspQuy 1'irıı - ve stratejisi ;bu ha1"pte tek .cep-

mal verilebilir • 
Kış iç.inde Libya - Mısır mmr

lannın lbliyUk çarpışnuı.lara. sah
ne olacağına. şüphe etmiyoruz. 

Harp faaliyeti .ırat1 neticeye 
ulaştırmıyan eekliylc, urun mdid 
det dev.anı edecektir. :Muhasmı
lann muharebe teması ise, Jlrtı:k 
Avrupa dışında.ki yabancı top. 
ra.klarda beklenebilir 

nhnle gelecek cnbukl d~ ve lcnen gazinocu Sü~yman, ilk lfa-
Ayt.enı zorla .sürllklemeie baala - desinde vak'ayı aynen yukıırıdald 
~lardır. oekilde anlattıb halde, bu defa 

Tnbintilc gazino sahibi SOleym.an mahkemede hlc blr:lsinI hatırlayn-

buna rnanı olmak is~. lld ıaadığuu söylem.istir. 1 
arkadaş bu sefer kızı bırnkamk: NeUcede mahkeme, okuyucu Ay-
gazlnocuyu bir hayli dllvmüşlcrdlr. .&en ile Lemwun şahit ıufntne ~-
Bundan sonra gazfnocuyu bırak- n.bp dinlcnilıneleri ichı nıuhnke-
~ ve tekrar okuyucu Jcw zor- :meyi baska bir gilne bırakmıştır. 

cağı tasrih edilmişti. 19 4 t -=---
Büro faııliyete geçmiştir. 
Müracaat Bürosundan başka Ç A R Ş A M 8 A 

ldha.Iat Birlikleri Umumi Kii
tipliğinde bir de (Teşebbüs Bü
rosu) .kurulmuştur. iBurulan 
böyle iç piyasalar ve hariçten 
gctirt.ileoek ırna.Thır için icap e
den teşebbüsler ve münı.caa.tlar 
bu büro kanaliyle yapılacaktır. 

GDnq ~ı. ikindi 

12.44 6.SO 9.35 Eonl 

6.11 12.00 15.0S Va~Jtf 

iftar Yetaı lmuk 

12.00 1.31 11.02 
17.30 19.02 4.,,. 
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'( En Son Telgraf ve AjanS Haberleri ) B§tit6ABFij 
1. ·ı· Akd • p • k 1 • . - Aç kahramanlara TQrk Edebiyatta muvaffak olmanın sırrı 

lstidatla birlikte bıkmıyan okuma aşk, takip fikri 
usanmıyaA bir öğrenme ihtirası san'atta 

muvaffakiyetin başhca amilleridir 

Yazan: Yaşar Nabi NA YIR 

13 ay Refik Hıiliiit iki ay 
önce ç~ olınruuna 

l'ağmen tesadüfen daha yeni gö
lliime ilİ§e.G bir fıkraBmda, baldı 
olarak edebiyatın çok a:nek ve 
118.bır isteyen güç bir :iş olduğu
ını anlatırken sözlerini bir ör
nekle canlandırmak istiy )r ve 
diyor ki: 
"~l~'m hava.tmdan hir 

mlma.z itimad oldu. Ba.bosı; e
debiyab. hakir gören bir taşra 
müneV\ledydi: Oğlunun san'at 
a§kından idcla utaruyor, onu bu 
yo1dan çevirmek için her türlü 
tazyikte bulunuyordu. 

Afrikada 
vaziyet 

lngiliz tayyareleri 
Dernegi bombar

dıman etti 
Kahire, 14 (a.a.) - Tebliğ: 

İngiliz tayyareleri Libyadaki 
hedeflere taarruz etmişlerdir. 

Hu.dut bölgesinde ffiişmanm 
müstahkem mevzileri 'topçwm.ı
zwı yardımı ile bombalanmış -
tır. 

Cenubi Afrika hava kuvvet
leı ine .nıeru;up tayynre!cr glin
duz ta}'}'are meydanluruıı bom
balanıışlardır. 

<3ece!eyin bir tayyare mcydruu 
bomba.lanmış ve mıtralyöz aie-
9ine tutulmuş ve Baı-dia iıze
rine de biı· akın yapılmıştır. 

Dlinkü pa.2;artcsi gwıü ·ı'ra.b
lus ile Bingazi a.rasmdaki yol 
üzerinde dü&ma.ruıı petrol yük-
1~ kamyonlarındaıı ımw:cltkop 
bır kafil~ .ınuvaffakıyetli bir 
h Ucuma uğ1 aınıştır1 

ngı iZ enız apenın nut U ngılız, Sovyet yardımı giderken 

fil •• • (B~ 1 itıcideJ kıtaları lran mer-
OSU uç gemı parla}t . kalkınma eserini .gö~· kez bölgesinden Y•zan: A. c. SARAÇOÔLrJ 

mek ıstiyordum. Bunun içındir • • • ha tırdı ~ ki, diln?anıp hakikaten en gü - gerı çekılıyor 
zel şehı~len aras:nda yer alan Tahran, 14 (a.a..) -!nglliz ve 

L<mdra, 14 (&.a.) -İngiltere bu. şehırde bugun darbım~l Sovyct kıtal rı tran hükOmet 
amirallik dairesi bildiriyor: haline gelmiş olan an'ı:ı.nevi Türk k . b .. 1a . d eri çekil-' ·safi rı· w. • • d bul mer ezı o gesın en g 

. :Akdeniz filosuna mensup de- mı ~rve ıgı ıç~ e un- mcktcdir. ÇünkU bu bölgede biç 
~tılan bu . s1bah wişmanın iL makJa bılhassa. .~tisaı:m.,! bir karşılık zuhur etmemiştir. 
uç ıaşe gemisme muvaffakıyet- Mes'ud yolda. yurüyen Tilrkiye,, Bu kıtalar bliyUk bir ihtimaile, 
le ta.an-uz et:mi§1erdir. Birbirini anlamayan ve yiyen İran hükfuneti tarafından başlan 
. Biri üç bin tonil!toluk, diğe- tu !lemde !zınirin çalış ve barış gıçta mütareke şartları arasın· 

n orta hacimde ilci gemi batını- havası, Türkiyeyi ~imdiye kadar da kabul edilen hatta. kadar ç&
mıştır. Dört bin tonllito hac- ~a.rşısına. dikilen bütUn tehlike- kileceklerdir 
minde ola.n üçüncüsüne mütead- Jerin arasından sevk ve idareye • 
dit torpiller .isa.bet etmiştir. Gc- muvaffak olan kiynsetli bir si- G ı o G il mı son defa görüldüğü anda bat yasetin nimetini bize anlatıyor. ene ra e au e 
mak üzere idi. Atatürk'ün mu"'ıtcşem esenni (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

l\ıanş iızt•rin<re C'lindc tutan ünlü asker •c ender ı 
Berlin, 14 Ca.a.) İngiliz u- görülür kabiliyetteki devlet acıa- mil\etini bir an bile-alda.tm.amn

caklarının Mruı.ş sahilleri ve mı, memleketinizi cminım ki her lıdır bu kuvvetlerin çok büyiik 
Alınan toprakları üzerinde akın-; türlü uc•ırumların üstünden aşı- bir iHçiıde artı~ı ve esaret altına 
lıırı sırasında avcı u.çaldarı vo rarak ııa.adetli ve refahlı bir is- alınan milletlerin ve her şeyden 
u.ıfi bataryalan 25 ve Alman tikbale götürecektir. evvel l<"'rnn."ız milletinin artan 
hucumt:ıotl.ı.rı da. 3 düşnuı.n u- Bizim t.ı.rihimiz ve sizni tari- muknvemetleri hm p müvamne· 
ç.agııu diişürmüşlerdıı'. lıiniz birbirine pek çok benzer. si üzerinde ~niş Sovyct topral{ 

lngiltcre üı..e.riude Avnıpanın ortasında milletimi- larında Alman tan da:nnın ilcr-
Londra, 14 (a.a.) - !.ngilte- 7fo muhafazası için asırlardan !emesinden dah~ çok mücs:;ir o

ro hava nezaret.inin bu sabaıh beri savaşmak bi:r.lere mukadder lacaktlr. 

Y unantstand& sokakta. ao
lıktan ölenler çOkmUJ- Şe. 

ret ve namusunu son haddin& 
kadar mUdafaadan başka bt.rı 
şey yapmamış olan kahramanı 
Elen milleti her halde bu feci 
akıbete ıayık değildi. Lakin tıp
ın fertlerde olduğu gibi, millet.. 
lerin hayatında da böyle şea
metli devrelere tesadüf edilir ve 
"başa gelen çekilir,, fehvasınca. 
Elenlerin bu mtlşktıl imtihan 
devresini de faila tzbrapsız ve 
kurbansız atlatmalanm samimi
yetle temenni ederiz. 

* İşte muztarip dostlar illkcshı
deki açlığı ve ıztırabı elden gel
eli w ~ . gücün yettiğı nisbette ha
fifleştiımek için "Kızılay,, ın 
yardım eşyasile dolu "Kurtultı.'j,, 
vapuru Yunan sahillerine mlite
veccihen Ti.irk sulanndaıı aynl
mış bulunuyor. 

vak'a anht~tlnn: O bü)iık hi
kayeci, ilk devirlerinde \ımyet
lc-rd('.n birine ~kilerc:k altı seno-; 
durmamacasına çalışımş 'e t."ID.ı ı 
kırk adet roman yaznu.5". :;n 
romanlar lıııngileriilir'? Nroılc a
ı-amayınız; bugün bir sa.tın b11e 
lnevcut değildir. 7lıa., B:ılzac, 
kırk romanı d'a bitirdikten son
ra önüne di7..nıiş, lnoolem~'j, dü
~nmiiş, en üyade telmfü ha.
kundan kusurlu butı.ra.k - irade 
Ve nefse ifüna.t kudretine~,_ 
ıuz - hepsini birden ocağa atl
\"ennişü. Bu suretle ~ız, 
edebiyatı kırk tane şöyle böyle 
l'Oman kaybetmiştir, lfildn I~mıı
sa ile beraber dünya edebiyatı 
b. "D-IL--

Genç Balzac, san'a.t aşkını 
feda ederek alelD.de bir mmıur 
olmadansa, babasının gözünden 
düşerek maddi mahrumiyetlere 
katlanmayı tercih etti. Gecele
ri sabahlara. kadar ya.".l yazmak
la meşgul olmasına rağmen ka· 
zandığı para onu sef::ı.lettcn kur
t.aramadı. Yoksulluğun bütün 
acılraını tattı. Bwuı. rağmC'.Il 
yılmadı. Bir an bile nefsine iti
madını kaybetmedi. Muvaffak o
lacağına., adının lıl-aıısanın en 
büyükleri arasında sa.yıla.cağına 
inanmıştı. Onun için, bildiği yol
dan şaşmadı. Derbeder hayatı 
ve israfı yüzünden ömrünün so
nuna. kadnr tam bir refaha ka
vuşamamış olmasına rağmen, 
belki de o yıpratıcı çalışmaların 
bir neticesi olarak daha genç 
denilebilecek biı yaşba., 51 ya
sında, ardında pek az faniye na
sip o!an bir eser bırakarak haya· 
ta gözicrini yumdu. 

t taly·.ın t.<'J>liği 
Roma, 14 la.a.) -

tebliği: 

ncsıedilcn tcb1 ği: Dtln gece oldu. Nasıl ki siz Türkler de Geçen harpte Clemenceau'nun 
nınhdut miktarda düşmau uçak yirmi sene evvel ocağınızın daveti üzerine yaptığımız gibi 

İtalyan hırı İngiltere üzerinde ve bil- rarralanmamış ve yabancı mil - bütün sahalarda dışleri sıka
lıassa şark kısmında uçmuşlar lt>tler arasında nilfuz bölgeleri <'ak, sirurlere h3.kim olacak, dil
dır. Atılan birkaç bomba pek az haline getirilmemi olmasını a.n- leri tutacak ve gayretleri arttı
lıı:ı.sar yapmıştır. İnsanca tele - cak ve ancak bUyUk devlet adam racak zamanda~:ız.,. 

Elen dostlanmız emin olsun
lar k ' daha fazhsıru vnnmalr 
isterdik ve isteriz. Gönüllerimiz 
arzu eder ki kahramanlar ülkesi 
elan memleketlerinde açlık ve 
ıztırnp kökünden d;nsin. Ancak 
yine emin olsunlar ki bu milte
vwj annağurur.u.?. ffiindük nafa
hamızdan artbrdığunız SPyl r
dir. Bir Türk atalar sözü "az ve
J"Cn candan, <!Ok veren maldan 
verir,, der. Çok hınız olmadı
ğı i<'in talih ·z lilke sakinlerine 
verdi~miz a?.ın cm:ıdan verildi
ğine mutmain olabil'rler. 

ır ·~ ka.zamnı~r.,, 
Saym meslektaşımın affına 1 

nıağruren söyleyeyim ki bu an
lattığı vak'a hayal mahsulüdür. 
F'ra.risanın en büyük romancısı 
sayılın Honore de Balzac'ın ilk 
eserleri şimdi gerçekten mey
danda yoktur. Ve bu rcmıan
ların sayısı - kızkardcşinin ifa
desine gôre - gerçekten kırktan 
fazladır. Ancalı: muharrir, hiç 
bir eserini intişarından önce o
cağa atıp yakınış dC!,iildir. Yal
nız ilk kalem tecrUbcsi olan 
"Crcmıvell,. isimli dramını ken
disi de beğermıiyerek ortadan 
kaldırmıştır. Bunda.n sonnı, 
Ban'at endi!'leSini bir zaman için 
ihmal ederek sırf maddi mnh
rumiyetleıini bir dereceye ka
dar olsun gidermek maksadiyle 
acele ve çırpıştırma romanlar 
Yazmıya koyulmuştur. 1820 se
'lıesinden {ki o zaman kendisi 
21 yaşındadır) 1825 e kadar beş 
sene içinde kırktan ziyade ki
tap yazıp bastırmış olması da 
bu çalışmaların san'atla ne ka
dar az alakası bulwıduğuna bir 
delil sayılabilir. 

Yalnız, san'ata olan saygısıru, 
bu çıraklık işini yaparken de 
kaybetmemiş olan Balznc, ilk . 
rom.n.nia.rının hiçbirine .kendi im· 
ZllSlnı koymamışbr. Bir kısmı -

. ll!11 Loro R'hoone, A. de V.ıclerg
ıc, Horace de Saint • Aubin gibi 
nıUstear imrolarla çılmnış oldu
ğu bilinen bu kitaplan kendi e-
8erleri diye kabul etmekten ha
Yatının sonuna kadar istinkiıf 
etmiştir. 

Bu tavzihi yapışmun sebebi, 
Bay Refik Halid'in, san'atta 
tekniğin pek güÇ elde edilir bir 
Yasıf olduğu hakkındaki fikrini 
çürütmek arzusu değildir. Bu 
fikre tamamiyle iştirak ediyo
nmı. Sabrın ve iradenin müşah
has bir timsali olan ayni Bal
zac•ın hayatı ve eseri bu husus
ta bir misal olarak göSterilebi
lir. 

Dünyaya, pek seyrek rastla
nan o harikulade istidatlardan 
biriyle geldiğine şilphe olmı.yan 
Ba.lz.ac,yimıi beş yaşına knıiar 
san'atın çıraklığını yaparken 
deha kldiasına hiçbir zaman 
kalkışmaırnış, bilakis, biraz para 
kaza.nmaık için çarçabuk kaleme 
aldığı kırktan ziyncle romana 
isnıfui koymamak gibi, ya§J.D.· 
dan umWmıyaca.k bir tedbir gös
termiştir. 

Balzae önıclder içinde bir ör
nektir. Edebiyata heves eden 1 
gençlere, g)ı·işmek istedikleri 
ışın ne derece çetin ve yorucu ol
duğunu öğretmek için onlara 
Balzac'ın ve diğer büyük edip
lerin hayatlarını okumalarını 

(Sonu sayfa 4 aUtun 3 de) 

Şimal iA.fTilrada düşmanın 
gece Tobruk cephe.5indekı mev 
zilerlınizdeıı b·rine karşı ynp -
mağe teşebbüs ettiği bir t2ar
ruz gc.ri püskürtülına.:;otür. Bu
nu takip etlen hareket esnasın -
da düşmanın bir tanı ... müfre -
zesi tank da.fi toplar.unızm ate
şi ve Alman zırhlı unsurları- -
nın y.ardmıı ile sür'atle geri püs 
kürti.ilmüştür. 

Di.Şnruı tayyareleri De neyi 
bombard·man etmişlerse de ölen 
ve ya..'"Rlanan yoktur. · 

HADiSELERiN AKiSLERi 

• Sedes ne istiyo ? 
(Baı tarafı 1 inci eayfada) 

diye Reisine yapılan tenkide ses
si;,. sadasız seyirci kaldıklan için 
durup dururken b;.itün gazete -
lerc hücum etmesidir ki bizi bu 
satırları yazmaya mecbur bı- 1 
raktı. 1 

Bir muharrir Belediye Reisini 
haklı veya haksız tenkit etmişse 

Belediye reisi bu tenkitlere ister 
cevap verir, dilerse mahkemeye 
müracaatla hakkını arar. Bu 
kendisinin bileceği bir iştir. Fa .. 
kat yaranacağım, .bulüs çakaca
ğım diye diğer bir muharririn 
kalkıp bütün meslekdaşlarına: 

- Sizler neden dolayı bu ten· 
kidler karşısında sessiz sadasıy, 
duruyorsunuz. Bu hareket.sizli -
ğiniz yakışık almayan bir hare
kettir! diye akıl hocalığı etme
ğe kalkışması ve hepimizi bele
diyenin müdafıliğini derııhde 
eylemesi yersiz ohluğu kadar da 
gülünç bir donkişotluk nümune
sidir. 

varsa o da İstanbul gibi geniş 
fakat maatteessüf fakir halkı 
çok bir şehrin Belediye Riyase
tini deruhde eden zatın şehı in 
imar ve tezyini i[llerıle oıduğu 
kadar, halka ucuz mahnıknt te· 
dnrik etmek. vaktinde le '-ıirle
rini alıp üç bc.s odun tticcarınm 
loca bir belde halkını göz göre! 
göre soymasına mani olmak gi
bi t~Ji işlerlP. de m şgul olmak l 
zaruretine kntlanması lüzumlu-
dur. 

Durup dunırken b'zi bu s~tır
lan yay.maya mecbur bırakan 
Selami İzzet Sedes'e şunu da ha 
tırlatahm ki, belediye vezaifi ta
yin ve tahdit edilmietir ve ş hre 
bir koç masrafa mal olan bele-! 
niye servis]f'ri meyantnda bir de 
İktıs.-'l.t MüdürlUğU vardır. Hatı
rımı?.rla kalrlığma göre bu ma
kam bilhassa mahnıkat mevcu
cıu ve fiyatlarile alakadar olmak 
itiyadında idi. 
Haklı veya haksız hir davanın, 

ffüm i de olsa. miıda!aasını de· 
ruhde edenler her seyden evvel, 
acPmi avukatlar gibi cnm devir 
meme~e ve çok ö1~iilü komu~ -
mava dikkat etmelidiT'1er. VokM 
kn yanayım derken göz çıkarıl
mış olur. 

lstanbul Belediye Reisinin fli
zuli müdafilne hatırlabnak iste
riz ki şayet Doktor Lntfi Kırdar 
şehre hakikaten hizmet etmiş 1 
ve bir çok eserler meydana ge-

1 tırmişse efkarı umumiye bunu 1 
Selami İzzet Sedes'in gayretk~ş
liklerine 1 Uzum kalmadan pek:l- v-vv-vvvvv"""""""""""""""""""""~.,.., 

Teşekkür Jii takdir edebilece._lc bir mevki
dedir. Yok, muarızlarının idrlia 
ettikleıj gibi Belediye Reisi fı.Jfı
yişe, gösterişe kapılmış ta mah
nılcat gibi İstanbulun ve İstan
bullunun en hayati ihtiyaçlarını 
ihmal emi§Se aynı efkô.rı umu
miye keza bunu da herhangi bir 
kimsenin muavenet ve delaletino 
ihtiyaç messetmeden anlar, ka
rar ve notunu verir. 

Yalnız muhnlckak olan bir şey 

Kurtulu:it.'l Bozkurt cnddcsinde 85 

rıumnr:ıdn oturnn Yüksek !kUsnt ve 

Tıcaret mektebi meı.urılarmdıın Ncı -

ınin Sunter"in cenazesine gOrıderile-

cek çelenk pnrnsı olan on liı n adı 

geçen mektep mezunlnn ccmlyeU 
id:ıre h<'yeti tarafmrlm cemiyetimi

ze tcbcrni edilmiştir. Teşekkür olu-
nur. 

fu.t yoktur. larınıza ve Anadolunun kahra - ================= 
mao askerine borçlUSUnU7H a .. ağı fiya! ları 

Sovyet tebr ği 
(B~tarafı 1 inci Sayfada) 

nın başlıca sanayi merkcz.l':!I'ini 
tehlikeye koyduğunu kabul et -
mcktedir. Diğer taraftan Lon -
dra in.kiı.r kabul mmez bir ka.rı
§1klık tesiri altındaaır. 

Komünistler, ''ikind bir cephe 
t.esi3i .zamanu:.ıu geldiğııı söyliye 
1 k,, acıl yardımlar yapılmasıııı 
iı:;t.cmckteclirler. 

Sunday Express, İngiltere har 
bıye nazırını teşebbüsUnden malı 
ı um olmakla iUıam ederek şöyle 
diyor: 

"Almanyanın müttefikleri bi-1 
rcr birer imha etmekte olduğu 
anda seyirci kalmakla impara -
torluğu kurtaramazsınız.,, 

Çörçilln söıJeri 
Londra, 14 (a.a.) -Telemon

diul: 
M. Ç.örçil, işçi mebusu Shin-1 

vell'in Ru.syada vaziyetin aldığı 
şekle dair olan bir sualine cevap 
vererek, vaziyet hakkında .izahat 1 
verecek durumda olınndığın.ı 
söylomiş ve demiştir ki: 

"Bu l1ususta her türlü be
yan ... tı ancak, bUyük meydan 
muharebeleriıll idaı e eden Rus 
ba§k-umandanlığı verebilir. O· 
nun §imfüki tebliğlerine herhan
gi bir şey ilavesine imkan yoit
tur.,. 

Mosckova, 14 (a..a.) - Reu
ter ajansının muhabiri bildiri • 
yor: 

J....eningra.dı mildaf:ın eden 
Sovyct kıtaları yalnız Alm::.ı.n 
h ücu.mla.rını durdurmakla kalmı 
yorlar, fakat ayni zamanda bazı 
kesimlerde şiddetli mukabil hü
cumlar da yapıyorlar. 

Moslmvaııın zaptına doğru 
Ncvyork, 14 (a.~.) - h.us cep 

besinde bütün faaliyet merkez
de ve pek az miktarda. da başka 
yerlerde tekasüf etıni.5tir. Mos
kovanın zaptı için yapılan mu
harebeler bir buhrana do~ git 
mektedir. Çünkü Almanlar ya
kında bir netice clde etmek için 
bütün gayretlerini sarfetmektc
dirler. 

Briansk't:a vaziyet karanlık
tır. Orel kesimi yapılan şiddet
li taarrıı~nra mukavemet eder 
gibi görünmehtedir. Almanlar 
Azak Denizi ist.ikametiılde bazı 
tera.kkilcr !kaydetmişleroir. * Sotyn - Bulgar B~şvekill ve 
Maarif Nazırı dun Buda~,,t •ye hue 
ket c~tir. 

Hakikatte tarih bir tekerrür- Aukara 14 (Hususi Muh:ıbiri-
den ibaıettir. Bu dünyanın, ken- mizden) _Yapağı fiyatları ye
dilC'rini Allnhın inayetile. deniz· ııiden tcsbit ve Ticaret Vekaleti 
ler h8.kimivetilc ve cihan zen -
ginliklerilew imtiyazlı gören ba- ttırafından ilan olunm~crtur. Bu 

fiyatlar haricinde satış yapanlar 
zıları tarafından idar<'sine artık h--kkında milli korunma kP.'lUD· 
müsaade etmemeJ1'e biiyük dev- j lan hükiimleri latb"k edilecek· 
Jet adamları ve milletlerin ruhul azmeylemiştir. tir. Normal gömlek yapağıların -- • • • • • • • --

Rusyada. tarihin bir eşini da· ::;~~~ula teslim fiyatları şun- Dün ~ece j vangın 
hn ~öremediği en büyük mey- Dil dnn muharebeleri Türkiyenin d~ Trakva mallan 81, Tip Trak- n g-ece Tahtakalede eski 
mensup oldu2u A vrupanın akibe ya 75, İzmir 73. Aydınlı 73, A- Pa asil!=ıtü Jınnı ve simdiki Kınl 

··· na.dolu "ince,. 72. Anadolu "ka- hanın lkind katında iki numa-
tini tayin ederken de biz yine barış ve refah siyasetine biz •

1 

ha .. 68. Sark "ince,, 73, Şark rarfa. ob:ınn tombala imnl~t 
met etmekten geri dunmı.dık.,, "kaba., 68. Erzurum luzıl "yüz- lıaue~inder:ı yangın çıkmış, itra•-

Elçi bundan sanrn Tü~k - Al· de on beyauı,, 75· Van ve Erzu- yt"niu vaktinde yetil · rum beyaz 73 Karakaya ve koc 8Jllesı saye-
roan anlaşmasına temas ederek· 60 kuruştur. ' · sinde ateş etraf.& sirayet etme-
sbzlerine şöyle devam etmiştir: 

"-1939 ma)ıs.-ında lıüki'me- Serom ve aşılar nasıl den söndürülmü.'jtür. 
tim kendinl büyük devlet reisi- satı'acak ? 
ııiz neminde tamıil etmek vnzi · 
fesini bana verdiği ıı:::ıman ye?,a Ankara, 14 (Hususi Muhabiri. 
ne a:r:ru>n ıı-eçen J"'i' vUk Hnrbitı mizdcn l - Me!rkez hıfzıssıhha 
mirnsı olan dünya duru • rostitülerince hazırlanan a.<ıı ve 

&.romların ecza ticaretha.neierile mundan dodmuş s .. fchM:ımle- .. ? . 
ri ve itikatları etrafında kal - eczaha~elerde yüzde 2? beyıye 
dırmağa çalışmak -Olmuştur. ı ha~kı ıle satılması VekıUer He-

.Jezkfır seneleroeki bir çok , Yetince ~ararla.ştırı~J~ 
buhranlar içinde ananevi dostlu- 1 
ğumuzu muhafazaya sarsıJmaz - H 1 R 1 C 1 ;;ı 
bir itimatla çalıştım. F..iğer :mü- r " -
t'3vazi bir muvaffükı et elde e-- k u ç ti k h a b 9 r 1 e r 
dcbildi isem bunu devlet adam- •-·----=1 _______ _.... 
laruUz1n ve ilk önce de mentle - * Riom - Bum tevkifhanesinde 
ketinizin harici siyn._<;('.tiıı.i bil - mevkuf bulunan tayyare in:aatçıla· 
yük bir mn;hareUer idare eden nndan Marc<>l Bloch, Vnls - Los -
muhterem dostu:mun .,ıunimi an B ains'c nnkkdilmi tir. 
Jayışlarma borçluywn. * toskovn - Mister Weher Cit-

Tepeı.şı })ram J ı · nda 
Bu akşam saat 20 O an 

HA 1 L l~ 
Türkçesi: Oniverslte İngiliz 

F.dcbiyat §llbesi 

••• 
lstikiaJ Caddesi Komadi 

Hımnıd 
Bu akş:" m saat 20 - 30 dzo 

Kffiı\RI,!K BlJDALı !':l 
18 haziran ruılasmammn her rine \'C tngifü amele send kasının d i

ilti halk ikü:.leler.i arusında bul- ğer azalıuı Moskovaya gclml:ılerdir. 
duğu heyecan onları siyaset ha- ( .A..A.) ~ilr.kçe::ı: Dr. Ali S!lha Ddibal 

riclnde birbirine bağlayan daha ================================== kuvvetli bir duygunun bu1un -
d$nu .isbat etler. Bu kalbleri
m.izin dPrlnli.klerine kök salan 
silaiı karoe;ıliğinin ananevi ba
ğıdır. 

lşte bu dQygu iledır ki, Unli.i 
devlet reisinize ve clost milletin 
istikbaline, valiye ve bu gürel 
sehrin mümessili belediye rei
sine kadeıhimi kaldırır YP bize 
gösterilen kabulden dolayı er. 
sa.mimi te.~kkürlcrimi a.rzcde -
rim.,, 

Voli Fuat Tuksal Fon Pape
nin nutkuna verdiği t•evaptn bü 
yük elçinin bayan Papcn ve 
kızlariyle birlikte hmiri ziya -
retlerinden dolayı sevince iştirô.k 
ederek gerek · kendisi gerek 
mesai arkada.~ Belediye Reisi 
Dr. Behçet Uz hakkındaki gti
zel sözlerinden dolayı derin te -

,.. TAK~"M sine .a ı d 
Yarın akşamdan itibaren: 

Bugüne kadar g5rüp lf tllcn Ti.ıNço Filmlerin en fevk•lJdesi -
Suriye s Kraliçesi 
ŞARK BÜLBOLO 

DlLl3F..RLER DlLBEB.1 

Mari /{uini 

Mısırın en bfiyilk yıldıza 
Beynelmilel ş5hrete malik 
Raks ve Teganni Melli es1 

Bedia /Jlusebeni 
cwaı; 

MO§tereken temsi! ettlklcrl Şark ılnemacılık Alemfnln 
En bOyuk ::r.ııfcrf 

KIZI A 
(A.A.)) şekkürlerini bildirmiştir. 

Türkçe sözlü: Arapça şar ılı 
Gerçi o hiç bir zamruı üslup U

zerinde öyle pek titizlik göster
nı.iş değildir. Esasen hayatını 
kazamnak için yaptığı çetin ve 
ınü§kül mücadeleler esnasında 
~~yat hakkında o kadar ÇOk ~y 
~Wıınişti ki, bUUin bunları, 
vuırünil vakfedeceği bir iki cil
d~ sığdırmasına. imkfın yoktu. 
~yltm~ istediklerinin hepsini 
Söyleyebılmek için çok yazdıı 
\7~ ~k yaza.bilmek için acele et
ti, Bu yüzden en girael eserle
linde bile aksak t.arnflar ka!
n:uştır. Buna karşılık, muazzam 
külliyatında, imparatorundıuı en 
~~ ~. işçisine kadar narının 
., ransasım eşsiz bir ık:udretle 
tasvire muvaffak oldu. Yüze 
Yakın roman Ya.zmJ.§ olan Bal
tac bunların ilk yansını kendisi 
bıkar etti. Arta ka.lanlann bü
Wk bir kısmını da zaman tasfi
l"e etti. Fakat geriye gene bir 
~birkaç san'atkii.ra ebedilik 
kal . edecek miktarda. §8.heser 

!!!!!!!!!!!!!!!A!L!!:!S!ll!~A!M!!&~·~3!!!!!!!!!!!L&l!!•~!'!!~QEJ!!!!!!!!!IM!!!~2s!!!!!:i==!!!!!!!!!!f:!!!!!!!!~L!!WZU!L!!~!~~~·!!!!!!!!:!!!!~~!;!~~~~!;!?!;~2 İçtimai yaramızı neşterlcyen büyük bir aile f ac ·ası, günnh
kar bir ananın dinmez ıztıraplan ... Masum bir bakirenin acı 

di. 
Balzn.c'm, bu mertebeye eri!'t' 

2!1ek için M'Dilek mccburiyc
~de kaldığı mücadelelerle d~ 
T-u hayatı i tle okunmıyn. de
şer:. Muvnffn.loyetinlıı bnşlıoo 
aırnili nefsine karşı duyd~ sar-

GÜZELLİK KRALİÇESİ 
ı...IAlı<i~i BiR HADiSENiN 

a..ı~----._.,_~f"1~A.~~llft'""a<!'hw~ 

26 
- Evet, o. Merak etme, ilçil

mUzden başkası yok. 
Ahmet Refik Ma.ltepeye geçe

cekmiş. Biz Uç arkadaş Dil'e gi
deceğiz. Mesele çıktı: Yaya mı, 
araba ile mi? 

Feri ha.iletti : 
- Hava serin, yaya başlarız, 

yorulursak bir araba (leviririz. 
- Ne dersin Ferinin fikrine 

Halli? 
- Hammef endi ile tanıştırma 

dın ki SÖ?.e karışayım. Biz Av
rupa gördilk be! Ne sandın. 

- Affedersin. Tanıştırayım: 
Biricik eşim Feri Çift~. 

Feri öyle şükran ve neş'e do
lu bir baloşla baktı ki girdiğim 
kolunu kalbime bastırdım. 

- Askerler gibi mmıtar.am 
yUrü.velim. 

Bayan Çiftbaş komutanımız 
olsun. 

- Hazır olunuz ve yürUyü-
.. ' nuz. 
- Olmadı Fericik ! Komutan 

oldun amma kumandayı vere
medin. 

- Peeki ettiğin gibi OORın: 
Hazır ol! Kıt'a marş! 

- Acaba bende mi yanlış öğ
rettim? Zarar yok, dumanı doğ 
ru çıksın. 

lsplandid tablosu 
• J splandid palasın. önünden 

geçiyoruz. Bahçenin cephe. 
sini bitirmek üzereyiz. Arkam
da bir ses, bir çağrış. Baktım. 
Bani o gece biteviye teni vu
ruşlnnnı tarif eden &ilslU bay. 

s ddin üstünden konuşuyor: 
- Hala hanımefendiler teşri

finizi rica ediyorlar. Hepimiz 
buradayız. 

Feri yavaşça: 
- Ben gitmem ... dedi, 
- Siz yavaş yavaş ··nı ··-... yu yu 

nilz, ben yetişının. 
- Çok kalma. 
Yalnız gittim. Daha merdi

vendeyken grupta neş'eli gülüş
melP.r başladı. İçimden, sizi kaz 
kafalılar sizi! dedim, gülüşrne
lerinizin sebebini biliyorum. Ba
yağıca. esrarınızı paçavra gibi 
suratını:r.a. çarpayım da görü
nüz. 

Ben de yalandan bir gUlümse
yişle seğirttim. Hnla hanımefne
di yüzük dolu elini çeneme ka
dar dayamasaydı öper taklidi 
ya.pmaya.c:akbm. Müteveffa dip
lomatınki de burnuma uzattı, o· 
nu da eski devrin tiyatro öpUsi
le öpümsedin. Ötekilerle el tu
tuştuk. 

- Feri niçin gelmedi? 
- İleride teklifli arkadaşları 

bekliyor da,, bırnkamadı. 
- Yal J{irtıle."'lllis onlar? 

Niçin sorduğunu bildiğim içirı feryatları, Mektep s:ralanndan ... Dans salonuna. .. Aile 
Feri.ye inadına biiyiik içtimai ·--~-mevki vermek istedim. Bir dizi yuvasından r.cvk ve sefahat alr.mınc. • 
yalan adresi tesbih gibi dizi di- ~-••••••••sısaımm111111B11HNW:ZEl!i•••••••••ıuımıaı.. 
ziverdim~ 

- Ooramiral Ali Enginin kü· 
çük kızı, Orgeneral Veli Asla
nın gelini, mebus Bay Varda -
geç'in refikası, daha tanımadı
ğım bir kaç bay, bayan. Feriyi 
Dil'de öğle yemeğine davet et
mişler de ... 

- A kuzum aylar<lanbcri ne
relerdeydiniz? 

Bu sırada kadınlar. erkekler 
işaretleşiyorlar ve bana gUlii • 
şüyorlar. Anlamamazlıktan geli
yorum. 

- Şey hanımefendiciğim. Fe
ri Tekba.şla basbaşa verince Çift 
baş olduk. Boğazic;i, Yalova, 
Bursa, Ankara... Dolaştık dur
duk. 
-Zavallı kız, maceralnnnı 

sonuna kadar anlattı mı? 
- Evet efendim. Hakikaten 

zavallı! 
- Ya?.dınız, bitirdiniz mi? 

Tepcbnsı Yenn nkşam 

s E s P('Jı;embe 

E s 
Slnemaaının 

' 
AÇILIŞt Sineması 

için Tepeb ıı 

Yerlerlnlzl evvelden GALA MÜSAMERESILE 

tutunuz. acılıyor 

Pro raml::ırımn ilk ı;ahcserı 

i ŞK 
(NIÇEVO) 

Şahane bır film içinde bütun imparatorluk Rusyası. 

OYNAYANLAR: 

WILLV FRtTSCH • NAR1"E HARELL • DON KAZAKLARI 

" L 

- Olanca dikkatimle yazdım, --~~i-c~i.&J&iiiiC.-.. 
bitirdim. I A:r ı \'UI') • 



rHERGELECI İBRAHİM ··. E~ebiyat~ San'at . 1 

~Yazan: M.Sami Karayel 124- Edebıya tta muvaf-
~ h a s m ı n ı Dedi. Mösyö Piycr, Yusufu f k ı 

)ımıecekti. Çifti ç.uboğu bırakb- 1 
bir türlü ikna edememişti Y u-

Ki8beU omuzuna vurarak Bw·- suf abdestini aldı. İki rekit na- a o m an l n s ) r r 1 
aanm.yohınu tuttu. ldmaDSız fa- mazını kıldı. Ve, öyle soyunup 
İaıı ~ti. Nihayet Bursa- meydana çıktı. (Baş tarafı 3 üncü uyfada) 
ya t(ekli.. Pa.j3.lllll huzuru'na çık- Mösyö Piyer \.-e tiyatro direk tavsiye edelim. Fakat hemen iti
tı.. p~ Rüstenri ufak görmfut tt>rii seyircilere güreşin dokuzu raf edelim ki, Türk gençlerinin 
tü. Yüz okkalık adamdı NUıar çeyrek geçe olaağwı il.ana mcc böyle bir tavsiyeyi yerine geti
yet Davut gibi. idi. R,ıurm,U bur olmuştu. rebilmeleri yabancı bir dil bil
sôrdu: İşte göriilüyordıı ki, Türle melerine bağlıdır. Çünkü, ne ya.. 

- Pehllvaırl gi1reşebilecek pehliwnlan ~ çıkmadan zık, garptan dilimize silrli sürü 
milin! muhakkB'k abdest alırlar, iki romanlar terclime edilirken o 

-Allah btllr papm~. rekat namaz kılarla ve öyle er romanların nasıl meydana gel-
- Sana yUz elli altın verece- l'e cenk meydanına çıkarlardı.. dikleri hakkında bize fikir ve-

lizn.. Koca Rüstem. de ayni an'an.eyo receke eserler, yani ediplerin 
-~ edtırtm paşam! tabi olarak alelioele güreşten hayatlannı anlatan biyografilc-
- .Amma, yemneli ! .. evvel bir ağacın sayesine sığın- rin. çe~hnesine hlç rağbet gÖ& 
- ÇalışaC!aı:,<Tım paşam! dedi.. mış namaz kılıyordu. Nasılsa terilnuyor. 
Paşa, Hergeleciyi çağırarak: bir yerde kılc.mnmış geç kal- Bana edebiyata olan sevgile-

- İbram, seni giireştireceğim. nuşb. Hergeleci, güreş mey • rinden bah:;ederek bu hususL-ı 
- Kiminle paşam!... , danı.na gelmeden abdestini alıp fikrimi öğrenmek istiyen genç-
- Burada Kest.clli bir Rüs - na.mazını kliclığı i~in serbest bu- lere daima şunları tekrarlarım: 
~ var nuş, onunla... lwıuyordu. "Edebiyatçı obnak istiyorsu -

- Peki.la paşam!.. Hergeleci, meydanda blı'u nuz .. Çok güzel Fakat her şey-
- Yarın ~eksiniz? durduktan sonra, Koca Rüst.e- !!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!""""~~~ 
- Emredersin paşam? dedi. mi ortada görcmeyüince cazgıra °?:"2·-""i:(>---------:ı-ır-

• • • sordu~er~·,Je R;~ .... ~. be?. !J" LLI · c ~\..;.,; 
Ne Rüstem Hergeleciyi, ve ne ~ uoı.cau ~ ... - RA A .6 . 

de Hergel~i Rüstemi tanımı- Cazgır, cevap verdi. Ve eliyle 4SI ~-
yorlardı. Her ikisi de gıyaben Rüstenıi göstererek: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -O 
btrb\rlerini işitmişlerdi. HeI"ge- - Na. işte namu kılıyor. 
leci, Rüstemi işitmişti. lyı bir Şimdi gelir.. 1 1 1 \ 1 1 j · • 
pehlivan olduğunu biliyordu, sa-- . Bu vaziyet üzerine, Hergele- 1 1 1 il ' 1 
bah her i'ki pehlivan meydan ye cı şu mukabelede bulunmuştu: 
rinde birbirlerini taıı.ıyacaklar - - A be şimdi sırası mı be?. 3 i• I 1 1 1 
dı. ı..,akat Hergeleci idman il7JC- Bergeleciyi, yakınen tamyanlarj 4 ı. . ı 1 l •i I • 
rinde idi. Hızlı z...'Y!'8nı idi. Kim çok iyi bilirler ki, bu pehlivan ö-
olursa olınm güreşe meydan o- Ii~nciy~ kadar bu verdiği günah S ! • • . 1 ,. 1 

kuyordıı . kar cevaptan dolayı daima ne- 6 l• ı l • 1 1 1 1 
Hergeleci, soyunmu.~ meydan-- damet getfrmıtir. Ben de Her- 7 I • I I 

da bekliyordu. Fakat Koca geleciye y-etişm.iş biı· adamım. oı--:-~' --:----_.:..--=---=-' =·=-=•~l--1 
H -'·· Ona, K~ uüstcmin Bursa gu" - 'ı· l • 1 1 l Rüstem ortada yoktu. Cl"geR'-1 ""' 0 

n. ı 
ci, aabırsızJanıyordu. Henı bir rcşi'nden balı.<ıettiğim zaman ba- • • ! '111 1 
-.n evvel Koca Rüstemi gör - na öyle cevap vermişti: ı• ı • ı 
mek i.o;tiyOl' ve ham de birn.n ev- - Abe kızan! Sorma günaha 1 • ı 1 1 
vel güreşi yaptp bitirmek az.r girdim .. Ve, cezasını çektim. 
nünde idi. Her ne bal L~, Rüstem nama.-

Rüstem., güreş yerinin kena- zını bitirdi, Kisbetini ay~<Yına gi
rında bir ağacın arketın>dsı na- yip meydana geldi ve yağlan
a:ı.a.z kılıyordu. nı 0 a başlndı. Hergeleci, hasmı 

Türk pehliv.a.nlannm adeti 01 seyrediyordu. Rüstcmi ga-
nrdı. Adeta cenge gır' en bir yet ÇC\•jk ve tetik bir pehlivan 

1 

olarak go""rmüştu··. 4l'Urk askeri gibi a.bdest wırlar, 
namaz kılarlar, ondan sonra gü- Koca Rüstem de, Hergeleciye 
ftıfi .?.eyda.nm.a çıkarlardı. BU bakıyordu. Rüstem. Her~eciy:i 
eııdci pehlivanların a.rı'aııev:i bir ufa ktefek bubnu.,ru. Cazgır 
Adeti idi. Rüstem yağlı:uıırken şunları söy: 

Hatt.A, koca Yusuf, .Aıvrun-.ıı- lemişti: 
da ve Amerikada gezip giireŞli- - Rüstem, İb:'am. sabırsız.. 
ğ1 zaman bile abdest alıp na.- lıanıyor ... 
lt\aZ kılmadan güreş.sahnmlııe Rfu;tem de kısaca, §U cevabı 
çıkmamıştı. Koca. Ywmfun or- venni§ti: 
ganizatörü, bir gün ona. sor- - Sabıratzlanmamn, ·~m<li 

SOLDAN 8ACA: 

1 - Oturulan yer, 2 - Kadın ismi, 
ince yer. 3 - Sopa, çocuklar okur. 
4 - Bir hece, kör, nota. 5 - Tariht 
bir yer l!!ml, bir harf. 6 - Yemek, 
bir nebat. 7 - Ö\U, suda yfü.er. 8 -
Yokuştan gelen, açılan şey. 9 -
Ten çevirirseniz bir harf olur. 10 -
En fazla, bilgiye dair. 

YUKARI D AN AtAC.IYA: 

1 - Cok yerinde. 2 - Et satan, as
pr.i. 3 - Kor, beslemek. 4 - Bır 1 
nota, ileri kumnndaısı, riltubet. 5 -
Günler. 6 - Cekete konur, mfisttıh
kem yer. 7 - FJcndi adam. 8 - Dur 
gunlulr:. 9 - Yazık olmuş. 10 - Bir 
bar:f, kadınlar giyer. 

muştu: «arşuına dikileceğim .. 
- Yusuf, diııi merasimini Haliol paşa da sabırsızlık için Dünkü l.n.dtnao<ıtıttı halli 

yapmadan nede. gü:reşmiyor- de kıvranıyordu. Nihayet. Rüs- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 
sun tem yağlanıp meydana geldi .. 

o da, cevap vernıiştıi: ~~~~i, a.ksinirb~çinkde idi. K<>- 1 T R 1K 1 H A T . Al Y • 
- Biz Türkler, ıüreşi bir ... -.,a ~ac ır ısrak gibi 

cenk gibi kSLbul etmişizdir. Ne içinden şahlruup <luruyordu. Bir 2 R l• ı• IO • L IAIHIUIR 
olur ne olmaz belki güreş .mey- an evvel hasrniy)e kapışmak is- A iM E 1 L El• I Y 1 A l M 1 A 
d?J:lında. hıumun zorlyle ölüve- tiy~gıı: ,Ju'""ını va ... P hl' ~ M I l IL IA IS • • T IAIM 
nnm. ~-tsiz ve ibadetsiz • \l _, .r pu e ı- 5 
giderim •• Alla1wna. borçlu olu. Vanlar, kıbleye döntik oİduklan ~ S :• • .• A 

1
D •IK 1• 

rum. ~~ usul<l<:n olduğu veçhilc l6 M • IK IA I L IK IAIN ı• l s 
Demişti._ Gaıe bir gün, Pa.- ~,..,~lediler .. a.nl .. 7 E MI A Y ı E •! L 1 1 1S1 E 

r1şte Pol Ponsla güre.ı;ccekleri ~.... pehliv an şoyle 
zaman Yusuf, ahalinin tiyatro takdim etmişti: Z

1

A Vi l Y IE • 'GIA IT 
lrapılannı '\le caddelerini hınca- - Buna Keetelli Koca Rüs- A 1 Z IA !K • B E D K 
hınç doldurmasından dolayı içeri ~ derler .. Pel:Uvan oğlu peh- j I • K 1 E 1 K E M E 
(irmekle gecikmişti. Güreş tam livaııdır. A.ltçılığı ü.<;tçiilüğü ya 

den önce kendinizi yoklayın. 
Bütün hayatınızı bu sevgınize 
v~ld'etmek ferağatini kendiniz.. 
de görüyor mustmuz? Muvaf -
fak olnıak istiyorsanız, bUtün 
zamanınızı bu işe nvıracaksıruz. 
Evveı.a. okuyaca:ks:ıruz. Uyku • 
mu.dan. eğlenoeleriniMcn, her 
şeyinizden feda.karlık ederek o
kuyaca.ksı.nız. Hem de eksC!'iya 
hiç de hoşunuza gitmlyen, say
falarını istemiye istemi:ye 
virdiğiniz eserleri okuya~ 
ruz, meraklı ır.abıta romanlaraıı 
değil! HudutBuz sabır ve ta
hammülilnüz olacak. Zırn, mu 
vaff akı.yet, ilk günden başınıza 
gelip konacak bir a.nkaJmşu de

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
· Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları derhal keser 
lcabmda gOnde 3 kaşe atmabilir, Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

.. ·.: . li: ~ " • 1 • 

Maliye Vekaletinden: 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
ğildir. Onu pek pahalı ödeyecek- F.ski nıkel ~. 10 ve 20 parnlıkların yerine dnntelll bir kuruşluldarla 
siniz. Eğer nefsiniı.e itimadınız.. bronz on paralıklı:ır darp ve piyasaya k~fi mik"tarda çıkarılmış olduğundan 
la fcrağat ha&<>aruzda bu hudut- eski nikel 5,10 ve 20 panlıkların 30/S/942 tarihinden sonra tedavilldcn 
suz kudreti gönniyorsrum, vaz kaldırılm~ı kararla:ı11rılınıştır. 
geçin, za.ı:nruunı.nzı ve emeğinil.i .Mezkur ufak ~tar ~ Temmuz 942 tarihinden itibaren urtık tedavul 
boşuna harcamayın. ,, ebnıy~ek ~e bu tanhten ıtibaren ene.ık bir sene muddeUe yalnıı. mal san-

Halbuki zamane gençleri u- dıklarıle ~urlyet Merkez bank~o;:ı ı;ubdcrine ve Cümhuriyet Merkez 
mumiyctlc pek a.<-elC<..'i oluyor • b:ı?ka~ şubesi olmayan yerlerde Ziraat bankası şubeleri tarafından kabul 

lar. Hemen Hemen hiçbir şey<>- edilebıl~kUr. 
kumadan daha mektep s.ı.ra.la.nn- Ellerinde bu ufak paralardan bulunanbrın bunları mal ~ıklarlle 
dayken yazdıkları ilk şiir ve Cümhurlyet Merkez b:ıııkıisı ve Zirat banka.:.ı şubclt'rine tebdil ettirmeleri 

hikayelerin kenclilerine der~ ilin olunur. (5605) 4129 

şöhret getirmesini bekliyorhr ve ============================================ 
umdukları bu neticeyle karşılaş
mayınca. rnuhitlerini nankörlük 
ve çekememezlikJe ithama kalkı-

Brontitle!: KATRAN HAKKI EKREM 
şıyorlar. Geniş soluklu büyill< ===============================================· 
hacimde esirlerin zamanımızda 
pek yaııJaanayışının sebebi de 
belki makine medeniyetinin bi7,e 
a.,ılndığı bu siir'at iptili..c;ıdır. 
Sabır denen o pok kıymetli has
sanın hemen hemen ortadan 
k_al~ o~duğuı~u s<iyleyebili -
rız. Bır cıld kitabın tezhibine 
ömrilnlin dört beş yılım harca.
yan eski zaman sa.n'atkarmın 
sabrını düşilnün. Diinden bize 
~adigar olan . şaheserlerin go
gu hep bu cşsız sabrın mahsulü
dür. 

Gerçi itiraf et.mehyiz ki, bil -
hassa şiir sahasıw:la. kuvvetli 
heyecanlaı· istidatlı ruhlara viik 
sek eserler ilham edcbilr. An
cak hiçbir heyecan onıür b<>
yunl'a devam ebnez. S&n'aunı 
yalnız bu unsura istin.ad ettiren 
şairler de zamanın siiınıoiye 
mahkumdur. Bizde, genç yaşta., 
parladıktan sonra e.n olgun çağ
larında sönüşüne şahit oMuğu -
muz şairıer bu hntdk:d.e ha.tin Umumi deposu: Z. AATMAN, Sultan 
::: ~r misal teşkil e1miyortar hamam Camcı başı han 

lstidatla birlikte hıç bıkını- ================;:=============== 
yan, bir ok\Una aşkı, hi& djn~ ' 1 
yen bir takip fikıi, hiç usannu- ''Yenı· Sabah•n,, 

11 
DOKTOR--

y.a.n bir öğrenme ihtiram, i/ite ' 
sanatta hakiki ve deva:rnlı mu-

1 

1 

• HAFIZ CE varrakıyetın başlıca anımen ilan fiyatları l MAL 
bunlardır . 

onun için, edebiyat.saha.<unda Kr. Lokman Hekim 
muvaffak olmak istiytlll gençler, 8su}lık maktu olarak 750 
y<ı?.ı yazmıya ba..şlaıoadan ünce, Birinci sayfada -.ııtlml 500 
kendilerini, bu pek kıymetli va-
sıflarla zırhlamıya ~.alışrnnlıdır- ~ : ",, = 
lar. 

DördÜDCÖ H u 100 

Dahiliye MUt~hasıtl81 

Dhıuıyolu 

Yaşar Nahl Nayır 

Askerlik işleri 
Beyoğlu Yerli Askerli!< , ubcııin• 

den: 
Aşağıda sınıfı, nitbesl, lıaba ı.:ıııi, 

ismi yazılı Yd. subayhırın aet'lc şu
bemıze müracaatları. 

Top. Tğm. Ahmet Fnik oğlu Gıya
settln ( 44 73 ı)) 

P. Tğm. Muhittin Oilu Ali Guncil 
(47114). 

P A11t[:m. N't~iın oglu Ccl!ıl Soy • 
nı;ın ,38965). 

P. Astğın. Salıiı oglu Nurh;ın Ce
ver (473!?1). 

P.Astğın. Hasan Şukru oı::~ı Sczıi 
(1334R). 

P. Astgm. Ömer ce,·clı t oğlu MUS
t.ııfn Nazmı (14243) 

P. A. tı;m. Abdıllkadir oğlu Huse-
yiıı Hiıki ( 13517/111278) 

P. ı\st~ııı. 8:ıın: o~lu Aziz { l!'i082) 
P . At<tı;m. P.ı;,,ı uglu M ıinır ( 1362ıJl 
P.A tgı. •. Sc:1'ıo O:!IU 1smıııl (40r~S) 
P. Astgın. Rlıştu oğlu ı-·cı ıt . • 1- p.I 

('14228) 

P. Astt:m. Mr..hınet Adil oğlu Mııh· 
mut !j"vl,et (44115). 

P. Aı<lfm. O. nwn otlu ı-·ahıt tıtn 

(31988). 
P. As4iın. Mukhıl oı:'u Ahmet th· 

snn Eı turk (2692.'i }. 
S. 8 MI. Me. l''uat oglu Ömer ;'l<us

ret (323/71). 
'l'lıb. 1'gın. Samj oı?lu Snınl Pı,rl ef 

(3639'>). 
Eez. Astı:nı. Hnsan Raci o lu Ah

met Bürhımcttin (36852)) 

• • • 
Emlnonli Yabancı Askerlik ıube .. 
Ba.ıkanlıOındıın: 

1 - · 337 doı:umlular ve bu doı;Lııll· 
lularl:ı beritber muameleye tfıbi tu· 
tulup kıs.ı hi1.111etliğlne kaı·nr alı11nn 

tam .. hli) etn.ımcliler 1/11/941 turı· 

h111dc Yedek Suhay okulu haz•rlılt 
1: t. ınn scvkcdilC'<:ekll'r,ııtlcn '!.7/10/ 
S·11 snlı ~ünü suııl 9 clu şubt'd~ ı O· 
f'us hüviyeı cüıtl ıılnı ılı• hlrlıktc tııı· 

lu ıırnulnn. 

2 - Keı.a lıu do&umlularln bt:r.ıber 
\·eynhut C\'\'el< r- kısa hiznwtl ~in• 
karar alınmış bılüıııuııı il<' kncld :;u
bcmi1.dc kı yıllı ytiksek ~lılh l Hl " 
mdıl<'r men uı uıe hurılnı 111 da ı~nı 
tnrlhte ,Ubl\)'e nıüracnttUıırı. 

3 - Bu tarihten ~onru gd<'• t"klc
rin beknya s:lyıl l':ıkları llıiıı ohııı\\f• --
~bibi: A. Cemaleddin Sarııç?OI• 
Neşriyat Müdüru· M.ıcıt Çell• 
Basıldığı yer: ( H. Bekir Glir•o> l;ır 11• 

A, Cemaleddin SaraçoO lı.. m;ıtbnuı) 
saat dokuzda il.an edilmişti. mandır. 

Hnlbulı:i, Yusuf, aa.a.t doku?.a Dedikt:.esı sonra, Hcırgelecinin 
geldiği halde bir tUrlü tiyatroya sırtına. vurarak: 
giremem.İBÜ. Paris polisi, Yusu- - Bana bak Ezerçeli.. Gü
fu tiy&trodan içeri SO'k.ma:k için ve:ume kendine .. 1'etik aı k~..L:-

İST ANBUL EMNİYET SANDIGI MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
_,,;.,kiilii.t ~t.....~..t:. Halk gu·· - =au.ı ..........., .. """""~ ni ... Bu senin bildiğin pehli -
reşi eeyı'fbnek mera.kiyle ti- vanla.ra benzemez. Hilneri bol .. 
yatroya. ginneğe çalışıyordu. Ti- Ustalığı galiptir .. dedi. 
yd.i.roda. yer kalmıınıışU. On bin- Cazgır, Hergeleciyi de şöyle 
lercc halk tiyatro oaddelerini ilin etti: 
tutmuştu. Yusuf, bu kalabalık _ Buıw. Elzen;e-li lbnun der
dola.yısiyle içeri girmekte teah- le:r.. Pehlivanoğlu pehlivan -
hura utramıutJ. dır. Ktiqilklüğüne okkasına. bak 

YusUf, tiyatroya. girdiği za- mayın çarpar ad8lllı .. 
pıan saat dokuza çeyrek vardı. R 
Yusufun orgaııiza.törli mösyö üstemin sırtına vurarak: 
Piyer, aabırsıilanıyordu. He- - RUstem, Rüstem! Ustah-
lllCil Yusufa. 80'/W»'Dasmı tavsi- ğma, hüneclerine güvenine. E
ye etmişti. Yusufun vriiği oo- zcrçelhrln okJuı.sızlığı.nı bakıma, 
vap şu oldu: kolla kendini, dedi .. 

- Usta! .Ahdestimi alıp na- Ve peblivıanların sırtına bir 
mazunı lclmam 1.8.zmıı.. tokat vurarak meydana salıver-

Mösyö Piyer, ise: di. Her iki pehlivan da ateş gfüj 
- ADıa.n Yusuf, saat dokuza idiler. lkiai de çevik ve tetik a.

~yrek var. Olamaz .. Seyirciler da.m:ıardı .. Gayet gilzel bir peş
K'iiroşi tam va1rtinde isterler. Ti- rw yapıp ÇU'pındıla.r. Çırpın
yatro direktörü kabul etmez. malanna. herkes hayran olllu. 
Daha sonrn eğer saat tam do- Gtirc§ yerini on binlerce halle 
kuzda. sahneye çıkmazsan seni doldurmuP.ı. Yenişchi:rd!B, Iz
ınağltlp ilin ederler. Ve, bu~u mktan, Mudanya.dan ve civar -
fınıat bilirler. lardan güreşi eeyrebnek i~in 

Yusuf, hiç istifini ı..v- .. _,.,_ binlerce kişi gelmişti. Bursa a
h. Ve soğuk kanlıJ.Jkl;";'~ yağa. ka\lrmıştı. Çünkü Koca 
Je etıı:nişti : R nstemin pehlivanlığı halk il-

- Güreşten kaçan yok. !Ne zerinde mtiessir idi. Herkes 

pal 
, c.-_...__,_,__ •

1 
..__ RUsteme meydan olruya.n pehll

ya lJn, •~UIU•~·Ml.l- geçunez IJO- VanJ. ~ ıçm' • '-"-~1a.1-1- gü-
le gelmiş, ancak polisler beni 6 ... ~....... u;ıuuı.wue 
buraya blı' ~ aoJraNJdiler •. 1'e.9 meydanına akmıştı. 
Ben, twn vaktinde geldim. Fa.- - ( Ar1oa.sı '04r) 
!kat abdeetimi alıp n.amazmn -
tıımadan ~t'jyftı sahneye Yeni eserler 
çkmalm .. Benim, öyie !renk aha 

=~~ ~np~~ Bir kafkas romanı 
llinleır.. Hiç gf.lre(µneden adaıın lııluharrir arkadaşımız Niyazi 
mağını> olur mu? Bu kefere bir Ahmet, Aloksandr Kıazbek'den 
daha benimle ka.rşı1aşmıyaca "Bir Kafkas Romanı,, nı tcr
mı? O vakit ne yapacak.. An:mm., cürne etmiştir. Güzel bir eser 
biç ...ı\-,,..,; k~ da hal'nn ,...__~;---~.r·P ~ş 1 ı e satışa çıkanlan roman, 
~l21.ıu.ıni .bu suretle gn:Hp :ilB.n ~ Niyazi Abmedin temiz iınlitblle 
~ış .. V8l'Blll etain.. .. Benim Güroüooden tercüme edibnişHr. 
böyle dalAverelere, fretık cam- Kafkas fi.lemini, Kafkas edebi· 
bazlıklaroıa. akJmı enııez. llin yatını ilk defa bize taruttırmıya 
edin, seyircilere.. keyfiyeti bildi- çalışan bu eseri bütün okuyucu-
·nn, on beş daldlı:a &ann1. o1sun larmma tavsiye ederiz. Satış 

. v akıt ki viclir • 

( lkametgahlannı değiştirmiş olan borçlulara) 
A~ğıda isimleri yaı.dı borçlular gösterdikleri ikametgAhlannı tcrketmlş ve ymisl de me-çhtsl bulunmuş olduiundan haklonndn başlnnacnk takibe da· ilfın yolile teblicnt. 

Hesap Doeya Borçlandıöı aldıOı Takibe batlamak l9bu H. tıırıtıl1 

Borçlunun adı Gösterdl61 lkametgih No. No. tarih borç Teminatın clnıl için yapılan H. Ta. ne göre bo~ 
miktar 

Bn. thsan Ulu1$3Y (M. Ali kızı) Cağaloğlu Şeref soknk No. 8 973()4 40/1240 7/ 2/939 10 Bir roza bile;r:ik (orta taşı yok) bir 2/IO/S40 11 51 
altın ~ant. 

Makbule Esin, (Hnmit kıu) Aksaray Nalınr1 soknk No. 3/2 91734 1285 9 /3/938 09 Bir roz:ı bilezik ile iki altın yüzük. 

Münir~ Ertuğrul (CelAlcttin kıu) Taksim TopÇUlnr <'nd. Saltık 24/ 4/939 
> 09 2ı 

48()4 1311 15 Bir adet (B) tertibi Ergıınl tahvili 10/12/940 
apartmanı No. l 

15 93 

Fatma Tugay (Ali kızı) Cihangir Tufekı;i Salım solrak 18824 1388 25/ 5/939 17 Bir pırlantalı blleıtik (iki taııı 19 
No. 2 Orh:m apartnuını. 

> 46 
yok) . 

Halime Şuar (Rıza kw) Dlvanyolu Türbe Jtarşıın No. Hl 87954 41/18 6 /7/937 18 Bir altın saat ile köstek. lt!j/ :ı?H.l 

Behice Sayder (Redif kızı) Ş~li K?ÇUkbnhçe sokak Meşru1ıyd ı002eı 119 1 /9/939 
14 25 

08 Bir altın s-aat ile blr altın hurda so /5/941 08 35 
apartmanı No. 3 bilezik (ecltiz gram) 

Tevtık Niı;arl (Mustafa oılu) Nlrantaşı Gillbahc:e 8(1kak No. 10 89072 107 13 /9/937 90 Dokuz bin iki yür ıranı gümüş, > ıs 74 
Ziya Bey apartmanı. 

Saniye fı:ıs (Ali kızı) Uılell Aksaray c11d. No. 813 95487 140 14/10/938 20 Bir altın saat. 
ü sklidar Şemsipaşn ôkden r.okak 

> 20 50 

Sami Selr;uktt (M. Ali ~lu) 100285 121 4 /9/939 40 Bir roza gerdanlık (dört p:ırçn b} 
No. 6 

> 44 411 
çift roza küpe, 

Abdülhalim .Beygu (Ali o.i:lu) Osküdar imrahor Kaptanpafa 
çıkmazı No. 11 

101766 235 20/12/930 60 Seksen gram inci, 11 l'l/941 17 48 

Hak.at Saloz (lbrahl111 kızı) ) . Bnklrköy Muhasebecı wkak No. 6 101082 194 3/11/939 t7 Bir rozn y(lzük. 

Melek (Osman kw) Kasımpaşn YQhya Jı:Ahy;ı Pirinççi 84H5 

, • 18 
21! 4/12/836 06 ~tı yilz ıram ıömi\f, 

sokak No. 16 

, 4 37 

Melek Volga (Hasnn kw) Kı:ıdlrgn bhnkpaşa mah. Kadir&.'\ 
yokuşu No. 59 

1&1891 243 30/12/939 50 Bh l"OZ8 tektaş yil.za. , n W1 

Melek Volga (Hasım kızı) Knd fr~a tshnltpnş.ı nıııtı. Kadirga 
yokuşu sokak No.59 

101800 242 30/12/113U 60 Biı' çift roza köpe. > 62 15 

Melek Volga (Hasan ku.ı) Kndirga lshakpaşa mab. Kı.di.Jıa 
yokuşu sokak No.59 

1018.92 2·H , 25 Bir roza ve bir pırlruıtalı J'{izük. ~ 2.3 40 

Enver Onur (Salim oilu) Bakırkoy Zeytinlik ma . E'krt.'111 60M 20I 25/10/939 Jf) Bir ad.t Sivas - Enurum tebvlij 
Bey soltak No. 6 

> ıe aa 
3 üncü seıi. 

Sabahat P..ılaska (İbrahlm ku:ı Fatih HaCızpaşa t'OO. Mu.-:takim 
ude sokak No. 37 

95286 13'1 7/10/938 08 U~ adet nazarlık aUıaı. JO /15/941 8 19 

lkbal (Ahmet kızı) Fatih Kıztaşı mah. AŞJld:ır lıvası ?2SQ7 174 17/11/934 20 İki roza iğne, bir alWı saat. l8 /7/Hl 
ıokak No. 3 

10 71 

Firdevs Koral (Halil k11.ı) ) Şişli O manbey A:fıtAb ooknıt No. 3 142!6 ~H D/U/936 85 Bir çift pırlantıılı köpe, bir altın f u 18 
kol sruı.U. 

Cemal BÜran (Kasım oglu) l':mgaltı Dersehane ~ 5 No. lu !0646 219 23/12/937 11 Bir roza yüzük bir aıtııı bllezUt , 10 •o 
Kom·a apartman. 

Tevfü: Temel (Mustafa oğlu) Erenkoy Tunuslu tarl:ı ııokak 9&497 142 15/10/938 30 Bir roza iğne BO /5/9U 29 09 
No. 41 

Yukarıda sırnslle isimleri ve ııair tatsilatı yazılı bulama. her borçlu v.~d sinde öoı-cunu vermediğinden doı'''" takibe ba.,lanmak ·ç1 ı h . . 

rl!·ı b ll i'i ld .Tn "k•· k dil -..ı ·ı _ _._ "~-· mi ' H ><v• ,. l n yapı on esap tarihinde bôrcun .. ıı.. "'-•-on 
ve ouı.a ı c n g o uı;.ı mı ·.:ır en epne nı sır-.... g..,,""':ıl ştir. <!l' bor.cJu yazılı borcunu ıterıncdiğlnrten dolayı 3202 N ı k clbln --. A ___ , 

mnk üzere tanzım olunan ihbnmnme borcJunun mukavelenamede g&tcrmiş oldufÜ . fkametg{ıha .göndcrilmls ise de işbu 'kam ıs°ahı ~~u ce _hakkında sandıkça takibe b:ıslan• 
nerede olduL'U da öğrenilcmcdib1nden ihbarname kendisine tcbllf edilememiştir, BÜ'scbeple ilAııen tebligata lüzum gÖru:m. ~ y laı da slml rın1a§tlnuş ve yapılan tahkikata ra!mer• 
itibaren bir ay içinde borcunu M .. mcsı 1Azımdır. Akai tnkdlrde verdiğirehln mezkt\r kanun hükmüne tevfiknn satılmak~ ' u ~ I df!ti yaı;ıli her bOrçlunun işbu Iltın lorlhinderı 

• cakhr. Bo husus isimleri yazılı borçlular tarafından bilinmek ve tı- birine asn ....,.... ihbarname tebliı:. maknmw k 1 ulzerke !nn ... ~cal oğı:udan d*uya hakkmdn takip '.ıt.ııla-_,.. ıo :ı a m oma uzere llML1 o unur. (9174) 


