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lap yanın 
aldığı 

~aziyet 
~eıti Ba~ldl, Japonga
~ renıbe,- içine almması 
._ tketın; önlemek liirrı
t:~rlan bahsetmiştir. Bu 
4ı 1 

erleme tabiri kulaklarda 
tJ ele hoş bir tesir hasıl 
~1 lrıe~. Avrupa harbinin 
ç/<! ltırihini hatırlayanlar, 
11 ~ber irine alınma bahane
P ~fi nasıl isfinılil edildiğini 

IJİi:.<JI takdir ederler. 
..... ...___ 

JIUsayin Cahid l' ALÇIN 
...........___""'====-=-==~~=--:.:= 

-AL/'1AN KUWETLEl?J 
~ Hl/S HUOAFA HATTll 

r-----Şark cephesinde-,_.--, 

! ar a n ası 
So\'J·ct Rusyuda muharebeler cl<lot!e devam ediyor. ..... AJ

nıan mi.skısl da.ha ziT.de ild nolctı>..Ja ~ e1nüştirı 1 -
Hoslı.o'' ii7.erinde, 2 - fuıup bölg<Mıde. 

İkinci hıskı, daha ~ elıeunnJseW görillmeh-tedir. 
Omnpta Alma,n ~' Rostof fstilmmetinde l'UJi• tııki

§aflar göstmmemla aeğildir. ı~ ondmya. göre, Haflmshnn ka
pısı s."yıla.n Rostof ciddi bir t:chd.it altındadır. lngiJt.crede, ar
tık Kafkaslann m'ldafaasmda n bnhscdihneğe ba.jla.n.nuşbr. 

f Bir müdafaa zanırei.iJ lelmrşılaşırsa İngiltere de Ru -
ya ne birlikte nıukavcmetc girişecektir. İtalyan radyolannın \ 
Kafkas müda.fa:ısı nıesel~inde lngilt.ere ile Rusya nrosma 
nifak soJ..mı~ ıı ~ştıl<lıın sö~ leııiyor. Roma, bu taltclircle en 
çok Rusların 7.ar&r görooeklorhıi yaymakta, eğer İngiltere 
Kı:ı.flmsyayn girerse doğruda.o doğruya petrollere el koyac:ı,. 
Jım idtHa etmektedir . 

Moskova önlerinde Abna.n taarnızlanmn dunluğuım ve 
yav.n.51adığma dalr bir haber yokttır: . Billuıssa şimalde Kn.
lininden ~.ok kuvvetti .Ahnan ta.tık bırlil<lerl §iddeW tnarnız.. 

J apanyada birdenbire bir So\"-"etler, bu taarnıiJaJ, karşılamıyn ~~lar, Almaıı-
kabino değişikliği vukua Ia.m taf!5r zayiat verdinnişJordir. l\loskova bu t.aarrnz kolu-

hır yapnmktadırlar. 1 
~ geldi. Ortada bunu ıcab mm tehdidi altındadır. 
t;ı eeek hiçbir dahili sebep yok- 1 

b:... Sadece Rusların Avrupa •••••• .. ••--.•••••••••••••••il'W-~••nmilRI•••• ~ cephesindeki vaziyetleri 
~ Sarsılmış ve SovyeUer Bir
ltr Ilı !lnahvcdccek son hücumun 
~~ı için emir verilmiş obnası 
~Ütn !Seai vardı. Jnponynda hü
~ , et değişikliğinin bu h~ ! 
~ası ile bir araya gelm~ı a-1 
bul 'lltuha.kkak bir münasebet 
~ .tınduğu kanaatini \•ermeme
b~fın haricinde idi. Japon 
~inin teşekkül tarzı da 

Bayramınız kutlu olsun a 

o VEN 
ı--_J 

. 
• =:. 

kana.ati takviyeye himıet 
~Stir. B.-ı?-vekalete meşhur 
~teneral geldi. Bu general 
>ı.... biye ve Dahiliye Nezaretle
~ de ncfwnde cemetmiş ibulu
~<>r .• Japonyanın art.ık mukad-

Bugün Şeker Bayramıdır. Dünyanın kan ve ateşle boğulduğu bir devreds 
Milletimiz üçüncü Şeker Bayramını huzur ve sükün içinde idrak ediyor. 
Bayram münasebetile diğer refikleri gibi, perşembe ve cuma günleri 
çıkmıyacak olan "YENi SABAH,, Cumartesi gOnO sabahı neşir vazife
sine tekrar başlıyacağını bildirirken sayın okuyucularının bayramını 
'ebrik eder, bayramı sıhhat ve neş'e içinde gecirmelerini candan diler. 
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1 HARP V AZİYETi ..... : _. 

a .. L tını tronamen emperyalist 
~~ nüfuzlara terkettit:,ıinc u k kt <lıaan aşikir bir dclll olamnz- ,, , - Sovyetler , za şa f a li Almanlar , 

' bildiriyor: · ' • f bildiriyor: 

~~:=~·~~~;~ Almanlar Snıolensk son vazı~et Ballıkta Rusların son 
~taki mUtaleaya göre, ge· 

~ ~zd~~;uk!Jk~~ n:ı~!~~ Moskova isti karne- J~ponya ve Ame.. Oagol adası 
~r. O muhıUore söz ı,-re<;i· • 1 1 rıka k a r Ş 1 } 1 k 1 1 

~~!r.Y~!~:l~~e71~~!: ınfeJ ılerlıyorlar eminata İnanmak ahndı 
d- eri muhitlerini taşkınlıklnr- 1·stemı·yorlar 
~ika.ye etmek ve onla~~ Ü· 

~ geJı:~~~nb~a~~~ı~~: Stalin de kararga.. ~ 
~~a General Tojo gibi bir as- hile Moskova- Japnn talepleri kabul edilmezse 
dı~n ıbuJunınasına ihtiyaç var- dan ayrıldı Japonya derlıal ha
. ıfaatteoostif bütün dünya va-
:etı ve yeni kabir nin aldığı --»o«-- rellete geçecekmiş! 
h ~r bu tefsir t.armun biraz zo- .kafkasya teh'ikeye girerse Ankarn, <Radyo gau"tcsi> -
...,aki olduğu zannını veriyor. Baş Tokyodan alınan haberlere gö-
t~U kabine azasına hitaben lflgİllZler de ffiÜdaf 38 harbİR8 re, yeni Japon kabinesi topla.n-

Jıı~ttig·n· ilk gun·· lük emrinde 
ı'Şf 'ra edeCSkl mış, beynelmilel vaziyeti mUza.-~ı:onyanın çember içine alın- 1 K er kere etmiştir. Hükumetin vazi • 

;;,~ hareketini önlemek lüzu - '-'Ct etrafında ne kadar verdig·ı 
;·~a ba:hsetm· ı· B ç Moskova, (a.a.) - Tebliğ: J 

~ ı an rş ır. u en;- Butün cephe boyunca çarpış- bilinmiyor. 
<l r <:nme tabiri kulaklarda hıç Japon matbuatı ateş püSktlr-

C' hoş ıbir tesir basıl edemez. analar aevam etmiştir . .Mojaisk k -.l: J 1..--ı 
.\\rrııpa h"""inln kısa tarihini ve Tn.gnnrok istikametlerindeki me tl:ıuır. aponyayı ÇeIDU\."'l 

0 • 
~ ...... u me hareketine karşı koymak yo
ı..oln.yca hatırlayabilenler çem- ı:;avaşlıu· pek ş.ı<ld tli olmuş ur. lundaki cereyan git.tikçe umu -
"(..-'t" ı·çı· al ı...-'-anesın· ın· na Alma.nlar, tanklarla Moskova ne ınma ucu - mileşmektedir. 
IUl İstimal edildiğini pek güzel garbında büyük taarruzlarda Amerikan _ Japon milzakere-
takdir ederler . Binaenaleyh, bulwmt%1.ur. 23 Alman tayya- leri devam ediyor. Japonyaıun, 
~~ Japon Başvekilinin Japon- resi tahrip edilmiştir. 7 tayyare müzakeresi esnasında Rusyaya 
~a etrafında bir çember ıkurul- zayi edilmiştir. Kalininde de besti · · tem 
"".-kta oldug·... tehlıkcsın· ı' ı·ıen· karşı hareket ser sı ıs e-
··1<1 ".. şiddetli muharebeler olmakta - · ht 1 ··ruı .. 
6.Ürere1" bıı "cmben· paT"alamak 61 mu eme go uyor. 
l .. ... " dır. Orelde Sovyetler Alman Japonyayı en çok meşgul eden 
~'Ilı bazı tedbirler e.lınnğa kı- ta::ı.ITUzlarını piiskürtmüşlerdir. meselelerden biri de Çin mese
~ etmesine intiuır edilmek Kıtalarımız Moskova ccphcsin· lesidir. Çinliler Amerlkadan al· 

bildir. Çemberi parçalamak de "K,, şehri istikametinde ta- dıkları yeni tayyarelerin Japoıı-
1.edbirleri ise bir hücum ve taar- ruTU?.a ge<;mişlerdir. Mojaisk lan hayli hırpalamışlardır. 
:t~?.cian başka birşey olamaz. Ya'- cephesinde Almanlar muaz - Şimdi Japonya, Çin meselesini 111 

Japonya bir harp çıknımnk zam fedakarlıklar bahasına bir müzakere mevzuları dışında bı-
ltiycıtini gösteriyor demektir. ~kilometre ilerlcmi.'.}lerdir. rakmaya çalışmaktadır.Amerika 
~ \"eni Japon Başv0kili bu ,Jro. .Almanlar Ucrli.ror Jı>on teminatına innnamıyaca -
\l<lr l: da .kalmıyor. Japonynnm 
hayatla ölüm yollnrmdnn birini Moskova 21 (a.a.) - Radyo: ğını ileri sürmekte ise de, ayni 
leı-cih movkiinde ve mecburiye- (Sonu eayfa 3 ıUtun 3 de) (Sonu uyfa 8 ıUtun 5 de) 

linde bulunduğunu da ilave edi
~or ve her şeyi fednS'n hazırla· 
~lınasıru istiyor. Bir başvekilin 
ltnda.n daha fazla harp nrar 

tarzda bir la.kırdı söylemesine 
1lltkun var mıdır? 

Yeni Japon na.zırı da ayni a· 
fenge göre sesini çıkarıyor. A
~Iusuı, Japon luuiciye siyaseti

il.in hedefi dUnya sulhunu tekrar 
!~ c?nektc..-ı ibaret olduğu 
...... 7.Ul(la hic bir mfına ifade ~ 
ll'ıeyen ve hlç kimseyi tatmin ey-
1eıneyen bir mukaddimeden son
!':ı..!llcımleketi tehdit edecek her 
~kcye karşı müdafaaya az.. 
~etımiş bulwıdukları tc.miruıbnı 
""riyor. Japon imparatorluğu -
liUn yükook hcdefmo ulaş:m.ağa 
~~n:kta olduklanw da ilave
~ geri !kalınıyor. 
~apon Ha.ridye NS-2.uının söz
tı:ı içinde, sulh tnrnitnrlığının, 

t'tınlekcti tehdit edecek tchli -
keye ltnrşı beslenen müdafaa 
~ hiç i:\r kuvvet ifade et
li~Yen sözler oldui;'ll a.şik.fı.rdır. 

1 ~ bir kabine yoktur iki menr 
~eti tehdit oden tehlikeye ika.r
eı lll'ı.Uda.faadan geıi kaisın. Bu 
~a knlıp lakırdı kalabalığı 
rı1 dikkati cclbctmeğe layık n tralar Japon imparatorlllt,ôıı
içiU?. Yüksek hedefine ulaşmak 
~ gn) r~t arr edilmekte obn.a-

tcm.:.n c , kı... ımdır. 1~ 

bu sözlerin malum ve müşahhas j 
bir tm!ı.nası vardır ve lbu manayı 
hcrke;in anlnması kabildir. 

Japon imparatorluğunun yük
sok hedefi Uzaıkşark hakimiye
tidir. Bu Uzakşarkın hudutları 
nerede ba.şl.ayıp nerede bittiği 
kat'i surette muayyen değildir. 
Onun için Japon hırsıcfilı.ının 
Asyanın uzn.k iköşesinde kendi
sine hudutsuz bir imparatorluk 
sahası çizdiği şüphesizdir. ye
ni kabine bu emeli fi'le çıkar
mak azmiyle~ başına gelmiştir. 
Eğer •bütün Uzakşark alfı.ka
darlann muvafakatiyle Japon-
yarun hfıkinıiyeti altına ter.ke
dilecek olursa. Japonyanm harbe 
kıyam etmiyeccği şüphesizdir. 
Karşısında ibir mukaveancl bul
mayınca kiminle harp edecek
tir? Fakat böyie bir ihtimali ta
savvur bile kabil olmıyacağı. için 
Japonya harbe atılınada.n ve bu 
harpte galip gelmeden Uzak. 
şarka hakim kesilam.i.yeceğini 
ekfı.la biliyor ve bundan dolayı
dır ki Başvekil ölüm, yahut 
hayat yollanndan birini tercih 
mevk.iindc bulundukla.nna işaret 
ediyor. Görülüyor ki yeni baş
vekil General Tojo vaziyetine
hemmiyetini ve vaha.metini pek 
fi.lft idrik etmiştir. Girişeceği 
h:ırpte mağlfibiyet Japonya.ya 

10 gün süren mu· 
harebede 3000 l 
Rus esir edildi 

ı V aşngto~ 21 ( a.a.) - Ame
rika Hariciye Nazırı M. Hull, a· 
yan hariciye encüme.ş:ıinde Şi
mali Amerika ticaret gemileri
nin siW:ılaııdırilması hakkındaki 
kaydın aynen bbulünU istemiş, 
gemilerin harp mıntakalanna 
gitmelcr(n.i meneden ma.ddenhı 
tadil veya ilgaSl laznn geldiğini 
söylemiştir • 

Sovyet ordusu ne yapacak? 
----------------·---------------

Moskov a garbındaki deprenmelerin Ruslar 

1 
M 
1 
z 

için zararlı olabileceğini yakın hadiseler 
göstermiştir. Onun için kendilerinden metin 

bir müdafaa beklenebilir 

Bu çocuk erkek tıarafmdan 
aldığı kanşık benlikle ana ta.re.
fmdan aldığı hesapçı benlik a
rasında büyüyor. Parisin bin 
bir çeşit ecnebiler kaynağı olan 
Şanzelizesi salonlarında yaşı
yor. 

Eserin konusu uzun. Sadece 
memleketinin bir pa.rça.cınu an- Bu adıam ne -o zaman geçen-
latıyor. Fakat özü mühim. Öziı Majino istihkamlarının tabslı>a.t 
<lilşündürücü : gilriiltülerile uğra.~yor, ne de 

Dede İngiliz, haminne Fran· modern mUdafıuı. harbi m~ 
lerile. 

sız. 

Pariste bir oğulları doğuyor. Kükürt, manğanez, a.ksiy4ı, 
B.u çocuk bir yahudi kızı ile ovle kambiyo peşindedir. 
nıyor. Tirycstede bir haska.n Yu .. 

Şimdi baba Fransız melezi '/ nanlı in?.la tan.ışıyor. Sevişiy.:>1·. 
anno İtalyan yahudlsidir. Evleniyor. 

Onların da bir erkek çocuk- Kızbırile oğul1annı.n khnlerle 
lan oluyor. evlendikleri maılQm değil. Ama 

hayatın gidişinden ne olacalrla
n belli. 

Şimdi durumu ç.izelim : 
Dede İngiliz. Haminne J.'rau

su:. Oğul Fransız. Anne yahu
di. Ton.uı frenk b&.yaw Y ınııan-
lı ... 

F.serin e.kışmdn.n fiUll}n.n aı -
lıyoruz ıki bu ıaile durumu tek' 
değildir, cemiyetin içine ko~ 
'kunç bir salgıniyie ya.yılmış -
tır. 

(Fronsa.yı kemiren kurt) lır 
n Mca.k bugün ara.ştırmafa 
knlkışa.n bilginlere tavsiye &o) 
dcıiDı, bozguncu edebiyat ~ 
dundan sonra ~ (bo7.guncu , 
aile kurumu) kurdunu daı ı::.; 
p. geç.irein.ler. 1 

iMilletlerin bu kıssadan ala -f 
ca.kları hisse çok açıktır : Boz.o 
ğunou edebiyatı sustunniywı' 
bozuk aileli bir cemiyetin bah. 
tı, daima karadır. Böyle bir ce
miyeti xıe bin ~. ne bhı 
bir tanrı kurta.ramaz. 

Bilmem f'ıkrimi anla.ta.bildim 
mi? 



hiyanet 

~nz:ın: A. Simone -49-
) Blllcrin A vusturyaya Clrlşl.nden 
f.tımı iki gQn evvel, eamnıe Chau-

:mıps çekilip gıttl. l\'lcclı ten mut
:dt vo vtısı s:ıl!ıhlycUcr istemiş 

lli:akero esnasında. birdenbire sa
lond:m çıktı. Kıı edckl ıırkadaşla
ı:md:ın bnzıl,arı o kadar hayrette kal
:'DıSJ,ardı ki b ını anlıya-

' ıyorbrdı. Kcndislle beraber hare
ket etmeleri iç!n onlar bir ıprette 
tnılımabillrdl. IDilcrln iktidar mcv
:tllnc 'clmeıdnden sonra i1dnci d!.?fa 

Chmrtanps. rqe mür:ıcruıt 

• .Ulmc:s!nl bcltlcncden. b;tifa mni.,"1i. 
Jıroıskfil ~~halkın 

zl:ırına yilld ;ıyordu. 
M. 12 sinde, Hltlcr A wrt.urya-

ei i :z.am n, Frmısa yine 
nıı.ıo.ınll:~a bu yordu. 

LCon Blw Ch utemps'ln zor ml-
•nı yfiklendi Kabl.ne teskil edebil 

arı d rt sfirdu. Fıkrı enli ba 
aıilll k bin t kil ederek omüniSt
lertı:ı liden Maurıcc hor en Sa: 
cenah ciımhurıyetçiler iC!i t.ou;s 

Mann'e vartncay kad:ır muht lıf 
tl:trı bir raya toplamaktı. Faka\ 

projezini t ke mecbbur oldu. Cunkü 
cen h m 1 birlij!i yapmaktan 1 

luıt'lyen imtina ttlcr. H tl m A
YU$turyn &clıri Lıinz '<ı muzafferımo 

&1rdl!i ıun. Bl ım i cenaba men
IUP mebuslard bit' grupa hitap e-

komünisUcrle bırlıkte hilkumc 
te l&ürik etm l ricasında bulun
du; dedi kJ: 

- Harp çık:tıi: 
liri deh 
lhılz. H~ halde !lo: m nlst~ b bu
euk milyon 't.çi. koylU v m i 
erbabını temsıl ede bir kili.lcdır. 
T U!ıat lni hular dır ak i e-

uıın:ın onbra muhtaç olnc::ıksı
atz. C. G. T. nln yardımımı ib'tlyaç 
~ocağınız r.lbı onların da yardımı
• lUı.um hl deccl<sinız.h 

Korktufunuz vclir' :Hn:rid siy et 
nde a!ır bas:ıcnkl nndan m1 

koriruyorsunuz? O h:ılde unutmayı
mz kı hl.Udhnetin ~fi ıfat le ben ts
JNlll1'12 meselcdndc t1il'!l serbesti mı 
lnUhatazn f! <tir Artınızda b zı

mı FTallSlZ kabl cs1nde komfimst -
mevcudiycti han fena r 

,.aptıcaktır diyorlar. Bu h talı v~ 

..,'"~ır b!r delll v mu'h:lkemedı.r. 
CUnkil Frruwı hlc bır ecnebi devle -
tlD hakkını amnz > 

Bir saa\ evv Ldouard Dala-
' Radikal Sosyalıstl rın parJS.. 

entodakı bir httbtne !'ts,p <!deorclc 
~: cUmwnt s ferberlik günün 

komünisUeri ord y mı gondet"e
ıntz, yoksa tab~ d knrargfthlım

mı?> 

milsUşır, uzun boylu esmer, zarı! 

Gı.tY La Chrunbre hava ııınxın 1dl. Yi
rıe D:dadier'nin ndamlan.ndan 'bir 
ın.ilymı.er, .Reymond Patenotrc milll 
iktizat zıez;:retlni nlmıstL ıım %lraat 

;mrmdan, kilçO.k Hcnrt Quc ille 
~e bac:?t 'ormuyonız.. Flnn 
elin, yeni kab"ne hakknıCW, dışanyn 
bıra lın olma nd n mutcH~ t fn
fuılinı nnl tncnk su ttc. ..E!:k hır 

aile albümune benziyor> dedi. 

Du ti~ D dier kabin ndc 
TC Ane yeni sıma Paul ~ynaud idi. 
Adli e ruızm olmak hnsebıle Daitı
dı 'ye hale! abruık um dınd jdl. 
Har lc4h mesai nıwrt Luıiovlc Os
car Fro rd ayni miras it.Uyası 

pe ı•ld ıdı. Bir fıhrist h rızasına mn
lık Gcorg :Mandcl ;rııtistcmleknt 

retioi drrulıte ctmlşU. 

Bu kabineye Sol cenah btlyfik bır 
fUphe Ue bakıyor Sn! cenah da key
fiyet şimdiden hissederek nlkı$1.ıyor
du Dort sene eo;vel, Grfogoln: D~u
dıer've -tkan içınde yuğrulmu§ bir 
!en hk yapması suretiı e snhip a -
dam> demişti. L• Jour da onu cru
!nmu tmal,!a, tekrar tekrar satmag.:ı 

haz .. m :nhu bir fi adam> dıyc 

u. eunisil Şbndı her lki gnzcıc 
ın emniyeti iı;in o k dnr 

ler y pm~ olan samlmt 
mılll mı d:ıfaıı n:ıı.ırn nı tebrllr l•ı 
karş 1 dıl: r. 

S cenah bu kablnenhl ~ 1 
kerıdisine milracn:ıila mU:zaherct lsti-ı 

eğıru ve bu sutttle esiri hnlinc 
ece takdir <.-d yorc! . .eb n 

meclisinde ekst>rlyeün de,rıc;mesi vu-

kı.t> bulmakta idi. Rodıknllcr ~·n 
do ru t e tekrar temayuı cos-

hıç kimse hi.lktıınf'+ten mcm -
d ld" onun için herkes lehinde 

rey venyordu.> 

Tecziye edileceklerini anhyan suçtular. maliyet 
fiyatlarının yOksekliğinden dem vuruyorlar 

Baymm dolayısiyle şehrimiz- mal edilince evrak ndliyeye ve
deki OOzı ş ~er ve şekerleme- ıilecektir. Şekerciler, maliyet 
cilerin ihtikdra saptıklan go- fiyatlarının yükseklii;rinden 'bah
rülmüşt.iir. Fiyat uraka.bo setti:klerinden Wıkikatn bu ci
oiirosu memurlrnı, dUn §ehirde tten de devam olumna.ktadır. 
ya,pt.Jkları taramada ~:'3Zl §&-1 Şeker tahkikatında şehrin taı
ıkercileri suç üstün.de ya1rn.lnrnış nmmış bir şe!rnrcisinlıı fiya.tlan 
lardır. Bunlmıı. rut ta.hkumt ik- esas tutulmaktadır. 

Haytt pamüılığı lkarşlSmda 

llıcmur, müstahdem ve işçi gibi 
geliri az veya nınhdut ola.nlarm 
konınmssı için hüldimetimizin 
yaptırmış ~~ tetkik ve tah
kikat :neticesiaile tanzi'm edil
miş olan .rapor üzerine verilooek 
olan kararın mahiyeti dnümüz-

~ y içinde nn1nşıl bilecek • ç yaş a a ı e Gas da 
H i.i1-funet d hıli işler h ~ · • k . o 

da Parti grupunda onum· ('A b r y3 vruca . o an şo o 
ki topln.ntısında w.ah t v~ -o--
ıken bu hususa. da temas edecek 1 
ve v~ kanaat ve vereceği a yon alhnda Dünr~ü sorgudan 
karar eu·afındn grup aza.ıa.n s .. rük enerek öldü sonra tevkif edi di 
nı tenvir edecektir. 

Bundan başka o2'rendı - mi
ze göre Münakalat \"P}.alet.i 
hayat pahalılığı karşısında az 
ücret almakta olan Devlet De
nizyolla.rı gemi mürettebabnın 

terfihlerini ır.arurl göı erek 2000e 
yakın olnn bu işçi zlimresinin 
ücretlerini ayda 5 liradan 15 
lira.ya kadar y:ı.pmrı.ğa ka 
rar vermiştir. 

izcilerimiz bu akşam 
Ankaraya gidiyorlar 
29 Teşrinievvel Cümhwiyet 

Bayramı münasebetiyle Anka
rada yapılacak olan ··yfiık res 
migcçidc iştirak etm k Uzere !s 
t.ı.nbul meh-teplennden seçilmiş 
olan 384 IWJilik izci kafilesi Böl

&ı.n'at Okulu MUdii.ril Yusuf 
Etima.nın ıdarcsinde bu a.kşa.m 
Ankaraya hareket edecektir. 

!)dinde kalını~ gibiyiz. Knra hudut
larımızda. denizde ve müstemlekeleri 
mizde h p miıdtıfaa vazJyctindeylz> 
diye homurd ndı. 

[QphC'm umum1yctler ı::ioe dalmış 

olan kabine beyannamesi bu fc~I vn
zlyeti teslim eder t rzdıı. müşahhas 

blr nl ne arzetmedl. Beyıınnameyi 
nakruıı.t gibı tek r edıyordu: 

(Arkası var) 

Ze. ' adında bir şoför ida· 
resindeki 3937 nnmaro.lı kamyon 
ile dun Aıksnraydıın geçerken. 
Çakırağa mahallesinde oturan 3 
ya.'jlllda. Gülay adında bir lıız 
çocuğuna çarpmıştn-. 

Gülay kamyon altında bir 
hayli sürüklenmiş ve haınen öl
müştür. Şoför Zeynel kazayı 
mütca..kip çocuğun ccoodini rk3m 
yona alıp kaçırmak i.stemiEse de 
yakalanmışş, adliyeye verilmi.t
tir. * .Rizeli RccE<P aduıdn bi
risi, dün Galat.ada Nocatı'bey 
caddesinden geçt>rken, 140 nu
maralı apartınuı.nm dmnından 
başına. bir taş -diişmUş, ağır su
rette yaralanarak Beyoğlu ha&
ta.hanesine kaldınhn.ıştır. * Hadloo, Ayşe, ve Sahne .. 
d•nd.a Uç Akedın, dünkü arife O.. 
labalığından istifade edeTP..k 
Mahmutpıışada Ahmedin clrun
dura mağazasından iki çift a
yakkabı çahmşla.r, açarken 
yn:k.a.lamruşla.rdır. Hırsız kadın
lar adliyeye teslim edilmişler -
dir. 

Evvelld a.kşnm üzeri Ortaköy 
sırtlarında Arslan Almıet adın
da bir otelcinin 3 bin liraınnı 
gasbeden 4 suçludan bir tanesi 
oaln İu.et Aydın adındaki şo
för dün yakalruımış ve adliyeye 
teslim edilerek ikinci sulh ceza 
mah!kemesinde yapılan sorgu -
silim müteakip tevkif olun -
mw tur. 

İzzet Aydın, kendisinin bir 
§eyden haberi olmadığını, şoför 
Haydar ile diğer iki arkada.sının 
Arsln.n Ahmetle beraber müş -
teri gibi otomobiline bindik-
1 ı ıru ve Arsla:n Ahmcduı lor
da.ki kulübede .kaldığuu söyle
miştir. Haydar ve iki arlradaşı 
Pidetle aranmakta.dır. 

işten el çektirildiler 
Şişli, Sn.matya ve Şeb.remini 

nüfus :nıemurlnnnın kayıtlarda 
tahrifat yaparak gaıç birini, 
yn.Şlı gösterdikleri yapıla.n tah
kikat neticesinde sabit olduğun
dan kendilerine işten el çektiri
lerek vilayet idare heyetine ve
rilmiqlerdir. 

Oradan müddeiumumiliğe 
tevdi olunacaklardır . 

r
Sada ai Fıtır 

En iyi 
K, 

iyi 
K. 

Son 
K. 

Bujjd•Y: 27 24 20 
Arpa : 40 88 87 

, 

U2 salt cenah mebu8Und n ancıık =-========================= 
)ııe:ı tanesi Blum'uıı teklifine milza-1 HARP VA zı· YE T' f 

* EyUpte fırıncılık yapan Ar
kiro ile Fenerde fınncılık ya -
pan Hasan, Ofis tarafından ek
mek ynpmalan için verilen un
ları satnı:ı:...<dar, yakalruıarnk 
dün Asliye İkinci e7.a Mahk&
mesinee 100 er lira para ceza
sına. 10 ar gün ıhapse ve 20 eer 
gUn de fınnlaıırun kapatılması 
na mahkOm edilmişlerdir. 

OzDm : 214 170 117 
Frtrn ve v.ekJt itasiy}e ımilkclle! 

olan muhterem ahı...Umlı.e, mllle
tlm.l.zin en hnyaU ihtiyaçlarını 

~ıbyan ve elde cttill teberru
.ti kendisf.ylc Kwl y ve Cocuit 
Eı;irgemc Kurumla.n arasında 

paybşan Türk Hava .Kurumuna 
her veçh11e yardımda bulumruı

lan lüzumu ehemmi;retle armlu-

ı.ez.eı g"ö terdi Ntt"')'orn 1 cıt 7e e 1. Bundnn 00.~ SulWı!ramır -
mında kumaş tacirlerinden :tb
sa.n Mutlu da Tarsus bezi il7.&
niıae fh.tik.Ur yapmış, ayni mah
keme tarnfmdan 50 lira para 
cezasına., ibir hn.fta hapse ve 15 
gün de d Ukkii.nının kapatılmam. 
na mahk.fan edil:niştir. 

ildihil Emile Burenm L 'Ordre ~a-
..m:shıdc mü.stehı..:yane ynzdı ı gıbi: 

«Kahrolsun !Barthonl Kahrolsun 
ru;~ı Y ş::ısm 1dcolo {k ehli 

, bu yüzden ölecek o1sak bile!> 
tklncı Blum kabınesı osyıılistler

Radiknll tcrckkiip edı1ordu: 
!>aladier ba eklI muavini ve mmt 

dııtruı nazrn idi. Paul - Boncouı· 

lalırlcl,yc nt"L11l'cl.ind idi. Nt' Chau -
tempst Bonne ne Dclbos bu kombi
ımeum.a ewın deBldi. 

Blum fkio<:i de.fa hOldlmette bulun 
fuğu SU11da, general Franoo yenı bır 
llllraUI D.erllcme b.ydeW. Asi kuv
YcUer m~ hüldunet arnzisioi ikiyo 
~lt Akdcnh kıyılan.na irunış -
aerol. lapanyol başvekili Juan Ncerln 
J1U"dım 1~ Dlun 'a nevmidanc bir 

Qracaatta bulunm:ı.k üzere tayy;are 
ile Parlsc g leli. Talebi uı'af edilmedi 
Fransa taratıııdnn esaslı bir ynrdun 
ppılam.azdı. Fra z _ tspan,yol hu .. 
~u fizcrlndcki kontrol hafı!çe gev
;ırt1hntştl. Bu sıcycde Fransn: liman
lıtrındıı alıkonulan Rus malzemesin
den bir kısmı gecebilıyordu. Bu, 
l'ranco'nun Ebro nehrine dotru p:ı. 

rolamu durdunruı!a k!itı idi. Fakat 
'ft.kayiln cereynnıru de.,.işUrmete 
ktı!i delildi: 

!kinci Blum lm ilç hafta sür-
dü. Onuı:ı ccllfldı yine Al;an meclisı
alıı kfuıtab kurdu Josepb Cıılllaoux 
e.lıiu. Ayan mtt.Usi laıbtnenlp mutlak 

tam anMhlyct tclebini reddett1 
~ebusan meclisi bir 'kere dahn hil
lametc lUmad reyi verdi. Bir kcro 
4ah:ı, Ucn Blum mücadeleye atıl-

• :tan lmtinn etti. 

~rtık azik(ır surette gör{llilyordu 
ki :iki Yuz All ilk 'hedeflerine vnsıl 
>lmU31.nrdı. Halk cephesi kat'l suret

tah4~ o1umnuştur. 

ONUJılCU BAB 

MOnih 

L ~ Blum'ıı halef olan Edouard 
Dal dier Fransız tnr:fhinbı en 

tanı sahlfe.lcrinden bazılarının mesu
etini 11%crlnde tasır. Htlktımetilı 

dıı bulundtl..ıtu esnada, müstak-
~bd Çekoslovakyn cümhurlyetı ç1ğ. 
:neneli, fspanyn cllmhurıyctl katıcdll
dJ ve Fransanın mflth!s hezimctl ba
ıcrlmıdı. 

l'Lcclise takdim ctti!l knblne, 1!>34 
senesi ııub tıı:ım 6 sındaki kab neye 
bariz bir S'.ırctte benziyordu. O ta
tihte D lnn 
f:! 
rak al 
türar h 
Cnmllle Cb 

S vy t r 
(Baştarafı 1 incf Sayfada) 

rUltinoe, Ruslar Stalin sistemi
nm de bir ıhayru olduğmıu ileri 
siirduler. Haddi zatinde bUtün 
Rı sınırlarında yet.esi derinlik
te v asri bir Uıhldm manzume
si kolllf.Y sayılnuyan trl:r işti. 

Ruslann, Uç mıntakada haki
-k ten asrl ;ıı.lel vücuda getir-
diklerini h diselerin cereyanı 
g · tcriyor: Leningrad, Odesa 

Moskovn! 
Lcningra.d, donanmn. ile de ir-

tı te:nin et:m ba:kıınından 
büyUk emek ve masrafa değerdi. 
Aylnrdn·, devaım eden muhasara, 
bu kale uğrunda yapılan feda -
k u-lığın heder olmadıtrını · t 
ediyor. 

Odcs3.ı dn, Rus cenup ordulan
nın a.teı: silindiri ultında oz::ldiği 
demlerde, tutunmıık v lbir Y8Il-

mevzi alma.k, köprü baş 
kurmak ve nihayet mUh·m bir 
limanı ikorum itibariyle lde
nen rolü, zayi t dn verdirerek 
y.aiply.ordU. Son luı.ber , U· 
mi vaziyetin aldığı buhran yü
zünden, bu mllirt:ı.hkem üssün 
ynkıla.rs.k terkedildiğini bildiıi
y rlrn. 

'Moskova tahkim cistemlcri
nin günün ihtiyaçlanna vefa e
debilecek bir mctruıet ve kud
rette bulundukb.n temin edili -
yordu. Kızı.lordunun bu kaJeye 
~·anarak itir hlmaye mevzii 
ah.cağı da anlaşılmaktadır. 

Rus orduları gr~uplannı bir
biri ardınca. hıpala,.ya.n Alman 
ordusu, a.rUk, Moskovayı istih
dnf eden barekfı.tiyle cihanın 
nn.zarını om.ya celhetmiştlr. 

MoSkova müstahkem mevkii, 
§6hri lnıranın tevcih edeceği a
teşlerden konıymı ouvrage·~ 
dan terekküp eder. Ancak, si
Hilıın menzili zamaııımızda çok 
artimıştır, ş&ırin mühim mües
ecselcrinlıı Alrua.n Barbaraları
mn to.liriblııdcn Jrurtarılm ı da 
güçtür. Mosk da, 
ihattU. şimal vo c 1 n-

,..a tiı3lerınin 
line dilşn 

dJ1n böy}A y 
de 

su 
devre, ynlınka.t ~eğil. derinliğe 
doğru ıka:denıelendirilmiş olan 
bir çok istihkam nüslm.l:ı.nna. saı
hi ptir. Bu sebeple, büyük a:nev
cutlu müretteb:ıtm munafa:m -
sınn. tevdi edilecektir. 

Bu anda müteaddit !kollarla 
ilerleyen Alınnn ordulnn, ıkale
nln ileri mevzilerine ü_ç taraftan 
yaklnşmnktadırlnr. Otedenberl 
tahtmin edildiği gibi, Abnan 601 
knnadı da Kalinin üzerinden yU
rüycrek Rus şiına'l ordulariylc 
merkez ordusunun irtibatını cs-

Vatandaş: 
Sen n 'e içinde bayramım kntlu

ilerbn ynrdun bcldeyen eocuklan m 

cÇocuk Esirgeme Kunımwıa ,,..._ 

dım et.> 

nur. 
btanbW Milftüsü 

F. Ol_gener 

Aziz Türk 
DQnya ttt.ırabı ~erisinde butün 

insanlık Alemi için iyi günlerin çok 

yalcın olmn5Ull diler bııyranunız kuUu 

ol8UJl derim. 

M.NURI ÇAPA 

ııniye ve kaleyi şi:mAlde.n., ha.ttfı A b • • • • 
:~n muhasaraya.~ r----- . ası sov uyor-, 

Moskova, ibir çok yol v~ do- J . 
mir yollannın :kıu.~diır. Al
man ordusu her admımda bu 
şebekeyi bir yandan işlemez 
bir hale solmıaJrtadır. 

'Stınal ve cenuptan tevcih e-
dilen taaınızlıı.r muv:a.ff a:k ol
duğu halde, ika.lenin hinterland 
ile irböatı mnlıdut yollara m-1 
ih!sar edecektir. Şimalden iler
ley ordu, en tehlikelidir. 

Ea.lcnin cebri bir hücumla 
dü.~esi, Rus orousunun 
umumi vaziyetine, kale muka-
vemetinin d tabidir. 

Rusların kaleyi, Leningra.d 
gibi, ka.ularımn son damlasına. 
kndar ımiııla:faa edeceklerini -
ja.ns'lar bildirmektedirler. ;Je
tin ıbir kalenin müdafaa !kudre
ti göstermesi de OOklenebi
lir. 

Şu kadar v r ki, hatt:i. en 
mühim şehirlerin sonuna ka
dar müdafaası da gayeye :götü
remez. Ahnan taarruz ordu -
lannİn esas hedefi , Rus ann 
ordusunun artn kalamdır. Bu 
ordunun izini ta.kip ederken, 
foskovayı da muhasara. ile ik

tifa etmek mümkfrndüt' Bu 
halde, AJman ordusunun, ha
yat kaynaklarına doğru yol al
makta devam etmesi de kuv
vetle muhtemeldir. 

'.Mas.kova. garbında depren
mclerin ise Ruslar için zararlı 

ec - · yakın hadiseler 
~~n~+i·i,., Bu mildııüwlar -

r ederk n fıık ol-
k ve 

. b l 
nun bu 

Filor kiminle ·sterse onunla kaçabi
lir, ya bE:nİm Dikis makine ini 

ne dıye çalmış? 
- Bu yanımd;ı gördQfünüz kız. 

benim k.ı.z knrd~dlr, diyardu. 
öteki de beraber kac~ dolıkanlı 
Haydi dıy im ld, Filor buyümU,, 
20 yaşını gcı:ın1$ bir kızdır, kiminle 
iste.~ Jrnçabilir. Yıı benim dilde 
makineslnl ne diye çalınll'! ~ 
bun1.1n hesabım sorazoylm 'kendi
linden. 

- Demek senin dik~ .JlUlldnesinl 

ea1dı öyle mi? 

- Ee 'Yıı. dik.is m:ı.!Wıcmi çaımı,_ 
tır. Hem de gotünnilş, Kııpnh çal'

pda 20 liraya satmıstu. 
Annn adındaki genç iku, pürh.

yecan, davasını anlatırken, wcm 
)enndc bu!Wlan Filor odmdnki kl% 
:ı-.ardeşi, rdcn yerinde duramı
yor, luibırc ynnındaki dostu Mu. 
sanın ko unu dür.tQkley:ip duruyor
du. Nıhayet s z kendisi.ne gcllnce: 

- Am3n, dedi. Allah kimseye 
böyle abla vcrmesinl Dikiş ınaldn.e
sini kendiıü ban:ı. verdi: 

- Evet, n vakit Musa benimle 
kaçtı. Hep bu dolaplnrı bize kız
dlfından çevirdi. 

- Peki scıı ııc diyL><:clı:sin Musa? 
- Ne dlyeyım efendim ben Fflor 

la amiştlm, evlcnrn ğo knnır ver
dik. Ynkında nıkfıhınuz olacak. Fi
lar b:ına gelirken bu dikiş mıı'ki
nesini de gctirdı. 

- Ablam bana verdi! dedi. Son 
ra parasız k.'lldık, snttlk. E er F1-
1onuı bunu çaldıgını bılseyd m tn
bll satmazdım. 

Halbuki, dinlen n phit Amel, 
maznun Musa ile Filorun aleyhine 
J(l;rlc diyordu: 

- Annanın makinesi blzd idi. 
B!r eün Filor gcldi. Ablam maki
neyi ıst.iyor, diyerek göturd.Q. Me

ablası Annanın haberi yokmuş, 
benden gelip makineyi .isteymce 
il meydanıı çıktı. 

Filor pürhiddet llY8!.'t1 kalktı: 

- Yıılan, bu laıdın yalan söyHl .. 
)'Ol", b!Udm bey. 

- Sen ycnl evleniyorsun. ev Aıdel de böyle demesine hiddct-
d\lzmck ltlzırn. Al scnln olsun. de- ~. 
dl. Eh insanlık hali bu. Biz de sı- 1~ m yolan söylüyor, ben! A-
kılınca snttık. Dunu duydu, hemen sıı ya.hın sen s3,y1Qyorsıııı. Çünküm 
bizden ınUkaın !tın bu davayı ao- otl ı ile s :.ln de &en1 ı:ılı. dı. 
tı. Cilnkll... Ondan dc!ll mi? 

- E et-e, çfuıkü? ın ım ba yan milnn.k yı 
.- C nkU. hfıkim bey, utruıcyo- susturdu ve mul kcmcyi knrar i~in 

a, a· yliyece!lm, bu al>- ba: • hır tı. 

benim ocmna tutkundur. Filor, mahkcın en çıkarken, 

ı.1 ~ llyeyim. lı;teınla o el- usanın bilh :ı oluna rdl, 
USlU'll ablasına ve AnJ le yüksclrtcn ba-

- Y nal karalı: nt:>.. kJnta yO:rQdil, gitti. =z,,,,_c;sm,_,_,,,...,. ______ _,,,-=:~ 

• ur ye 
hayra ı 

• • m r sımı, 

aşve i in nnt· 
u ·ıe açılaca 

Anlm.ra, 21 (Hususi mıı
h:ıbirimG:u ) - Oiimlıuri
l tin 18 inci yıld.ö . .ünü 
AU ..... '"" mernslıai, aJ 28 
inci güniı 

vokil ta.mfm vcrilo-
001< bir nutn1 la cıçılac:ı.l.."1Lr. 

1\1 illi ş f Ç31'Ş:ım 00 günii 
saat on uçta • leclis l clis 
fozal:uiyl~ lııikfmct eri im 
\e ı.ordiplom:ıtiğin ~riklo
rini kn.b 11 clecek, sonrn. ipod 
romu teşrif cdcrolr 63..'1.t 15 
de yapılacak g(•:Çit nindc 
bnlnrr:; cald.:u'dır. Gooe •t,. ... 
ner ahyian :t rtip oluna ( 
caktır. ( 

''Ham.lef,, 
davaları 
çoğalıyor 

, • yat pahalılığı "a 
sabit gelirler 

-o-- rP. 
Yazan: Yaşar Nah& 

ayat pahalıbğı d~ 
artıyor. '1 

bir nehrin yükse!.i.!'ft gözle aft' 
rühncz. Fnkat su ile ıklY1~ 
Elllduki mesafenin gı!ndeıı t~.P · 
saatten .~te _ 22~c1ır,ını~.J pr 
ctın - guç değıldir. Ha. 13 ~ halılıgmın seyri de öyle.. ;)'1 
belki, k<LZanç seVJyelerı.~~ıı nr
sijr'a.t!c, tx~Jki de da}ı:ı ~Ast 
tan ticareUo meşgul ,·a~ 
lar 18.yrkiyle hissedemez!~ 
her ay ciferine geçen ;J_ 
sabit lrahm, hattta yeni . ~ıd 
lerle Y.amnn zaman Jof'P'.""., 
irad sahiplerJyle meınurlaf 
vaziyet hoyle de< ildir. O 
heı· ny ellerine geçen ~ 
temın ettikleri hayat se\'1}"'1!. 
nin gıtgide diişmckte old~!;'.'."l<" 
has~s bir barometre gıbı 
nıekt.OOirler. 

Dünya harbinin scllobi.Yct ~ 
<lig: istisuaı şaı•tlar için~d~ 
lcrm bır takım faiaıkill' ev, 
katlannınlan zaruridir. :U:':ıl 
,aile bütçe!:erinm e.Uı.st/ld~; 
de nilr y~t bir sınır bulıındıl~ 
ınu lı 1lroan çıkaranuıyız. • 
:!istik serit bir hadde adJl' 
zar sonra kopm.-erir. ti. 
Şimdiye kada rmüşalı~e d:I 

tiğmıiz hır hakikat var ki '° 
- ha.yat P< hahlığındn.ki ~ 

r s·n Ertuğrul sırrının oy1e herhangi bir noı. 
... da durmıyn pek <le teıın• ~ ~ 

da hır dava açıyorı olmadıgıdır. Bu pahalılık se'}~ 
l.fuhnrrir Cclileddin Ezine, a1ni .ş?kıld~ . dev~ od.erse~ 

Şehir Tiyatrosu reji.qöril Muh- ·Ştmdılik hızı aksıne ınrıJlW' 
sin Ertuğrul ile Şehir Tiyatrosu scvkedec_ck om~·elcr gör~ 
Meorn.uası neşriyat müdürü Ne- yor - daınıa sabıt kalan g~rttl' 
yire Ertuğrul :aleyhine mecmu- le ı:ı:ilc butçeleıinl dcnl.lcŞtl r 
ada Muhsin Ertuğrul tarafrn- ~. ~ gün_ imkfuıs.ız ~~le gc~ı 
dan yazılan bir yn.zıdn hakare- ceguıı t.ahmın etmcx guç d~ .. 
te tı;;,">radığını idıli ederek bir clir. .._ıtt 
dava açmıştı. O günü şimdiden göz önUJı>'". 

Muhsin Ertuğrul, dün sabah tutarak ona göre tedbiri~ 
y:aruııd<ı rcf"ın@-Sl "' ıire olduğu ıbtt,,,illıden alnuya çalı ~ .. 
halde adliyeye aııilracnat ebniş de acclecılik -Olmaz, sanırJlll 
ve Celaleddin .Elı.ine aleyhine bir Umuınıi Harbin m· i ibıı.tıı' 
da~rıı açn;ıığını söylem· tir. Muh L'lrda olduğunn göre, Milli .~ 
sm Ertuğrul d vasını bayram ramızı enfl • yonun o mut.ese"': 
ertesi iknm.e edecel:tir. ve baş dondürücü ytl\'arl~ 
~ dan koruı:nak foin elinıizdelll g• 

Şe İr .l: ec İSİ 1 1 ,.i yarnna:nız gerekir. Yani,~ 
yat palıalılıı?iyJe mUteırJPW'-ıe 

Teşrinisan ·de mn.aşlan arttırmak kn ·~ 
tonla.ıı yor maaşlnnn clı1stikiyet h şJllY 
~ hesaba tarak ry t pa.b r) 

şehir meclisi 1 teşrinisani cu- ğırun yük el~ seyrini frenJe:tl 
martcsi günü sabaJı saat 10 ela şı kı ara ında bir tercih y~-'~ 
toplana.calrtır. icap etse i1onci şıkka. ta.ı-.JUl_;. 
lc;~ada encün enler :intihabı etmek da.ha doğru olacağull , 

yapılacak ve ancclisin hangi giin- myoru.m. Zira, maaşl:ıra y p1' 
lerde toplanacağı tesbit o1una - cak bir ıı:am, ar.ık bir cnfl~ 
caktır. tedbiri olacak \:C piy a.10 

Zahire piyasasında 
Son günlerde İstanbul za

hire piyasasında. fiyatlar yüzde 
20 - 25 nisbe.tinde yükseldiği 
görülmilstur. Bu tercffüe elal
tından mal toplayruı ba.zı tüc
carlar sebep <>lmuşlur. Tacirleri 
bu yola sevkeclen amilin ne ol
duğu aruşbnbınktadır. Şirr>di
ki halde piynsada yapılan tet -
kikfo:rden nohut fiyatlarının l3 
kuruştan 18 e, baklanın 10 
.ktır.ıştnn 12,5 a, 'badenin 60 
!kuruştan 90 a, kuşyeminin 12 
3mruştan 18 e, !keten tohunrunun 
4-0 !kuruştan 46 kuruşa fırla -
dığı görülmüştiir. 

Fiyat afişleri 
Fiyat Mur.'ikabe Bürosu 

muhtelif zamaiılarda ılromisyo~ 
tarafından kabul cdilmis yüzde 
.kir ıhadleri ile azami satış nis
bctlerini bildirir listeleı· hnzırla
yaralı: ınw.ğaza.hırn dağıtmıstı. 
Fakat, bu nisbetlPrin .ihtiyaçla
ra göre <lııima değışt.irilebilccc - ' 
ğini göz önüne alan büro şcflii:'i 
kararları halka bildirecek OOJ?
ıka vasıtalar düşünm.ils ve afiş 
şe!tline müracaat etmiştir. Bu 
afi..,lerde billıass3. narhlar yazı
l cakt.ır. IFa.kat n rlılann ya
zıl ca~ hane o F.ekilde tertip e
dilmiştir «i herhangi bir sebep
le nisb tler değiştirlldiği tn.kdir

~at yükselişini lw:landıracaittP" 
Dışarıdan g len maddeler, ~ 

piyasalunn fiyat dalga.lan:ın~!f 
rına tabi oldukları için bUJJJP"ı 
hakkında 'kar hadleri'ni kon~ 
etmektC'n ba: ka elimizden . :.....1 
şey gelmez. F'a!kat iç istill9' 
maddelerindeki h.ızumsu-.l ve ~ 
bepsiz vi.ıksolislei le devaımlı ,-e 
srlıı bir mücad~. lbeliren bub ' 
ranı önlemek icin, şimdilik . ~: 
ımizde olan yegfu:ıc müoosir ttY, 

birdir~ ve bu hususta imı.-fı..ıı181'ı1· 
mızı ıu:a:mi haddine k~ar ltt 
lan.mıilıyız. 

, 
1 ta s·ı çağında1'1 

ç c k arın sayı~• 
.McııııJeketimiY.de bulunan jl~ 

:tahsil çağındaki cocukla.rın .sıı 
yunı geçen sene olduğu gı~ tı: 
sene de yapıtacakbr. Maarif '\'C 
kfileti sayımın ikincıteşriJlltl 
8 incı -cuma günü yapılımı..sUl 

.k rar"l.ırttın~r. 
O gün ilk orta ve mesleki ted 

risata dalı.il bulıman l:>".tüıı Ct' 

kullar tatil edilecektir. 7 ile 1() 
YA§l amsındn. okula devam ed 
ve ra etmeyen bütün .çocukl 
sayım:a dahil edilecektir. 

de lbüttln listeyi tndil 
yetti kararlar afi y.'.!Z!labi - r 
lecekt:ir. Nitekim son kom· n 
içtim.am 'Tr bzon yağı fi~ b 
16 kuruş birden yüksefühıiistir. 
Eskir .. lere gtirıe bu tadili h 1-
ka bildirm • için yn y n· 
bir fi)'~t liste.si ba.Sbrıp biıtil~ 
m.ağazalaı-a dağıtın.ak. yahut da ' AYLIK 
dü.kkfuıl:ın birer "rcr d •p 1 AYL.lK 

fNE!LIK 

TOl'klye hne\ıl 

:1400 Krf. 210C Kr.t. 

''° • ~••o • 
4 • • 

ıııo • dağıtılreı [iste' de tadilat rap 1 AVLIK 
mak icap etmektedir. Bunun !İ3e ı----------=-=--1 
ameli olmadığımcyd dadır. Ye T A K V l M 
ni şekilde tertip P.d k:n afi. HI JR 170 GCJN 295 Y J{ı 
b:ıyramertesi hrin büyük rn y ,, ___ , 

d nhrına asuar ktır . 135 7 
ıım.rw:aul!re ! o 

Yoırsuı ~~ • B. Teşr ~' 1. Teş' 
Dernegi Reizi Do l 
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J SAN'ATveEDEBİYAT 
·Bugünkü ed biyatımızı 
k ı anzarası 

tli e ebiyat, 
· · i yaratır 

Yazan: Yaşar abi Nayır 

B ugliııkü edeb!yatımızıııl 
J!<_, kıymet VG &e\1yesi nedir? 
:-"'le senelerden beri m.:ruıka,. t: edilen bu mesele hakkında. 
ll'birine en zıd ka:naatler çarpı
~: Yeri ·rıne g· edclıi) tırruz 
rut~;~ surette gerilemiştir. Oy
' kı ıler tutar •eri kalmanıı11, 
~.ahiJ ve mütereddi gençlerin o-I 
~Uncağı haline gelmiştir. Ilaş -

8 
•;arına göre de edeb·yat saha
ıncta dün hiç bir ııey yoktu, sa
~atın hakiki manası daha Yeni 
~•ılınaya ba;ıhyor. · 
b ~ ıe.z iki kutub tıışkil eden 
~ u tUrlü kanaatlerin ne birine, 
de de ötekine toptan hak verme
tıen bitaraf bir görüşle edebiya
t llUzın bugünkü manzarn.sını 
";;bit etmeye çalışalım. 1 

~n va h:ka;e 
1 

R. oman ve hikaye sahasın
da bugün ilk göze çarpan 

~asır realizıne ve yerliliğe doğru 
Garıh bir temayüldür. Bu keyfi
~e!i ciddi bir inki .af eseri say
~1!:lnıı hemen kaydctmeliyill1. 
ıra her memleltette büyük ro

~11.nrJ ve hikayeciler, ancak ken 

tlcı hlr seviyeye rıahip olduklan 
ııoylenebilir. 

Genç edebiyatçılıınn roman· 
dan ziyade küçUk hikAye saha -
smda kendilerini gö tcrrnelerini 
n ye atf · ? h r şeyden 
evt~eı genç olnşların.a, zira ro -
man, edebiyat nevileri arasında, 
en çok olgunluk ve kültür ist.,. 
yenidir. Ikım:ın. tam bir terkip 1 

sahasıdır. Resim sau.'atımızd~ 
neden komp01Jsym:ıdan ziyade 
J:ı<'Yz>j, portre, nattlr - mort g0-1 
rüyorsak, genç bestek5.riD.rımız 
nııCen senfoniler de,,"il de da hrı 
hafif ve kısa parça! r üzerinde 
çalışmayı tercıh ediyorlarsa ay-J 
ni sebebt.en bugün edebi mah -
sullerinıiz arazında romandan 
ziyade küçüçk hilciiyeye rastlıyo
ruz. Fakat bu müşahroe bizi ür
kUtmemcli, hatta memnun et
melidir. Çünltü genç edebiyatçı-. 
nın romanı hafifüemediğni, O!ltı 
J.fı.yı k olduğu rbem:ıniyetle telak
ki ettiğini gfüterir. San'atte bu• 
nokta pek mUhiıııd·r. San'ati, 
he kesin meıw,ul o\•bileceği ko
lay bir vakit geçirme sahası te
hlkki etmek bize maziden miras 
kötü bir an'anedir. HakikrRana'
te \':lrınak için bu zihniyetin or-1 

- fit 

(BlllJtarafı 1 inci Saufaaa) 

Alınan'.J.rın Smolensk - Moskova 
yolu üzerin 3 hayli ilerledikJe.ıi
ni bildirmiştir. Radyoya göre, 
bu ta:ı.rrıız durdurulmuştur. 

Stakholmdan bildiri1 .. lııe ı;ö 
re Sovyet hii:kfuneti Samaraya 
çelı:i.lm.iştir. 

Staliıı, ımıuınJ k:ır.ı.rgaJhmı 
içinde birleştirdiği Zllhlı bir 
trenle :Moskovadan aynlnuştır. 

lllat mü 

Pravda gazetesi, Mariyopol 
nr.ıha.rebeleriniıı. glinlerce . siire
ce;tini, t:.kıriye kıtalan alan Al
manların her yC'rdcn çok ~it 1 

mukavemet. gördüklerini yaz -
nı.a.ktadır. 

Hitierin kat'i darbesin.in lu-
d e ul:ışmınadığı-J ya.zan Nev
york - Herald 1.'ribün gazetesi, 
Alınan ileri hareketinin durdu
ğunu, Moskovanın düşebilece -
ğini, fakat ayet bu emel tahak
kuk etmezse anların yine 
plan mucibince .arekata devam 
olunduğunu söy iycccklerini ilil.
ve ediyor. 

Londrada umumi kanaat.e gö
re, Almanlar Moskovayı alsalar 
bile, karşılarında YoroiloC, Ti -
moçenko ve Budiyenni ordu! n
nı kuvı•etlenıui' olarak bulacak 
!ardır. Cenııptaki Alman ileri 1 
hareketini Budiyenninin durdu
racağı yolundaki kanaat yerleş 
miştir. Her ııe pahasına olursa. 
obun, İng.ilizler de Ruslarla bir
likte, Kafkasyayı müdafaa et -
mek azmindedirler. · 1 ınemleketierinin rubunu rn 

realitesini aramak suretiledir kı 
Gahalannda yükselınişlcrJir. Ya
fancı eserlerden alınan ilham -

tadan kalkma.Hı, san'atın bir ih- ============= 
tisas. hem de yüksek bir ihtisas t.t1•~~-·~=i::'.'::r:ıı:ı=::=::oı~ 
~ubesi olduğu kanaatinin ara- EmlAk alım ve satımında 

. arla vak'ası her hangi bir meııı 
1ekette geçebilecek hikaye ve 
?<ııtıanlar yazmak suretile ger
çek bir san'at kıymetfne yüksel· = 

mızda yerleşmesi l}llrL Bu mer- rekor kıran 
(S.Jnu sayf~ 4 sütun 3 de) 

s· .. .-.. ~ek mümkün olduğuna inan mı- ••••••TA 
~ 01'Uın. Halbuki, memleketimiz-
b~ tarihi hayli yeni olt.n bı.rede- s· d 
'il nevide, uzun zaman, daha 7.İ- ınemasın a 

Dillere d~tan otın ve her sean-

Bozkurt Emlak 
Sayın müşteri! nln bayramını 

candan ku ti ul'lr. 

Taksim Abdu lhak Hilınid cadd~ı;;i 

No. 23 Telefon: 43532 

Ankara fUbesi tam kadrosile 

'YENi SABAH 

iki talyan torpi
to,,.u mayne çar

parak h tb 
Londra, 21 (a.a.) - Orta 

şark İngiliz lmrnandanlığının 
tebliğine göre Tobnıkta düşma
nın bir hava taarruzu karşılan -
nuştır. Şehrin bazı yerlerine j 
bombalar düşmütşür. 

Halfays cephesinde İtalyan 
topçusu biitün gün faaliyette bu 
lumr ıştur. 

Roma, 21 (a.a.l - İtalyan 
kuuıandanlığı tehi' "ine gi.;re, 
bir lnı;,iliz tayyaresi düşürül -

Üş,. lnf"'ilizletin Bingazi ve 
Tmblusa ya • ·Jarı taarruzlar 
püskürtülmü•tür. Orta Ak.deniz
de iki t• !yan torpitosu mayne 
çarpa.ı.·ak batmı~tır. Goııda.r riı•a 
nnda iki İngiliz tayyaresi düşü
rülmüştür. 

Valinin ziyareti 
Ankara, 2 ' (Husmıi Muhabi

rimizden) - Burada bulunan 
İstanbul Vııli ve Beledıye Reisi 
Doktor Lütfi Kırdar, bnhiLye 
Vekilini ziyaret ed ek 'l'iJayet 
ve belediyeyi aliı.ka.d:ır eden işler 
etrafında görüscrek izahat \'er
miştir. 

r (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

itimadaızlık Japonyada da hi&
solunın:ı.ktrulır. 

Gazeteler, Amerika Japon ta
leplerini kabul etmemekte ısrar 
ettiği takdirde Japonyanın ha
rekete geçmesi 13.zun g.eldiği 
kanaatini izhar ediyorlar. 

Japo,rtyantn sulh gayretleri. 
Tokyo, 2 t (a.a.) - "Ofi,, : 
Resmi mahafile göre, Japon

ya, pas:fik meselelerini askeri 
ı;ekllde halletmek: niyetinde kati 
yen değildir. Bu mahfil -
!er, Ja.po.-ıyanın, beynelmi -
!el sullı lehindeki gayrtlcrine 
devn.ra f'ı.!ec:~i yolunda hariciye 
nazın r jo tarafından yapılan 
beyıuıatın sözden ıha.ret olma -
yıp, Tojo kabinesinin Konoye ta
rafında.ı., ezcümle Birleşik Ame
rika ile mevcut münasebetler 
bahsinde yapılan teRebbüslere 
devam eclo.ceği hakkında teminat 
tesiri! ettigini ilave eylcmekte
dirler. 

lfotbtMffa 

Ş nghay, ·21 \a.a.) - Şang
hayda çıkan ve sahipleri Ameri
kalı olan Changhıı.i Evening 
post gazetesi, başınakalesinclc, 
pasifik iizerinde harp bulutları
nın kalırılaştığı şu sırada, Bir
lesik Amerikanın ve Büyük Bri
tanyanın, dünyayıı ve lıasııaten 
Japonya ya, maksadları n.ı- oldu
ğunu öğretmeleri zamanı geldı-

_., ~~ ~L "AL E d;'T0 Mı~~d~~I 
Çünku üç Erenede tek bir E, heser nrntRn büyuk Rejisör 

CECIL B. DE MiL LE'ın ,ı.:on z:ıferi olan 

ıtENKLI 

ZaferOr 
Bütü.ıı dünyayı: GARY COOPER MADELEINE CARROL . PAU
LETTE GODDORA .. PRESTON FOSTER ~AKIM TAMIROFF'un 

kudretlerine hayran eden haki.ki bır ~heserdir. 
BAYRAMDA HER GÜN: Saat. il - 1 - 2,30 - 4,30 - 6:30 - 9 da 
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·Alman denizalb-
arı, yedi ticaret 

ge isi batırdılar 
Berlin, 21 (a.a.) - D. N. B. 

bildiri yor: 
A iman denizaltıları Atlantik

te bir İngiliz lınfücsine taarruz 
ederek 33.200 tonl tık yedi ticıv 
ret ·vapuru batırmışlardır, 

Mu.luıreb11 devam adiyor 
Londrıı, 21 (a.a.) - Atıantik 

muharebesi devam etmektedir. 1 
Fakat lng'liz kafileleri, tehhkeli 
suları geçmekte berdevamdır
lar ve l:afüelere refa at eden 
kuvvetlerimiz, günden güne art
maktadır. Son denizaltı veya 
korsan gem isi batırılınadıkça 
muharebe sona ermiyecejı'.tir. 
Maıı.mafih, Amerikan donanma
sının yapmakta oldı;ğu yardı -
mın kıvmetli oldıı~a itimad et 
mek için bir çok sebebler vanlır. 

Bir Norveç gemi.~ battı 
Londra, 21 (a.a.l - Vers Ter 

ralm adındaki Norveç gemi•i, 
İngiliz donanması tarafından ba 
tırılınıtır. 

ğini yazmaktadır. 1 

Hoşi gazetesi Beyaz saray 
tarafından Japonya all'yhinde 
girişilen teşebbüslere işaret ey
ledikten sonra, Amerikanın 81.llh 
çülük iıl<lialannın şuphe ile kar 
şılanma sı lazım geldiğini yaz -
maktadır. l 

Ashai ga1.etesi diyor ki: He
nüz iş işten beçmemiştir. Hatta 
son on beş dakikada bile, sulh 
lehindeki gayretler yavaşlamı}a 
caktır. NL"i Nişi gazetesi "ka
bine. siyasetinin tesbit ettiği hu 
dutlar dahilinde V~ingl.onla 
müzakerelerine devam edebile -

Sayfa ı !'°\ 

---.,· 
'{SABAH. 

Eiraz halden anlamay ı 

\ 
alışalım ifi{ .. -

Yazan: A. C. SARAÇOôL' 

Y üz kıpkımım, 
hem titrek, hem 

yaz, eller ri.şeda.r, Meta. b,a.;-?Ira...ı 
rak söyleniyordu: 

- Ilu ne rezalP!: efendim, ha.-1 
sıI olur da yÜziime karşı yok' 
diyebilirsin? Nasıl yuk olur7j 
Yok ne demek? • 

Bclliki kan 'beynine hücum 
etmiş. belki de onreun teslr:iyıe\ 
çileden çıkımşt:ı. 
Muhatabı dilinin dfuııl iiğü k&o< 

dar teskine u,,örıışıyor, ~ 
üstiıne ·aıbaruıı.ış d.ero yamyordu: 1 

- Geltt'jyor efen Um, oLını 
sattık ... Yaratar.:ı.k d Jifun )'al 

Asabi miişterinin aradığı ne 
idL? Bilmiyonını.. Yalnız bil-! 
di!!im bir ı;ey varsa. yabancı 
yapısı bir mal isteniyor. d <·, 
kancı d~ bu malın tükendiğiııl 
ı;öyiiiyerdu.. 

Hesele zaten malın ne'l"inde 
değil, talebin mahiyetindedir. 
Bazı esna.fın istenilen mal mev
cut olduğu halde fazla kar hır

. sıruı. )<apılarak yok cevabı ver
dikleri maatteessüf viı.lı:idir. Li.
Jcin her ar.u:ulan yabancı ma
mtilatıııın bulunamamasını da 
tabii görmeğe kendimW a.rtw.; 
yavıuı ya.vaıt alıRtırmalıyı.z. 

AvruJlllyı temel.inden sarsan 
biı.dlı-e iki yaşını ikmal edeli iki 
&y oldu. Memlekette hamdclsun 
havayici zaruriye namına her 
şey mevcuttur. Buna muirnhil 
fa la.n markalı İııgiliz bastonu. 
ya:lınt pantaloı:ıluk Frımsız ıru.. 
mıı.sı. bula mad•m diye dünya
yı keudiııe zehrel.mekte de miı.-
na yoktur. O 1ngfüı: bastokıu 
yerine yerli l:ı<r benzerini, panlar 
loolıık kumaşı da milli rıntQl -
!atla telafi pek mümkündür. 

lııtilyonlarea Türk vatandaııı 
hıı..-ıı ateşinden masun laı.la.n 
miibareke yurdumuzda nıluıt ve. 
3Sİıa vaşardığın& şükredip du
rut'kPTI ine!r çekirdeği doldnr
mıyacak bir yabıuıcı malı için 
!Jağuı .ı;a;ırmak, bunu telifi.. 
si müşk'il bir mahrumiyet~ 

• mal; ldifrruı olur. 

acle hayat ve reailte ile pek az 
~~k$1 olan eserler verildi. Bu-
0"" o.rtık: bu masa b ı edebı· 
fab göz.den düşmüştür. Omm 
.,~ındir ki bugünün san'atkarı, 
1~tta masıı.sı ba.'jlııdan ııynlr.ıak 
J.illtlnını bulamasa bile, muhny

d.w biııler ·~ seyırcı tara ı •n 
ıılkı~ ıan 

Kızı D ıymasın 
hal! faaliyettedir 

li=-•mn::ı::ım;:İ;;;a'!llll111B1mdlll!:::=:=::::===ı:ı====:ıı:m1._mmıı:ııım::aıma111:aım:ırfi ....... ..,. __ ... ._.,. .... ._ ... ı, 

l lıeııiıe olsun, muhitini ve mem Tllrkçe $Ö:rJU Ara:pça p.rk.ılı 

Muazzam fifm 
Ş A Rl<ı Y 1LD1Z1 
BEDiA MUSABNI 

\'e 

e cUni tasav'l'llr ve tasvir ef -

~eye çalışmnktııdır. Artık yeni 
"«ebiyatçı Beyoi;lunun kozmo
t><l!it muhitinden b~ iı cm at- ı 
IUnıayan ve memleketi hakkında 
hıç bir fikri olmayan, hay. tı o-

kııınuş olduğu kitapların ade«e M AR f K Uf. N J 
d seyretmeye alışmın uzun i 

Sean•lar: 9 - 11.45 - 2 • 4. 15 -

6.30 - o 
Bayram gt.ınleriniZ! huş gecirınek 

isler&eniz muUaka 

ilaçlı aantımantai değildir: Zaten 
feııi edebiyatımı= gCi7.e çarpan 
'Uııusiyetlerinden biri de santi· 
llıantaılik düşmanlığıdır. Tn k 
<>kuyucusu sahte ~iir ve yapına
tık duygulardan o kadar usan • ••••••• dırılm.ıştır ki bugünün saıı'atka- ......... 
~· bleki aşın bir yol tutarak, ============ 

attA kuru ve yavan olmayı şai
l'ane görünmeye tercih ediyor. 

pp 
Halefi 

Sebastian Hübl r ve Ş. Didar Hamarat 

ıs u a o N ı ÇEMBERLİTAŞ si :.ıması ı a u G o N ı~' 
1 B<lJ'nm mim.asıebeUL..! buylık fedak3.rlıklarla hazırlanan muaz7.<11n program. Sihirli bir ~ın tatlı hayallerine'-
g kapılarak ikJ.Jeuci.n çektiklerı Jztıra.l>ın ha;ı;\n destanı. · 

Müşteri ve dostlarnun b'~ymmlanru lmtlııla.rlar. 
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1 SE 
Sinooıası muhterem miiı~t<"rileıiııln şeker Jıaynımmı tt.IJ.. 

rik eder. 
._ .................. ıı:ım ........... ı----;:ii , ELHAMRA SİNEMASI 

(Eski Sakarya) t 
Şu halde bugün hikaye san\,. 

lnıızın dünküne nazaran daha 
lbleri bir merhalede olduğunu ka-

u.ı etmek mi lazım? 
' F'en!i çaplar göz önünde tu-

~.lınayarak umumiyet üzerindo sfneınasına akın cdı.._-cektir. 

:,llllllllllllllllllllllllllllllllllDlllllMlllllllllllllllllllllllllllllll' 

1 
Yarın akşam S A A Y sineması 

Türkç• aözlU ZALOC.LU RÜSTEM 

Aş!<, !llacera, x.braınarılık Hindin muhlıoşem 9ar.17larında 

ll<'!,'en bıcyük film. lıtiküm Yermek lazım gelirse bu WILLY FRISCH ile MARTA 
lıözle evet cevabını vermeye t~- HARELL'in 
ııılı.ayU1 edeceğim. Huııusile küM.ik temsil elhklcı'i süper film 
ıkaye sahaaında bu ilerleyi;ı 

daha göze çarpıcı mahiyettedir. EBEDİ AŞK 
:Ugünün kiiçük hikayecilerin • 1 Bu Jıayramm en güzel eilenc .. idir. 

fievsimln şaheseri, en muesfilr ve en kuvvrili ~k Roınaru 
Habı·alarda unu.tulnıaz eserler bu:akacak o1an EM iLLE BRONTE'nin methur eseri 

ÖLMİYE AŞK 
(Wutbering He!ghla) 

Fillnıini takdim edecektir. Baş: RoHt?rde: 

ERLE OBERON-LAURE CE OLı gfER 

l!aeten: IZM 1 R Fi LM 1 Matineler: 11 • 2.30, 4.30, 6.30 Suare 9 da 

, ........ Ellll .. mlll:llll ............. ... 

Bugün 
ME E 

.Matiuelerdeft !tıöaren bayramlarda 

daima en büyük f.ilnllnJ eöateren 
~'bir çoğu yarının romancıla- OON KAZAKLAR! - RUS IMPA
~ .. ~rasında yer: al&";'1ğı,ndan bu RATORLUC.UNUN DEBDEBESi -
cı 'IŞahede hızı sevındirmelidır. ,RU& AŞKI - RUS M USIKISI -
ırijn9 ka~e~lerden _ <:~_kmış öyI: RUS BALETLERi 
h çUk hıkııyeler goruyonız kı, Her ııün matineler: Saat 11 de, Bütün iMirasları ihtiva eden ebedi bir &biddci san'at. 
ı.er. hangi bir ileri garb memle- 13 de 14.30 da. suare snat 21 de Sinemasında 

Sinemacılık Dünyasının 

4 büyük yıldızı 

CLARK GABLE HEDEY LAMER 
SPE IGER T ACteCLAUllETTE GOl6Eıff 

ttetinin ölçüsile dahi, ~yüz;· ~aga~-~r!-;;;';;;;;;.;;;;;~;•;•;••111111111111 .... Yarın akşam için yorleriniıi evçeJden aldırınız. ıeıeııeıııııı 1111111 

32 
trı Gene aklından bir eeY geç -
k edi. yalının iskelesine mi çı
tı acakınnız? dedim. Hayır, dedi .. 

Urunda.ki b-.ı.lıl:çıların yaımna 
tıkar, balık alacağım. Kuca
~nda iki tane yuvarlak, kııl.m 
erıner Yardı. Bebektoki taş-J 

1dan almış. 1ki küçlik sigara 
tlö yıqıtırm.ış, onların üstü-

koyacakmı.ş. 
'r ~anaştım. Ayağa ikaJktı. 

erınerJeri koltuğıma aldı. Ha-
11llıl efendim, dedim, burada 
~· k n.k.ıntı var, ça;buk çıkınız .. 
lı: '1' balıkçı C'Iiı1de.ıı tutmak için 

11 tu. 1\mı ne oldu, nasıl? pBr 
I'• ~ ! Bir türlü bilemiyo- ı 
1: n. Sağ;ı. çrtrae:ıV<Ml, ayağı 

1 a dt bırJcıılıire sol& diifJ'llesi-1 
d ak.uıl.ıda ~bobnıısı bir ol
l R le l: örmt'dlın. Ar-ı 
•ası ıan '\ nlze atladım. Yal-

, '-- . ? belki k' . mz """ mı . · on ı.~ ... 
Feri bir daha bulurunadı. 
Nü=. isabet eden dadıyı 

ha.stalıa.neye kaldırdılar. 
Bi.itiin teselhleri redettim., 

tek ba.şmııa kalmak isetdiğimi 
söyledim.. 
Arkadaşım Muzaffer hadi

seyi ha.her alır alma.z koşa :ko
şa gclmiş. FelSketzôdenin ö
nünde susmak kadar teselli 
yoktur. Muzaffer susm::uıını 
biliyor. 

Gece yarısı dolaşık bir dille: 
- Muzaffer, dedim. Bana 

öyle ibir garla söyle ki ham a
gıt olsun, hem her mmramda 
Feriyl bul.ıcyun. Biraz dil§iin -
dü. .. 

- Senin yıızdığın bir şarkı 
vardı. Kimin bestcle<!iğiıı.l bil -
nıiyonım. Onun bazı kelimeleri·/ 

ni bozmadan değiştirerek okuya-ı 
y:ım mı? 

- Sen bilirsin, nasıl ok-ursan 
oku! 
- Bir (1) Y"l ya.,<ıtul.ık baş ba.~, 

1cı.,7«ındı biitün küy; 
Sevdamızı gıi.ya ebedi Btındı 

bütün kiYı;; 
Eıı aoııra h48edden g~k, 

yandı bütün köy; 
Zira, ııe?ıi oon kış kara derya

lara <2) görııdii:m! 

• • • 
Matem köpüriir M.lgaZanıı her 

k<m.şııula [3] 
Yaşlar ılolaş'lr 1W'ylüleri>ı her 

bak"t§tnda 
Bir girye Çobalıçeşmesiniıı var 

a7.n,.<nııda 

Zira ııeni 80ll kış kara deryalara 
gönıdüııı! 

Uyandığımız zaman olduğu
muz yerlC'rde kahı. kııJm1~ oldu
ğumuzu fark ettik. Üç gün, ne 

(1) A"1ı (ii!; yıl) dtr. 
(Z) Aslı (liarn toprnld:ırn) -

dır. 
(3) Aslı (Mat.mı dola..~ ıftm

dl ba.rmd:ı, kışında) dır. 

çıktım, ne kimseyi kabul ettim. 
Yalnız Muzaffer beni bırakma
dı. 

Üçüncü gün pazardı. 
Caddeye bakan Ferinin oda 

penceresine yaslanmış beyniının 
karanlıklarına gömülm~, lıiç 
bir şey düşünemiyordum, hatır· 
layamıyordum. Yalnız caddede 
bir fazla gidip gelme gilrültüsü 
sezer gibi oluyordum. Bir aralık 
kulak kabarttnn. Manavla ba -
Iıkçı yüksek sesle Rumca konu
şuyordu. Manav sordu: 

- Ortalıkta bir şeyler var, ne 
oluyor. 

- Köy kızlan Bayan Feriye, 
denize düştüğü yerde dua oku
yacaklar! Herkes deniz kenan
nıı gidiyor. 

- Bizde gidelim. 
Saate baktım, on ikye on var. 

Muzıı.ffere işaret ettim. Konuş
madan ~ktık. Boğazıma bir ynm 

_ ru tıkı!ımş. Kalbim durmuş gibi. 
A vuçlanmdan, şakaklarımJaıı 
so~ soğuk terler ~dığı 
halde hM' tarafım yıı..,,ıyor. Yil"r• 
lcrce kalab" lığın arasından de
mir parınaklığıı kadar sokula bil. 
dili:. Kimse bize bakmıyl)I'. H r
kes, kadın, erke!t fısı!dı ile F&-1 

tara.tından nefis bir suretle )·aratılan 
SENENiN EN BÜYÜK - EN GÜZEL ve ŞAHANE FiLMi 

rinin iyilığini, güzelliğini konu
şuyor. 

İskeleden bu yana on on beş 
sıını:ia1. ııöklın etti. Sandallar 
genç kızlar, kadınlarla dolu idi. 
Hepsi dı> yortuluk ~biselenni 
giymişlerdi. Sandalların burun
larına birer parça siyah tül sa- ı Büyilk bir ilik... Büyük bir ınac0<a 
nlmıştı. Gec'.' için nwn:ırah kalb.ıklar evve!ı!= aıdı.-ılmalıd.ı.ı:. 

Sandallar Ferinin düştüğü ye- Bayrnm ı:ıınlerı Seruu;Jarı he< gtlı• ı ı - 2.15 - 4,30 _ 6.30 _ 9 da 

tj çevreledi. 
Bütün kızlar Ferinin çok sev- iPii!' .. 

diği üç şarkıdan ikisini söyledi- 1 B U G U N 
l~r. Üçüncii olaral~ da (seni ae- 1. p E K Eagram hafi sı içinse

nenin en muazzam aşk 
ve hah~ a l• şa eseri 

vıyorunı, seni ..eviyorum.. Yal
nız seıı.l seviyorum.) Nakaratlı 
şarkıyı okudular. Bu bir rkı 
serisi değil, bir ayindi. Sinemasında l; · slıgor 

TÜ KÇE SÖZLÜ ve 1 ~ usi isi Şarkı biter bitmez bütün san
dallar sepetlerini kaldırdılar ve 
Ferinn, hayatında en çok sev
diği san gillleri, düştüğü nok

TÜRK KAHRAMANLIK ve civanmert• ini canhtndıı-an şaha.ne F;ım 

taya serptiler ... 
Sandallarda bir ağlaşma baş

ladı. 
• • 

Gözlerimi bir hususi hastaha
n<min ' ürük odar ında açtım ve .. 

:4;te, yı:;-ı.yormı ! 

-SON -

An7.nra - Etlik - 1941 
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7 .30 Program, 111.55 Çocuk 

Hergeleci, hasmını yen.dürten 
aoııra soyunduğu yere giderek 
tdlindi. Ve eırtına. bir havlu a
mak otnıdu. Rüstem, :Ethem 
pa.şanın bulund~ ~a ~~ti. 
lfıı,ğUip olduğu ıçı.n silinip gıym
ii. Artık meydanda. gUreş kal
mamış bulunuyordu. Ali pehli
van, RUsteme sordu': 

- Rüstem, neden böyle <*iu, 
bugtin? 

- Usta.! Bihnenı • 
- Yoksa, keyfin mi yok? 
- BilAkis keyfinı yerinde .. 

Ba.ttl Bursadazı daha zyzyi:m. 
- Evet, Buraada idmanm 

,wrtu.. Yorgundun .. 
- Yirmi gündür kendime ba-

5ayorum. Çok iyi idim. 
- Ama, iyi güreş çıkarama -

dın !bugün .. 
~ Bilanem, çok ters geleli, E

zerçcli bugühı bana.! . 
- Ne ise, iştihanı Y enişehre 

sakla! .. 
- Evet ,beş gün sonra Yeni

~inle güreş varmış.. 
- Dedim ya, .iştiharu oraya 

sakla .. Aımnaı, böyle gilreş tut
ma ha!. 

Dedi. Et.hem paşa da Rüs -
temi çağırarak : 

- Rüstem, ne oldu böyle? 
- Yenildik paşa! 
- İyi olmadı ama!. 
- Oldu bir kere pe.ş:ı.!. 
- Çok boouk &fu"eştiıı bu-

gün .. 
- Ha.yır, paşam!! Her ne

dense lbram bugUkı. ters geldi 
bana! . 

- YeniŞehirde de böyle gü
reşeceksen Arap Saidi eş tut!. 

- Yo .. Paşam! Çivga;r yap
mam İbrama.! Başba.şa yen
meğe çalışa.cağlm.. 

- Arap Sa.kile, beraber olup 
çivgar yaparsanız daha iyi o
l\D' .. 

- Hayır paışaın ! 1hraıından 
bzığımı başlı beşına çıkarmak 

• lıtterlm. 
Dedi. Fakıat acaba Rüstemin 

ltediği kolay mı idi'! Hergeleci -
Ji. başlı başına mağlup etmek 
kolay değildi. Rüstem bunu 
anlamış buluhuyonlu. Rüstem, 
Bursa güreşinden hasının aya
rını pek8.la anlamıştı. Fakat 
her naaılsaJ lbram.ı, bir kılçık 
çalmı.ına getirerek mağlUp et
mek tesadüfünü elde etmi.'jti. Bu 
tesa.d1lf ve talihin bir daha te
celli etmiyeceğine Marmaris 
g\l.reşiyie de şahit olmuştu. 

Llkln, ne de olsa şöhretli bir 
:başpehlivan olduğu için Arap 
6a:idle çivga.r yn.pıpa İbra.mı or
tadan çıkarmak fikrini istemi
.}'Wdu. Başlı başına güreşmek, 
yenilirse de kazaya :ra.7.J olup 
ortadan ~ek arzusunda 
ldi. 

Arap Said.le, Bileciklinin gü-
' reşi epeyce sürdü. Bir sa.at ol
duğu halde Said bir türlü has
mını mnğlfıp edemiyordu. Et
bam paşa., hiddetlenmişti. Saide 
de !;ne oluyordu? Eğer Hasanı 
ortadan çıkaraımaı.qa Hergele
ciyi nasıl çıkaracaktı, Ethem 
paşa, sabırsız bir tavırla. Ali 
pebllvana: 

- Pehlivan, Arap Said de f &

ma. güreş yapıyor bugün.. 

Pehlivan biraz konuş ... 
-. Ne söyleyeyim pa..,am? 
- Herif, Rüstcmi, çarçabµ:k 

~rdı. Saidi de çıkaracak böy
le ... 

ı~l 
- Söyle pehlivan!. 
- Pnşaırn, söyleyeceıt bir 

CQyjm yok.. Her şey ortada. .. 
- Saidi de mi yenecek der -

ilin? 
- Pa.ş::un, Said, Basanı çı -

karsrn ortadan iba..kalıın? 
- Yani, Ha.sanı da mı çıkara

m1yacak? 
- Pa.j3lll, güreştir bu .. Bakı

nız ne kadar uzadı. Dedi. Paşa 
cid<l.en ainir içinde, idi. Bil
medikleri bir adam ta Rmneli
den gelmiş, en usta ve baş peh
livanları teker teker yeniyordu. 
Buna tahammül olunur muydu? 

Hergeleci, oturduğu yerden 
mkka.tıe güreşi takip ediyordu. 
IA.ra.p Saidin Hasamıı ne euret-
Jıe güreş çılmrdığı meydanda. idi. 
Kendi .kendine gillüyordu. Ve 
eöyleıniyordu: 

- Bunlar pehJıivan değil, 
lramal!. 

Hakikaten :kütü:k gibi güreş 
yapıyorlardı. GüreŞerine biç 
tnceli'k, zeka hAkim değildi. 
Jiergelecinin )'811lllda oturan 
Marmarisli bir ağa sordu: 

- Pehlivan, aferin sana ~ 
ctmel glireşiyomun? - ..... 

- Ama, koca Rtistem de iyi 
bir pehliva.ıı.d.ı.r .. 

- Evet, haJci.katen usta bir 
pehl. ' ıvan ... 

- Arap Saide nazaran han
gisi daha. pehlivan! 

- Rüstem, hepsinden pehli
n.n ! . . 

- Öyledir ... 
- Ban si.'lldiye kadar RUS. -

tem ayarında anahir ve usta bir 
pehlivanla güreşemediro. Doğ
rusu ustadır. 

mızı yendin? 
- Ne çıkar? Güreştir bu .... 

O da Deni Bursa.da yendi. 

7 .33 Müzik saati 
7.45 Hnberlcr 
8.00 Müzik 

19.SO Haberler 
19.55 Serbest 

8.15 Ev saati 
- Belki Y enişchir<lc de ye- 8.45 Müzik 

ner .. ~,~dca.t Rfu:;tem pehlivan! 

20.15 Rdyo 
gazetesi 

Serbest 
iLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 

Her taraftan gUreşçi maşa ll:ıb ! 
- Arap Said, Bilecikli · hir ıuo Program * 

19.45 
20.15 
20.45 

R. Gazetesi. 
Müzik 

tt.r yemekten eonra gOnde ll'9 defa muntazaman 
dlıterlnlzl fl~alayınız. 

tttrlti ydnemiyor.. yı 12..33 Müzik 
oC ><~~ ...... " ;_• _,.~~·~"· • '• .}° ' ... ' ·• . . ,.,• ' I "'· ~·· ~,:..-..,·-. • 

0
' ':"";.,.., • ,,> ..... ~ ';"' ... 1•, J//., "" ..t' \JI')-. 4,..f/:.""' ,,. .... ' ••• ~l"'ft?t'. ,,, .............. 'flljp; • ' •• 

- yenecek amma O'Nl 12.45 Haberler 21.00 Z. takvimi 
-~., b~" 13 00 21.10 Müzik - Bu senin işine yaraya.cak . Müzik 

pehlivan'!. 14.00 M\Wk 21.30 Kon~a 
- Neden? .• " 18.00 Prograna 21.45 MüzÜt 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREtA 
- Said, yorgun gelecek eline. 18.03 Müzik 22.30 Saat ayarı 
- Ben, bımu iBtcmem. Böy- 18.25 lt.onuşma 22.45 Milz.ik 

le güreşi hiç sevmam.. .Pehlivan 22.55 KaP8llll 
elime ne kadar diri gelirse o ika.
dar :md:nnun olunım, dedi. Fa
kat Arap Saidin bereket ver
sin güreşi daha çok sürmedi. 
Bir çırpıda hasmı toparlayarak 
çaprazla yendi. Said, ha.&ml yen

Darphane ve Damga matbaası 
müdürlüğünden 

,. '- - Asgnrl ~ 97 saf ve tutya \"e alümifl3Ul'lldnn art 126'00 1tra mu
h:runmen bedelli yerli malı yirmi ton kOlçe kurşun kapalı 'Znrfln eksilt.. 
ruf:ye konmustur. 

2 - ihale 10/11/1941 paznrtesi günü saat 16 da idaremizdeki komis-
yonda yapılacaktır. 

diği zaman Hergeleci derin ne- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 
fe::; alınıştı. Çünkü hamrunın 1' 1 :r1 -
yorgun olarak karşısını geldi- IJ 1 1 1 • ı 1 1 1 1 

3 - Taliplerin 945 Ura muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ve
sait\. ve tekliflerini mev.kiır günde saat 15 c kadar komisyon riyasetine ver-

ğfoi isteıniy?rdu. Arap Said, 21 1 1 I . I • 1 1 1 1 
meleri ııı.zımdır. Şartname idaremh:den bednlsiz verilir. c9339> 

H~'1Ill yendikten sonra Ethem 3 I I I 1 • I ~ı-asm•• Şekerci --IE'",a 
paşanın yaruna geldi ve silindi. ~ , ' 1 H. Mustafa ve Mahdumu 
Ethem paşa, Saide:: ı il 1 1 1 1 I• 

- Pehlivan, amma uzattın "işi 5 • • I• I I I• • ÇIKOLAT CEMiL 
,_,,, 6 ' 1 1Una ile hazırladığı nefis bay-

- Ne yapalım paşam, inadı 1 1 •• • İ • .• ramlık şekerlerinizin mübayaası 
°:1ttu J:?ilec~lini'n bugün .. Ye. 7a. I• •I • I 1 için teşrifinizi bekliyor. 
nilnıek ~temıyordu. I I ı • IJ i , lııtanbul . Bahçekapı 

- lyı amma, 'bak, İbram o- 1 

turm\l,!S seni bekliyor. 1 1 I • 1 1 1 İ 1 1 
-~kl~? Ben, hazınm. ı ı 1 • ı t • ı Askerlik /!iı/eri 
- Bıraz dinlen bakalım! de- ~--· -·-·-..,.. .... _.._.t.i.iiOiiiıi-!! ıı. _________ v ___ _ 

d.i. SOLDAN 8AÔA: 
Zaten Cazgır ortaya çıkarak 1 - Okuduğunuz ga?.etenin ismi. 

davul zuı·nalan susturdu. Ve Q - Keder, çok bildiğini satan. 3 -
Nfilcsek sesle bağırdı: Kışın sık sık tutuldu.etımuz bir nas

.. - Başa İhramla, Arap ~a.id talık, bir gemici ıstırnhı. 4 - Mağara, , 
gurcşecekler.'. Said, din1P.necek, dı.inyanın üçüncü kıt'ası. 5 - Lezzet. 
biraz sabrediniz... t: - Dikiş için ıtızım çelik parçası, 

Beyoğlu Yerli Askertık ıubMI 

Baıkanlığından: 

A.şağrda sınıf, rütbe ve isimleri ya
:zılı Yd. subayların derhal ~benıize 
müracaatları. (15798) 

Piyade Asteğmen Hül"eyin oğlu 
İsmail Hakkı (13479). 

Piyac!e Tğm. Cevat (14460). 

En idareli. 
LAMBA 

MDESSESATI =- t=: Said, dinldnmişti. Yin:ni da- hi!AJ. 7 - Sıçan. 8 - Matem, tr.ıd. 
'kika kadar nefeslenrnişti. Caz- & - Bir , e.kek ismi, camdan su tes
~!:_.1~k:rar meydana çıkar:ık na- ti.si. 10 - Eksik dc~il, erkek. Piyade Tğm. Bekir oğlu CeJlı.l Al- ====================== 
6..,.'"" YUKARIDAN AŞAC IYA: 

- Said, lbı·a.m pehlivanlar 1 - Eski delil, tenezzüh gemisi, 
meydana!. 2 - MağIUp fakat kahrnman dost 

kan (47078) 
Ote. Asteğmen İsmet oğlu Ahmet 

İhsan Gülbak (32194). 
Ote. Teğmen Nb.un oi:lu Mus • 

tafa Ragıp (32529) 
Seyirciler heyecan içinde idi. bir milletin bir ferdi, oh ne iyi!. 3 -

Herkes olduğu yerde duramı - Çekip kopnrmn (Arapça), kaba hlr 
yordu. Bakalun Said, E?..erçeli- hitap edatı, gümüş. 4 - Doğru ~- ~;;;:=================== 
ye ne yapa_caktı? Dev gibi Said mak bilgisi. 5 - Çok makbul (Arap- K•t } -
koca gövdesini iki tara.fa sa.Ha- ça). 6 _Olmazsa ne insan, ne hay-~ l ap arJDIZI 1 
Y.~rak, vücuduna bol bol yağ sü- d · ı 7 Al · 1 
ruvordu. Heı·gclecinin yag·ı ... 1ı • van yaşayanıaz, cmır yo u. :- u A R F B O L A T 

J .... deler (Arapça), sıçan. 8 - Şımşclc, 

ırnası çok kıvraktı. Gayet itinulı sallap!ti. 9 - (Vermek) in zıddı KfTAB EViNDEN 
yağlandığı görülüyordu. Bil- mnıodar, yol (Farsca). 10 - Hayret 
h., •ssa. k ' beti · ,..., 1 alınız. Bütün kitaplıın bulabi-"'"' , ıs run pa~arına vu- nidası, bir meyva. 

1~r1111~1111ımır11, 

''lllfı;;f 11//ıll 
Sehir 

Tiyatrosu 
Tepebaş-ı Dram Kısmında 

Bu akşam saat 20.30 d~ 
HAl.\'ll,ET 

5 perrle 
• • • 

rıncıya kadar · · ·ıı rd lceginiz gibi Ankara ııeşriya-
ıyıce yag yo u. n.:'nkü· -ı~.z--~-·n ı.-n; 1stikW Oa<ldesi Komedi 

Herkesin gooü, küçUk Hergele- ""'"' vu. ,,......,....,.. ıı.u~h tının, Avrupanın model vesalr Kumunda 

Kaçük tasarrut 1941 
hesapları 1941 ı adet 2000 Liralık = 2000.-I.Jrs 

3 • 1000 • = 3000.- > 

iKRAMİYE PLANr 
2 • 750 > = 1500.- • 
4 > 500 • = 2000.- > 
8 • 2:50 • = 2000.- > 

KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 May11, 35 > 100 > = 3500.-, 
1 Allustoa, 3 1 kinciteırln 80 • 50 , = 4000.-, 

tar ihinde yapılır. 300 • 20 > = 6000.- > 

lstanbul fiyat murakabe 
homisyonundan 

12• No. lu ilan: cide idi . Küçük olmakla bera- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o macmunlannın Babılllide yegıl- KIBARLIK BUDALASI 
bcr çok çetin uuru.şları vardı. ne satış yeridir. Bu akşam saat 20 _ 30 da İstanbul vilayeti dahilinde kırılmış temiz kırnuzı mercimek toptan ı ~ıı· 

Nihayet yağlanmalar bitti. 1 T O R K i 1 Y 1E iL İ • Gazetere ll~n da kabul eder. Son hafta ml 25 kuruş perakende azıııni 29 kurt.ştan satılacaktır. 
""-~ · t ed~~ı. d 11 1 1 1 1 1 1 Ankara caddesi 89 lstanbul. NOT ~·r ışare cıuaı.. avu1 Ztır- S E • K E R E •O Komedi 5 perde : 
nalan susturdu. Pehlivanları "'1Tl•1 G A 1N1 İ iMi E 1 T U:ı.ak semtlerde ise perakendt? 'l!l 5 kuruştan satılacaktır. c9S65' 

=h~~e m~!~~::uud~l=- ıO I T • iMi t MI t iKi• ,~ Dr. $ükrü Mehmet ~, ... -11 DOKTOR--·==================================-=-
ğa başladı. Cazgır, Hergeleci 5 AIN I NE .•• • 'M I j Cureoa nasuırıan-t cııt ve züh- 1 HAFIZ CEMAL lstanbul Defterdarlıgvından 
içi_n ŞÖB.yulena~yElü!,,C:~euli: +.......,,.,.,.., 6 K!•lt ı •''•lY 'ı E llMı' E 'z Ei"' hastalıkları sabık hekimi. Lokman Hekim ~;; J.D, ..... .u Gelenbevi orta okulunun bakkailıgı üç ~ene ınuddctle kiraya veriln 
pehlivan derler .. Koca Yusufla 7 A • I F A R IE • İ IK IA klAl Cad. Ankııra Apartmanı ,. üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. Ar1lııınn 5/ll/l'.l41 c;nrşnınbr. brı.ı ı 
ltı t .. 99. Her gün sa:ıt 2 d<'n 5 ııe saat 15 de Milll Emlıik Müdürlilğünde toplnııııcnk olan komi~roııun yuı 1 • I 

a saawı·gureşi_v~\dır. Yancı-~ y A • SIE:M t ı z ı•' B 6 Dahili"ye Mu" .. -haaa•s• caktır. Senelik muhammen icarı 145 !ıra temiPatı 33 liradır. lst~klik 
yı mag up etmiştir. ,..ıı....,;--'...;'----";:;.-..;;;;;...=-:._,....;;;;;;..._-r=ı kadar. Telefon: 4091 &A:; _,.,.. "' " 

Ara. p Said için de ŞUnları söy ~ l L • İ N • K t A j L l E '!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~~~~ ı muvakkat teminattan maada hüsminnl mıızb:ıfası, sıhhat raporu ve m· l'I"" 
ledi Divanyolu kUmiyeti sabıkaları olmadığına dair v«Sika ibraz ctmcieri muktıızıdır. : O K A L IK •IS I• saymıyarak daima daha giizclin ____ .. _____ _ 

- Buna Arap Said derler. Ko- ve daha yeninin peşinde koşması ============================(::93
:::
6
::::
4

::> =======.=.;::::-.......-:: 
ca Yusuflarla, Katra.ncılarla, dır. Genç neslin lehine kayde - "Y • s b h ' 
~:ı!~~a:J:rın~.y ölçmüş başpeh- • San'et ve edebiyat ~~:~k v1~rr:ııf~~ b~"zı ~ç~~~ ' . enı . a a '"'' 1 Si~as~!as~i!~~~~~ı:!s!!~~O\!!!i~f!~~~!!ü :!ı1~t ~ 

Cazgır, pehıtvanları meydana de gördüğümüz gibi zararlı ne- ıla" n f ıyatları ynptırac:ıkları taahhüt ve kefalet senedinin numarası Ank:ırod:ı mı e 
salıverdi. Fakat Arap Saidin (Baı tarafı s Uncu aayfada) ticeler verir ve snn'atkft.nn tam binasında, lstanbulda Yiıksck Öğretınen okulunda ilan cdilmıştir. Va7.~cıl 
heyecanlı olduğu görülüyor - haleye şimdiden varmış oldu- olgunluğa ve ustalığa erişmesi • K müsait olup ta nehari olanık dcvnııı etmek istiyenlerin nehaı ılil!i ka.uıııı9 
du. Rengi de biraz uçmuştu • ğumuzu iddia etmiyorum. Yalnız ne mani olur. Ayni zamanda onu r. ktıı.nnamadıklarmı mües.sc:ıc idaresinclc:'\ sorınal:ın lıizımdır. 
Çırpınmalar ve peşrevler oldu.. her geçen yılın bize bir.ı.z daha büyük bir kuvvet kaynağı olan 8a5hk m.a.ktu olarali 750 2 - Kazananların kat'! kayıtıaıı y~ıpılarnk okula alınabilmeleri i ı;ı 
Helfillaşmalar bitti. Güreş baş- bu hakiki san'at telakkisine yak istikrardan mahnım eder. Birinci sayfada santimi 500 dosyalanndaki evrak eksik ise veya sıhhi muayeneleri nelicelnıuncmiı: lsl· ı ııı 
ladı.. İlk hamleyi beklemeden laştırdığını sanl}'\H'U.Dl, T&'.113Ş8 e Jebiyatımız Ddncl n ,, 850 ]arı tamamlamaları ve t..ıııhhüt ve ~e'alctnamelerJııi yaptırmaları Jii7.1111dıl"· 
H ergeleci yaptı. .Arap Saide tlçüncil ,, ,, SOO Tııahhüt ve kefalet senetleri için tesbit edilen 4 örnek Ankıırııdıı mucs c t 1 

daldı. Vf', paçalara inmek iste- Şiir T ema.şa edebiyatımızda Dörclüncü · ,, ,, 100 de ve 1stanbulda Yüksek Ögr('tmen okulunda ildn edılmiştir. Bu tnııiıl'ıı& 
eli. Fakat Said, derhal boyun - y kuvvetli bir tekamül ha.m '""'!!!!~~~~~~~~'!!!!!!~!!!!!:!!~ ve kefalet ı:eneilerini tanzim ettirmiyenler miiesseseye alınamazlar. 
durukla hasmı karşıladı. Bu eni şjjrimiz hususunda lesi göze çarpmayor. Bu da pek ;;;:: 3 - Okulda tedrisat 3 tkinciteşrirı pa?.c'111PSi günü başlıyacaktır. 
kanplaşma şiddetli oldu. Arap ayni derecede nikbin ola- tabü görülmek Jazım. Zira böy- diplere kaptırmalarına yol açı- Yeni talebenin biitiin evr:ıkile her. bcr 2 tkincit~l'in pazar gi.ımi rrıU1 
Said, Hergeleciye sıkı bir bo- bilir miyiz? Her halde bedbin lece bir tekamüfü teşvik edecek yor. ~ne bu yokluk yüzünden es.sesede bulunmaları ıwmdır. c7836• c9:rn1> 
yundunık vurdu. Ve, epeyce boğ olmak için de henüz kafi birse- :remin yok. Memleketin tek ciddi söhret kazanmak istiyen edebi- ====================================-==:.::----=;::::. 
du.. <;ok sürdürmeden ustaca beb görmüyorum. Yalııız şurası- san'at müessesesi olan lstanbul yatçı, eserine verebileceği za - 'stanbul Denı•z komulanlıgvından 
bıraktı.. nı kaydeyiın ki naz.mı san'atı, Şehir tiyatrosunun her sene tc- manın mühim bir kısmını kendi .l.~ 

Hergeleci, boyunduruktan kur dünya çerçevesinde, uzun za- lif eserlere ayırabileceği bir iki 

1 

reklamını bizzat kendisi yapmn- Refah vapuru ~tlcrlndcn subay, gedikli erbaş ve erlerden tahsil 1.ıı· 
tulduktan scm.ra canlı bir çır- mandan beri bir gerileyiş seyri hafta ile bir memlekette temaşa ya harcamak zorunda kalıvor ğ:mda çocukları bulunan ailelerin acele komutanlığunıza muraı•aaUan. 
pındı ve bir ni.ra savurdu: içine girmiş bulunmaktadır. Ro- edebiyatının terakki etmiyeceği veya küçük san'at eseri yerine c9343• 

- Hayda Said ibe!. manı, itollarilc sımsıkı sardığı aşikardır. Edebiyatımızın en za- daha kolay şöhret temin eden ~-•••••••••••••••••m:Sl!••••a1Sı~ 
Hergeleci, nfıra.yı atar atmaz şiirin bedeninden emdiği kanla yıf kalmış olan bu sahası için kısa soluklu ve hafif eserler ü-

ıha.<mllllUl üzerine yürümekle büyüyen bir ahtapota benzeti- iştihamw yarına saklıyoruz. zerinde çalışıyor. 
beraber birdenbire daldı. V.e yorum. Şiir di.inUn sa.n'atiydi, Konservatuvarımızın yetiştirdi· Tenkid sahasının bizde bu de
tekrar paçalara indi. Said, tetik roman bugünün san'atidir. Şii- ği genç unsurlarla memleketin rece sahipsiz kalışına sebeb ne? 
davranmıştı. Çarçabuk hasını- rin okuyucusu gitgide azalıyor. bir "Ok köşelerinde devlet tiyat- Bu sebeb basittir. Tenkid edebi 
nı k0""' 1adı Ve gene b" bo Çünkü' .. roman okuyucunun gı·t ~ neviler arasında en nankörüdnr . ...... '"""' · ır yun- • roları faaliyete geçtiği gün, ha- ... 
duruk vurdu. Ve şiddetle has- tikçe maddileşen duygularına git kiki bir Türk temaşa edebiyatı- Bir tek tenkid makalesinin, anı-
mı boğdukta.'n sonra gene salı- tikçe genişliyen kültürüne daha nın da en sağlam temeli atılmış ma hakiki tenkid makalesinin 
verdi. Ve boğına.'3ını üsteleıme<li. uygun gelen, ihtiva ettib"İ geni~ olacaktır. ne kadar emek istediğini gözönü 
Sa.id, tam pehlivanca hareket e hayat teza.hürlerile onu daba ne getirin. Her şeyden önce, bir 
diyordu. Hergeleci, boyundu • ç;-0k doyuran edebi nevidir. Tenkid cild kitabı tam bir dikkatle bir i 
ruktan kurtulduktan sonra ge-- Bizde şiir sahasında bir iki hatta bir kaç defa okumak icap 
ne çırpınarak bir nara attı: yıldır bir durgunluk gö1.e çarp- y a tenkid? Fakat bizde edecektir. Buna karşılık böyle 

- Hayda be!. makla beraber ?.aman zaman ha- tenkid hakkında. ne söyel. bir makalenin maddi bir değeri 
Arap Said, Hergeleci daldık- lis ve gerçek şiirin panltılarile nebilir? Henliz edebi neviler a- Qlmadığını bir yana bırakınız, 

ç.a mukabil ooyunduruklarla has gözlerimizin kamaştığı oluyor. rasında tenkid diye bir şube bu 1 muharririne temin edeceği yc
mmı eziyordu. Kurnaz Hergele- Bugünkü genç şairlerin eser- lunduğundan bile bir çoğumuz gane kazanç, ekseriya bir arka
ci, .Arap Saide öyle bir oyun oy- feri , muhtelif edebi neviler am- haberdar değiliz. İşte ta.m ve cia.cıın husumetinden ibarettir. 
tıayacaktı ki pclıli\'an olduğu sında en çok hırpalananı, alay- mutlak boşluğa bu !'lahada rast- Miliıekkidin samimi olabilmesi, 
gündenberi böyle hünere düş- lnra en ziyade hedef t~kil edeni lıyoruz. Bu yokluk yüzünden e- ki tenkidin bir değer taşıması 
memişti. Hergeleci inadına üst dir. Bu tenkitler kısmen de hak- debiyatımız bugün hakemsiz ve için şarttır, bu yüzden uğrıya -
üste dalıyordu. Ve, boyunduru- h . Çünkü yeni şairler a rasmdn hükümsüzdür. Bu yüzden oku- bileceği zararlardan korkm.ama
ğu yedikçe ve kurtuldukca çır- aleyhlerinde bulunulmaya mfü~. yucu kütlesi hakiki değerlen Pına bağlıdır. Edebiyatçının. 
pıruyor ve bir niı..ra daha sallı- tat.ak olanlar az değil. Amm::ı 1 .seçmekte büyük güçlükleı karşı ı maddeten kendisine fayda değil 
yordu: bir edebi faaliyet hakkında hU- aında bulunuyor. Tenkid namına. ancak zarar getirebilecek, ma -

- H ayda be!. küm verirken acele karalanmı" gazete ve mecmualarımı?.da rast nen de "tenkid kolaydır,, sakat 
- Hayda Said be!!.. gawte fıkralarının tesiri altında ladığımız yazılırsa, daha <::ok hiikmile istihfaf olunacak bir sa. 
- Hayda Maşallah be!. kalmamaya çalışmalıyız. Genç kayn:-ına veya düşman yerme lıaya fa?Ja rağbet göstermeyişı-

TÜRKiYE CÜMHURIYETi 

ZİRAAT BANKASI 
Kuru\Uf tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 '!'tirit lirası. Şube ve 

Aians adedi: 265 

zrraf ve Tlcırl her nevı banka 4nuamelelerl. 
~ blrlktlranlere 28800 lira lkramlve verlvcsıo, 

Ziraat Baoka.sıncla kumbaralı ve ı.tıbaraız u.arna .tıesablannda en 
az 60 lirası bulunanlara ıened• t defa çekilecek kur'a ile qatıda.ld 
plAna eöre ikramiye dalı~'caktır 
4 •ded 1.000 Llrabk 4.000 Llrı 100 adad 80 Liralık !;.000 Lira 
4 • 600 • Z.000 • 120 • 40 • 4.800 • 
4 • 250 • 1.000 • 180 • 20 • 1.200 • 

40 • 100 • 4.000 • 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir seııe içinde 50 lirad..uı ap'1 
dilşmiyenlere lkram!ye çıkbtı takdirde 'lı 20 fuluJ.yle verilecektir. 

Kur'alar senede dört defa 11 Mart, ll lluiııuı, 11 Ey· 
lül ve ll Birinei.kH.nun tarilılerinde 9Cki1ecektir. 

Ve: durma.dan ha.~a dalı - şairlerimiz arasında henüz bü- nev'inden, ciddiyetten uzak bir ?ıC ~aşmamalı. Ancak şunu da 
yordu. Nihayet Hergelec.i son yük şöhretler meydana çıkma - takım karalamalar. unutmamalıyız ki ku\"VeUi bir 
yediği boyundurukta birden bire mı§&'Fbunun başlıca sebebi bu- Tenkidi iş edinmiş otorite 'e edebi •at mutlaka münekkidini 
dikildi. Ve Arap Saidin üzeri. gün şöhret yapmanın dünkü ka- ı:;alahiyet sahibi münekkitlerin yaratır. Bu itibarla, inkişaf ha
ne yanaştı • .Arap Said, Herg~ dnr kolay obnayışıdır. Bir sebeb bulunmayışı en yUksck mevkı~ linde bulunan edebiyatımızın,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
leclıı.in böyle boyundur.tık üstü- dah.a var, o da yeni nesil ~ir- layık edebiyatçıların yerlerim, muhtaç olduğu müııekkidleri = 
ne geldiğini gorünce sevindi. lerinin ekseri.sinin vardığı m.er- ekseriya, şöhretlerini pro~aan r kendi arasından çıkarmakta. gc-

(Arkası uar) haloye kendini tatmin ~IUmiş daya borçlu bir takım sahte e- clkmiyeceğini umalım. 1 Sahibi: A. Cemaleddln 8araçoğlu Neşriyat Mildürü: Mo1clt Çetin 
Bru;ıldığı yer: (H. Bekir Gtırıoylar ve A. Cemııleddln Sar çoğlL matbaası) 


