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Avrupa 
Ukarıumu nıiyesi ni n., 

kuv·veti · .....___ 
d işte Almanlrzri asıl zayıf 
ii ~ D ~flrecek amil budur . ._. a-

lııi/ "'."\' 
arını bir ..Avrupa davası 

ı· ıne sokcımamuları A orupa 
efkô.ruımumigesini kazana
'n.alttalarıdır. 
b~8eşeriyet tekamül yolunda 

r;!Jle bir merhaleye eriş
ııı • ıştir. A riık harpler top 
tıe tayyare ile kazanılamı
!0caktır. Bu harbin ortadan 
l ctlkacağı devrin arif esidir 
......._ _J 

IIUPJeyin Cahid YALÇIN 
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tın ngiliz nazırlarından biri 

İlk kafilesi Rusyaya mnV8.8lllat eden İngiliz nveı tayyarelerin.den müt.eşekkil bir filo 
uçmş halinde 

ha11bin ikinci senesin.in ni- ------------· 
le hayet bulması münasebeti ~ M AN R US 
r Vaziyeti şöyle hillasa ve tas- • 
lt etmişti!': HARBi 

.,. ................... ---.... ~ ı 
1 ı· ·ı· h ALMAN-RUS 

ngı iZ ava "'---- HARBi 
t .~lınanya, şarlm doğru hare
li r:tı~de Rusyayı karşısında bul- ..,.,,08 Lova bı•l',,1ı•rı·yoı 
u, ılerleyemedi. İngiltere Al- ır~~ H U 

~l'lYanın Irak, Suriye ve Hin- s m o 1 en s k 
kuvvetleri Berfin bidiriyor 

Rusy.ayada Leningrad ~tcuıa doğru yolunu kesti. 
ı .... l~i rut;ıf küreye yayılmak 
1~büsün<le de Almanya, Bir- R t B f l l \leşık devl~leri kendi karşıı:;ın- us o p u ayya re er e 
~r ~Uluyor. Atlantik muharebe- Leningrad mu-
~ nı ise Almanya kaybetmek ü- t • 

t'eciir a eşı harebesiııe fflli-
11 İ.tı.gillz nazırının vaziyetı bu ~ 'Y 
~t~t{~ gÖl'IDfflİ VE> n,uJıakt!nl(' et altında (ralı ediyorlarmış 
~ ~ı doğru mudur, değil midir? Moskova, 14: (a.a) - Resmen 
~\it-asını tedkik etmiyeceğiz. F~ 

MOdafaa 
hatları 
yarıldı 

·~t far:ae<Ie)i.m ki bu denilen - bildirildiğine göre, İngiliz iropa-
~{'lenn hepsi doğrudur. Yani Leningrad mıntı· ratorluk hava kuvvetlerine men- Alman ordusu aark 
l;~anya şarka doğru artık iler- sup bir filo Rusyaya. vasıl ol - ':I' 
•3 p.._· ? Y k k k d ·ık k muştur. h • d • Ot vuııyecektir. a. ınşar a ve as~n a ı ar lngüiz tau'Unreleri Lening-~ c~ p esın e yenı 
a<1an Hindistana !!arkamıya- :2:7"" ıuu 

~~r; garbi nıslf küroyi de yağmağa başladı harbine 1y«rok ediyorrnt~ ı zaferler hazırlıyor 
"l:lldit edemiyeeektiı·. Londra, 14 (a.a.) - Rus cep-
0.e 'lk'!- bugiin Alma.uyanın dm- Madrid, 14 (a.a.) Stefani a- besinde, harp halen bütün şid- Berlin, 14 (a.a.) _Alınan or-
ttı· ?1 yerler? Bımlaı· kil değil ja.nHl bildir!yoı: deti ile devam erliyor DaHy ~ d~ı ba-c;kumanrnmhğı tebliğ 
b l, Alınanya bugün ta Şimal Mavi fırka gönülUilerini hu - (Sonu sayfa a aütun S de) edıy-0r: (&onu sayfa '3 aUtun 7 de) 

~l' bütün Orta Avnıpa.ya ve ye tavsü eden Londra radyosu- H A R p VA z· y · ET. lr~llndan Mataıban burnuna kuk umumiye mahkfunları di- []] 1 
'Yor~\ Avrupny.a. ha.kim bulunu- nun neşriyatı İspanyada şiddet- 1 1 
tir · Garpta Atlantiğe erişini§- li bir infial uyandırmıştır. İspan 
/'et'· Vioby hükmnetinin vazi _ yol gazeteleri, artlk, bolşevik y 
lef ı düşünü'türse Ahnaııya, çetelerinin emrinde bulunan İn- t h b • 
~ a~ilyaya, hatta Afrikaya bi- giliz radyosunun kullandığı li- ı n r a m a ar ı 
~ .. ltın:ıiştir denilobiJir. Her hal- sanı takbih etmektedirler. f""' 
"Pek ufak istiıma.l.a.da bütün Smolensk RwJ tO'p ateşi altında e 

~'\lrupa kıtası Almanyanın e- Moskova, 14 (a.a.) - Radyo, B •• " .. )d" Ü ... eıl .... hl k 
~edir. Avrupa b&kimiyeti de hareket kararının Rusların eli- U gUDUD O Ur CU Si a arı arflSID• 
~ tlıanyıa.yı doyurmaz besle- ne geçti~i söyliyen bir tebliğ. da bu harp hayatını uzatmakda ısrar 
~ez ve yaşatmaz mı? Avrupa.- neşretmıştır. 
~ llaklın lJir Almanya, şimdi . Timoçenko ordusu, Almanlar- edenler' hakikatın acı çehresile 
icaf'§llaşbğı secileri kırmak için ın Moskovayı tehditlerini dur - karfilı)a1.1acakfır. 
~ P eden hazırlıkları gömıeğe durmakla kalmıyor, belki, Al - y 'S 

~~an ve imk&n bulamaz mı? man kıtalarının Leningrad mu~ 
dU:la.rı buldu)ta.n. sow-a da harebesi için yaptıkları tecem- c YAZAN : l 
)';; Yayı fetih ~üsilne tek- milden istifade ederek, bunları, Emekli General Kemal Ko11er . 
<tt atılamaz mı? • Smolensk istikametinde hırpa - ~ _ . ( 

ti İngiliz na.zın bahsin bu oihe- kyor. ~olensk, Rus toprakları-
b tıe hiç tem.as etmiyor. Sanki nın ateşı altındadır. Heııgünkü tebliğler, artık katf 
~\arı aklından geçirmemiş (Sonu aayfa a aütun 7 de) neticeli muharebeler yerine oop-
~'0ld.ir. Bundan dola.yıdır ki ----------------------=---~ 
~ ~anya.yı mııva.ffa.k olamamış 1 
b· atllıbiyete mahktım k.alm.ış gi- 1 d b 1 1 
~~;~=~=~·kati bir 1 1 rYaazann ·. Ca. Sykyesa ancı· 816!_· 
tıı·~ikrimizce Al:manyanın asıl 1.. _ 
~ Uşkuıata uğr'adığ.ı nokta baş
J...a taraftadır. Eğer Almanya, 
~ \'tupayı aakerlik ve diploma.si 
<lı~lı:nından avucunun içine al
~ gı kadar kal!b ve ruh bakıınm
ll.ı.all dıa A\ırupe.ya hakim olsay
li lllesele bitmiş sayıleıbilirdi .. 
tı a.tırlardadır ki Mihver kay
l~aklanndan çı:kmış bfw müta
v aıar Alınanlann Ak.denizden 
~~ Şima.li Afrikadan İngilizleri 
<ıl VaraJr bütün Avrupa.ya maille 
U lnağı, Amerika ve İngiltere 
· e k1tada.n kıta.ya. bir harp hali 
~anıe etmeği düşündüklerini 
'bılrı:_ . ..,... E~ Alın 
tı -.ırmı9.,1. ger anya bu-
~ U h.ıı.kikaten yapabilseydi ve 
~a"rupayı fethetmek değil ka
le t;nniş olsaydı, şarka ilerleme· 
tn. tıne Rusların Hinde ilerle
ta~l;rine, İngilizlerin Amerika 
\ı •ullerine er.işmelerine Roose
b~lt'in meydan vermemesinin 

11
1
t .ehemmiyeti olmudı. Avru

t a ~le Amerika ara.s:ınd9.Jti hup, 
tl.a.l'ihin kaydettiği çok uzun müd 

11 etli me9hur harpler gibi ç.ağ
~ aşla.rm:ıiı hepsini ınezaı-a gö -
q er ve senelerce sUrük:lenir gi-
e!'di. 

()\ .t\.hnanıera. bu:günd1.."l1 mağlup 
~~U:j _denilen_ıez. Fakat . ta.lcribi 
lib~timal.i bir~ bir mağ
~~ ~ :Yetten bahsedilmek l1z:ı:ın 
tı-ı·İıl'se .'J:manları mfere e~ -
tr~~t~n nıenedeıı eu biiyiik eu
Qb ~ ~ın biı'.znt A vnrpıa içinde ol
tlı gıJııu söyle:rrıek zan1rldiı . ll-
h attlar bclki ş:irka gidabfltl'l~r. 
~lk.i Hil'ldiı:rt.ana vara.bilirler, 
l· kı Nevyorka çık:ıbiltrleL J.f':.l.
~l g?rülüyor ki Avrupayı mpt-

C!nııyecek \erdir! 

hılia.yır, Avrupayı 1.a.ptedemi· 
tlar değil, zaptettiler.. Fa.kat 

Birinci -Buşir muharebesi-bir suikast 
hazırlığı-Cihad saatı çalıyor 

Vasmus sük\ın bula.bilmek! meye çalıştı. Çünkü Vasmus ay 
için eline bir kitap aldı ve Bach nı zamanda musikişinastı da. 
dan bir kaç parça terennüm et- (Sonu sayfa a sütun 6 da) 

Avrupanın kalbini zaptedemi - kıl&p edeceğine dair ortada bir 
yorlar ve bu silahsız, topsuz ve emare yoktur. Bilakis her ta~ 
tayyaresiz Avrupa maneviyatı ra.fta.n bir memnuniyetsizlik ve 
müttefik İngiliz, Rus ve Ame- asayişsizlik havası esiyor. Ölü 
rikan ordularının muharebe Fransa bile canlandı. Alman iş
meydanlarında mağlup edeme - gali altındaki yerlerde Alman 
dikleri Almanların kollarını kuvvetleri tarafından muha· 
ıbağlıyor ve onları bir neticeye f a.za. edilen Alman dostu devlet 
varmaktan menediyorla.r. adamlarına arbık suika.stler ya-

Şöyle bir Avrupa tah.a.yyill e- pılıyor. Bu iıhmıal edilmesi im
delim: Franı:ıa, Belçika, Hollan- kansız bir işarettir. İşgal altın
da, Dammarka, Norveç, Lehis- daki memleketlerin hepsi tam 
tan, Çekoslovakya, Yugoslav- bir ma.n&vi husumet ve müca
ya, Yunanistan, Arn.a.vutıuk ve dele vaziyetindedir. Buralarda. 
sair bütün Avrupa memleketleri fırsat elde edildikçe işgal kuv
ke.1ben ve ruilııan hep Almanya- vetlerine zararı olacak ha.re -
ya dost ve taraf tar bulunsalar- ketler yapılıyor. Şiddetli ceza
dı, Al.manya ile elele verip hür, lar tertip olunabilir. Fakat alı
müsta.kil ve mesut bir Avrupa nacak zecri tedbirlerin düşma.n
kurm.a.k teşebbüsünde halis ve Jık hareketlerini arttmmaktıa.n1 
samimi suretıte müşterek çalıı;;- hiç olmazsa kalıbdeki düşmanlık 
salardı, .Aiın'a:D.yanın sırtı hiç hislerini kuvvetlendirmekten ve 
yere gelil' miydi? Bütün Avru- tamim etmekt.en başka bir tesi
pa memleketleri amelesinin ve ri olmıyacaktır. 
milletlerinin müşterek ve planlı İşte Almanları asıl zayıf dü
mesaisi neticesinde vücuda ge - , şürecek amil budur. Davalarım 
tirileeek h::ı.rp istilısa.üitına ve bir Avrupa davası haline soka
temsil edecekleri kuvvete yetiş- mamaları, Avrupa efkarı umu
mek düşman nı.emleketler için miyesini kazanamamalarıdır. 
.kolay ve mümkün olur muydu? Beşeriyet tekamtil yolunda 
Bo dodiğl.miz ta.t7.da müttehid böyle bir merhaleye erişmiştir. 
bir Avrupar.ın mağhlp edilebi - Artık harpler top ve tayyare ile 
lec~ği akla. sığar mıydı? kazaıulamıyıacaktır. Bu harbin 

Fa.kat bu mütlehid Avrupa ortadan kalkacağı devrin arife
bugün bir hayaldir. Ve hiçbir sidir. 
ZlLIIl.an da bir hakikat haline in- Hüseyin Cahid YALÇIN 

hemn ço.k kısımlarında mewii 
çarpışmalardan, ağır zayiattan, 
bazen bir 'arazi parçasının elden 
ele geçişinden bahistirler. 

Avrupamn ırnuhtelif 'bölgele
rinde şimdiye ked.a.r cereyan e

. den muharebeler, sil3.h, vasıta., 
talim ve tenbiye ve sevk ve ida
re bakımından üstün 'bir ordu

Sonu sayfa 2 aUtun 3 de) 

Akdenizde 
Amerikan 

deniz altıları 
varmış 
---0-

Roosevelt'in son 
nutku italya ve 
Almanyada asa-
biyet uyandırdı 
Berlin, 14 (a.a.) - D.N.B. 

Berliner Boorsen Zeitung gaze
tesi, B. Roosevelt'in müstak • 
bel Almanya hakkındaki hiil
yasını nutkunda ortaya koydu
ğunu söyliyerek "B. Roosevelt
le B. Churchill tarafından ilan 
edilen hürriyet ve adlet,, haki
katta işte bundan ibarettir di-
yor. 

(Sonu sayfa 3 sütun 4 de) 

Ciüzellik 
Kraı·çesi 

Peh gahında 

Yeni Sabah 
Sütunlarında 

Şarkta Zelzele F asılal~ı 
. - k ~ 

olarak ~d ev·am ediyor 
~ ~ l 

ıranda ı Erçiş-kazclsında t&21a1u: 
190 ağıır yaralı var • 

ısy~n 

çıktı 
Kuvvetli kürt çe· 

• 
teleri Ingilizler 

aleyhine harekete 
geçtiler 

lngiliz diplomatik kur· 
yesi ile İngiliz radyosu 
ve times gazetesinin 
muhabiri asilerin eline 
düştü, akabetlerinden 

şüphe ediliyor 

Budapeşte, 14 (a.a.) - Ofi 
ajansı Budapeşteden bildiriyor: 

(Sonu aayfa 3 aütun 5 de) 
~~----- e- . ------

Bir Bulgar 
gazetesi digor ki 

Dünyada hic kimse 
' lnoilterenin zaferini 

istemiyor 
--O--

Bu harpte komo
n izim imha 

olunacak 
' Sofya, 14 (a.a.) - Slova ga-

zetesi, başına.kalesinde bilhassa 
·şunları yazmaktadır: • 

Dünyanın ve Avrupa.nın hiç
bir milleti, İngilterenin zaferini 
istememektedir. Bütün dünya, 
şimdiki vaziyetin değişmesin
de. menfaattardır. Eğer birçok 
milletler, Avrupanın yeniden teş \ 

(Sonu aayfa 3 siltun 3 de) 

Van, 14 (a.a.) - Son yer ~ar-ı 
sıntısının vilayetimiz dalıilin
de seoobiyet verdiği 2layiat et
rafında verilen malfunata naza- ı 
ran Ercişin Kocapınar nahiye
sinde 31 köy, merkez nahiye -
sinde de 5 köy tamamen harap 
olmuş ve merke-;-,de müdürlük 
binası ile jandarma. karakolu ve 
mektep yıkılıruştır. 
Şimdiye kadar tesbit edilen 

ölü miktarı 192 ve yaralı mik -
tarı da 190 dır. Bu yaralı va -
tandaşlardan yaraları ağır olan
lardan 7 si Vana getirilmiş ve 
diğerleri de Ercişte tedavi alb
na alınmışlardır. Felaketin Yu
kuu akebinde vali vekili yanında 
sıhhat müdürü, nafıa mühendi
si, sihhat memurları ve yaıdım
cı ekipler olduğu halde felitkct ı 
sahasında ica;beden tedbirler 

1 

alınmış ve yardımlar yapılmış
tır. 

Muş vilayeti de gönderdiği 
bir ekip ile bu yıa:rdJm işine işti- ! 
rik ettiği giıbi Diyarba·kır Kızıl 
ay merkezi de felaketzede va -
tanda§lanrn.17,ın ihtiyaçlannı 
karşılamak için 1000 lira gön
dt-nniştir. 

SIPOR 

Bu yazıma darılan bulunacak mr, 
bulunmıyacak mı? Zerre kadar e· 
hemmlyet vermiyorum. Sadece içimi 
döküyorum. Samimilikten ıüphe e
denlerde diledikleri taıa baş vurabl· 
llrier: 
Yıllardanberı lstanbulda bir yerli 

mallar sergisi aç~ırdı, Bu gibi sergi
lerin her yıl daha mi.itekimil olması 
Ul.zrmgelirken, lstıınbu 1 sergisi her yıl 
daha aşağı, daha yürekler acısı bir l 
değersizlik gösterirdi. ı 

Her serginin muvaffakiyetalzliği 

bir takım sebeplere, eksiklere yi.ik
letllirdi. Kimse ses çıkarmazdı. Bir 
iş ki yapılıyor, yapıla dursun. j 

Fakat o sergiler ne sergilerdi ya-
rabbi! eski devirlerde sokaklarda ; 
kurulan pazarlar vardı: Salı pazarı, 

çarşamba pazarı, cumartesi pazarı 

vesaire gibi. İstanbul sergisi onların 
bir araya gelmişlerln~en en kötU 
bir örnekti. Buna da ses 91 karılmaz· 
dı. Çünkü sergi için çalışanlar iyi 
yürekle, memlekete bir iş görmek 
mnksadile çalışan temi~ insanlardı.

1 Fakat her nedense -veya burada 

FIKRA 
İstanbul sergisinin 
acılamayisi bizce 
' milli bir 
bahtiyarllktı r! 

Yazan: Aka Gündüz 

söylemesi yerinde olmaz. bir türlü 
muvaffak olamazdı, 

Halbuki ötede birde lrmir Fuarı 
var. Sekiz on yıldanberl açılıyor • 
Her yenisi bir eskisinden çok daha 
güzel, çok daha müteklimil. lstan
bul sergisi her girenin yüzünü bu
ruçtururken lzmir Fuarı bütün dün 
yayı heyecan la ilgilendiriyordu. 

iki yıldır harp oluyor. lstanbul 
sergisi bunun için açılamadı. Haki -
katte bunun için olmasa bile her 

1 kese o his telkin ed ildi ki Türkiye 
dehı:,ıetli bir buhran içindedir! han-, 

Yer sarsıntısı zaman zam ' 
tekerrür etmektedir. Cuma gü 
nü vukııbulan ilk yer sarsıntı 
smda Ere.iş kaza mer.ke.zind 
duvarları ç.atla.yıan evler d'' 
öğle üzeri vukubulan yer s 
tısı neticesi olarak büsbütün o 
turuhnaz bir hale gelmiş ve ba-1 
zılnrı da tamamen yıkılmıştır. 

Ağnda.l<l tahrilmt 
Ağn. 14 (a.a.) - Cuma sa~a

hı ınıntakam.ızda vukuhlıh.
yer sarsıntısı etrafında. alınaı1 
son resmi mıallımata göre. , .;. -
yet merkezi.miZde olduğu. bıhi 
Eeleşkird, Tutak, Diyadin :e 
lBayazıt kınalarında nüfu c a 
hiçbir zayiat ve maddi ha.sar 
yoktur. Bu yerlerde yeniden 
bir '!ıflr .. ıntı kaydedilmemiştir. 

P <>' ıs ka.2J3Smda sanınıtJ. ftl 
sılal~. _ dev.am etmektedir. 

Dün saat saat 16.13 ve 1'6\35 
de altışar saniye d&vam eden' 
iki yer sarsıntısı ohnuş ve bun
dan bazı binal'M' zarar görmüş} 
ve hükfımet konağının arka ve 
yan tarafı tama.men yıkılml!i J 
tır. 

Dedeli nahiyesini:a b6r.ı köy" 
(Sonu sayfa 3 atiıt•n 3 de) 

---
dlys~ biteceğiz! binaenaleyh sergi a 
çılamıyacak. 

Fakat dünya harbinin en buh· 
ranlı zamanında lzmlr sergisi işte 

açıldı. Harp edenler bile onun ya· 
kından meşgul. Ve bu sergide esk ' . 
!erine niabetle daha mükemmel. De· 
mek oluyorki Türkiye iktısadi, tica•i 

, ve siyasi bakımdan batmak liure 
değllm iıl 

Aksi iddiayı hiç bir Türk kabul 
edemez. lstanbuldaki Galat'ilsaray 
panayırının açılmaması veya açıla

maması bir propagandaya - biferel<. 
bilmiyerek. sebep olmuştur. Güııa~ 
karlarını arayacak ben değilim. Hııtj 
ta bence ne yüzden olursa olGU~ 
açı!mayışı milll bir bahti ~·arlıkt'lr 

Bu badlrel.er içinde muvaffak otmu 
lzmir Fuarı bize her türlü hakiki/ 
milli gururu bol bol vermlıt:lr. 

Bu son acı hadise bizi ~u tedbi rr 
almağa mecbur etse yeridir: Şimdi 
den sonra için, harpten sonra dah 
Beyoğlu panayırı açılacaksa; sıkı 

dehşetli \ e siyasi bir kontrol dan 
vize almayınca açtırılmamıılıdır. 



DÜŞÜ ÜŞLER: 

Ev rlığı, r d r ığ~ 
• o 

Ben, içinde yapdıörmız binanın ruhumuz, aeclyemlz ve mizacımız 
Dzerlnde derin tMlrlerl o1duöu kanantlndeylro. Dar, basık ve karanlık o· 
dalarda neı'ell insanlara, buna ka!"§ılık da genlı. ferah ve aydınlık konak· 
!arda mahzun ve kederli kimselere rastlamak mllmkUn olmadıömı iddia 
edecek değilim. Ancak ban:a ISyle geliyor ki, muhitimiz gibi meııkenlmlz do 
ruhumuz Uzerlndo yavaf, fakat emin bir hlkklk kalemi gibi durmadan 
itlemekto, 

Biz, gerçi anaını:r.ın ve babamızın, fokat ayni zamanda etrafımızı çevi
ren lnsanlartn, hAdlselerfn, dekorların ve tıattli CJYahırın bir muhHISalnı· 
yız. Bu tealrlerln, bir haitalı§ın rolkrobu gibi glirUnmcz oluşu yokluğa de• 
illet etmez. 

Onun içindir ki tcmaa ettiğimiz insanlara olduiiu kadar içinde yap • 
'dıljımız meskene ve aralannda ömrümüzü geçlrdliilmlz CfYaya bu bakım· 
dan ayrı bir kıymet vermemiz gerekir. 

Atabrımız, bugOn harabelerini barhane diye küçük gördiı~iimü.ı: ge· 
nlı odalı bOyOk binalarda yapdılar, NoeUmlz içinde de çocukluiiu b5y· 
le ferah binalarda geçmlJ olanlar çoktur. Hlll da bu nimetten faydala· 
nanlar var. 

Fakat dikkat ederseniz. siz de itiraf edersiniz kf meakenlerimi:ı: gıtgl· 

de daralmaktadır. Eak.ı zaman evleriyle yeni zaman apart~manlarını 

kıya:;lamak kiti. ı 
Odalarımıztn sayısı tıayll aulmıt•ır. Oatellk bu ~alar dardır da ... 

EEk binalara göre tasarlanmıt ef)'aları bu ev mlrıyantürlerinde nereye 
ko ::ca{lımızı ta11rırıır., Bu yeni meskenlerin btz.e yeni bir hayat tarzı 

cet-rettlğ de muhakkak: Ana, baba, kardeı, oğul, gelin, kaynana burun 
burun.ı bir yakınlık içinde yapyoruz.. 

E&ki ır.aman allelvine mahaua huzur ve silkCıne bugün pekaz rastlan· 
maaının birçok içtimai aebeplerı arMında bu mesken dar,lıOı noktası uzerln• 
dcı bllhnsa durmak 11.zırn. 

Bu kadar aıkıtık vaziyette ve mecburi devamlı temaslar içinde yalnıı: 

kalabalık allekrin de(jıl, hatU tcık baflanna olan bir karJ kocanın bile 
ideal bir huzura kaVUfmUI ümidi pek az olmak geı-ektlr. 

Huzur fakat dalma peflndo koftuğumuz saadetin baflıca yapıcı un
wru o de(jll midir? .. Vaşar .Nabi aytr 

mmıınnımmnmınnnm11nıım~nı 

[!!~!!'!iya~et e 
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Yazaıı: A. Simone -13- C!eviren: H. Cahid Yalc.n 

• Stawıski meeclesınln asıl ehcm
miyetlı tnrnfı haddı zatında mali o
lan kısmı dcl:ildı. Daha evvelce de 
daha fnzla paralarla ynpılmış bırçok 
:yolsuzluklar ı:öJiilmüştü, Faktıt bu 
Sta\\ ıski meselesı birçok naz.ırwru da 
ta:ıllCık ediyordu. Bunların arnsında 

Georı;e Bonnet'de dahil bulunuyor -
du. Bır taı.-ım mebuslar, ilerı gelen 
b!ıkimlcr, ınilteaddıt gıız.cte mudUrlc
ri \'C wnum polis müdürü Chiappe
de işe bulasmıCilardı. lş n içinde fır- 1 

ka farkı olıruı.dan bı.rçok politika
cılar dahildı: Sng cenah tarartarlan 
ile radıkal so:;yalist partısi mensupla
rı. Fakat Fransız. sal: cenahı bundan 
istifade c-derek kontrollu bir hUköme 
&e, Fransız !aşiz.minln piştar teşkı -
JAtıruı doğru yürümeğc ı;alıştı. 

Sol cenaha karşı misli gôrülmemiş 
&lddette bir hucum başladı. MUcnde-

1 

lenin başında Act on Françalae yu
rllyordu. Bu kral"yct.çi faşist tema
yülleri bclseyen bir ga?.etedir. Snğ 
cenııhın en milfrit klSlnının gaz te
sl olan Le Jııur ile Chıappc'ın da
madı tarafından n~ilen hnftahlt 
atecıin Grnigoir ga7.et ı de hficwna 
i~I"Ak edıyorlardı. Stawıskı rezale
ti csnasındıı bu jiazeteleıin satışı 

en binlerce arttı. 

1934 seneısimn ilk aylarında par-
1.lmentonun kil,.'<lldı munascbctıyle 
Pariste ilk teşkilAtlı sokak ıırbcdesi 
vulrua geldi. Mucadcleye ıştıriık e-
4enlerln en meşhurları "Camelota 
du Roı" tt.~ılfltı mensuplan ıdıler 

ki bunlar Chnrles Maurras,nın ve 
Lcon Daudc1'ın Actıon Fran-
çalK'ine tabldırler. Bıraz sonra 
kendılerine di!er !a§istl r de. 
iltihak ettiler. • 

Georgcs Mandcl'ın nhiren ifşa et
tiğı gıbı, demokrn.sı ve parlamen
to nlcyblnde fcsad için kabcdeıı 
mal:z.cmeyi f~ıstlere umum ;polis 
mudürll Jcan Chiappe ted.ırık edi
yordu. Onun sağ cenaba büyük btr 
sempati beslediğı nşık5.r ıdı. Pnris 
polisuun şefj olmnk haysıyetıyle ilerl 
gelen sol temıh polıtikacıları aleyhin
de bir si.ırü deliller toıılayabiliyor

du. Bu adarnlnı ı tak p ettirmekten 
hiç çekinmiyordu. Talcfon muhnvc
relerı dinleniyordu. tiçi.ı.ncıl ctlmhu
riyetin mc)dana c;ıkınam~ birçok 
mali rcz.oleUeri Chiappe'ın C\Tnk 

hın.ıııes!nde yatmakt.adır4 Onun kuv
\ eunin kaynatı budur. 

Sarrııut'nun tı.ıfıfmcşr p kadın -
larln samimi munascbcUcıi, Boımet
nin mail dolaplıır:ı ve $l>Ckillasyon
ları, Chautemps'nıuı hususi sırla

rı, Chuıppe'ın mahrem hazınelcrl n
rı:ısındn ldı. Ga%Ctelere kclllcksiyo -
nun ancak bir ktsmtnı \ ec."lllişti. 

DJ.ıler kıs:mıru ihüy;ıt olarak sak
lıyordu. Sözlcnııi iUmad cdılir bir 
çok meb~lann Ot.irince bunlsrın 

d ğer bır kısmı da Berlin'c Nazile -
rin evrıı.k haı.ines.lnc gitmi.ıilir. Es
ki naı.ırlardan biri ban:ı Bonn t
'nin ve Chautcmp:;'l.n HIUerlc bir 
uzlaşma yapmsk yolundaki arı:ula

rmın kısmen Alman fi.ansölycslnın 

kendıleri hal:kınd;ı çok fiCylt-r bll
mckte olmasından ileri ı:ctdığini 1:z.nh 
etti. Bu zatın Dtı-..e ettiğine göre, 
Nazi njanl.an bu luılleri ifşn ede
cekleri t hdidini daımıı tekrar edi
yorlardı. 

Bu tclıdıt Frnnsu: polıtikncılannın 
başında muallA.lt duran Da.mocles 
kılıcı idi. Dotnı mu? Bunu ancak 
nazı evrak hazinesinin muhtev.lyatı 
meydana çıktıktan sonrıı. öğrcnece

g1:z.. 
Bu evrak hazınesınde maruf her ec

nebi poliUkncının ve devlet adamı -
nın bir fişı "-ardır. Kendisinın ka
bahatleri. ıruıU "'e rosyal rabıtaları, 

istıdat v kablllYctleri ile beraber ku 
surları kaytlıdır. 

Fransız saf cenah mensupları 

Stawı kı meselesini Allah t:ırafmdan 
gonderilnılş bir nimet diye telfıkki 

etti. Tam psikolojik dakika& pat 
lak verıyordu! Memleket kabinclo
:ıiiı bir şel!le eibl akıp gitmelerin-

!>ünkü ~ 
t yarışları 

;Mevsimfn son at yanşalrı 't'Ifbı 
Veli efendide yapıldı. BUyUk bir 
kalabalığın takip ettiği koşular 
nor.mal şekilde bitti. Alınan n&

ticeler ş\Ullardır: 

Birinci koşu: 
Uç yaşındaki yerli arap er

kek ve diş.i tapalra mahsus. Me
safesi 1200 metre. 

Bu koşuya Meliketülhavva , 
Kuru{}, Süleyk adlı üç tay gir
di. Melike rahat bir koşu yapa
rak birinci, Kuruş ikinci, Süleyk 
üçüncü oldu. MUşterek bahis 
ganyan 100, ikili 110 kuruş ver
di. 

ikinci 1voşu: (ha:ndi1oap) 
Dört ve daha yukarı yaşta 

yerli yar.ım kan liıgiliz at ve 
kısraklara mahsus ve mesafesi 
24.00 metre olan bu koşuya pre
ns Halimin Poyrazı, Olga, Cesur 
girdi. 

TaŞldığı ağırlığa rağmen Poy 
raz birinci. Cesur fkinci, O!ga 
üçüncü oldu. Müşterek bahis 
ganyan 125 kuruş verdi. 

U çüncii 1coşıı: 
Üç ve dalıa yukan yaşta saf 

kan İngiliz at ve kısraklara 
mahsus. Mesafesi 2400 metre. 

Bu koşuya alb at girdL Neti
cede başbaşa gelen Romansla 
Dandi birinci addedildi. Özde -
mir üçüncü oldu. Muşterek ba
his ganyan 120, plase 225, plase 
100, ikili 125-450, çifte bahis 
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100 • 4 O kuruş verdi. 

Dördüncii koşu: (1ıandikap) 
Dört ve claha yukarı yaştaki 

saf kruı ::ırap at ve kısraklara 
mahsus. 1esafesi 2000 metre. 

Tomurcuk, Bora ve Kısmetin 
girdiği bu koşuyu Tomurcuk ra
hatea kazandı, Bora ikinci. Kıs 
met iiçüncü oldu. Müştere bahis 

A 

Dün yapılan spor hareketleri 
Futbol mevsimi parlak bir me
rasimle açıldı. At koşulan dün- • 

kü yarışlarla nihayetlendi 

Futbol mevsiminin 
acıllşı 
' Ya:wı: Bülent T~ 

1941 - 1942 fudbol mevsimi 
dün Fencrba:.ıçc stadında yapı- 1 lan büyüle hir ernsimlc açıldı. 
MemlekeLL :\ gfı.ne tutulan ve 
birinci planda yer alan fudbolü-ı 
müz uzun bir tar.he malik ol • 
makin beraber ilk defa dün ya
pılan şenliklerle mevsimine par- ! 
lak bir şekilde girdi. I 

Yüzlerinden enerji fışkıran 
birliğin ve arkadaşl~rın sembolü 
yüzlerce sporcu genç, tunç yüz
lü TLirk çocukları fudbolün açı
hş töreninde varlıkalnnı göster· 
diler . Dün Türk gençlii!inin 
sarsılmaz irade ve kuvvet kay
na~'l olduğunu bir kere daha gör 

Bcşind ko.,.'nı: 
lki yaşındaki yerli saf kan 

İngiliz erkek ve dişi taylara 
mahsus. Megafcsi 1200 metre. 

Bu koşuyada F. Simsaroğlu
nun Demet. Bükcti ile Salih Te
melin Çobau kızı gırdi. Netice
de Büket birin ·. Demet ikinci, 
Çoban klzı Uçüncü oldu. 
Müşterek bahis ganyan 125, 

çifte 250. 1kil1 825, üçlü bahis 
280 kuruş verdi. 

dillt ve inandık.. Çalışkan, genç 
fudbol ajanı Nuri Bosudun ve
rimli ve gayretli çalışmasının 
mahsnlü olan bu tezahürat spor 
seven ha.Ut tarafından takdirle 
alaka ile, içten gelen alkış tu
fanı ile karşılandı Nuri Bosudu 
tebrik etmek bir vazifedır. 

Fcr<li m:usabaJ.nlar ve Matbuat
lıakem takım.Zan karşua..,.mıası 

Ferdi fudbol musahakaları , 
ve 2-1 gazetecilerin galibiyetile 
biten hakem - matbuat takım -
lan karşılaşmasını miiteakip 
bahriye bandosunun arkasında 
Alfabe HU'nsile yer alan lstnn . 
bulun birinci ve ikinci lik kulüp 
lcrine mensup fudbol takımları 
halkı setamlıyarak stadı bir de
vir yaptıktan sonra sahada yer 
aldılar. Ve tstiklil marşı çalın<lı 
Galatasaraydan Enver koşaı":.k 
mikrofon başına geldi ve Türk 
sporculuğu namına and ic::ti. 

Takım kaptwııannı11 sporc·u. 
gen.çli{jc öğütleri 

iki motör 
çarpıştı 

Dün sabah saat 6,30 da Ga
lata köprüsü ağzında bir kaza 
olmuş ve iki motör çarpışmıştır 
Motörierden 'bir.isi baıbmıştır. 
Yaptığımız tahkikata nazarcn 
kaza şöyle olmuştur: 

Sabah saat 6,30 da açık bulu
nan köprü ağzından dışSl"ı çık
mak üzere bulunan 14 tonluk 
Özdeniz motörü ayni zamanda 
Hnliçten içeriye girmek üz.ere 
bulunan Hayaiiba:hri motörU 
ile çarpışmıştır. ömeniz bu çar
pışm3.dnn ağır surette yaralan
mış ve liman kontrol motörile 
Yemi" iskelesine çcldldikten l 
sonra su alarak batmıştır. 

Bu kn.Zadan bir tesadüf eseri 
o1arak hiç kimse ölmemiştir. ____ . ...,,., ....... _ 
İstanbul liman re

isleri arasP.nda 
nakil ve tayin er 

Liman reisleri arasında bazı I 
nakil ve tayinler olmuştur. Bun-
ları aşağıda Yeriyoruz: j 

lstanbul rman clairesi kon -
trol ~efliğine Silivri liman rei
si Pahmi Aydınlı , Ka,·nk liıruın 
reisliğine Tahir Taı·Jıa.n, Silivri 
liman rcisli~ine Cide liman reisi 
Sadık, Cide liman reislit!ine 
1stanbı1lrlan Ali Sevki Avdınh 
Küllük liman l'Cisliğine tStan • 
buldan Salih nakil ve tayin o-
1 unm uı; la rdır. 

----· 1 1 ((:----

Ku u:z va ·'aları 
çoğabyor 

gany-.m 120 kuı uş verdi. 
--=~r=::::::::..:=:;:===== ·============ 

Senelerce mili fudbol takımı
mızın kaptanlıklannı yapan kıy 
metli milli sporcularımızdan Ze 
ki Rıza Sporel ve Nihat Bckdik· ı 
in teşkil ettikleri iki muhtelit 
takım, seyırcilerin alkışları ara
sında sahaya çıktılar ve nrkada 
şınuz FüruzanTekil mikrofon ba 
şına gelerek ilci takını kaptanı- Son günlerde kuduz hayvtın· 

la r t.nraf1 ndtı. ısıtılma \•a.knla- J 
rmııın çoğaldığı görülmüştür. 

" 

8l R p v A z 
1
• y E T 1• nın sporcu gençliğe öğütlerini 

ptt taşıyan ve .sporda arkadaşlık . 
= - centilmenlik, kulüp sevgisi bıvsi Kuduz tcda.vi hastahanesinde 

birçok k1şi tcdavı edilmekte -
dir. Bunlar arasında Hulwk fa
kültesi dekanı "b1ıat BR.flgil ve 
İş bankası umum mudiirü M. 
Eris ile Nurullah SUmerde bu- ı 
lunmaktadır. 

ye eden yazılarını okudu. 

Y ı P r a t m a harbi• Muhte?ittcrin 1oarşılaşma.<rı 
Takımlar u şekilde di7.ildi -

ıbin gnycsi, crdı1lanıı.ı yenerek, ler. ( a., tarafı 1 inci aayfııda) 

nun zafer\er.ıle h tam buldu ve 
sil8.hına davamın mıll tierdc be
heri ardıuca serne.c,"lln oldu. Av
ruİ)a kıyılnrındn. kuvvetli bir 
cmnıyct ~kesı tesis ediimiş.
ti. Şarkta da ayın ııızamın U'
mini, kıt'anın yaşaması ve ya
nnkı güçlüklerin kar,şılanması 
içın, kati bir nw"buriyet htik-1 
münde idi. O sebeple, büyük 
merkez devleti, on ikı hafba ön- 1 

ce, bJ.yük kuvveti nle doğuya 
tevcih etti. Ve büyuk bir arazi 
parçasını uçmız bucaksız dıyar
dan koparıp aldı. 

Büyük harpte, garpta ve ce
nupta büyük kuvvetleı-ile sava
şan Alman ordusu, şaıicta, he
men her yerde ve her tc.,dl1bü
sünde muvaffak olmuştu. 

İtalyan orduları ayni hedefe 
te\ cilı edilebilirlerdi. Amerika, 
henüz harp hazırlığını tamru:nlı
ynma.mıştır. Ja.ponJ7a, Uzak do
ğuda, yıllardan beri ters bir 
cephe almıştı. Büyük Britanya 
karalarında ve benimsediği de
nizlerde b~c;kı altındadu. Avnı
panın ufak memleketlerinden 
mihver saflarında döğüşme.kte 
parlak istiımali arayanlar da 
vardır. Bir .Aıvrupa cephesi, yı
lalınaz bir kaledir, şarka doğru 
genişliyelıilirdi; hesap, riyazi • 
dir. Karır, hfı.diselerede dayan
mak itibJ.rile, isabetlidir; Rus
ya dnlıi az zamanda çökecekti ... 
Tacırruz ordusu, pliinlannı bu 
muhakemelere istinat ettirmek
te idi. 

I:kırlbi 7,af erler tetviç etnnek 
için yalnız hasım arazisini işgal 
etmek. onun bazı kaynaklarını 
elde etmckdc 18.zmıgelmez. Har-

duşnıana taleplmi dikte ettir _ Kırmızı 1.akım: 
n kte.zı ttir.. Dil an or • Ciha.d: lı'bıp, Faruk, İbrahim, 
dulqn vunı;.nl!l. kµdretin.i haizi Esad, Tank. Mehmet Ali, Eş ~ 
oldılğu müddetçe, lbuna imk9.n fak, Salim, N ci, Fikret. 
ydil.tur. Hiç ışgal edilmiyen bir 
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Beyaz .takını; 1 
memlelredn uzatılan en ağır Osman: Yavuz, ;Murad, Zcy-
ımlh ş rtlarını kabul ettiği de nel, Enver, Süleyman, Bahadır, 
görtilınüştür . BUlend, Mükerrem, Arif, Ga.zan

Sürekli bır harbin doğuraca- fer. 
ğı een büyük tt;ehJike, orduların Hakem Tarık Özen:!ngin. 
yıpruımı ı ve bır gün QÖkmesi· Maça Vali ve beledi_se reısı 
dir. Rus zayiatı ha'.kındaki Al- Doktor Lütfi Kırdarın vuruşu 
man tubliğlerınd gfü:e çarpan ile k'ırmıT.I takını başaldt. 
ralthamlıır hnyrcller uyandıra • Oyun biranda hızlandı top iki 
bilir. Rw !arsa., her d rbeyi kah kale arasında durmadan mekik 
rama.rıca karşılarna!rta ve hasım dokuyor. Bahadırın savurduğu 
oı'dusuna aztm zayiü~ verdir-ı to_pu Cihad giizel bir plonjonla 
dikler.ini iddlı etmektedirler. yakaladı. lli'akat hemen biraz son 

Bu lnnlı macera, şüphesiz ra Mükerremin sıkı şütü Ciha
geç de ol.sn, bir sonuca sürükle- dı.ı:ı. elleri arasından kırmızı ka
yecektir. leye girdi. Bu sayı kırmızı takı

Ne, harbi besleyen cllir~ mı birhavli canlandırdı . VP bir
aları da elden ç.ı.ltaran arazi birini takip eden akmlarhı c:ıık 
kaynaklan, ne de, 1812 fol&- sık beyaz kalede belirmeğe baş
ketiyle ölçülmek istenen şa.he-- )adılar. De''l'enin sonuna kadar 
ser barajın ve U6islerin tahribi, devam ettirmeğe muvaffak ol . 
Rus mukavemet ruhunu kıra- dukları ü&tünlük semeresini .an 
madı · Ödesa, Tdbnık kulesiyle cak haftaymun .son dakikasında 
yarışır .gibidir. Kiyefin hasım E fağın sütü ile alan kırmızı ta- 1 
ccphooi derinliğine sa.planmış kım beraberliğe ulaştı. ve devre 

Evvelki giinde Kireç bunmrı
da bir lwduz h.l.d·sesı olmustur. 

Husı i olarak bakılmakta o
olan küÇ.ilk bir çocugu uıırdık
tan sonra kulağını koparmış ve 
çocuğu kurtarmak istiyen sahi
binin de yanağını ısırarak par
ça.la.nuştır. 

Yaralılar d rbai tedavi altı
na alınrmş4 ır. Kuduz aJınmı 
gösteren kö1•ekte mü ah ·de al
tına u.Jmmıştu'. 

--ı>-

f' a ~ tevziatı 
Vilayet emrine venmiş olan 

150 bin litre gaey 21 ın tevzi 
isi için vali mua\'ıni Ahmet Kı
ıuğın riyasetindeki komisyon 
dün toplanmıştır 

Bu komisyonun verdiği karnr 
la ra nnzan111 1.aza kayına kam -
in gaz tevzi i ıle yakından ala
kadar olae.aklardır. 

Halk polis merkezlerinden 
kcn<li1erine verilecek karneler -
le bakkallardan ihtiyaç nisbc -
tinde gaz alacaklardır. 

bir kama mahiyetinde sebatta 1-l bitti • . • 

1 
devam edeceği tem.in ediliyor. ı Moskovayı örten Timocenko kinci devre. , arkaya iki gol yi ·en beyn7Jılar 
orduları, veni lıamleleriyte mev Ovımun ikinci devresinde Me- gayretlr.rini arttırdılar, oyunu 

• ..1 lih kırmızı takımda yer aldı İlk rakiplerin n nısıf 8aha~ma ı·ntı'. 
cudıyetlerini göster.mc.k istiyor- ' · ıa.r. Leningrda ise, mahsur ve anlarda beyaz kaleyi sılu bir kal ettirnreğe m•ıvaffak oldu -
ateşler altında kalmakla bera- çenber içine almağa muvaffak lar. Ve fükeremin üzerine çnl
'bcr, Rus ıazim ve ir:adesinin bir olan kırmızılılar bir iki mühim lanan Faruğun penaltı yapması
timsali olarak. bütün savletlere fırs::ıt kacırdılar. Fakat Narinin ilr ikinci sayılarına kavu.ııtular. 
göğüs gerecektir, denilmekte- uzaktan sa.vurduğu şilt bevaz Hemen biraz sonl'ada Gazanfer 
tlir. kale iHç]erine takılmakta geeik- açılttan sürüp getirdiği topla 

S baiı k medi. emen biraz sonra da Sa.- beraberliği temine muvaffak ol- j 
on arın ışa ulaştıran limin ortaladığı topa yerinde du. Oyun her iki tarafın karşı-

ı .,..:ıu.,. •4 , ı11 ı a ın an ı e geçer en 3--3 
er veı'\.-..."ek korikunç milsaraala- üçüncü golüde kazandırdı. Arka beraberlikle bitti. 

Kazaya uğrayan ~ 
Yazan: ULU~ 

Geçen gUn matbaaya ~ 
dum. Tramvayın sa.ııanlı · 
bulunduğum için cebinıd.en 
ra paJcetini çıkartmak ıs 
birşey dü.~üğümü a.ntaUI 
fok bir "tık" sesi geldi, ar: 
manda ha.fif çe dizime de b 
mas hissettim. Hemen yere 
tım birşey göremedim cep!~ 
yokladım: Gözlük, knlernı ~ 
lık, anaht.a.r:un, çakJ.. istilOı ' 
hepsi yerli yerin.de dut") ~ 

"Zayiat yok. O "tık" ~ !.; 
hafif temas evhamdan ibB:.:.1 ~ 
miş ! " dedim. M:ı.tıbaa.ya. geW.ı 
saatin kaç olduğunu a.nl ıı 
içi_n bileğime bakmadan ~' 
nun kaybolduğunu nnııyııv... ~ 
dını. ~ • 

Hergün beş dakika geri ~.'/ ~ 
emektar saatin, cebimden P'..ı 
ti çıkarırken tokası açıl~ ıı' fıı ·a 
ı.avallı bana son bir \•edil ı ~ 
safahası yapar gibi dcd~e ~ 
kunduktan sonra soka!,'11 
muş. ,.,.ı 

F.ski!er: "Mal canın voıtr•: · 
~ır!" derler .. Hele bu mııl !JI)~ 
ınsarun eloroıne, neşesins W'. 
e<len 7.a.manlan gö teren vıt 
!et olur&"!.. .. 
Yüreğım yandı. Dönüşte ~ 

la aynkhğımız noktaya gt; g.tf 
her tarnfa ibnktım, her yerı 1 ~ 
d~. Bunu bulan w:lamın ~; ~ 
bu vazifesi onu ya oradnk~ ~..r 
ta memuruna yahut dükl<~ ~ 
dan birine bırakmasıdır. ıı 
düşünerek sordum, sortılit..;.,t \ 
dum. Kösedeki lrani, I?ıll"F~ 
ni tokurdaLarak ~evap ıbilC ~ 
ımecli. Çorapçı yahudi: bB':JJ
saflığıma güldü. Kahveci c!P"" 
.- İgın yokmu bayıın ? ~ 

Hıç_ u~a!ı kuş. geri <löneraıl 'ti 
Umıdı kestim. E ki eıuel< 

dan aynlnuş olmak ateŞilli 
bnr<lak su ile teskin ettiııı-. A'I 

Garp memleketlerinde ıb~ 
zayi eden benim gilJi knyv"'",,. 
üzer-ine bir bardak su i . 
Çünkü bulunan bir mal b 0 
z~man bulm1a ait değ.i.ldil · 
nilıa t ond bir enıall"-:.J 
R•Jnu takdir ett® için .hefl"L 
bıılduğu yerde d:ıima me,·cı.11~ \ · 
d :ımu Jnrzcttiği bir şaJısa ~ 
dükkana daha olmazsa zabıt' ~ 
U ·lım eder. Ve bulunan 
kıymetine göre bir ikr:ı.Jf. ~ 
alnJ~ı onuıı için sarih bir bl 
dır. 

Farnza bir saat yerine içi 
kanot ~aketlerıle dolu bir ~ 
lmybedılse -bcn?m bövle bır~ 
zayi <.'•.mı:.ldif.ime ihti.~ ) 
tı r . Beı imkı niha et koıınr 0 ...::ıati tcC'.ı \.ilZ ed ıne.z, misfıl . 
sun diye sö ·T·yorum- ne cıl 
caJc? Bunu b ·l~n hemen bıl ~ 
rayı k uJlpneccluni" ve k b 
lenmesı do•"rnı mudur'! :B' .ı-
<l ıc;ünillnıüs. "Her bulun·ı.rı 
yanın ticari loym"t ., _ _, · 
yüzde onu bulana :ıit1:ir." ~ 0 

0 
da bir kAyiıi Iroı ,tJm,1 •. p;.ııı 
it- n bir c. k'an hl'l.1111 t n ' 
de onla iktifa ederler ve ııel· ) 
yrı ır ... r. 

ParLc;tr hul .ndn;;. ım 
g::ııP"telerdl" öylP bir val 
mu tunı. Bir pa.pa.cı b r k: ı a 
rn bilinde 255.000 frank P 
ra un t-m•ı"! Bu miktar r . 
unutulur ~bi değil fakat prı 
aklı bu! ... Bıç ıre dC' li ~roi kuf.l 
kola ko n' s ... Komiser: r 

- Merak etme inız pa.p:t~ 
fendi! dem~. !:ı ·t(• karsm11.d~ ·

1
• 

ran ·u nnmu"'ln s· foı bir ı;11ll 
tim eksiksiz ol:ırak parmııtJ ~ 
tirdi. Papasın söföre bır tı " 4 
duad:m sonra beş frank balı • 
verdiğıni gören kom.faer: 1 

. - lilis:ıade ed nızdP pıır 'e 
bırdf' ben sayayım 1 demiş ' 0 

i~lııden küsur gibi göriinCJ1 ~. 
bm fra.ugt ayırıp şüfore v r-111> 
ten sonra papnsa: 

26 ve 27 kdnunusanıyc kadar nil
mayiıJer gıtUkçe şiddet peyda e
derek devam etti. Soııra, Par ın 
b;ı~lıca bolvarlarındn ~c mebusan 
meclisi civarlarında eskı muhanpler 
teşknt'ıtlanruı mens ıp muhtelıf A
zalar kalabalı!<ı kanşt.ılar. 'tlergun 
yeni yeni sabit oluyordu ki bu nü
nıa~ler faşistler arasında ve
rilmiş bır karar neticesınde sur!olu
nan gayretlerin m:ıhsulOdur ve muş 
terek bir mcrke:z. heyetı tarafından 

tevk ve ıdıı:re edilmektedır. Numa-
11-tlerin dairesi genişlıyor, stnıycUer 
vukua geliyordu. Fraıı.saoın her ta
nfına duvarlara \ arakalar yapışu
nlmıştı: c:Mebualıın ~:ın ot.mal 
mebusları cehenneme yollııyını:z.!,. 

den, ıen~hat yapılma hakkın- 111111111 .... -----ııııım.-------

sayılı günlenne, mes'ut netice-ı bı·r "''-• yapan Melı'h t ... , 1~ıma ' kl k ı ·ı k " 

rın sıkıştırılmak istendiğini, alı- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!'!'!"!'!!!!!!!~!!'!!!!!'!!!!'!!!~~~!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!"!!!!~~!!!!!!!!!! 
n:ın tertilm'(}c SClmlek mümkün- -

- Yalmz dua ile insn:n:'1!1ıı 
namuslu kalm:1Sl temh' cd ır 
me.z ! demiş. Birn2.da onla.ru ıt 
muslrfırlıklarını mükifatlııv 

tş artık son deS'eC<':re vanyordu. 

Yeni Saba~ 
IENELIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

HllJR 133 GÜN 258 AY 9 

1360 

Şıban 

23 

QOn1t 

11.20 
5.40 
Akprn 

1;:.00 
18.19 

15 
EYLÜL 
1941 

Pazartesi 

1357 
Eylül 
2 

001• lkl..Sl 

5.49 9.21 Eanr 
12.09 15.41 Vuatf 

Vetaı lmaak 

1.32 9.39 Eurıt 

19.$4 3.59 Vuatl -

d ki mUkerrer tekliflerden, iler:i viiit
lerden ve daimi ataletten bıkmıştı. 

Ameleler, köylUler ve orta sınıt 
halk buhran yuzilnden pek ne,,·nıid 

bir hnle dü..c;muşlerdi. Frru.ısamn 

pnrlfımento sistemi ve demokrntık 

şekillerini csaSlı surette sarsmak ve 
bunlara fQfist modeline gore yeni 
bir &ekil vcnnck için vnkit pek mü
nasıp gönınfi70rdu. 

Camille · Chautcmps mücadelenin 
ortasında yerinı terketti. Meclıste 

mühim bir itimnd reyi alınış olmnkla 
beraber istifasını verdi. Bu tclı.like
lı bir misal teşkil cd.i,yordu. Üçüncü 
cümhurlyctın tarihinde ilk defa ola
rak, kanµnJ surette teşekkül etmiş 
ve meclis tarafından müzaheret 
görmuş olan bir kabine sokaklara 
hAkiın fll:ist ve :rorı faşist gnıpların 
wyiki1le istifasını veriyordu. 

Bu ciddi va:z.iyeUn çaresi ne idi? 
Oyun kiğıtlamıı bir dah:ı knrıştırıp 
yeniden kAtıt vermek. lşte bunun il
zerine Daladier tekrar üste çıktı. 

1934 senesi Kfımmu .ınisinin so
nundıı. iklncl kabinesini teşkil etü. 
Bir kac giln evvel, Pari!in aristok
ratik salonlnnnda bir l.i.&.te rolden ele 
dolaşmıştı. Bu b kişiden mürek
kep bir • Directo re,, idi. 

Bunlnr Fran ın m dd~-

ni idare edec.eklcrdir. Lisit..>de Ma
reşal Petaln'in eski climhur reisi, 

Gzıston Doumerı:ue'ın, Picrre La
val'in, Adrlcn Marquet ve Andre 
Tardieu'nin Wmleri vardı. 

Yeni kabıne on gun bile sunnedi. 
Fransııdıı Hıtlerin beşinci kolunun 
ilk acık isy.aııı tarafından indirilen 
çckıc darbesi altında yıkıldı. Bu a
damlar 1934 senesi şubııtının 6 ın
cı gun Concordc meydanında ve me
busnn meclisi civarında toplandılar. 
Maksadlnrı "mebuslan cehenneme 
yollamak,, idi. 

Burada şu teşkill'ltlar mevki 
almışlardı: Hn!talnrdan bert Fran
s:ının demokratık müesseselerini yık
mak ıı;in uğraşan membalar ve grup 
lnr. Ateş Haçı ve ''Vatanperver genç
likler., ve Camlots du Roi "Petain'i 
isteriz.!,, diye avaz avaz bağırıyor -
lardı. 

Fnknt bu mw:ikinf.n fecl bir kontr 
puvnn parçası gibi idi, 6eytani bir sen 
foni !dl. Başka bir terane el.aha iei
dlliyordu, Conoordc meydanında a
va:z. avaz haykıran halkın ~e 
çık n bır kont.i puvan. Bu avıız:''Bir 
Hltlerc lbUyac:ımız var!,, diye ba
trırıyordu. Ecnebi devlet sefirlerinden 
biri g61.kri domnüş kalabalı~n orta
sındn mevki almıştı. Ynnındaki o
n Bir Hit.lcre ihtiy cımız. '. r'' dedi. 
nem numny' ç'lcr arasında birkaç sa
at geçirdim. 

(Devamı var) 

dür: 
Leningrad, ne bahasına olıır

sa olsun, dilşürülecek, Kiyef 
clirseğı düzeltilecek ve Ödesa.iıın 
bir tehdit yuva.sı olmasına. mü
saade edilmiyecek ve ilh .... 

Vakııi. Rus ordusu çok ka . 
namışt.ır, fnkat, yılmaımış, her 
karış topr.ağını kaniyle, caniyle 
müdafaa.dan t:ekinmemiştir. 
Mevzü de sayılsa, mukahil taar
ruzlarla.. zindeliğini -gösteriyor. 

Her iki onlu, zayiatı da hiçe 
sayarak, ça.rpışma.kt:ıt. ve tue 
kuvvetlerle boşluklarını doldur
maktadır. Bugünün öldürücü 
silahlan kıaf'şısında, bu harp ha 
yatını uzaltmakta ısrar erlegJer 
ergeç, haJtika.tin acı çehresiyle 
~ardır. Aiınan or
dus~, bir.biri ardınca kaleleri 1 
devırerek, kışın da a.macına yü
rüyecek midir? Şark cephesi 
mukavemeti, kara kışın ya.ra-ı 
tncağı engeller de ezilerek, lrın
labilccok midir? 

Sonııa., bu badire nice bit- ve 
daha ne mmnna kadar d8'Y'a.m 
edeeelrtir. Bu meçhulleri, vak'a
lann inkişafı halledecektir. An
cak, bu kış da harp dcwm ede
cek.tir: ''Kurdlıı.r dmnanlı gün
leri a.rarhır ! .. 

r- Hayırlı ark daşlar 
..a 

Gezmeğe gidelim ! iye kandırdık
ları arkadaşlarını tenha yolda soyan 

iki suçlu yakalar .. d 1 
Sarıycrde oturan Mehmet ve Ali 

Yıldıır. adında iki ark.adaş, evvelki 
gUn, daima aralarında "paralı!" o· 
larak andıkları Hasan Paskal adın 

dakt mrkadaılarını bir gezintiye da· 
vet etmlıler ve kendisini yanlarına 

alarak bahçeJI köy yoluna doğru 
gatUrmUtferdlr. 

Nihayet yol adaın akıl!• tenhala· 
flP ortalıkta k1maeler g5rilnmoylnce 
Ali Yıldız brl taraftan, Mehmet 
di(ier tarartan Ha.an Paakalın iJ. 

zerine atıl.,,.k kollarını kıskıvrak 

yakalamfflar ve b~llırı"ı çıkara· 
rak: 

- Ya paraı.rını venraln, yahut 
da ISIOreGnl demJpwdlr. 

Bu vaziyet kartıaında pııran Ha· 
san Paskal, bu iki arkadaıının ken· 
dl9'nl belki de öldilrecaklerlnl dU· 
ıUnerek Ozerlnde bulunan 10 tlrayı 

çıkar<mıt. vermff ve: 

- Aman bana kıymayın! diyede 
yalvarmağa baflamıftır. 

Ali ve Mehmet parayı almıılar ve 
eğer kimaeye birıey aöylemezae ken 
dlslne blrşcy yapmıyacaklarını oöy· 
llyer,ek S:ırıyere gelmek üzere ge· 
rlye dönmUvlerdlr. ilu sırııda k.;ır. 

fidan bir amele grubu görünmiıt. 

yanlarına adam akıllı yakfaşınca 

Hnean Paskal ileriye doğru kOFJr•k: 

- Aman beni kurtarın. Paramı 

aldılar beni de oldüreceklcr! dıya 

bağırmıftır. 

Bunun üzerine ameleler ikı soy
guncuyu yakalamııılar ve jandarma 
karakoluna teslim etmlflerdlr. Suç

luler Haıııın Pııskalrı p;:rasını g rl 
vererek kendilerini ktır".ıırmak is· 
tcımi9lerscı de verlldıkicri Sarıyer 

sulh ceza nıahkemcsı nce sorcul r;nı 
müteakip tevkıflcrlne karar ver • 
ml§ludlr. 

=m=alı..==-============={===UN=:::::~ 
istanbulda terfi ed n 

muallimler 
Maa.rif Vcki.!eti me Icki ted' 

risat muaJlinıleri" ~ ·mda nıtı • 
ayyen müddeti rim doldtı.-ııJl 
bazı mua.llımleri terfi ettirltı1!?' 
tir. 1stanbulda terfi ecbn rcıeS' 
lek meUebi muallimlerinin iSitJ.1 
lerini yazıyoruz: 

70 lirasa h'.rli edenkr .. 
!stanbuİ yüksek ildısad ,.e t.i· 

caret möktebi lise lrnınıı fj;l1' 
muallimi Ahmet Güler. 

50 lir. 'U terli edeoAN-
1stnn.bul erkek terzilik ın"k ' 

tebi tcrzilık muallimi Burl'Jıl. ' 
neddin Aygün. lstıa~ıl vUJ<• 
sek iktısrı.t ve ticard moJ l 
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ü e Fı "ca k mı tnıı::ı' 
~eki ·bek. 1s nbııl y'ı' ,. 
ıktısa.t \' 1: • ı t lclr· cb Jı.4 
kısmı blıı'O e ynl n1 ı 1 

ilmi ı- J.. 

1 

1 tan'iml 
mekt bi ağaç i leri atöl,; 
alfani O an Süyür. 



YENi SABAH 

San at telikkisi 
ve -M emleket 

l'---------------------....... ----------------J Şarkta zelzele Akdenizd Aınuri an lran a isyan , ktı 
(Baş tarafı 1 incl sayfada) denı•z ltıJnrı (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

lerinde yeniden vukubulan ye I' Tahrandan SOiyaya gelen ve 
sarsıntıları neticesi 30 ev tama- Sofyadan Macar ajansına veri-. (Baş tarııfı 1 lncl sayfada) .. 

b m-en ve 38 ev kısmen harap ol- len bir telgraf haberine gore, 
ql... ,,.ı d ... ı. · · d Deutscle Algemeine Zeitung t . k 

l ·~qe bügüh kütle henüz be İl zev ff- muştur. Sert.su ruıhıyesme e B. Roosevelt'inı eski teranelerile randa. birden bire ısyan Ç1 -
e lıareketiarz yüziinden ölen ve ~- · m.ıştır. 

t3JI "den uzak ya~ıgor. Onun ihtiyaçla-tür yarala.na. • n hayvan miktarı 83- Almanyayı tahrik edcmedigmı Bu haberde en modem mit-
11" l'r Y' 'Tf,.. .ı. tebarüz ettirmektedir. ralyözler, toplar ve el bomba.ta-
b:, lll ni)zden ha~ırmamak her .1. UT.« Van, 14 (a.a.) - Erci.şte yer Muaz:;,a:n bi,· m.3Mm'G rile mücehhez mühim Kürt çe-

., fi' ~ 1 Vaşington, 14 ta.a.) - Bir- ,.._ . . · gal 
7 sarı'atkarına düşen bir vazifedir =:::~ilk ~=i~l~ !eşik Amerika tarihinin en bü- ı~~:~~;u o~er:in~e::ete 
e t!J üzere halkımız tarafından teber yük askeri manevraları bUo<YÜD. geçtikleri, isyaıun Kimanah'da 

, ıı:;.ı yaşar Nabi Nayır rü edilen 1000 liı:ıa. dün Kızılay gece yarısı başlıyacak ve bu~ ıb .. ı::lar'.;, kürt k:ıtaJ.annın ora.da 
tıı..ıt ~ nevr:ıla.ra. cem'an 480000 kışı ._ "'-'t>...,, ft 

' ... ır~ ~~ bir rm· --"...a...ini --'-1..,J.l "9 halkı merkezi tarafından Ere~ gön T -··:-:-~e'da '-nı.n ...... ":t etmek su- topalndıkları ve mevcut mal • 
, ... ~ f:'ll her gelişim.de ~ ~~AiC''- <1""'"1-;ı:;tir. ~ ~.... mata .,,,.._ .. an Hamadan, Kaş-

ı ~ ~ · ti adeta. dini tanmwna.kta bulduk. =~ retile iştirak ~rdir. ............... 8~ ıt. "'!Qif ~~ Bo- . . Gere kten ötedmberi be?riın Erciş kasabası_ gölden bir sa- han ve Kuzıstanın tamamile a-'1 "'~ e saydıgı:m gazıçın- ka:na.afun b~dur: Modaya uy- at içeride geniş bır oya .~~1n- Yeni bir Amerikan zırhlı3'1. silerin elind~ bulunduğu anla-
1 llıırda g~ntid.."'11 dön~e, . va: ·r. t c:vası oföi · oo baJıçclerte <:evl"llmı~ ~ır. deııize indirüi~or şılmaktadır. 

~ gü.zcı bir tesadüf oenı gun maru a. ura :"'.ı:. .. ~ Erciş Ova$ Aluja.ğ ve s·~p - • ~r"!ington, 14: (a:a.) Şimdi- İngilizler diplomatik kuriyesi 
1' b.~ Ve imanlı esenne ka~ı san'at metodlarmı gunu gun~~ han dağiyle Van göL.i arasmua "\: k. lar bir misli daha asla in- ile İngiliz radyosunun yakın 311 ~~!ık beslediğim, Mehmet ham;~en ınemıeı:ete t:a.şryaı.wı..r yapı1r.:nış güzel ve bereketli bir ~. edilmemiş derecede kudretli şarktaki en tanınmış muhabir - 1 

._.w ~ Yuraakul:J.a karşılaşbrdı. da muş~e:ek yegane vasıf mem- ı ovadır. Erc.ış kasa:ba.sma gelin- · · ı 35000 t lerinden Risar Dimbelbi ve Ti-
.~" ~ .... ;-ı lll.uhitıerden, kalabalıkta.n leketlenru ve mensup oldukları V g"ı·· ı.:..:1.,.=·ını·n eıı <>'i1·- bir harp gcmısı o an on- . 

p1-p· ~""'t, ııaı( • <l b' h ... milleti ta.n.ımaımaJ.a.rıdır. ce, an <.ı u U'tJ t>~ • • ~: luk Massachussets zırhlısının , mes ınızetesinin muhabiri • Con 
~j'an ın ve asu e ır aya.. B"T' b"l ·ı ri bir tıaltım zel yerlerınden bridir. Bır ı a- tahmin edilen müddetten yedi I Holb~~ asilerin eline düşmi.iş-

ııı ... : 1~atı her zaman zühur et ~...... a..ı.uıu di t it t rl .. ., . ., .. ııı~k f milli şairimizi gör · Fr .. ~::;1 kı!ta.gplı e~--Aan edinme r~t3. kıyıl~rını öpen mavi gö,1, 1 ay evvel, yani 23 eylülde denize. !erdir. Bunların akibetleri meç •

1 

~ ~ al· ta b 'T' g··rgın· oi ger ara an l
1 u .ı • -= indirileceğini, harbiye nezareti huldür. ~ u itibarla yanına ı:;oku - m ~ıma ıflve ı..-~-un. 0 

__ 1ann yetıştiren ycşıl l.lall.ce'er, daha bildirmektedir. Tnhranın muhtelif noktala -~ ktnü.sahabesinden fayda- aynı vas arı uau; ınscuıu .. ede dizb · ı ekin t 
tiht ... a benim için zevkli bir toplnadıkları lrahve muhitleıiıı.e ot 

1 
.:>yu YUK.S~&'!l. AlmanJ/G ne 'Jj<l:po.caJc rında kargaşalıklar 9ıkı_nı::;: ~r . · ı 

""l~ oı- inhisar eden bir cnmrliğin san'at tarG\atizar111~ik bol! k '-- ,_1_ t ( S tL Asiler ahalinin kendılerme ilti-'r <muştu. d:tli."ıete d.. e u ve ~rOfie ... Londra, 14 a.a.) - aa er hak etmeleri icin duvarlara ilan t~ı. ~hrnet Emin Yurdakul'u yolunu ararken uşme- t t ' t f T=- 1-ctı· .... ,,. ug- g,.,, .. :ı .. r_.e, bütün dünyadan b_ur.a-' d 
"'llhn_ · 1. ı.·ı ı b'li mı·? ş e yersa.rsın ısı el.AA .~ - ~-.1.Uk '" lar yapıştırmışlar ır. "'· "'«ln ı-~-- 1--ı nıesı ,..a,..,ı o a ı r . . . E . . k t' l telgraflar umumı ın 

·t ~~..ı ucı.ııı:ııı~ OJ4UJ.ann zer- Bir i':ın'atkarın, heı· şeyden taramışrif' şırın rcışın es ırme ya ge en , -
Q,.,.:'i!.,,ıl ar mübalaga etmediğimi k d' 1 tibaın, B. Roosevelt'in tahmin llk Alman esir kıafi.lıesi yola 
~~l tas.dik edeceklerinden e- e;'vel'. ke~<;Ii .:.~ ıneed.sormas; Bi~ Van gÖlü harita.sına ba- edild'.ğinden fazla ileri gittiği çımrıldı 
' ":tak söylüyorum: Muhte-K la

7
.undi. ı.. ;~_: .. 1 ~p ,.,....:J,0k~ ~ kılınca, gölün başlica üç kör-

1 
merkezinde olduğunu göster • Londra, 14 ( a.a.) - Reuter: 

lıt.~ l)aır talar h en .,eyu.uı:n ıcm :! a.a.µ .aıı.n f . b 1 d Ö' •• ç . ekt dir r .. k .:"!~ , a rmıza as o ne- nı besteledikleriİıi veya boy"1• ezı u tın u~u . goze arpar., m e . randa, Almanları uzera a-
~~f!t~ ~va.zu ve efendilik me-ı rukl.ıınn .. 1 enl . 'ddiala,.. Tatvan, Van, Erciş. Almanya, bu meydan okuyu- mplarına gönd~rmek ü 7,ere. ka

• ..ı t~ıı tlllin birleşmesinden hasıl . 
1 

soy ey enı;r 1 
•• . Çaldıran .. Muradiye, Patnos şu iki türlü mukabele imkiı.nına. b'T oldugu- kadar süratle ted-

~ ~.ır ~11:1.asaletin müşahhas bir tim- rına. uıanmayuuz. San atkka.r ~r ve Adiceıvn.z köylerin.in pazar maliktir. alınmaktadır. Şimdiye 
~ ""- 1r n . lerl bi likt d -· Robın.son Uısavvur etme guç- . E . ld - ·:ı....· -ır. B. · · · k ed'l ··1-- 1 ~-ıııı..~ eVJ.r e r e . eJı- t'• s 1 t alı' ot' ı'tibariyle yen rcış o ugu gn..,1 v•an - ırmcısı, yasa 1 en SUU:Ll<:ı. kı..-.ı.r. ıki kafile Alman yola ~ı-

~""-ıı'at te1~1.ı..:1 . - en ur. ana' m ıy.., ı Pa.tn ,,..;. F~ . yolu d 'zalt emı'lerı· go"n(ıe~~el karılmıştır. ıır .. ~ J.ö;e.'!U erme ragm ' .etim :d· İster istemez bir os - ~n - ,rzurum cuı ı g ~~o 
ıt.;ı,# ~ata. ~~biyat ve milli kalkın - 1

- ru _ır. . ed da Ercişten gecer. devam etmesi, hatta bunları art Iranla Rusya ve İngiltere a-
g~ ~~ lihun:ize bir daha silinmi- topluluga hıtap er. Eski Ere.iş göl lnylıSJndadır. tırnıasıdır, rasında akdedilen anlaşma hü-
~ ~. b\:...~le n~c::etmiş olan Ancak beş on ar~ada.ş .ar~ın- Göl sularının yükselmesi tehli- tkincisi. dün tarif edilen ne- kümlerinin tatbikinde, İran na

,f ~"YU.lt çığıremın kend nden da kararlıışm~ bır nevı şifre kesi karşısında burası terkedi - vi<le tedbirlerie, yani Atlantik zı.rlan, şımdiye kadar hüsnüni
~ ~lllekten adeta ürken hu- diline,. tc:mlenne ve ~~nla- !erek hükfıme tnıer.kezii şimdiki sahillerinin, İberya yarımadası yet göste-rmi~lerdir. Bu i~~~ar~ 
•9 ~~ !k· ~azını ya.nınr.Ia, basıl- rına. ıstınat eden .. ?.1r S~ll a~n, mahalline nakledilmişti ve şinı- eah'llerinin, şimali. Afrika \'e ittilıl gazetesinin neşrettıgı hır 
~;1; ~ııı.}ncı veya üçiincü şilrimn hiçbır zaman ~~yük . k_itıen:n, dilfi Erciş o vakit 15, 20 evli A- garbi Afrika sahillerinin işgali makale, büyük bir hayret uyan_
~ b ~~i~~n dehasını ilan etmekte hatta aydınlar _zmnresınm bılo gaki..'3 adlı bir köydü. suretile mukabele etmesidir. dırmıştır. Rusya ve İngiltere hu 
ı ~~~en bir takmı genç he- ~alı olamıyacaıp:ıı kabul, etmek Erciş kasabaaı 1914 Cihan ()avda, Roosevelte hü.cu»~ ediyor kümctleri, bu hususta, İran hü-

~~ .. ruı farfaralığı arnba lı;zm_ı. ~~ biz!ID ~~at ~e: harbi içinde tama.men yıkılmış Roma, 14 <a.a.) Stefani ajan- kfımetinden izahat istemişlerdir 
~~~ Olçülerle kıyaslanabilir? 18.kkılC::rnncze ~şm~~ı, fildışl ve istilada. halle hep dağılmıştı. 81 bildiriyor: İran ba.cıvekili, lranm içinde bu-
~~~ınıa gösterdi~'i alfilta ve kulemız<le ~lip bızı bulma- Hnrpt.en sonra memlekete dö-- Voice d'İ'talia gazetesinde lunduğıİ va%iyetin •. dahili işlE?" 
~~ ıı. de ancak bu asil tovazü sım ısteyemeyı~. . Buna onun nenler, yavaş yavaş yurdlannı Gayda diyorki: "B. Rooseveltin üzednde derin tesırler yapabı-
~ı~etine .. verdiğim nur· hiçbi: . mecburıre~ı. yoktur. 0 : kurımıya ~lamışlar ve son yıl- mesajı, korkutucu tesirini yır· ıeceğini hatırlatmıştır. 
~ §aırıe muşterek derdleri- kendısıne. kendi dilı ve kendi lar zarfında. ~ küçük, fakat ı pamadı. Beyaz evin sözcüleri , ı !randa lwJ,k kcmtr:oW isteniyor I 
~~t, memleketten ve edobi- ze~ki~le hit~pkalaedelnleri .bilir .':'e güzel bir .kasaıba şeklini almış.- mihverin gösterdiği sükiınetin 
~~ bahsettik. D~ü.nce ve bet?~ır, gerı n ara. ıse goz- tı. bir zaaf eseri oldı.ığunu iddia muş 
İl- i lerinıizin ne kadar tam le~~ v.e kula~!az:ru kapar. . Ercişde 937 yı~ çok mun- ... ediyorlar, fakat bunun doğru Gerek son harici hadiseler , 
~~k}a birleştiklerini gör- Buyü.k şehırleruı komıoP,Olit tazam bir halkevı bma.sı yapıl- olmadıP-ını biliyorlar. f ~erek yeni dahili şeraitler ~ 1 
~ ~.ıe~ için büyük bir se- havasından sıyrı1a.rak ana 90· mış. güzel bir park ve modern b" • • ı §ısuıda, milli işler üzerinde halk 
>,ı et;;ılesi oldu. yun öz kaynaklariyle ana. yur- bir ilk okul binsısı yapıhrııştı. Akdeııizde Amerıkau denıza.1.tı- kontrol\i tesisinin sayanı arzu 

lıı.İlıJ~leketi çok yaıkından gör-f ~un .iç köşcle~de tem~ ~~l~ Van caddesi ÜZ~riı;ı<l~ m*rn l<ırı va~ı.J .. olup olmadığı, !randa cayi sual 
~ i~~ &evmiş, milletinin istik- nuş hır s~n'atkar orada ~etm1?, evler de inşa .edilınışti: Gayda m:ı.kalesıne şoyle de- görühnekted"r. 
~t>~.~ ~ .. bi daima heyeca.nla a.sıl ruhiyle tanışır. Böyle bır Ercişliler ticaret, zıraat ve vam ediyor: Mihver tilçflikleri 'T'ahrmıdart 
~il.Ilı ·"9, durmak ve dinletllllek taınıııma onu, yaıbancı tesirler J:ha.yvan.ctlıkla uğraşılar. Erciş. "Amerikanın, Akdeniz hak - ayrihyor 
~~~en Okumuş ve hakikate e- altında yürüdüğü da.lAlet yolun tarihin eski devirlerinde büyük kındaki bu telmih ine hayret et- Tahran, H (a.a.) - tranda-
:':''Ji .6e Çalışmış olan bu t:ıa.zi • dan çevirmeye kafidir. bir kültür merkez~ idi. . Halle miyoruz; zira. Amerika <lımiz- ki Alman, İtalyan, Romanya ve 
!iıı. ~a, son yıllarda ge.n~Ie- Ne yazık ki E:an'atk8.r1'~mı şairi Ehırah'ın Erıc~ b~ s~t atılarmm, İtalyaya Jmn'ı .br.re: Macaristan sefaretleri erkanı 
~ boeQebi telakkilerde görü- çoğu bu ~ırsatı bulamamışlar - ~~ede oJ:.a:ı çeıeıbi?ag ko - ı ket etm.ek ü~~ . Ak~enıı:de~ ve memurlarının İran .~oprakla
~U cala.llla.lıa.r üzerinde ayni dır. İçlerinde Avrupayı karış yunden oldugu soylerur. ınevcudıvetlen ihtnnalıne, hır 1 ruu terk etmeTurine musaade e-
~·· : ve esefle durduk. karış gezmiş, fa.kat bir iç Ana- .!er ~a.rsm~ından fazl~a 1 kaG ha.ftadanberi na7.an dikk:ati dilmiştir. ·---
~ ~u.n bu neticesiz aranışla _ dolu k:ı.saıb:ısına ayak ·.atm,ı:ımı$ miireessır oldugu h~ber verilen celbetmiştik. B. Roosevelt, dut·- - ., .. _,,_ v 

'~ hır takını mütereddi Fran _ olanlar var. İşte, edebıyatımız- Kocapınar da Ercış kaza.sının madan hızlı gidiyor. Bu İtalya d<'n dolayı böyle aGıkta!l. açıga. 
~ıı liatı•at tel8.kkilerini odebiva- da. bugün şahit olduğumuz so- 1bir nahiyesidir. Ercişe tabi 80 ile Almanya için, silahlan ha- yUritdüğü suo.H ::ıorula~ılır. ~u 

1 ~ &§ıla.mıya. kalktşl.'U'ln d.e-1 (Sonu aayfa 4 ıütun 3 de) köy vardır . zır, beklemekten ba.ska yapacak dur~m~. !C<ehe_bı İn~ılterenın 
.._ ~ birşey kalmıyor. Yalnız. B. Roo- vazıyetınm vahımleşmış olması-

...,....___ ı:e Bulgar gazeteleri seveıtın şimdi, harbe doğru. ne a.ır ... 
~ ' (Baı tandı 1 inci aayfMU) \-h... gülmek ist.er mis.iniz? ..• Dsos ""şıırkı sever misiniz!. kili.tla:ndınlmasma yardım ede- -

·qs SWlNG J>a.Dsım bilir ırnisia.id •. :Bunun için: k ı. • ..ı--- b ~,.;;.;.,.;ı,lik za.- E ANA - 1 L K - O B TA - L l S E 

\t :an o~~ ~~tır. Kız ve Bog"' az·ıç·ı LisA'!!J.ler·ı l(ı;ıtılı ve 'rın ak~am S u M E R Sinemasına Maama.fih yeni Avrnpa f'ık_ri: ;Erkek ~ yatısız 
._ b kal üda.hhl · fiknnı 1 ~ ~ m esı ekte Arnav~U<CSy • Tramvay caddMl : Çlftesaraylar 

G I• d ı• n ı• z v 4 tadirmanıı~le ~~ d~ 1 b~ Kayui iein hergiin 10 dan 17 ye kad:ır mektebe müracaat edilebilir. 
V h · b u. se P 1!,. yı t :tık kısım 29 Eylülde. orta ve lıse kısınılan '.!5 EylC:lde derıılere-A"' arp, u nuırumın .avnıpanın e 

~:ıt'l'HUR LAKE. LİMD A VINTERS ~~~ :;'~~~=! e;: ı &MM ba~lıyacaktır. T~lefon: 3fJ - 2i0 

Cltte eme YUNO tarafın dam. yaratılan decektir. ' • Ana - nk - Orta ve Lise ~~~~~~ 
Zora gazetesi diyor ki: H ... 

K P t Muhakkak olan birşey varsa. Kız ve ai f ile 
~ arım ve a ·ronum ohadaedBilecol~~.·nbuhari>deim- Erkek :pl 
t~ "'6""4'4 F.atih: Sa~e başı 

Ya.tısu 

~sızca sözlü güzel ve hareketli filmi görünOz Sofya, 14 (a.a.) - Geçen ge-
.... ~ J/I ce orta tedrisat mekteplerin<le ~ Saatlik kahkaha ve neş'e-•v" menfi nümayişler yapılması ııa 

!::ayıt için her gün 10 dan 17 Y<' ~ ıd:tr mektebe murııcaat. Aau eden 
talebe mekteb:n hususi vesaitı ıle sı\b:ıh evlerinden :ılınır; a~;:ım 
evlerine bırakılır. ~ &'lbiyle, maarif nazın bu gibi 

MELEK s t NEMA s. ~~n;~ı:nm~~ı:u:ı~t~~~~~~~~~~g~~~~~~~~~ 
Yeni sineması mevsimine başhyar teCl:birler a.lıınağı kararlaştırmış- M 1 e v . h 1 t . 

~b.~t· elerdenberi !stanbulun daima en kibar halkının sineması obnak tır. Bu tedbirle mekteplerin ka- a 1 y e e a e . 
..,:"'t ı patlmasına kadar gidebilecektir. 
ı..!lııl> 1

11 ınuvaffakiyeUe ~ıyan cMELEKıt Sineması bu sene de Büyük • E k• •k l S 1@ 6r 

~ • F'oks ve United Artiats Şirketlerinin en güzel filimlrei arasında vulden u. " :r. _ >::1 ~ 
1; !!serleri Şehrimize geUrmeğe muvaffak olmuştur. (Baş tarafı 1 inci sayfad;ı) • 

.. ~ ... 
a! an 

~! u,~. 11~~~~.~.ı l.__e r_S_a_b a __ h_) 
Öğleden sonra daha bir hayli Harbin kısahğ&f'.la, 

muharip Vasmusun grupuna il- i 
tihak etti. Eğer Buşire karşı uzunluğuna dar 
harp açacaksa. ve gece başlar- _ Btı harp sürse, sürse ~ 
ken hücum edilecektiyse henüz ay, bilemedin bir sene daha si:i~1 
vakıt dardı. rer. Bu 1:adar n:ıasra.ta ~ 

Fakat bunların içinde Zahir oJsa dayanmaz!. 
Kadir han yoktu. Adamları ken _Tayyareleri gürmüyor mu .. 
dilerinden beklenen kuvvetin sun? Bir O"ıV'ede bir şehri MW 
dörtte üçünü göndemıişlerdi ile ~~veriyor1a.r. Bu sıJ 
VCasmus. ateş püskilrüyordu. cağa kar mı dayanır? Bu gidiş-' 
Artık yapacak iş yoktu. T~ le iki aya kalmru;, her ilri-tıaraf4 
Vasmus ateş püskürüyordu · ta. da şafak atar!. 

'l'oplanmış olanlar dağıldı ve Daha 1939 eylülünde, v.ı'"'J 
tam gun.. eş bat.arken Zahir Kadir ·:ı..-ıjl~cmda ilen"vce s•:-;;ı_.: ~bu 
han kendi kuvvetl~rile göründü. i;h~iere, tahnİ1inl~, hrİgiç-: 
Özür diledi. Koyunlarım kay - lik 'baslaınalara rağmen iki nu~ 
bettiği için arama.ya çıktığını, maralı wnumi boğuşma iki ya-• 
bunun için geç kaldı~ söyle- şmı doldurdu, ~bas-
di. ~n:a. ~anı~.gını ve cei · · tı, la.kin ta:r:aflarda.n hiç birinde 
saretmı gosternıek ll::~ .. Bu.s_r henüz ne şnfak attı, ne de bir 
kenarl_arın:a ~~da.ı: yı.trı.\du. Bir yorgunluk aill.meti var. BDiı.kis 
kaç Hindlı su'":a~!e -~teş açtı.! gün geçtikçe afet dal budak 
Sonra gene gerı don<lu. sarmakta. rhtilatla.r dof'ur.mak-

• • • b 
ta. 

!Birilıci Buşir ınulutnıbes1 Hiç ileriye gilmeğe ııc hacet; 

'

... 'h d . 1 ~ 'd ı..- r Çin - Japon harıbi meyda.nda: 'asmus, cı a ı anına aı l.IC'"" 

yanna.meleri sağa sola yaym?ş- ~di~u harp 1940 yılında. var 
tı. Daha Hisan ayı icinde bu rru 1 · 

ilanlar ile heye-:•ma gelen. Mok- - Vardı. 
ran mollası bayrağın altına bir ·- Peki 935, 36, 37, 38, 931J 
hayli muharip toplamı~tı. İn- senelerinde de Çinlilerle Japon
giJizler bu kaynaşma karşlsında lar boğuşmıyorlar mı idi ? 
Şehime kalesini yüze yakın ~s: - Eşhedübillab. boğuşuyor-
kerle takviye ettiler ve Buşırı lardı. 

müdafaa haline koydular. Bu 1 Şu halde Asya.da modern bir 
tedb'rler umumi bir kıyama kar harbin yıllarca sürüp gittiğine 
şı alınmıştı. göre Avrupa.daki boğuşmanın 

17 Nisanda Molla. şeyhlere da üç, beş. hatta on yıl devam 
şehre hi.icuma başladı. Mollanın 1 etmemesi için ortada bir ıııOOep 
kanaatince bu muharebe gayet yoktur. 
mfü.hış bir çarpışmaya inkiHib Demek oluyor- ki bize, hesa
ctmiı:; ve kanlı boğuşmalar ol- bımızı ona göre tutup redhir nl
mustur. Ancak neticede Molla- mak düşüyor. Ma.lfun a, ıslfım
nın taraftarları ric'at etmiı;ıler lığın büyük bir felsefesidir: 
ve harp sahasında yirmi kadar 
ölü bırakmışlardı. İngilizlerden - Yarın ölecek miŞf5ln gibi 
dört ölü, bir kaç yaralı vardı. ahrete hazırlan, fok.at ebediyen 

yaşayacakımışsm gibi de dün-
Bu haberler Tacibostana Ya- et' 

yanı mamur ... 
rrnca oradaki halk da heyecana Biz en kötüsüne hazırlanalım 
diıştü. Fakat at.eşin Tacfoo" ~na 
yapılnıasınn razı def illerdi. Hele da }Yi çıkarsa bahtımıza der ge-, 
°Şehir hücumunun boşa gittiğini çeı ız. ,.. 
öğrendikten sonra... i A. C. SARAÇOvLU 

Di - ft lngiı··-1 Dicle • • • • ---------ger tara 3Jl ı:r.ıer 

boyunca'l'ür~ or .sunud r .e Berlin liildiril'fOr: 
mecbur etmışlerdi. Bu lıa herler 
de garptelti hudut boyundan ( Baf tarafı 1 inci sayfa.da1) 

sızmakta idi. Makı·a::ı: h~uilscsıue Şaı·k cephesinde hareh~ 
bıı da inzimam edi!'ce Zrur Ka- nıtma.it ooticesi dol:a.yısiyle bü
dir han bir müddet daha sakin yillı: ve yeni bir takın1 zat:erler 
ve sakit beklemeiH tercih etti. lu!.%1rianll'llbAl.tad:ır. Kuvvetlı Al-

"' i m.a.ıı teşekküll(!ri. Leningradm 
Bir suil~ haurlığı müstahkeım cephesini yannış -

Vasmusun o kadar hara.retle 
hazırladığı kiyam, yenidtın sö
nüp gidiyordu. Bunu yeniden 
uyandırmak a~iretleri ve fleyhle
n mollaları tekrar harekete 

' k ~ getırmek nasıl kabil olaca b . 
Bundan sonra bir de gizli bas 

l.ınhıra. suika.sdlere baş vunnak 
icap etti. 

~irazdaki 1ngiliz ko 
(Okonor) şahsına karşı bir sui 
kasd haı.ırlandığ:ım \.: .. b..ih 
Oradaki İı:;veç!i jandı:ı.rma ku -
mu.ndanına ve valiye birer pro
testoname gönderdi. Hazırlık -
lan ifşa etti. Ortalık knrıştı. 

Vasmus bütün bunlan Siraz
daki ca.c:;usları vasıtasile yapı -

·yor ve neticelerini ö~eni~ord~ı. 
Kfü·ük bir hareket, umumı bır 
kıvama müncer olabilirdi. Fak2.t 
b kiieük hareketi de bir türlü 
vii d~ gPtireıniyordu. Bununla 
beraber saburane hazırlıklarına 
deYam P-tti. 
Buşirdeki Ca.suslan, oradaki 

lng11i2 k' vv~tlerini V'3'.~rnn ··a 
ı:ı·ıd rnüsl rdi. ~-kat Vasmus 
bu i<'tihb..;...,ral h'l:tf na o1-ın?k 
şeyhll're ve mollabr:ı de"!ı i: 

- Dikk t edmiz: cet.el.!l hı iz. 
den bir kaçı İn~ilizleıe hü,., n 
etti§, yahut Za.:z:Kadir han on
lara kaI'Şl yürütll'ığü za.c nn ne 
:;, _.;'Jr bu In:llizl.!r? .. L r 

lar<lır. Düşmnrun an.uda.ne mü
d2fa.a.s1na. rağmen şehrin ç.em
ber içine almm~ı işi fasıla.sı~ 
surette d<rranı etmektedir. 

Blr t- e.ı. ~ul d ?stü 
12 Eylülde bir ordu kumanda. 

m • n g er.·I , Yalıye Von 
Schuhcrt. ark ce1 .... ıesinde mak
tul d·· .~tür. 

Voı'DŞÜ<J/'mı ı'ltul«Wi,J, taarr~ 
aloa:ı.ııe te. u ud ı 

HE>Jsinki. 14 (a.a. - Selabi
yettnr ınenbalardan alıııen ha
berler. V o...1'"t.;~ilof 1:2.rafü:ıdan !-
lmen g-öh.inu ı cenubmı!l domı 
V n dıi Ol asında .v • ı~n.u. o uı 
mukabil tn:ır mm • ~ " ~
ramış olduğunu teyid etı "kte -
dir. 
Bir Sol .rot ordusu imha olut'ldu ı 

Ror,ıa. J 1 (a.a.) - Stefııni 
ajansının şark cephcsindcl'.ı hu
sosı muhabiri bildiriyor: 

.Alman kuvvetleri iııt Pc· 
ter. burg ve Snv.ı ... en • Kiycf 
ha t~ın şarkına do.;r • ilerle -
me.ı..., ~ir. Sehl <!SSu ·~ 
Alman:.a.ı: iaraüoo ı .zaın .. "d n 
!'i m a :.. rk cep!l °' büj; ük 
bir mıılu:..rehe baş.lamı: , cl<luğu 
bi' ıh 

Sivyet bt&lan .kuman 'nlığı, 
İb1..: ,ı' fü ile V rt.ldaı eri 
-ara.sınd7ı. g~ bir ÇCVJ•~ 
re.keti y 3oeÖ'a te;~ :\. us ct
nı •5;tir. r,.,.aı ıal Tlnıoc,r'ııko f\4 -

dnlsrmda.n OOi Viololmıkıde lın 
ha. edılmistir. 

nı.k t size ka~- lı rehe.i etı (·
ne c.e.saret ediyorlarmı? Hayır ... 
NL d::!ll -:- ru. et ed.emiycr'::ı.ı:? 
ç .... ü ıro yor~ t.r, çünhu 'f .i
yo 1 r ki Tfü·klPri mağı· p etse
kr- bUe sıra arslanım b .mi l:nın lJJ 8 S}lO Va h i 'dl -f f1 r 
Iıl.:.n m~lap ed\!Illezler-. ( Ba~ tarafı 1 incı '~:tfa~::ı) 

llk kar l.>a •. '{Uıd1 

·~~; tluhranını.n doğurduğu sayı.sız müşlcillleri Yenerek Metro Goldwyn ınoı• ı· ı•z hava kuvvetlerı• ı S .~ Dl e 1,:rat {'Pl.., Vl .e L,,.a"l ~~~ 

·~~ ~ ~Yltil Çarşamba gi.ınU ak.samı daiml müşterilerir\e tekrar kavuşacak legraph gazteesinin Stokholm Eski nikel !\ t O Vt.? 20 paı alı.kl .. :-ın yeı ın"' d::ı~ clli bir kuruşluklar fa 
1~irı-ı 1:1:lek Sinemasırun bu mevsimde halkımıza takdim edeceği büyük muhabiri Spitfires ve Hurrica-ı bronz on paralıkl::ır darp \e P•l•IS.-,: ııı ıı:ı· rd.:ıı c;ıkıu:ılmı~ aldui;'llTıdan ı 
~A.1) 1 tııı ilk liıı:tesini $İlndiden bHdiriyoruz: ne tayyarelerinin, Leningrad eski nikel 5,10 ve 2fi par.tlıkiarı.n 30/6/912 taı:i.hindeu ısonnı tcdmriildrn 
k ~LAR Norma Shearer - Joan Crowford üzerinde cereyan eden muhare -ı kaldırılması kurnrl~şUrilir~br 
~~~... Clark. Goble - Spencer Trncy - Hedd.1 Lamarr - belere birinci planda iştirak et- Me. .. .k(ır ufak partıl r l Temmuz .H2 ı na'ndeıı i•ıb•ırcn artık tedaV\ıl 1 

Bil' h:ızıırlıklann tlzerın en ı 1ti 
ay. gı.;çmişti ,.e 17 temmuz a 
ibaşıı~acu.k olıın ram~ıı:.:a hÇ Lond1 , 14 (a.a.) - Rm.; a 
hafta. kalnuştı. ilk kar yağmaktadır. Alıran!ioLr, 

Rtı,sla.rın merkezde mul-:.al:ı ta-
Cilınd ~ti \-alıyor.. aıı U'~ geçtiklerini lıalıul t " -

·l ,. 

~'tı~ aEVDA Claudet Coıoert tiklerini kaydeylemektedir. Rus- etmiyeeek \e bu taribter.; l ... , r n ııc ı~ lı miiddetle yalnu mal san-
lb'l(_A.o~,.YlGLODNIZEleı Alice Faye - Don Ameeh - Heori Fonda lar tarafından şiddetli mukabil dıklarile Cumhuriyet MerkPZ b n -1. ı ullı lenn• ve Cumhuriyet Medte7. 
' ~ .Janette Mac Donald - Nelson Ed~ 1 kt dı •--# _. __ k bul ~L\Jtaı-. A•K taarruzlar yapıma a r. bankası şubesi olmayan yerlt:rde Zı:ra:rt baru:ası şubeleri ............ m....... a 

~·' 't , v Kerti Oberon - Laurence Oliv~ edilebilecek.Ur. 

tııt lıLMAZ GÜNLER Loretta Young • David Niven • p E K Ellerinde bu ufak paralardnn bulunanların bunlnrı mal saadıklarile 
~~~;~j''DöNOŞ Lavrence Oliver • Joan Fontal~ ~ 1 - Cl.imhuriyet Merkez bankası ve Ziral bııııknsı ısubeledne tebdil ettirmeleri 
~"ı:.u ul KiM 1 SEVERSE Gary C-Ooper - Andrea Lceds Sineması illın olunur. (5605) 4129 
v'l Fredric March • Virjinea Bcuce 

~~fiN NMEYEN ADAM 18 EylOI Par$emba 
l1ııtı Et>&: Constance Benette - Roland Younf 

y~'t VEN MELODi Lcslle Howard l<şamı saat 9 da. 
tbı,t"Lo KöPRoso Rollet T;ıyıor - viven Leigh :·Yr Mevsime bttlıyor 
~~~ <:!NuN HAYATI Spencer Tracy - Rita Johnson ' 
~tN~lJL ARKADAŞ Clark Cable - Heddy Lam.atı' fil film: 
~~l'IC' LllK SENFONiSi Jascha Heifetz M M Q rr: Q 
Vt~llK iMTiHAN • 11 

~l~ı::/"oR Mickey Rone.y - Cecila Parker - Judy Oerland c il d d 
t~A,,!)ELo YILDIZLARI Hcddy Lamarr - Elenor Powell - Ja,ınes Steward an er a asın a 
~~c .. HANNA Dorotlıy Lanıu Henri Fonda M ·.ıı.~ .. _ ----.-. 
~ .. Gü . • uazzam ~ ,.., :l.Y~· ... ()!\~ N EŞi Socya Henna' Ray l\:ıııand Şaheseri. A:Ynoa.: 

... ~ lısuz KADIN Jcan C o· c-dnc March 1U' ""--"Um M'"d'~_. .. ~·· 
ı "l ~ . • 1 JU.lıl>VWWI um u u.a-.ugıı ~llıt .. I!· k Sineması progrıımalr z- ıa~an .. renkli mevs:ın moda .. • J 
~ttl 'l'tle. r.~ynhat ju111allnrile en meşhur musiki üstadlarının ilave esa-~ 'I Turkıye Jurna 1 
t~ate ~~Ya nefis renkli Mıki Mııvslarla süsliyecclı:tir. Bundan başka Mat- ı Türkçe sözü havadis 
~ 4 , 0ınuın Müdi.ırlii;.:tiniin y:ıpmakta olduğu Türkiye Jurnali, Havadis gazetesi . 

1 d her h f pı·o~ramın başında yer alacaktır. 'fY - •es+ 1 

iznıir Kızı/çullu lf ög Enstitüsii ve 
Eğitmen kursu Satı~ a.lo1a komisyonu 

Ba.şkanlığ ından: 
Cinsi 

Ekmek 

f'ükseli 
kilo 

290400 

Muhammen 
!lat 

12 

Tutarı 

Lira 
34848 

tık T. 
Lira 

2613.60 

Azı 
Kilo 

19.3600 
Sadcy:ıgı Urfa 12000 16-0 19200 1440.00 8000 

ı - Kızılçullu Köy Enstitüsil ve Egitnıen kursu. sade;rnl:ı ve ekmek ih
tiyac.t kapalı zarf usuille eksiltmeye konulmuştur. 

2 - !hale 19/9/1941 tarihine tes:ıdi.ıtedcn Cuma gunU saat 15 te 17.mirde 
mektepleı· Muhasebeciliğinde icra edilecektir. 

3 - tstcklilerln belli gi.ın saatten evvel teklif mektublannı adı geçen mu
hasebeciliğe ve teminatın muhasebecilik veznesine veya resmt bir 
bankaya ya ırılm:ısı ve c::artnamesıni de rnezktlr muhasebecilıkte gö-
reh' lerı il5.n 1 (7727) 

1\Thayet bayrak asıldı. Hep 1 te i:-:elcrck1 Budi}'·~ini~. Dnı0-
birrlen ayai!dandıbı.r. Hepsinm 1 per ~~trovsk~. ~neperı tekrar 
elınde tüfek vardı ve kurşun ka-ı geçtıgı habe!·1nı hıç mevzuubnh 
salan topraklarm içinden çıka - etmemektedirler. ~~~~~~8!!! 
nlmıştt. Ciha.d sa:ıti çalıyordu . .._ ;-, ...... 

Buşirdelti !ngfüz kuvvetleıi 1 İngilizlerin eski sistem bir sah
kumandanı Sir Yo1ı Nix~on da ra toplarile bir mitralyözleri var 
ibir taraftan temmuz başından dı. 
itiba.ran müdafaa hazırlıklarına. Delimeıı gelen reis Ali adam
germi vermişti. Temmuzun nn larnu Buşirin eenubuuda, Zaz 
ikisinde iki zabit mevkün iki mil Karlir onun sağında, şalı Küt.ah 
ötesinde 400 kişinin toplandı§- ve Deştist.o.n şeyhleri şiıruı.lı şar 
nı ve ileri atılmak için emir bek- kında toplanrm.şlardı. 

ledi'ldeıini öğrenmişti. Vasmus bir at mrbnda bu 
Zabitler, işittiklerine inanamı- mu-harcbclcri boydan boya dola

v:ı.ra.k zuyıf bjr kuvvetle birlikte şara:k onları din namına, Allili 
ia:lıkika~ çıktılar. Bu iki İngiliz namına teşci ediyor: otilııır:ı. Bu
za;biti lranlılann eline düştü 'e şirde elde edecekleri gnnimatleri 
yG'DındakiJ~rle birlikte öldürül - sayıyordu. 
dü. Artık çarpışma terl\kki edi- Sa:bah saat ved.idt- ıc'. Ali 
lemiyccek bir hal aln:uştı. ile z~ Kadir nilıştere!! ·ü.cunıa. 

İranlılar silfilılı olıu·ak bin ka.- karar verdil~. Top atoo n.çU. Ve 
dar vardı. Elinne bir kama, ya- k1abllelerin aıç:tığı nteşi d nl 
httt sopa. veya taşla bir hayli kaı·~ıladı. 
halkta bunlara iltihak etmişti • ( !:..rkıst " r) 
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HERGELECi İBRAHiM 
.-Yazan: M. Sami Karayel -----96~ 

Tcsun, tam on dakika mi.ite • 
aıadlyen tek cepheli hilcmxıları- - T~hlike yok .. İbram, söker 
na devam etmekle beraber ha& şimdi kurt kapanını .. 
l'.D,Jll8. da oyun ka.ptmnamak ve, Dedi. 

• 
• ... ;.tt"--w, ~ .. ' .. ---;:-· ·~r ,~_.:· 

' · • •f ~ .. E} r ___ _, 7 -

··~ ~ ~ 
- Oturun! dedi. Artık söylenen sözlerden~· !lıııı...... -

L---ö-
Yazan: ULUNAY • 

kendi oyunile hasmının mukabil Deli Hafız, küçük çırağının 
oyun1arına ta.kı}mam!k üzer.e yüzde yüz kapanı çözeceğini bi
Ç&lt)IŞtı liyorclu. Tosunda hasmının ka
~ :Do~u söylemek lizımge- pandan çıkacağına e~~:. !!er: 
lirse Hergeleci, bu on dakikalık gelecinin nasıl kapan soktüğunü 
şidetli gfu'eite Tosunu, b1r tilr- biliyordu. Buna. meydan verm.&
lü kapamadı mek için hasmının ellerini boş 

Baş, diş, nezle,_grip, romatizma 
Tekrar yerden selam vere- birşey anlamıyordum. 53 ~ "~ 

rek geri geri çekildim; ta kapı- zam paşa. bu bitmez tüke ~ r 
nın yanında bir iskemleye iliş- terldplerini bir su ~tıs~ 11 sı 
tim. Sinek kovar gibi ikinci bir muttarit ve pek ahenk olaı-~. 
selam daha verdi. Buna.da yerle raladığı için onu dinlemek .....ttr 
beraber mukabele ettim. deki ihtiyacı daha ziyade a;r.,... 

Gilreş canlı idi. Herlieıs heye- bırakmam.ağa çalışıyordu. 
can içhıde bulunuyordu. Batta Hergeleci, ellerini kurtardı ve 
halk, ortada bulunan baş güreş- altına alarak sakladı. 
len bırakmış Tosunla, Hergele- Tosun, hablre gırtlaklıyordu • 
cinin güreşini seyrediyordu. Yalnız yüklenerek hasmını çe-

Gtireşin onuncu dakikasından virmeğe çalışıyordu. . 
sonra. birden bire Hergelecinin Fakat Tosun, hasmının ellen
tek çapraza girdiği ve alta düş- ni kurtanp karnının altına. sok
tüğü görülclU. tuğunu görünce derhal gırtlağı 

Tosun, nasılsa Hcrgelcciyi bir b~raktı. Hergelecinin ell rini kur 
çalımına getirerek tek capraz1a t.:vmağa yol aldı. 
budayarak altına almıştı. Kurnaz \'C, mahir Hergeleci. 

Hergeleci, zorlamadı. Çiinkü Hasnurun bu, yola tevessül ede-
Tosunun tek çapraz budaması ceğini biliyordu. Tosun, gırtlağı 
ye .alta düşmüştü. bırakır bırakmaz der:hal bu fa-

Hergclecinin ilk olarak alta 1 sıladm istifade etti. Bir anda 
lUşmesi ortalıkta heyecan uyan kıçım havalandırdı ve, ellerile 
lınlı. Tosu.nun taraftarları se - paçalarına yapıştı. 
ıinçlerinden bağırmağa başladı Hergeleci, kendi paçasına ya-
ar: pışnuştı. Tosun, hasrrunın oyuna 

_ Ha Tosun!. gelinceye kadar Hergeleci, işini 
- Tam sırası!. yamış bulunuyordu. 
- Aferin Tosun:. Hergeled, hafif bir kıç kılçı-
Tosun, iyi güreş çıkarıyordu. ğile Tosunu üstünden çözdü ve 

Bir kere on dakika içinde en önünne kaydırarak düşürdü. 
mahir Hcrgeleciye kendini kap- Tosun, öne dü;ier düşmez ka<; 
tırmamıştı. Sonrada hasmını al- mak iste<li. F'akat Hergeleci , 
bna almıştı. derhal hasmının kispet kasnağı 

Hergelecinin on dakikalık gü- na pençesini geçirdi. 
~ çetin ve şiddetli idi. Böyle Tosun, fırlayıp kalkmak iste
olduğu halde bir türlü hasnunı di. Lakin hasmının pençesi kas
altına alamamıştı. nakta idi. Bir çekişte önüne alı-

Halbuki Tosun, hasmını altı- verdi. 
na almış bulunuyordu. Ümitler Tosunun kurt knpanı oyunu
çoğaldı. Tosunun ıbirşeyler yapa da emniyetten çıkmıştı. En müs 
cağı zannolundu. 1 bet oyunu bile hiçe inmişti. 

Deli Hafız, zamanın en usta Hergelecinin bu manevrası ve 
ve mahir pehlivanlarından oldu ince güreşi hasmını bozmuştu . 
ğu için Tosunun ve Hergeleci- Tosun Hergelecinin ne yap~ca
n.in n:ısıl güreş tuttukuı.rıru gö- ğını bildiği halde bile bile ton -
rtıyordu. ı gaya düşmüştü. 

Sonra Tosun, Deli HaflZlll e- Çünkü, kurnaz Hergeleci, has 
tinden çıkmıştı. Thki çırağının mmı adım adım takip ediyordu. 
tek cepheli hamlelerini anlamış- O, gırtlrJc ameliyesile meşgul 
tı. Bu bamleierle oyun kapabilir iken birdenbire ellerini karnının 
86 kapacaktı. Kapamazsa. derhal j altına saklamıştı. 
~tıp dönecekti. Tosun. gırtlağı bırakıp has-

Fe.ka.t Hergelecinln tuttuğu mının ellerini alayım derken 
yol büsbütün başka idi. O, oyun tongaya düşmüştü. lşte Herı:;e
dan oyuna gitmeğe çalışıyordu. Jeci, bu anı görebilmişti. Pehli-

Tosun, bu ka.rğnşalık içinde vanlık bu idi. Tosun bile bile la
rıasılsa bir boşlu'k bulmuş ve, des olmuştu. 
hammnı 1 tek çaprazla altına Deli Hafız, kıs kıs giiliiyor-
abnıştı. du. Çıra~ı Tosunu a.ldatmı~tı. 

Hergeleci, ilk defa ol.arak al- Hergeleci, kapandan çok gi.ııel 
ta düşt.Uğüııden dolayı içerlemiş bir manevra ile kurtulurdu. Ka
ti. Yerden !bir ot parçaaı kopar- pan demek şöyledir: 
dı, dişlerinin arasına koyarak Altta bulunan hasmın kalça-
emıeğe \)Qşladı. lan üstünden ve, her iki ta.raf-

Tosun, hasmını altınn alır al- tan ·birdenbire ayaklarını geçi -
ınıa.z derhal üzerine çullandı. Ve rerek ba.ğlanıR.k ve, ellerinid~ alt 
fier@'eleciye kazık durarak arka tan çırparak öne fırlatmak bu 
ayağından köstekledi. suretle hasmı yüz üstü yere bas 

Tosun, Hergelecinin ne ma1 oJ maktır. 
duğunu biliyordu. Derhal alttan t~e kapan buna derler.. Bu 
ka.c;ardı. Bu sebeple kazığı vur- vaziyete giren hasmı hem bas
m.uş ve, kösteği taımuştı. Has- tınp teebit edel'\ken hemde sağ 
rnını alttan :ıw;ırmamak için işi 

1 

ve sol el ile gırtlağından dolaya
eımniyete almıştı. rak sağa ve yahut sola çevire-

F:ı.kat şimdi ne oyun yapmalı rclc yenmek ... 
:di?. Hergeleciye ne oyun yapıl- j Bu vaziyette iken ağır bir 
!'.!llŞ olsa muhakkak söküp alt - hasmın altından kurtulmak ko
l.an kalkardı. Ve yahut ters bir la.y değildir. Bilhassa, Hergele
mukabele ile insanı yenik düşü- ci gibi hafif bir pehlivan böyle 
rcbilirdi. bir kapandan kurtulamaz .. Ağır 

Toeun, lasmını altına almak- bir hasım, sallı bir hasını küçük 
ta berahc~·~klıriyordu. Çünkü Hergcleciyi istediği gibi czebi -
Hergelecinin altçılığı berbattı. lir ve altında tutabilir. 
Muhakak insanı iki dirhemlik Fakat çok 7.eki ve, yaradılıtµ 
yerinden yenerdi. ı kuvvetli olan Hergeleci, bu gibi 

Tosun, emniyetli oyunlara zorlu ve ağır oyunlara çare bul
kaçtı. Hasmına kurt kapanı vu- l muştur. 
urak: çevirmek istedi. Bu, nede Heıgelcci, kapana. girdiği za-
'lHaa sigortalı bir oyundu . man usuletle ellerini karnının 

Toeun, birdenbire kazığı sö - altına getirirdi. Halbuki kapa
Jrnrek hasmının üzerine çullan - na girmiş olan bir pehlivanın 
dı. Ve, kapanı takarak Hergele-· böyle ellerini altına alması daha 
·iyi bastı. ziyade kendi zararınadır. Çün-
Toeuıı. hasmını bastıktan son kü gırtlak ameliyatı hasmına. 

ra gırtla.ld~ı ve, çevirmeğe baş- karşı daha ziyade kolaylru}tır • 
tadı. mış olur. Bunu gören hasım 

Deli Ha1ız dikkatle bakıyordu memnun olur.. Kapana girmiş 
roaunun ıbir§eyler becermek is- olan bir pehlivanın muvazenesi 
rcdiğini fakat ne dereceye kadar kaybobnuş olur. 
muvaffak olacağına. seyirci idi. Yani, hınıım taraf ellerin alta 

Ezerçeli ağalar teıaşa diliş - girişinden memnundur. Herge
nüşlerdi. On dakikalık müdafaa leci, ellerini alta aldıktan sonra 

1 

Jir güreşten aonm şimdide peh- yavaş yavaş büzülmeğe b~.,ıar .. 
ıvanlarııım kurt kapanında gırt Ve, ellerile ayaklarının paça.la -
ağa. girdiğini gönrıüşlerdi. rına erişir pençelerile pa.çalan-
Ağalard&n biri 6ahureuzlandı. nı kavrar .. 

Jeli Ha.fıza dönerek: Paçalarım kavradıktan sonra 
_ Usta! ne oluyor?. birden bire kendi kendini .çeker 
- lliç ! görmiyormusun ne o- ve, çekerkende tabiatile kıçı ha.-

uyor?. valanır .. 
- !:vi değil ama!. Kıçı !ıavalandıktan sonra da 
- Elbtıtte iyi değil.. bir ufak kıç atması hareketi ya-
- Toeun bugün çok iyi gür~,ş par .. Hasım bu, hareket karşı -
k sında çözülerek kayar ve, öne 

·ı arıyor .. 
- 'l'ek cepheli değilini?. d~er .. 
'Deyince .ağa anlamamıştı. Eğer kılçık biçimine çekenıc 

_,ünkü hu güreşin ince ve teknik kuvvetli düşerse taklak atıp ye
arafı idi.Bu sebeple ağa sordu: nilir .. Yani, öne kayıp diişerken 

- 'fek ccphclide ne oluyor dönerek sırt üstü yere düşer. 
ısta?. ( Arka.~ı var) 

- Göımcdinmi oyundan oyu- ==========-======-==== 
;ı geçtiği yok?. 
- Faknt bastırdı. 
- Ne yaptı sanki?. 
-- Kurt kaparunı vurdu işte!. 
- Bac:;ka oyun neden yapmı-

orda l:urt k.apanı vurdu?. 

- A :'tnm, gilre~ büShütün ba.<; 
a ... Tosun, korkuyordu ondruı 
ırt kapanı vurdu. Kendini si
'\rtaya nlmış ibulunuyor. 

ZAYİ - Ak ·efil>ad niifus me
murluğundan aldığım hüviyet 
ciizdanımla Trabzondı. 8 lnei 
alaydan 927 scnesind<.' aldığım 
terhis tezkeremi zayi ettim. Ye
nisini alacağıındarı eskisinin 
hükmü yoktur. 

Beyazıt, Mühürclar Eminpa.r;a 
sokak 34 numarada İsmail 
oğlu 319 doğumlu Şiiktü Ü-, 

çüncüoğlu 

Nevralji, Kırıhlılı ve Bütün Ağrılarınızı derhal keser 
icabında günde 3 kaşe ahnabilir, TAKLiTLERiNDEN SAKINlNlZ, 

Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz, 

San'at telakkisi 
(Bat tarafı 3 üncü sayfada) 

guk ve sıın'i havayı y-aratan se

- Şöyle yakın gelin! Mana- nyordu. Kendimi oka.dar sıJtl.ır t•• 
sıru ifade eden bir işaret yaptı. yordum ki bü.üin vücudUill c.eıı: u 
iki iskemle ileriye geçtim. lbir yay gibi gerilınieti. u~. 1 

önündeki gümüş sigara kutu sam hi.inğür hüıığiir ağla.yal,,. 
eundan bir sigara çıkardı, köpe- tım. . ..ıı • ııı...._ · , 
ğe kemik atar gibi önüme fır • - ••• Te.kvJıni vekayı~,!:r ......_ 
lattı. Sigara teşekkürle alınır, yük memurlann al:>one e<VJ"'ol' ~e 
fakat içilıooz olduğunu bildiğim leıi taka.rrUr elti. Bu sene~ 
için yerden bu iltifat kırınbsını mak üzere 120 kuruştall 
topladım, sigara iskemlesinin üs kalil bir meblağ idi... ff' ~ 

bdbı burada aramalıyız. 
Bilhassa büyük harpten 

tüne koydum. Beş on dakika sü Oturduğum yerden dC"niz1 ~A. -

• doğru çevirerek sordu: çen vapurun dalgası rıblıJ;<' 
kütla geçti. Paşa başını bana rüyordum: Uzaktan sür.ı J o 

- Za.tıfilileri hanği ceridenin çarparak su sedası çıl,ar<l , 
hizmeti tahririyesinde bulunu - beıı deniz gibi her taı·afı 511

•• 
sonr.ı. Fransa.da san'at s:ı -
hasında garabet moda ol -
du. Asırlarca gi.ir bir çeş
me gibi akmış mebzul bir 
klas\!s. ve akad(:.mik edebiyattan 
bıkn. görülmemişe, eksantri
ğe düşkün, bir takım türedi 
~"'ransız münevverlerini tatmin 
için san'atkiı.rlar garabet yanşı 
na giriştiler. Bu suretle bugün 
Fransız milletinin reddettiği bir 
takım san'a.t ucubeleri meydana 
gekU. 

lşte Fransız kültüriyle tema
sa gelen genç san'atkarlan.nu
zın bir kıs.nu, o zengin kL-isik 1 

kaynak1a.n ihmal ederek bu is
tik hali meşkuk cereyanlara ku
lak kabarttılar. Küb k resim ve 
yapı, ültramodern muzik, sürre
alist Ş!ir te<.:ı uooleri hep .bu 
taklilçilik hevesinin neticeleri 
oldu. Ve halkımızla birlikte ay
dınlarımız da. bu nevi san'a.t te
zahürlerine karşı tam bir kayıt
sızlık göstt"rdi. 

Frcınsa gibi, sı:ı.n'atı işba ha
line gelmiş ve her yeni et;Cr (j~
nJze katre ilave etmeye benze. 
yen mam1ekcUerd~ bır deı ece
ye kadar mazur görül~ilccok 
olan bu nevi heveslerin kendi 
hu.su.si şartlarımız göz önünde 
tutulunca takbih edlmemesi ka
bil midir? 

Bizde san'atkaruı ayrı bir 1 
misyonu olmak lazımdır. Zira 
büyük kitle henüz bedii zevk - ı 
!erden mahrum bir hayat yaşı
yor. Bu halkı tanımak ve sev -

. 
Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
mek ve onun ihtiyaçlarını gö:;,ı;- KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 M•y11, 
dtıın kaçn·ınıy.;ı.raJc hareket et- 1 1 A§usto., S lklnclteırtn 

1 adet 2000 Liralık = 2000.· - Lira 
3 , 1000 > = 3000.- , 
2 , 750 > = 1600.- > 

• , 500 > = 2000.- > 
8 , 250 > = 2(100.- > 
35 > 100 > = 3500.- > 

80 , 50 > =4000.- ., 
, 20 > > mek, her Türk aydınına ve san- tarlhlerl"d• yıpıhr. 

atkBrına dili}en bir vazife de- ma-- •••••••••••:m••m•••••ıl ğil midir? - -

300 = 6()00.-

HalJ.on ihtiyaçlannı gözetmek 1 =======================================-============= 
lüzunmu belirtirken, halk onla- --
n sevıyor diye Keremle A.;;lı ı , 

1 
o 

tarzında mıurcıllar ve halk tür- NAKLiYAT ış M AKASASI ~~~·o=d~~~{~J'di~~ ~ 
den wıaktır. Fakat hiç değilse, 

san'at cserlerimlz. içinde yaşa- Sümer Bank Sellüloz Sanayı·ı· 
dığımız yurttan sesler verme -
lkiir. M.. d 

Ve bu ancak san'atkann mem UeSSeSeSİD en: 

yorsun uz? gark etmek ihtiya<'İll! ~udıı1 '-......_ 
- Sayenizde İlhnm gazetesin yordum. .. tf' t 

de çalışıyorum efendim. - . . . Takvimi vek yııı1 ııı· al 
- Tebrik ederim, tebrik ede- vacını temin iı(in pek çok }ll 

rim; inşaallah feyi;!:yap olursu- me\ sarfedilmıı;tir... ı11ıl' 
nuz. Mülk-Ü millete, din-ü dev- 'nımamıle yana doğru ı:a {# ~t 
lete büyük hizmetler c<lersiniz. dım. Bütüıı vücuduma zıt 

_ Ardiyad ömrü afiyet fiha- ~ıııgır bir titreme geldi. ·<J' e 
penahilerine duacıyım efendim. - Nitokim rum p<üriki J\ le' 
Beş dakika daha geçti. tantiyus ve ermeni patriki o; ti 
- Be.o, gazetecileri .!>everim. pano::; efendiler himayelcf"lll 
Yüzde yüz yalan söyliyordu. olan biiliin kiliselere birer ~~ 

Çünkü o devir adamlarının hi~ yanname göndererek Ta:Ji'1.,. 

birisinin gazetecileri sevmedikle vckayiin intişaı1nı tebliğ ve ) r 
ri muhakkaktır. kında çıkacak rumca ve crı11ol' 

- Kadlrşinuslık ıbuyuruyor- nice nfü:;haları istiza.ya tnhP 
sunuz efendim. maları... ~·ı · 

- Vaktile ben Amediye çırağ Artık kendime malik dcf,'1 
edildiğim zaman Tcodor kasabı dim. Aklıma. delice fikirler ~ 
tanırdım; pek değerli bir adam- ı liyor<lu ... Bütün vücudunuııı JIİ5 
dı. Onunla ekseriya müdavelei teş gibi yanmakta olduğunu \)ti' 
efkar ederdik. Malumu alileri ediyordum. Ah arkadaşlar! ıı· 

Qa~ 
carı 
diğE 
~de 
Cad 

bizde ilk çıkan gazete Takvimi ı nuıı ne müthiş bir ihtiyaç o~ıır 
vekayidir. BE'yazit meydanında. ğunu bilseniz; o anda bana " dl 
bir bina satın alınarak mczltfır 1 ı'Ünün be'ş senesi mukaıbili!l . ~\lJ 
harpte tesis ve müdüriyetincde bu sıkıntıdan kurtukmak ıs.te~ d;~ 
Esad efendi tayin cdilmişlir... misiniz?" diye sorsalar aJıı11itl. ~ 

Bu Esad efendi, meşhur sa - !ah di'rhal bu taahhüdü inı~ . ~n 
haflar Şeyhi 7.ade denilmekle ımığrı. hazırdım. Sa.lond:ı hC1 ~ 1 h~ 
maruftur. 1201 de tcvellüd et - den başka birisi olsa hefl' ,. tıaf 1 

miş ve bilıllıarc vcJkayi kat.::bi dişarı sıvı~ia<::ığım. Kimse olrı~. ~Laı 
olmuştu ... 1241 se.:.ei hicriyesin- dığı için mıitema.iliyen ~ . -~
ele yeniçerilerin lagvına dair o- tap odiyor: yerimden kJrnJld' ~ 
lan fermanı hümayunu Sultan nam:ı.m ki... '('t h~ ~ 
Ahmet ca.miinde menberde kı- O aralık paşa. ellenni birt>1

• ~ 
raat eylemek suretile büyük bir ne vıu·a..rak, içeri giren ağa.Y~· llt k 
şöhret kazanmıştır. 1242 de - Bir bardak su? tı,_<l n ., .~ kendisine vak'ayı nu~.stik ihsan er.ıczmı · t1" ,.. 
b l t Bittim. Biraz sonra redingo ~?'\ uyuru muı: u.. . ~ 

Sadrazam beni katiyen aliııka- uş;.ı.k tistü l('WnÜ.~ knp:ıklı l\I• 11 ~t~ 
dar etmiyen bu tafsilatı verir - tal bir bardakla paşaya :c:ıı~. ~ : 
ken yavaş yava~ kendimde lü- takdim etti. ~a.dnı.zam suyıı ' • tllll; 
zumsuz bir mayi hanunallığın - pırda.ta şapn'Ciata yudum Y11 ıı (ı~ 
dan kurtulmak ihtiyacını hisse- dum içtikçe hct:ıde vücudıt111~ 1• • 

diyordum. Bomontide devirdi - her tarafı pntla.mış gibi gy;.ııı ı ftı:! 
ği:miz fıçı tesirini göstermcğe lar hasıl olmağ;t başladı. ~· ;1 ~ 
başla.rruştı . .Iı,akat ne yapabilir- bana me.cıamatımdan sular fı~ c 
dim? lc;ter istemez dişimi sık - rıyor gibi geliyordu. , ,c< ~~ 
tını. Paı}a. devam ediyordu: ···- . . . Ne diyordum? f,\ e- " 

- Tarihi cidden güzeldir. E- İşzaya talip olmaları tavı-;iyt? .. !tıeı 
sad efendi Takvimi vekayi ne- diliyordu. Bu ta.vsiycn:ı.ıılt' l'~ b14 zaretine 1247 de tayin edildi. .. rakımda. mevcuttur; fakat l1 • 
Daha sonra.lan lrana sefir tayin me'lini hatırlı ya.cağım ... O ~\ 
edilmiştir. siyenrumenin ınctnini hatırlar. ~; 

lclceti, halkı tanıma.~iyle müın -
kündür. Duygularının asaleti iti 

1 
ba.riyleı ı dünyanın her iıısaıun -
dan yüksek olan Türk köylüsü 
ile yakından bir tanışma, san'at 
kara takip etmeai gerelten yolu, 

Müe~esemiz için Bolu ve Düzce Orman Revirlerinden mtlbayaa 
edilf'Cek 20 ila 30 bin metre mikAbı Tomruğun şose kenarlarındaki 
orman depolarından alınarak nlhayet on ay zarfında Adapazarına 

nakil ve Adapazarında vagona tahmil işleri; kısmen veya trunamen; 
taliplerine ihale edilecektir. 

İçimden E.o..;ad efendiye de Tak ğa çalışırken ben zihnimden J<ıl 
viini vekayiede -ı.tıp tutuyor - na.zlıklar tasavvur ediyoroıııJl ' 

ı duın. Nihayet: "Ne olursa olsun. pe-
·~· 

kendiliğmdeıı çi··er. 
Fakat denecek ki her san'at

kir bu imkii.nı nereden ve nasıl 
bulsun? İşte asıl halledilmesi 1 
gereken mesele bura.dadır. Bü
tün imkanlara malik oldukları 
hQ.Jde •büyük şehirlerden dışan 
ayak atnuyan ve aristokratik 
zevkleri ruhta değil maddede a
rayan san'atkiirlarla meşgul ol-

isteklilerin metre mik&bı - kilometre fjyatını havı tcklifierinin 
kapalı zarfla 22 Eyliil 941 saat 16 ya kadar tzmitte müessesemiz mü
dürlüğüne tevdii ilfm olunur. 

Taahhı.it edilece:t beher on bin metre mikAbı için iki bin liralık 
muvakkat tt!minat akçesi kapalı zartla beraber müesseseye teslim 
edilecektir. . 

Kamyonlar nakliyatı yapacaklara; bedeli mütealıhit tarafından 
ödenmek şartiyle, lastik, benzin ve yağ mücsscscce temin olunacaktır. 

Taahhüdün tamamı için teklifte bulunanlnr tercih olunur. 
Sellüloz Sanayii Müessesesi ihaleyi icrada serbesttir. 

mıya bile değmez. O varsın •••n•m•••••••n•ll!failllaı••••••• .. 
gene fildişi kulooiude k-.ıpalı ya-
şasın. Fa.kat yürekleri ideal a
teşiyle dolu olduğu halde sırf 
maddi imkansızlık yüzünden 
memleketi gez.emeyenlere bu 
imkanı vennek borcumuzdur. 
Ctimhuriyet Halk Partisi, res
samlar için her yaz memleket 
seyahatleri hazırlamakla bu ih
tiyacın hissedilmiş olduğunu bi
ze gösterdi. M ı 3ikişinaslanınız 
ise, halk türküleri toplamak 
faaliyetine iştirak ettirilerek 
memleketin bir çok kö~elerini 
görebiliyorlar. Fakat asıl yur
du tanıyıp ta.rutmalan gereken 
cdcibiyoatçılar için henüz ortada 
bir teşebbüs yoktur. Muayyen 
bir vazifenin dar çemberi içinde 
mahnus yaşayan ed~biyatçı 
gençlere, hiç değilse, futbolcular 
kadar ol.sun, yurd içinde dolruJ
ınak fırsatını vermenın yolları 
ar-.uımalıdır. Böyle bir te~el>bü
sün okadar hayırlı neticeleri o
laoaktır ki, kaUanılncak feda -
karlığı fazlasiyle telafi eder, sa
nırım. 

Yaşar Nabi NA YIR 

Hastabakıcı arar•!' r 
Darülaceze hasta.hanesine bi

ri hariciye servislerinde ve ame
liyathanede ç;ı.lışmış, diğeri da
hiliye servislerinde çalışmış iki 
hastabakıc.ıya ihtiyaç vardır. İs· 
teyenleriıı müesseseye müraca· ı 
atları. 

--=====--= 
Sahibi: A. Ccmaledd ln Sara o(jlu 

Neşrıyat Müdürü: Mactt Çetin 
Basıldığı yer: (H. Elekir GOrsoylar ve 
A, Cemaleddln Saraçoiilu mntbaası) 

1 Devlet Demiryolları İlcinları 1 
Erzurumda yapılacak mağaza binası inşaatı kapalı zart usulile ve va

hidi fiyai inerindcn eksiltmeye konmuştur. Bu inşaatta döşeme ve lentolar 
için mukt.azi demirler idarece verilecektir. 

ı - Bu işin muhammen bedeli cl25000> liradır. 
2 - tstclclihır bu işe ait şartname ve sair evrakı D. D. Yollar Ankara 

ve Erzurum veznesinden ~25> kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme za/9/1941 tarihinde cuma günu saat 16 da Ankarad~ D. 

D. Yollan yol d:- iresinde toplanacak merkez birinci komsiyonunca yapı

lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile bir
likte aş~da yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat cl5> e kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

A - c7500> liralık muvakkat teminat 
B - 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalar ile bu işe mah!iUS ol

mak üzere MünnkaUlt Vek~letinden alınmış ehliyet vesikası, ehliyet ve
sikası için ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ile Münakalat 
Vekilletine müracaat olunmnsı. c6395> c7935> 

• • • 
Muhammen bedeli 15.000 lira olıı'l 1.000.000 ııdet tuila 26/9/941 cuma 

günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile- Ankarada idare binasında satın 

alınııcaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin 1125 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin etliği vesikaları ve tekllflcrini ayni gun saat 14.30 za kadar komis
yon reisliğine vermeleri Hl zımdır. 

Şart.nameler parasız olarak Ankarada Mcılzemc ôııiresindcn, Haydnr-
paŞ<Jda Teselli.im ve Sevk Şcniğindcn dağıtılııc:ıktır. (7083) . < 

Ankara Devlet llonsel"l':.1tuvarından 
1941 - 1942 ders senesinde Devlet konscrvııtuvıırına talebe alınac.ık

tır. İsteklilerin M aarif, Lise ö{:,'retmen Clkulu ve orta okul müdurlüklcrıle 
Devlet konservatuvarından şartları ve imtihan cilıılcrini oğrcnmelcri. 

NOT: 
cMeldupla mnlfunat almak istiyenlerin 7 kunı:;luk mektup pulu gön

dermeleri lfızımdır:) 
Namzet kayıtlan 28 EylUl 1941 nkşamı krıpanacaktır. (6100-7675) 

- E9ad efendi, sefaretten av dim. O menhus mayiin Jmbı ~· 
det ettiği zaman bir lüti'ü alelal şırınaması için pek al. bir ıl'l1 ~ 
olarak Nakifbülcşraflığa ve ayni Uı r def E'derim. Namaz:ı. rlc~·· ot 
zamanda Run·eli k.:ı.za.skerliğine ebnediğim için zaruret halıfl 
tayin edildi. Buna ( ehluhu ma.- bir mahzur yoktur." 
halluhu) diyebiliriz. Zira işbu in Sadrazam, hala tavsiyenaıll~ 
tihap elhak pek muvafık düş - nin metnini zihninde nrıvcrcl 
müştür. Bundan sonra 1263 de... Bir aralık bundan istifade ~'~ 
Olduğum yerde yavru? yavaş rek d~arı çıkmağıda düşiinJt • 

kıvrırnmıı.ğa ba.~lamıştım. O, ha Fak·at bunun için bir t.ı.kını J'! c. 
la sözü kesmjyor ve devam edi- rasime tabi olmak lazmıdı ; ..., 
yordu: nim ise kunıldaınağ'a tııl;:3,' .. 

- Mekittibi umumiye nezare- yoktu. Çelik kerpeten gibi b.ı ~ 
tine tayin edildi. Bu memuriye- tirdiğim eliz kapRklanmı uf:ı ~ 
ti şimdiki ~rn.arif neza.retile mu- bir harekete getirst.'m oJduğı.111• 
kayese edebiliriz... yeri Fiskiycli bir havuz gibi s11• 

Kendi kendime: "Hay etmez ya gark edeceğimde şüphe yolt 
olaydın!" diyordum. tu. 

- 1264 senei hicrisinde E9ad . o, kehribar an~hb::!ı·~ yeni ı,if. 
efendi merhum meclisi maarif sıgara takarken bo"n ilk proJl 
riyasetine tayin olunmuştur. Bu mi ta~ik ederek supapı bit~ 
memuriyetinede yine ( ehluhu gevşettim; aman efendim. '()1 

mahalluhu) diyebiliriz çünkü bu fazla tazyikli bir etfaiye mıı"lll' 
zat cidden ilm-ü-irfanın yeke ğu bile bu kadar ar,i olı:mwzJl · 
tazı bir zatı alikdir idi... ' Kapatımak için asabımı:ı bfı•tl,1 
Alnımdan nohut gibi soğuk takallüslerile uğraı;tığım hr.ı~ı" 

terler dökülüyordu. muvaffak olamıyo.~m. B, · ~· 
- Vef<ıtı k'tabcsinin meza - tinin vücudumda. hü-Jiyelin; c!C" 

nnda mchkfık olduğu veçhile ğiştiren birası 0 kı;.ıdar tatlı b ı' 
1261 senoi lıicriyesi seferülhay- akışla gidiyon:lu ki zevk;ı.~o il 
rinin dördüncü günü vukubul - gözlerim süzlili.iyor bütün vücıt· 
muştur. dum gevşiyordu. Gözlerimi. pt111 

Kendi kendime: tolonumun pa.çalaıına dikr.ı ·~ • 
- Oh. Nihayet öldü kurtul- tim: An be an önümdeki hatıdll 

duk ... Aman kendimi dışarı ata- bir gölcük husule geleceğini zatı 
yım... ediyordum. ~ 

Derken Sa<lrazam paşa: Korktuğum başıma gclmcciİ • 
- Takviınıi vokayi, haftada Fakat kurşuni re:ık pantoloıııt· 

bir defa saha-i-intişara çıkar ve mim dizleri ve !.Jacak kısmı sı' 
alelekser umumru dahiliye-i-res h ak k ı · 
miye ve kısmen de gayri resmi ya a Y ın oyu bfr r<'nk n ·ı 

mıştı. Orada b.raz rlaha otı..1rr.bl 
havadis, istihbarat, mevad, mü- ki" - · • u me ıgım paşar.ın koku :ıJnı::w 
tene'\'Vi ve me,·ud-ı-şettayı da ih hususundaki hissinin ımvvcti!"6 
ti va eylerdi. Bazen dahi usul-i kalmıştı. Halii. t 1,.~~İ'I. c"1'1~ne ·1 
tali.mü te<lrise ait mübahis-i- · · .; ç:....tı nnıı arıyan sa.or:~7.amın bir ,,. •. 
mühimmedcıı dahi bahse<lcrdi... Mıınd<1 rcn simrısı Jr ıJar m:ır" ı 

Burada gözlerim kararnıağa. çchn·sinı tetkik ediyorium. ı t r· 
kulaklanmda uğurt:ular hiisıl ol- den ı:ıirc bana öyle g~ıdi lti btl 
mağa başladı. T:ı. yüreği:mkn hıç bıı· 0 ""1la ifaoc ctraiven çell' 
gel<•n kişnerueğe benzer bir inil- reae kı::.,,-,i..ır çııt•ldı, bu;un n • 
ti a 1zım<lan tuştı: paşa ir;itıne- natLırı ııcıl<lı. Bunu ·.:__ ic:ı· 
<lı bile. me bir korku geldı, reL:ı.1 tt 11 

- ... Talimli fitnunu lıırfctü kaçmnk i<;'n ay~"'a kalhım ;ı :· 
san'at ve bilhassa emr-i-ticaret le bPr ı "T b'r · ·l':t.111d n (.1 
lbabında nihririni muktcdircnin d1qarıy1 fır1 :-ı Jr •1. Sofada rniı · 
cc:ılci kalem eylcmelerıde ıııu - hürdar .nLl.rFU ın • ıkt•. 
karrcr<li... (Ark:ı ı " 
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