
11.4.YI: 
CUllABTESi 

sııNS 

1994- 6 
TW '!'erllıl BAYiSi Pl<. Kutwıu 

1936 No. 

TELEFON 26 TBLGaAP -- -
na, M. %H%7 

EYLÜL 1942 
t.ııuıbal 

• İDARE Z3300 Son Teknf 

ADDS: 5 ABONE: - - -
catalollll senelllt: 1401) 

1'ta •ni7e KURUŞ e MI*: no 
Oııd. Na. 54 3 A;rlık {00 

Sahip vr Ba.şmuhan·irl: ETEM İZZET BENİCE 
' 

Oaet.ye ~ nnk iade eiilmea EN SON TILOBAfLABI VE BABEBLBRİ VIUN A.K .... M OAZBRSf 

Dil Bayramımızın Onuncu 
Yılını Kutlarken .. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 
Bugün Dil Bayramı. On yıl 

önce bugün Ebedi Şef Atatlir· 
kiin Dolmabahçe Sarayında 

Birinci Dil Kurultayını top
lamasını bu bayrama tem.el 
sayıyoruz. 

On ;y ı1 ön~ ile bugünü kar· 
fllaştınrnk dil çalışn.aları

mızın ve diHınizln çok §"Y ka· 
zan.ılığını eörürüz. lf onuşuıa 

diHmh, yazı dilimiz bilgi dili· 
miz eyeyce ııy.tldanınış, epey
ce gen.işlemiş, epeyce yeni ve 
cana yakın öz kelime kauın
~tır. 

Arap, Aceım, Osmanlı ve 
lren.k kelimelerinin yardımı
na sığınmadıın düşündüğü

müzü düşündüğümüz gı"i!ıi ya. 
zabilmek bu on yılıll emeği 

karşıhğıchr. 

Çabşmalanın.ı2.ln amacı 
Türk dilini en geniş ölçü.de 
'bir bilgi ve yazı dili yapmak; 
Türk dünyası dili oluııya gö
tüıımektir. JUr gün yeryü. 

zündeki büfün. Türklerin blr 
dilde yazdıklarını, bir dilde 
lı.GDU§tuk)annı, bir dilde 

(Devamı Sa: 3, Sil: 6 doa) - . Almanya için Olüm ı Ingiliz uçakları 
Kalım Şartları Kisling'e 

söz söyletmedi 
1942 Sonuna Kadar Alına
cak Neticelere Bağlıdır .. 

1943 Almanya İçin taarruz değil müda
faa yılı olabilmelidir ki Mihver hesapları 
biraz düzgün ve ümitli yürümeye 
başlıya bilsin. 

ETEM İZZET BENİCE 
Almanya i~in ötüm kalım ve bü

tün Mihver ortaldar ı içjn hal' bin 
istikbali ~u ild buçuk ay içinde.ki 
ink'şaflara bağlaııımıştır. 

Biriocikanu.,un ilk baftsı İç.İn• 
de.ki mubassala Almaııyaııııı istik
balini ve l\lihverin istikbal ka.r
psınd:ıki umumi ve kat'i duru· 
munu lesbite yan;yııcaktu. 

lral~kbr; bu, üç. Almnaya 1943 
yazından itibaren Şbııali Afrika. 
dan beslenerek bellııi Balkanlar
da, belki İtalya cenu·bunda açıla
cak bir cepbede dövüşmek :ııo· 
ruııda kıılacak:tıı; bu, dört. Bu 
misaller çoğaltılabmr. Fakat, 
bunlann dıŞJnda ayn ayn .sdıep
ler de vardır: 

a - Stok harp sanayii m.adde.-
lerinin azalması veya lritmesi, 

Bir parti tezılllrft 
ıınaııada Oslo ıebrl 
llddetıe 'bombalandı 

Lcmc!ra, 26 (A.A.l - <6. B. C:> 
İngiliz tayyareleri No.rvrç't.n p.:ıyı

ııa'btı O.lo'ya şiddetli t*r hücumda bu
l~. H~ Baş'-"'*'! KiS'
)iııg ia.ra.tıırla:n yaptlruıı <>!tın bir par
ti 1ıez.iıbürü sırasında yapıl.mı:ı;IJır. Kis
Jin_g nıAuııu ısöyl~t>tir. 

Ingi.liz tıayyıa.r~ le ri Oslo'ya göıı\iıım.e
d!en vımnışlar, 1..n!ioe işa.retl<!ri; bom
bo.la.r Üni'l/WSite binası:ıı saınıtığı za
man çal.ınmıştıl'. Kis]iı:ıg ve y.anınıdıa.
lıiiler mahzenle.re lıttiaı. e.tımşlerd>r. 
Bu yii2xlen geçit resmi de :yııpl1a:ma
mli'ttt. 

Genç bir kadın 
zehirlendi 

Barbaros 
ihtifali 

Y arın,gündü:ı ve gece 
Barbaros türbesinde 
merasim yapılacak 
BUy;;fc 'lUtlt Denô>x:looi Bartxm.ı ib

Oıli :yarın Beşilttaşt.a Ha,.-reıUin iıı>-
loe"'8ind.ıı AmtraJin ~ -.e 
ırepola.caııot..-. M"""81me, Deniz Ba<ıdıo
ııu ve Deniz Talim Al~ -~ 
iıeP bi:r taburla. meldlepler, mü_..e
ler ve lı~lk ~i&lerblıen aııT>l8Cak: 
cımü tooılar iltlralı: ~. 

Merasim lliiDdüz ve ı:ece devam •
-. güındü.z idlUr dm;ıatılace!r. ce
ce a:ydınl..ıı.tacatoızr. 
Mara3ın n.:ıt <ılldıı. ~ Bar

tıa:"OS 2Jlmanmın ltı:ya(~t ve ~ 
1e ~limiış "' lıecıllİ'L edi.lmftı olan 
ıt::i deMı en tüırbeııi<ı kapWı ötı<illd>ı • 
Ilı> ~ di:reğinön iılııi ~ 
mı<Md a!:aıcaldla.r, Denlz ~ iı;.. 
tlkılliil ~ çaıl!a.ıicen 00-eje bu er
l'er tııayraığı ~. orada. bulu
...,, mi.leııısfl.116 \'le ~· lı&llc 
iı<ı'liiol~ ~ bando i.le b
~ bu ııııracıaı, .J.lıtııa.ndıalld büf. 
1ılir:ı vapuıılar dA düd!ik ça~. 

BllıYral<ı me~ soma1 Ol'l'asi
lie, tiiııi:ıeye, ~ '.İıotani:ı<ıl' K<ırnu
$aıı.lılı Doıımrna K~ Belı>

(Devamı Sa: 3, SO: 5 do) 

Tobruk'a yüz 
günde 4000 

ton bomba a t1ldı .. 
Bazlrandanberl 6 o 
bin tonluk 40 Mlh· 
ver gemisi batırıldı 

Loııdra, 26 (A,A.) - Kalıirede Ba>
tı. Çölü üzeıV>.ırelci hava raıal;y.,ıt:; tıaıı:

londa :ıtı rakaml"'1" ~ edilmiştir: 
Yüz ~ ir;inıde Tobrulc \im6lllruı. 

tam 4000 taı bomba atılml$otI:r. 
)!\üz günde- YR ~rıı2 S gün Tcıbruk l.i

manı taarruza uğ""""mı...tır, 
Ha:ıi:ran aırı.ııın blOOJ"(>tlr.d~nberi 

Biitiin Memleket Dil 
Bayramını Kutluyor 

"Büyük Atatür'kün Türk Dili uğrunda harcadığı 
emekler bot• gitmemiştir ve asli boşa gitme
yecektir. Türk Dili için son anına kadar beslediği 
genit ümitleri gerçekleştireceğiz.,, İSMET iNÖNO 

!Bugün Onunıcu Dil Ba:Yramı
d1r. [fülindiği üzere; l>irinci Dil 
Kurultayı 1932 yılının 26 eyhi
lünde Ehedli Şef Atatürk'frn hu
zurunda Dolınabahçe sarayında 
toplanmış ve Kutult.-ı.yla Türk 
dili için yem b ir devir açılmıştır. 
ıfşte bwgün o tarihtrn t"Jm on yıl 
ıgeçmiştir. 

!l3'f mutlu gün Lckmil Halkcv· 
!erinde merasiml.e kutla-nacak • .;. 
IBu meyanda Emir.önü Halkevın
d<o yao>ılacak olan tapl• ntıda prı>
fesör, doktor Sadi I=k tarafın-

DİL KURUMU 
Mensupları bu 
sabah Atatürk' -
Ün kabrine bir 
ihtiram çelengi 

koydular 

dan dil devrimini lbelil"tcn bır 

kooıuşma yapılacak ve miiteJki
llıen Kemal Eıni.n divan edebi
yatmdaın, Adna•n Öğüt. AJ5'eddin 
Ören Tanziıınat edebiyatından. 

Nerimıan Kul"tıbay, Şevket Evli
yazade yakın zaman edelbi'yatıD
da.n parçalar oJrny.acaklardır. 

Müteakiben Zor nik!a!h ve De
fli.şen >adlar piyeslerinden birer 
perde O(Yll&nacaktır . 

Beşil<ıtaş Hatkevindekl toplan
t.da da tarih muallirnl<eriooeill 

(DM"aml Sa: 3, S\; ; 5 d~) 

Bunun içindir ki, dünkü JIUJ
ıım.da da işar8t ettiğimiz gibi AI
manyanın en nazik, en hayati 
harp i\n):anını yaşad1ğı11<1 bükmey
leınelctc asla bata yoktur. Eğer, 
Alın:uışa 1942 soDUoo ve 19.f3 ilk
balınn bitimine kadar taaaırd. he
deil<>riııi isli.bsal etmemiş ve mü
·ılafaa durumuna geçmemiş bulu
n.ursa harbi lra:ı:anması şöyle dur
san l!M3 sonbaharında mağlubiyet 
ve teslimiyet bayrağını bile çek· 
me ıi hesap dahli.indedir. 

b - Açlığın, darlığın, yokluğun 
A vnıpa topraklanın Alman ne
fttleriniıı ayağı aJtında.ıı kaydı.r-

Zincirlikuyuda Bifyükdere c~d
desinde 88 numarada oturan A
li Osman kızı ve Nihat isminde 
bir gencin lıarısı 18 yaşında Hik
met Akıtuna gece yanlışlıkla tcn
tüT>diy<Yt içerek zehirlenmıi§ ve 
Beyıoğ1u lhaıstsnesin.e k<aldıl'lllrruş

tır. 

60.000 1ıonifMo-lui< 40 Mi.lıorer gemisi l==============>.,=============="""============

C. halde, Almanya 194.3 ilkbahar 
bitimine kadar nelez yapmıya 
rııec burdur?. 

Bizee bunları şöyle ı;rra}amak 
mümkündür: 

1 1 - Sovyet Rusya tehdit ve 
•eblikesinden klll'tulmak, 

2 - Asy11 ve Orta Şark İng-iliız 
fmparal<>rluğunu yıkmak, 

3 - Akdeniz hakimiyetini ve 
Şimali Afrika emniyetini ele al
uıak, 

.f - Japonya ile ilı:t:ıS<ldi ve sı· 
ıııei muvasala ve münakaleyi e'lll· 

niyeUe temin edebilmek. 
Bu hedeiler kolayltkla istihsal 

olunabilir mi?. Almanya bu işleri 
başll1'Jll<lk iktidarında mıdrr?. Bu. 
nu bilmiyoruz, k.at'i bir şey söy. 
liyebilmek de elimi-Lde değildir. 
Fakat, kat'İyelle hükmedebiliriz 
ki, bu hedefler elde edilmeden 
muzaffer olmalı: için değiJ, harbe 
devam edebilmek i9io dabi Al
manya ve l\1ihvez ortaklarını.n ta· 
kat ve k-..rdr..-ti kalmaz. Çünkü, 
1943 yazından itibaren İngiltere 
ve Amerika Alm:ınyaya karşı fil. 
len barbe gİ.l'ecek.lerdir. Almanya 
8 • 10 mil;yonluk İngiliz ve Ame
rikan birleşik ordularının taptaze 
4aarrw> ve tecavüzi iktidarı, üs
tün ve sayısız harp vasıtasının 
baş döndürücü hakimiyeti karşı
sında kalacaktu. Bu, bir. Alman
ya 1943 yazına kadar Sibirya, Or
ta Asya, Ura) harp sanayii mer
kezlerin.in verimi ve müttefikle
O"inin azami yard•mı ile teçhlL o
lunacak ve 100 milyonluk insan 
kaynağından alınıp talim ve ter• 
bİ)·e edilecek ceııgıiver Asya ırk
ları.ndan kurulacak bulun:m. yeni 
yew Rus ordularının tazyik ve 
laauuzuna maruz kalacaktu; bu, 
iki. Almanya 19(3 yazından itiba
ren Kafl<as bölgesinden yukarıya 
Ame.rikan ve İngiliz ordullll'1111n 

açocai• ccphenitı tazyikiııe maru20 

mas1, (Devamı Sa: 3, Sil: 3 de) 

Stalingrad' da muharebe 

batırılm:ışiıı.r. 
Blııga:ıj de çı>k ""5ara u ğram ,,,ıtr. 

lılmıan<l& zaımr gömı.,niı> yer kalma
mıştır. 

şiddetini arttırıyor 

Almanların 200tankla yap
tı ğ ·· cum püskür üldü 
Moskova radyosuna göre bir 
Alman Generali daha öldürüldü 
Bu sabahki bazı 
gazetelerin mu
hayyel bir cina

yet haberi! 
Bu saıbahlıi gazetelerden üçün

de gece Beyoğlunda kanlı bır 
cinayet olduğu ve bir kadının 
dCJ<;tunu yarala•yıp ökrurd'iiğıü ya
zılım')tır. 

MıOOJrov-a, 26 (A.A.) - l\ii\Yter A
jaıısının lıusus! muhabiri bllclir;y,,r: 

Staliı>ılmcl mulıaodıcsirure, aradan 
bir •113 gOQmiş ~ şu ,;r.ıtia 
~ cerııyatı< ooşka. bİ<' isti
ikıamet aıTm:ış gibi gôflünıü1,Yor. Ti.mo.. 
çenkb ıas.treı'll"ri. Volgn yo\ı tlıe yerui 
Scıv\Yı<'t kıı.ta!aınnm gdmc.,ı üz.erine 
~r~ içinde Alman hücumunu elan 
:ıılllptelm.ıkıtecıirl<>r, Bı•tı Şlmo.1~ 

Sc>vye1 ba•luısı şi<n-.:11 Alın.ın!an. ool 
.,.,,alhrn.rına knı'Ş! Y"Plkın trlıd(de mtı

k~bele ..ı.n.ek ü=e ifa"" OOrırneğıe 

111e<.'btı r b 1"'!imıakla d:ı<'. 
Şpl>re hfıl<Jim ilki !>!penin ....., strate

Jik Öl>€lıl"de bİ.l" k-ıınlrı znpt.ı, ..,_ 
kaıclarda. çarpışw lı.a!hı""""1n nıüd.afi
]ere ~ ıruvvel'>erini yaltlaştı,..,,.,ş
tıır. Sovyet muıloaveırRtinl 200 bam il• 
ve kaınlG""llla>rl!a. na.k'oo:ıen bin·l~ 
aEf.<.eJ1Je kuvvetlıi bi.r hticuım ,..a.paıl'aik 
eıırnı~ik: .için .AJımA.nır.1E'f'ln vMci olan ü
m;t;;.z ~ ltnt'I su·rc~ ltınlrnl§

t>r. 
.AllmaolaMn bu. şelcil<lc !tıP!!"CkDn bir 

(DWiLml Sa: 3, SU: 6 da) 

SPOR 
Ha'fouki ibu sa;baı:ı yaptığımız 

tallıkikata göre, bu cinaıyet halbe- 'c;' b h B •kt 
(Dtmmı Sa: 3, Sü: öde) r ener a çe eşı aş 

TRAMVAY ·suikast Suçlularının 
iŞÇi_!-ERi j Temyizde bu 
idareden bekledik· 
lerini ve dileklerini 

anloı tıyorlar 
H.aıyat pahalılığı ka<!"fil>ınua geçim

ler! çok mü$rülle.şen vatman ve b.il«-
çilıenin tdaredıln is'ıafını bak.Jcdlkleri 
baa.ı diJd<le-rmi cri.ın y.a;z,m,şl.ık_ ÜCI"'t 
azlığı.na i.rı:zı!ın<ım eden. "-a;z.iıfl' nin ağır
lığı , 1ı1"'3\mf\1'13tYla.rın mıi.11bış kaılaballğm
dıa çal-ışrna ırnrü~\"Ulatı 'bu vartand.;:;ş;arı 

<Deva.mı Sa: 3. SU: ~ del 

Başvekil Ticaret 
Vekilinden 

İzahat Aldı 
Ankara 26 (Tdefonla)- Baş

vekil Şiikri1 SJracoğlu, dün öğ
le&en sonra ,tetkık seyahatinden 
dönrn Ticaret Vekili Behçet Uzu 
kabul etmiş, Vekilin t "tk!k seya
lhat: etta.fmda izahat almıııtır,. 

Memlek<etin bugünkö1 iaşe du
rumu ve alunması ica beden ted
'lıirkr ~ gôzden g<>çirilm:ştir. 

- . ) 

r 
Yeni Tefrikamız 

•Ehlİ611Hbe karşo Kılıç Ars-

sabahki muhakemesi 
Ceza Dairesi duruşmayı evrak 
Üzerinde icraya karar verdi 

Ankara 26 (Telef.o.nla)- Tem- ı maıznunlarırun mürafaas.n.a bnş-
yiz birinci ceza dairesi bu sabah lall'JlŞ'lır: R>yaset mak•mini Ha-
saat 9,15 de Van Papene suik<aet (Devamı &: 3, so: 4 do) 

···············9····· ÇERÇEVE 

...... 
Manzara budur!!! 

M uhtekir, istifçi, vurguneır, 

'Yiini vatans.lz, namUSSlll, 
mukaddesatsız zümre, bu yaz 
kendi kendisini bir teerit kampına 
sevketti. Ve o kampta yaln12. 
kendi kendisine, kendi ıi.ıas>ndaıı 
ibaret kaldı. 

lstanbnlun, sözüm nna şık, ki
bar ve pahalı sayfiyeleri~. 

NECİP FAZIL KISAKÜREB 

ni vatall5lz, aamussnz ve muk.ad· 
ıdesats12. zümre, giı;ya devlete: 

- işre ben, biitün kadromla bu
ra.dayını! Gel vo beni k9layca 
topla! 

Der gıhi, oollibaşlı bir muhit 
çerçevesi içinde, serbest ve mes
ut, boy göstermişti. 

Mahkemeye veri G l ' l 
len muhtekirler veya a atasarag a 1 

Sirkecide lEJlıüasuut caddlooin- k ar ş ı la ş ıg o r 

lan. tefrikamız,n ildnci kıs· 
mını teşkil eden yeni ve canlı 
tarilll bir tefrikaya başlıya· 
cağıız. Yme M. SA.ı'1İ KARA· 
YEL'in khlemi ile de\·am ede· 
cek ulan bu i:k.inci kısımda 

Evet, mnhtelcir, istifçi, vurgun
cu; yiini ~atansız, nauıussuz _ve 
ınukaddesatsız :ı.ümre, bu yaz Is
tan:bulun, sözüm ona şık, kfiın., "" 
pahalı sayfiyelerinde, sanki bir 
tecrit ·kaınpındaymış gibi, yapa· 
yalnrı, kendi kendisine, kendi l-
:ı;asuıdan ibaret kaldı. 

Bir ga:ı.etede sütun muharrirli
ği, yüksek bir mektepte hoc:111ık, 
ecnebi bir lisede muallimlik ve 
20 cilt eserin sahipli);<\ gibi, sözüm 
ona kazanç ve şeref · vesileleri 
içinde ben bu ya'Z, Beylerbeyin
de, aylığı 16 li:radan ibaret evim
de kendi rımıancye karşı müıda

faa terleri dökerken, nasılsa. bi.r 
gün, tek bir gün, yolıını bu say
fiyelerden birisine düştü. 

Sarnıçları yağmur suyu yerine 
pirinç, ahırları gübre yığını adınn 
yağ tenekesi yiiklii evlerin şcıni 
ve müstekreh önıekkri, en uzun 
yılanın bile kavrıyamryacağı ş~· 
irin göbeklerini hopla1arak, 50 li
ralık ipek gömlekler içinden rezil 
kıllarını fışkırtarak, güle oynaya 
dnlaşıyor !ardı. 

Büyük ekseriyetle eıı >;engin 
katığı, kızal'JIU§ bil'kaç bibenlen 
ibaret şehirli sınıf 'bir ana baba 
heng~mesi Y•şarken, bu alÇ'llk 
:r;ilın.re, hiç olmazsa cinayetini p<> 

çeliyecek kadar korku \>C kaygı 
duyl11'8ks12.ın, soyduğu keieııden 
kendisine bir karnaval elbisesi 
hazı.rlıyan nelrbaş gibi en vur
dumduymaz cümbüşiiniin enıni
yet.i içindeydi. 

de kayna~ Avni YaJnn eskım:ş 
'bir otoınollıi! Jıastiğini 250 1'irayu 
sattığı iddias:ile milli korunma 
mahkemesioıe verilmiştir. 

Tahtakalede Hasırcılarda 45 
numarada ~kcrl.emeci Panayot 
kilosu 647 kuru.,,<.a satılması icap 
eden kakaoları kiloısunu 1300 ku
ruştan sattığından a-yni m~hke
rn.eye tevdi olunmuştur. 

Taksiıınd<e Kriııta!, gazinosunda 
,(Deva.ııu Şa: 3, Sil: l dol 

Diğer taraftan Vefahler da lstanbul· 
sporu mutlaka yenmek azmindadirler 

Bu harta Kadıköx stadı yine 
binlerce futbol meraklısını heye-

candan heyecana ııürükliyet:ek ka
dar eheınruiyetli maçlara şahit o· 
laca kıtır. 

Malum olduğu iizere Galatasa
l'ayın Fener ve Beşiklaşla karşı
laşınamak karanrun bıraktığı boş
luğu d-Oldurııuık için bu ild klübii-

(Devamı ~a: 4. Sü: 6 da) 

Ehllıallbe kar f ı 
Osmanlı Ttlrklerı 
nin girişnıiş olduklan savaş
ların he:f"ranlı tafsilkını o
kuyacal<sıruz. 

Yakında: Yine 
1 SON TELGRAF 
Sütunlarında ••• 

= r · =z= -- =.J 
Ne gö.rsem iyi??? 
Mulıtekİl', iıstif~i, vurgun=. yi-

Manzara budur!!! Ve facianın 
bütün sebep ve neticesi l:u ınan
:r.arada gömülü.~ 



2 -SON TFLGRAF- 26 EYLÖ'L tNJ 

HALK FİLOZOFU 

İHTIS S 

Bül~e müzakcre.leri sıra. ın
da, :llcclbte, ~u ibtı:.as nıevkü 
dcnl'u mchluriyet ve vazifeler, 
heır yıl bir haylı miino.kaşa 
nıevzuu olur. İhlasa:;. mevkileri 
için ) iik<<:k ücntler ayrılm"j-
1 r. Ve bu ücretiel', bu vaıif~ 
!ere tayin edilen. mütehassıs 

eleuınlara verilmek gerektir. 
ilılısas ınevhiııde kııllıırult

cak mütehaSftl zatm nasal -
çildiği ma!Um. O ıfrne kadar, 
bir başka dawede maaşla çahf
ınalr.tadır. Ne miiteluıssıstu:, ne 
de yeri iht.ısM ınnkiiılir. O 
gün, birden. bir sihirli değnek 
ucile, mütdı.....,. payesini alv 
,.e ihlısas meı;k:iine geçer, otu
rur. 

• İh tısas rr.ev kii • tabirini.ıı, 
l>izde, ne hukuki, oe de lügd 
mana nda aoğru olarak kulla
nılmadığı muhakkakl•. Aksi 
h•lde, ıbtı:a.< mevkiiue getiri
len zatta birçok Şl"yler aramak, 
bu zolı seçmek için bazı for
malitelere riayet etmek la-

AKIXTIYA 
KÜREK 

Do..tum Naci Sadullah, •İk

dam•da ba~lndığı fıkralarına ·A

kıntıya Kürek. serlevhasını koy

du. Babıiıli11.-, bazı meslekdaşlar, 
bu buluşla fe\ kalade isabet görü
yorlar. 

Ben, ayni fildnle değilim, •A
kın! ya Kürek. yalnız Nacinin 

lıkrulnrının başlığı değil, bütün 
gaıetc:l~rin adı anonlın adı olma-
1.dır. 

Bl'LMAIC 

KOLAY MI;. 

REŞAT FEYZl 

um gelir. 
Bu >azıyı, ihtısııs mevkimde 

otunluğu, mütehassıs ücreti al
d.tğ.ı halı!~, başında bulunduğu 
iş~ bir miitehUSlS gibi detil, 
bir sıra katibi bdar da!ıi liya
katle bectremi7en 7alıından ta
ıud1ğım bir iü •·eni miı;al ve
silesile yaZ1yOl'1111l, lhtısas mev
küne ta7i.ıl edildikten soma, 
bu yeni vuifenin aı basit ...,.. 
1annı kavramak için, bir yıl 
st j yapmı7a mecbur olanlar 
ı.ile var. 

Yani, ıniüehasms ik.retile 
ataj ... 

Sonra, bir 7ll geçiyor. q. 
beklenen nndmı..., vermiyor. 
O miiteh._ zaf:& bir başka 
yere tayin ediyoruz; es.ki saıı
dalyaya yeni bir mü1Massu 
ge!W-iyorm. Y e.ııi gekn de işi 
kavramı~ d<'ğildir. Tam kavn· -
yacağı zam:.n, te~~t değişi
yor. Bir de bakıyorsunuz, o ih
tı.sa mevkiinin ücreti bir mik
tar daha artm~! 

Mekteplerin yıllık 
ihtiyaçları 

Mektep kwperatifleri ile mekr 
tcıp idareierinin yıllık normal 
muhtelif ihtiyaçlann ın ıbirer lis
te 'hal ııck . elı~iz iltıa"t ve~ 
raca~ılnr lbirl:ğine en kısa bir 
zamanda bildiriloın~i dün Maa
tif Vekıi>letindıen t.elbl;ğ olunmwt
tur. -
Hataylı muallimlerin 

mesken 
bedel1eri veriliyor 

Maaif Vekaletinden, dü.n ma
arif müdü.rliiğür.e gönderilen bir 
emirle 1939, 1940 ve 1941 y:lla
rinda Uatay vôlioyetındc muallim 
l:k yapmış olanlardan iı<"nüz mes 
ken bcdeUerıinl almamış oı!.anla
rm Hatay maarif müdürlüğüne 
•birer istida ile mÜTacaatJan teb
liğ oLunmuştur. Bunların istiı
kak-ları derhal verilecektir. 

-o----

liA ıseıer, o,ayor, 
evrak 

arkadan ellyorl. 
GWün ·klısaıd! If"1lİ ile ugntlf'Ul 

ıeırnı daıı·elor~ mı sa~:,ı, baı:z.l ha<Lse

lıer )"an .. nda, ne t.:&da.ı yay-. k:l~~ .. 
UU.a, harp dıelı.en bı>J'(ılc b-r bar,;

loet ve klllfnaııma i<;.nded>r, Her lü.r
ıu ııw..ıt h<lıcli.9!er c;.e ~ bir •üır'
U !" inl<işat ediyor. 

B.._, piya..•, !"11 ~Aırl yap

~. fU -· illr:ı.t etmeli lti pelt 
_..ıur, Oilri<'Q. ,,_. Jol, ;ııeytinyal 

lelk:ildenne 1can;r wr• ı.e. ~ d.aire 
bu ;ş., ~ '"""'• luıraır çmp, Yllö<l irrlııa

p &]dinciye ı..ac1ırr, ~ piyasası. 
deiıiPYor, Bazası, <>yie tetkikler ,.._ 
ııılı,,or lci, e!e al-D maide bülün 
bütün~ dentırm'ı-tir. ~ 
arodaD bor kaç hafta, '*=. &ıy r;e
mı,lir. 

:&ıırürıün iktsıdl 'ıo)erin;, o.ı.ı =ıı 
w...ıır .. ; ile !ıallelmenin irııkAı:ısız 

cJ<iutu me-ydaııdadır, D- przt!<: '"" 
m<w>et ranqıınıının.ı hemen verecdl< 
~ çal- laaına lbt;:yaç va.-dı.r. 

ıımm mm=»llill2, ~. bu,. 

~ ilk.t-ı! hayatını ihata "" t&h
ı.ı edecek çap1ıB cı. ğ:ldir, 

~lik :ıelOll.eı'.miz, ıı;,:rııt.la
rımız, usuM-Orm>;z b=:lcı. ni!ttı!l ele
ın:ınlru-=.ız, QOlk valcit ~iır.iyor. 

Bug!ln.e 1<9.dar, ~urp '*'>nom'anln 
icııp et<Orıllii laler'.e ut,_,,... ÜLt'n, 

b8J19l daire '"' müesofoeleıri t:wz.if <!lt
tolaıe, beı> ~ laıkblı;, 

Oüdoi.I. mühim olan~. dai..,,.ın 8-
~n <kC.şıneol ®~'!, ruh meselı<Bi, 

9"lt"1m m....ı.e.ti, el.P.nı.an m!8eJıesldir. 
MQciü.rl.elr, m~inıP.r, ~r. eıw-a1t, 
~. raporJ"1", lhey'elılieır, tell<ikller 
...,,.,re ....-. .. :e.r bB:1 \ıi bW:ııı.Wt 

.... giL"Üb'.ül'U ........ asıl ...- Uğr9f8.. 

c~ n"""1ıe>.rt ilı&la <;dcm\yor, 

Bi'z, ~ T<lprn<IŞl, İl ç<kıa.m-qı, bize 
ıııek'n. ha~ edilen ..,rakı ootlo&
Wndim>ak mAna:ruıa Ail!YO'ruZ. ;\ım.,._ 

!ta!olkıatle, o iı b:ı.lledilm!ıJ mid'c', "11.
biit sahaamda yaziy~.t nco.ır?. Bu :JJXl 
bir~r. 

1'llün*ilııı .,. da, kr.ğıdı, y.ııımayı, 

çiııır1e).;, btrgQOOn !'rt:ı:ııdt ıŞıer;y le u.t
raşmıya memur daJrekrı:lıen ıtııldın
bilstık... Çüıkü, adı evrak ba(ılrı.e ,,._ 
ı .. n lcağ.t, !şle.rimi,;n ruhut>U kaebe.1-
tiriyor, 

;f3i<r.. ne 9'fı:iı'orsak, hep evrak1ıan 
~)'Oruz, Jıdı, bu evra:k.... HMiae
lCT ko~or, evrak tıal6 ~r. biz, 
~rin noe ömındeqlız, ııoe de peşio
de .. , Bit ewa!< P<'~ 

R. SABiT 

Sel~ıııi iız.,t Sedes, Belediye 
lı.tı,at ~lüdüdüğünün binasının 
değil, ba ırun dcgiştirilme>i tar -

tuıdır. Bir olı:u7ucumdan mek
tup ahlım, diyor ki; 

•İkhsat Müdürlüfü yine pyaıu 
takdir \'e tebrikfr. Şıı zımıa11da 
İ•tanbnlda boş apartıman, bina 
bulmak li.olay mı? .• 

Resmi İnşaat için 
saade alma 

mü- Üniversite spor takım
ları Ankaraya gidecek 

mecburiyeti kaldırıldı 

VATA'l/A 

IIİYA:\El' 

Cal!l:ırına göre, ihtilir ya
panları, vatana hiyanet suçu ile 
damgalamak lazımdır. Amalı., .. 
kadar ileri gH.miyelim: 

('ünkii, bizhn meımlt-bt.te on 

b'nLtc~ vatan haiıti olduiı""1 

sonra nasıl kabul ederiz?, 

İSTİF 

YAP:\lAK 

Geçen günlerdeki rakı bnhra
rundan miitee.ir olan bi.r arka
daş şöyle diyc<rdu: 

- Hiçbir maddenin islüini Y•P

mndıın, fakat, rakı istifi yapmayı 
düşünüyorum •• 

Bir başkas.ı §U cevabi verdi: 

- Kafir isillo de gelmez.. evde 
elunca, insan ..abalı ~kf.ım içmiye 
kalkı~ır!. 

AHMET RAUF 

Vila,yetler:e bdediyelere art 
resmi inşaatın koordinasyon he
yetinden müsaade alınd1kt&ın 

sonra yr.pılması hakkıntlaki ka• 
rann deir tiri!cq';i Vilayete te'b
~ olunmuştur. 

Emre öre hu husustaki mem
mıiyet kaldJrılm tır. 

İ:ıtaıı.bttl<la boş bir apartı:: n bul.. 
maA a:. t h3yod rı.rrn..qtur. şmıı:ıı, b~r 

dıe hava panı..c:.ı cıkt.ı.. Evvc:ce v6l"ik'n 
ıkir:J:ıın bir .ll")sLn.i Odry'f~ :-1İ.Z" üs-

1 

\.i lık bir de ha.v.a paı "'l 'ortoeik&i-

1 
n~. Ne oldu?. r'.<am<tg h bu !lo.ıda.r 
k?t ıru?. Yola:ıa. sun•t b r ik~ah 
ıbuıhraru na dDjınuş b:.1hmuo·"Of'?. Bir 
QOk :k..;r.ı>eJeT, k.iral>k ap· .. ıan arı
:yor, bulam1yor. Yli'Ut"k f.iat'!l vrmııek 
'ı.ıin, bını klmsıtı...rin boş apa..-tınıaı> 
I.arı •ak'aciıl<.-.n da ri\-.ıy<ll . i.Yw. 
AJ)ar~'r.anm da, tıpkı g:da -nadd&-

IRri gibi, liı.ruk.!'ı, istitç0ı:;:e alet o. 
laı:ıı&ı hllıra g,eiir miydi?, 

BURHAN CEVAT 

f 
EDEBi ROMAN: 102 

AŞK ve GÖZYAŞI 
Ya:ı:an : SEL A &J 1 i Z z ı.; T 

tKiNCI KISIM \.----
,ey
rn r. 

n 
cık 

a lıot: <ı muvaıtfa.'r ol~me e-1 
(l t:' K gP\:r.Zşti. l?-... rha 1 Kerıaıı 

ç yczu "' oğ;ı1'11.,_ eınııoa ıele-

ı,a.p n:ıı QO.lındığ"1ı duyan Spvgın 

) ~n OA ~ .fı.r!.adı, )"a. 'A;.o:tu, 
açtı 

h 

J: b "" 

la Süıaının ele~ Şet:ka-

Al.y ı>< k:erl<en b>ı :y<ıbancı ile ı.ax-
ı:k. :nası csn._."ı.l .tktit k-.--.ı.rıı:ı ça .. 
t .. nw 

- !'le tst yorsunL ı.1 Diye eorıdu. 
Ş:..f • ... cU"•P ve n cdi, ça.ntasından 

kıı: c;ka .~. SC'\'gne uzifttt. 
S k:ırU • , bir g0z att~ üt·· 

K a-ı n Y&zlSlnt tanır ııJbl oldu. 
K t ~nros de Mirımda"nın k.rtı 

tj k t t! t'Tınd i:ı )Z.Zl h;_ç tıe oku-
r...., 1 ı, KP.n:ı.tı ~ b~ M-ye .. 
can .e ,;ı <ıean !,;!ruf , bu mtırlan ıl<a• 
"' 1 yı; ernı:ı;. 

s ,ıı.nm yill't't eelcildla 
- K ,ndan m•" 

- E\ t. 

Kartı getiren kadının yJzilne 001:
m:ıdı bif~~ o yaln:z ıkaı"f:a ve Kenc.ı.nuı 
"8Zısr.a bakıyordu, bırdon c1u~a-ıa:1ı: 

- N l d~ F'razı_ ızca YIC2rrr.Ş"!. 

K:>e!ı~ sotuıı: lran!ı =•ı> v<.>rcfc 
- Alı.,<bnl.dc. .. 
Sevg.-ı bımu IW51.ünde faızla dtı!'

madı: 

- Beni ~~!yoc mu?. 
- Evet. K~ruJo&l ıı<:.l<ımedi_ 
- Nt"'<ien?. 

- Ma fım 7a, metresi Q<.1k 'köta "" 
çok !m•k.nçtır. Şnn<i<lllr onu~ tıarııesı
ın r.ııtf'fn 'oror. 

Şeygijı: 

- D:et e•-eıt ıı.oo;, ha,ydi r <! lim. 
Aıl<ıltna lı1ı; b ... rey i•lrn=.I;. biç 

bor "''" n ş{lıpbe enmf'nkJ Hemen 
m:mtoeı..nu j(ydi., n~·dtvenle..."e !ı.riadı, 
ilci • mak irıd ·lt'ı1 sonn !ICll'dou: 

- S;z de l><'<'ab<r mi ~"<:d<sl.ıı;,.7 --. - Pol>i, gldırl . ô) y c. 

29 teşrirıie\-vel Cıımhu.ı.iyı>t 

ba')'ramında şehrlmitz Ünivexsite-

s:ni.n fu ı.tıot, a tletimn ve em.sı>li 

'iJ'Or takımları Ankaraya giderek 
Ankara yüksck mektcplıeri 'IPOr 
takımilc kal'Şılaşa.:aklarcLr. 

l\'lüsahaka Maarif Vekaleti ta
rafından ter'.i.p cd.hn'şt:r. Bu 
:ı:uitd>akalar her yıl Cu~uriyet 

bayramında tekrarlanacaktır. 
Ka ·'aşıralara Maar:f Vek.:•;.. 

lin:n lbır .nulkilıe bu. lan Clk ve b!r 
mc-r ~.m v ı,rç:r:k• .r. 

u~· ı 13ıa HIZI 
El'LÜL 

, __ 1'__.._1_4_4__,__ __ • 
Ytı 942 Ay 9 \'u. · " 

EY L 0 l _s 6-5-~ :: •. ı-1-~-5-~ ..... 

26 1305 öı:e 604 
1627 lıı:inc 927 
19 Ol u,,.,, 12 00 

Cumartesi ·~ ~; ıV:~. ı~ ~~ 

~enleri lı:qGırak O:il. H!!li pe
P ..,... g>elt'O kadının yll>iine dilclaı.t!I 

NJkımaımı~tı. bir daha gün._-;ı.e ık:at'i,-yuı: 
tanıynmll..l.dt, 

Halbllkl, bıT cinay•I iş!~i frııerine 
alan ve qe b : ıy:t:l bu kJl<lına dikkat
li b~~ geret<ıti. 
F~ t $e-\·g~n K~ndıa.n ba~ bir 

tt1Y d\.işıu.. ·orW. K{.'na.M Y..a~ 
cak:tı, K:e-nar.ı "ti.it ona ters ve ~ 

~C'Df\tı, kuc~!ar....oak.kır, öp~ 
şecek'er, ıte\..: -:..cc:'k.!terdi. 

A:'lık 1 uld2:n kurlu)ınuş'u ... 
Ha ~ Sev g n l>tr.1 !arı dll ı Jrıorneyip 

t" ~el' slT8. gelı.n ko.Cı,... biraz d ~aot
ı.ım. o~ydoı, kıdtnm ııopııan ıre

f'l!ı1d.ğini \'e di:zleıınln, elterinin ı.tre.

ı:ı;I !aM<r·derdi. 

F;Eat S.-lıln Se\·ı;;jl<;.r.ıe iVUf1.Vor-
dcı, , • "' h:t.or9\;::i ç<ık"tiğt ve bir an 
bi-~P umılall\.1dığ11 h .. yalıni g.:·ı.~'ind{'n 
••Jmıe.ı,;ıı Kcnaı:a, erkıeği.ı:ıe ""'"IJŞU
~. 

a.nd:tıı b~ bor fe7 &ör.'-0!.lir eti, 
burıdan bat&a b r şey dü..--ur.Wilir 
mi.y~' 

A !!'$ k P'G'<l itı<d . '°'. 
$.'.lv;(.n ırnıeına sordu: 

- Otomobil \'ar m1?, 
- Hay·r, y<> da buluMı<. 
Biroz ııon-a koıwd~ b.r oivmoıbJ 1 

bu ~a:. S \ g n hemtn etladı. 
(Devamı V~rı 

Harp Vaziyeti 
Merkez cephesinde Almanlar bü
yük bir taarruza girişebilirler mi? 
(Yazan: ı. S. Es ki Bükreş Ate~emiliteri 
Doğu cephesinde: 
Slalingrad mırharebetii, Rus mü-

dafaasının uzaması dolayısile 

müzmin bir hale geldi. 
Mareşal Timcçenkc, şimal

den sevkedilcn kuvvetlerle 

şehrin şimal batısında Al· 
man sol eenalııııa mütemadi

yen taarruz etmektedir. Yan:lmı
yorsal<, bu Rus taarruıları karşıl
sında Almrıın sol cenabı biraı: ge
ri çekilmiş ve çok sıkışık va:ııiyetc 
düşmüştiir. Takviye kuvvetl.,Ti.ne 

ihtiyacı olduğu anlaşılıyor. Alman 
hava kuvvetlerinin Volga boyla
rındaki Rus kıt'a nakliyatmı bom
balamıya devam etmesi de Rusla
rın Stalingnd şimal batısında, 

artmakta olan kuvvetlerile ciddi 
bir tehlike olmıya başl dıklaroıı 
göstermekkdir. 

Sonra bu Rus taarru:ıları Don 
nehri boyunca Voronej kesimine 

kadar geniş bir cephe üzerinde 

devıım etmektedir. Bu vaziyette 
Mareşal Fon Bock ordusu, St.alin
grııd muharebesinin sonunu ça
buk getiremiyuektir. Hatla Sta
lingrad düşse de şimııle karp 
kunetli cephe tutınıya mecbur 
kalacaktır. 

İşte iki tarafın vazi~·cfi böyle 
iken, Ahııan tebliğinde güri.ilen 

bir haber, yen tahminlere yol aç

mışta. Alm:ın tcbı :;;i, bir iki gün
dür, cephenin merkez kesiminde 

Alman taarruzwıun başlnrı ile d-e
vam ettiğini bıldiriycr. Bu haber 
üzerine, bazı stratejler, Almıın 

ordusunun I\ol~kova ve Rus mer
ke2: ordularına karşı dn bü;1 ilk bir 

tall1'1'uza başladığına hükmettiler. 
Biz bu tahmini de garip bulduk. 

Almanlar merkez keshn.iııde kuv

vetU bir siklet merkeı:i yap~madan 
büyük bir tıuırnıza girişcme-Ller. 

Siklet merkezi demek de, zırhlı 

tümenlerin, tankların ve hava 
kuvvctlecinİn ço~nu Stalingrad 
önünden \"C Kafkasyadan merkez 
cephesine getirmek ,.e orada.ki 
Almau ordusu kumandanı emrine 
verınek demektir. Halbukô bu 
kuvvetler Slalingnıd'ı, Tuupse li
manı ve Grcz.ny petrol sahasım 

zaptetmek içiu geniş ve uzıık cep
he kesimlerinde kullanılmııkta
dır. 

Bundan başka Mosko,·aya kar
şı Alın.an taarrıızu,tamamile Rus 

cephesinin en kuvvetli yerine çar
pacak şekilde de yapılamaz, Bu
nu Alman Başkomutanlığı geçen 
sonbahardı tecrübe etmiştir; v;.. 
yazma _ MO'>kova ~·olunun iki ta
rafı l\fo~kovaya ilerlemek için 
kafi değildir. 

Y e.ni, bu Alman taarruzu ne o
la bilir? Bizce, Alınunlar Rusların 
dikkat nazarı.ot Moskovaya çek

mek için bi:r tesbit ve ·a gösteriş 
hareketi yapmaktadırlar. Stalin

grad mıntakasına sevkedilen Rus 
kuvvetlerini l\IMkovaya doğru 

çekmek ümi!lile bö;1 le bir ŞBŞR't

ma harekeli yapıyorlar. Esasen 
evv..ıki Rus taarru,Jarile merkez 
cephe:;inin bazı kı ımlarında 10-15 
kilometre geri çd.ilmişlerdi. Fa
kat Rus Başkumandan l.ğının bu 
kuru güriiltüye pabırç bıraJ.acağı 
tahmin edilemez. 

MAl!K.E:MElER: 

Kadın, hakim 
değil, hadimdir! 

Tal.3k daV.lıfit aon~tı. 
uzun uzun an a t1 ı: 

- J~nc}j n, gPp.ınt-&n yoıruz. !.'lil§te.. 
l'Olı: t>ayatm I<, actık, ı;t-kil.,cek hal
den ç.:dc:W.. 11t"l gün, en aşagı. üç ~ 
dei'a k•'"""' ediyoruz Slnıdiye klldıır 
.ı;ş,.,,. sıkııp ta1ı1Lmmül ettı.m. Delk> ... 
L:.h l'<le .. lm C:.Wim. Arıiı:ne, art '· çe.. 
k.e.rn L.)~<."Cg Jn.. Aıy;rıl ınak l&t.iyoı'-'-m. 

K:>dtn da 8\V'l"llm~a tııral<ard:ı: 

-Colt tı~hışt.r. .. I"6c ı.ı;,.ı~ ... 
Mıa'<ı borl\ıllcln. Tuk<iden böy:,, °'iği!,. 

dıi. Arlık, ne •'1a'anü dinli""... N r bir 
dedigime p!t<i dzyor_ G!lÇirıeJ1"1'ecl'
(iz, Bıızi ayırın kuzum. 

MaH<.(.,-.,, hanjlO taı"llirn hakh, ban• 
c< ita rafın h:ı®su: old~ an lıırnak 
için l<i taraiın da gM~ şahltlr.ri 
d•u:~ .. ..,..,,. ve!'df, M<Jhallııeımı>..nliı 
d ""-..mı b~ a güne bıııaloı!aı. 

Kadırı, ma!ıllremrden Q>l=<llL, çabuk 
od:ım.larla yllniyer<Jk uııatı:laştı... K ... 
pıyıı clogı'U gltti, Adam, ~'de canı sı
kı!ırnıış .g'bi, dPrill derin dUşüm:ir gibi, 
ağır C!d1mJ11·rl'iı yürür'kfT1, kaırşı taI."8'f... 
\an ~·len ıı.;.ş kfsiden bUıl, 

- Bu .,,. dalııınlı4t. haııret, dedi. 
Nıe '-~ vıar bur~al.arda? 

- Mohllka<bn ıııyrı!ıyorum. 
- A! Bu kadar sen~en eonıra ım.? 

- Bu ~ Er.m:.sı v•r mt'? Val!lıa-
h l, lı.alıaAı: ntlr boj!;!calt bir riln. .. H* 
d1ıne tınann.oter<·ot•tifn .•• 

- s.tı.e.ı? 
- Sebep olur mu? SPbebi ~!M.iır... 

hk. K•rltn, lıı<k.m d'Ojlil, Milmd!;r. 
Hflk~m akil {:unu zannedip lrocıatnn& 
hükırrııetın:y-e kaktığı, emirl« veızm;,.e 
b:\Şladı.ğı gün, o evin, o yuvanrn taııb 
kahna.mıştır. 

- Doi:ı'U, ora.."'i. do!ru aıınmıa.. ld 
taruırı11 do ııy~aı oıo-ı, ıılkolln, man
hk!a htıırp·krt etmesi l-izım. 

- Rica r.der'1n, Yu9U!CtJiınn ... Bari 
~ söyleme bulKI ... Brn, ek:ıl:;;.ız. mNJ. .. 
tl<.S!Z.. yahu.t ah!tl\tsız bir a.d.aırlnayı.m.. 
&.nim1e gPçinr!T'iye.n kadın, dünıyad.a 

k»nseleırlıf' g«'in~nlflZ 

- O da doğru, HJ'ydi myl'tSI. ... 
Ne d"yel;m'!. BPn ÔI" bir Yf'-!"69et ilAmı. 
ç!Start<ıo:ıe>m. H36'di gWe ı:illc ... 

- 5, .. 'ıı;rmeıtJe .•• 
Aia.m, y·ne bimv. rn.,,Jlkl <la!gınh

~ i"ıe. b:ışını önünP eğdL ... GözlôT'iın1 

y-!'f" dil<~' ve aığtr adımlu!a y-ü~ 
ğe bnşkı.iı, 

ırtlSEYİN BEHÇET 

c DİL ÜZERİNE ARAŞTIR iALAR _]· 

HECE-ARUZ DAVASI 
( 

Yazan: Orhan Rrza A TUG 
EJtf'.J:ya.tımız!n yüz yın;k ma

zis:nt l:akı'ac:ık oluı'!>a aruzdı n 
~te<ıe)e gcçışrn estetik bir dava
dan doğnıadığ; derıhal anlazılır. 

1903 inkı)llbından son r:o genç 
kalem!er ve Türk Yurau mecmu 
alarr,d• Ziya G<ikaip ıarnfından 
hece VC'ZJ1inin milli o!du.ğu iletıi 
sürü\rr.i" ve si'Vasi merk-ezden a
lınan ok,rite ik, ş"ir gibi rn nazik 

ve çı~raŞJk b:r davaıcın esası 
hallolunuverm:Şti; Yalhya Kemal 
ve .A:hmet Haşim en güzel şiir
le tini aT ı.ı.ıJa verdiler, k li klıal 
marş: g:'.bi milli manzumem,z a
ruzla yazılıverdi!. 

Saıı'at ve edE'oiy.at dünyasının 
her tarafında hakiki kültüT ede
biyatı dışında lbıra~an fo'.k'ı0r 
sabasına meııısup haLk şiiri, yal· 
mz etnoğrnfya bakımından tet
kike layık görülür. Vezin mese
lesini, hakiki lbir estetik davası 
gı.bi tetkik etmek zamaru çoktan 
geçrnişlr. Bugüne kadar şiir dün 
yamızm etrafını saran kara.ııhği 
lbi~ an evvel aydınlatm3'1.S&k -ede
bi garabetler bizi gittikçe gülünç 
bir hale sokt.caklır. Parmak he
salbının siire gelir<lrği lool.aylık 
·herkıose ş"ir olmak cesaretini ver 
di. Plastk ·ve didaktik mam:Ur 
meler şiir zannedildi. Şunu da 
söyliyelim ki, lher güzel şiir mut-
1,ak aruzla veya. hece ile yazıla
maz .. 

P. Valery'nin Pocsie Pur hak
kında yazısı çok m..1.nalıdır: 
.... Şaı•: r.e bir hakikat habercisi 
ve ne de bir belağa<tçi<ilr. Şairin 
!:sanı, r.cs:r g i anla~ılmak :çin 
değil, duyulmak içindir. Sözden 
zıyade musiki)•e yakındtr. Şairin 
ku!lar.d ~ı keLimeler, herkesin 
~l:ldi ·ı :-eiime!erdir. Fakat, ayni 
kıJ~m€tler m1dir?> 

Hakik· :en ml,hayyelcyi, bü
tün h(;ceyrelerilc güzel bir o.y
ci.nhk iç:nde yıkıyan, kel.:meleri 
silerek heqeyi telkin eden b'.r 
mana seyyalesile en çetin este
!lk mesel.Elerini taUısiz bir vu
zuh'a okuyucu!Jra tı.'IJ:iğ eden 
eser, hal.is lbir ş'ir olamaz; sal 
şiirin 1ı!şı !buluttardadır. Sooyal 
ş!ır, kala.balığ:n, hakiki şfa ze
ka'0•- n maJ.ıdır. 

Bütün milletlerde ol.clL1ğu gibi 

Türklerde de naziın, nes.re ta
kad<l'üm etm\ştir; ı.ar·hi vesi.ka
lar:a etn<ı;;rc•fya tetkikleri <le 
lbur.u göstermektedir. Vcz:•n öy
ie zanı.edldigi gib; basit Llr tek
nik mcsclc · deği'<Lr. S(\kin Li
Jo:ııof M. Bı:oınfu 'ınıg. Es. i sur 
l'eslıl..e ikue un•arLı k1>·metli e
serin<le: 

c Vezin, her J;sanın bJny~in

<ien ve kendi da.tı;ıi mu.: k ir.clcn 
doğan hır aı.'ıerık ii'çüsü-dür • di
yor; ede'bi şekillerde, umı.:ımi ~v 
.kin, ferdi şahsiyetin fevknde be
d.ii vicdanıın ~m ibir i!a e& ·r. 
Bazı milletler ba ka mili.Etlerden 
'"ezin kaidcJ.eri alabilir. Liıhln, bu 
ikt'lbasın ın'~ ra!f~ete o.- C<m.. 
C<"[>tion Col1ecti<Ve ma>bar oh•bil
~i için o dilin a1l<.'nıgine ve ru
Ihun~ göre temsil edilmesi g€rek!
tir. Mesc1'". iFrans:zl.a.rm Yunan
lılardan aldıkları prooodieler gi
ıbi... Fransiz ş~iT.IDde a)Tica 'bir 
ta kun vHinlcr ve şekifier de va..
dır: Seıfuest nazım = vers libers, 
k.af'.-yesiz na:ıım = vens "olanıcs., 
h<:eeli ve na:ım = vers syn,,lbilrue, 
ıtıi>ı· neov; aruza oonziyen ve Yll" 
ı:ıan Prooodiesi iizerine ya;ıılmış 
naz.m = vere 'Metrikue. 

Bu hususta G. Pelliss'N'nm 
Essoi de la Jitt,;orature Comen
poraime a&ı ~rinde uzun uza.
cil)'a• izahat mevcuttur. Fransız. 
lann on iki tıecedeon mürekkep 
A!.cksandrn \-ezn.i klds>klere ge
çe~ken nasıl sabi·t kaidelere sap
landığını anlatır. 

Vezinlcrde Ryl!hme yarat~n
mek için hnyli em<!kler saorfedil
miştir. Malumdur ki Ry11hme. bit" 
mazumcde kııvvetli ve zayıf ses
lerin muayyen dönüşleri ve müte 
nas!p sıralaı~ışları demektir, 

Bundan dolayıdtr k~ büyük şa,. 
irlcr ayni vezinle y:ızd:kları !hal
de barr1başka blr ahenk yarata
ıbilmi<;l.erdir. J3u !hakikati gören 
Cevdet Paşa: Hakikat •ha~de A
rap aruzil.e, Acem aruzu ıbaşka 
b~kadır. diyor. Gevçi Arap a
ruzu hakkında ük~n Evald, İmam 
Halil ve taraftarlarından a~rı b~ 
sistem kuı:mıya ~alışarak ıbu vez
ni, eski Yunan vezrıi esasl.:uınaı 

sokmağa çalışmış ise de lbunlara 
cidı:!i bir ~ry t at.folunamak 

Aruzda, 2-sl:i lbir parç~dan müş
tak 16 bahir vardır. Bu bahirl.Er 
evvelce 85 e kada·r çıkarken ·bazı 
Arap şairler> •bunfara şiddetle 
iti.ııaz elmiş!erdir. Arap veznİllitı 
en e;;ki ve en iptidai şekti, ma~ 
2um r:.eslr, ~~n.i bir nevi cSeciı. 

mahiyetınde idi. fovzualülulfun 
müeJ;.;.fi: .Aruz ilm:. öyle •bir ilim
dir ki, vez.nierin ahvalinden bah· 
seder. der, doğrudur. Veznin e
sasları ~ u~3r1da (la iz&.h edildiği 
ve""'!e ter d lin kcn:di bün,ye
sinde eran ak icap eder. Aruz 
vezn.nde esas ,hecelerin kerruni
yeti d.egıl, ~iliyelıd.r. Bu vezin 
Arap dilinin malıdır. Bu keLme
nin mt..'ih!el:i! medlü&ri vardır: 
I- irık mt....ra·ıü son parçası. II
Çadtrm orta;,-na dikilen kazık, 
IH- Mekkeye, verilen hika.b, 

Bütü:ıı ıbunlardan çı.kan sem
bolik m.1na ~udur ki: Nazmın e
sası vezindir. 

'J:lii.rk <'<klbiyatırda en eski is
Mmi eser olan kodatkvıbilik, 
iNuljbetülhakaylk, bir zaıman
lar hece ile mi, yoksa aruzları 
yazılmış olduğu bile bir hayli te
rectdüt ve mlinaka....ayı mucip olr
muştu. 

Bi:zd" hece ve a·ruz taraflarlalll 
arasında zaman rzaman indi ve 
gayriilmi mütalealar zuhur eder. 

Hececiler: Seni SC'Viyorum, ağ
hyamıyorum, uııutıamıyacağım 
gibi bazı türkçe kelimelerin aruz 
vezni ile y.azlamıyaeağı Heri sü
rülür ve bu vezne !hücum edHi.r. 

Aruttular da: Sevebilir miydi
n:iz, sevebilecek mis.iniz g·bi ba
zı tür.k<;e kelimelerin bu vezne 
sokulamıncağı idd:i:sırıda bu1u
nurlar. B izim d'limizde yaııyana 
·birka.; k;sa llıece geli,..;e de, aruz 
•baJıir'.eri içinde böyle bir taksi
mi kabul edcıı1eri yoktur. Bu 
>tirazlar lbir kördöğ.üşü halini a
\>r. HeN<es kendisinin haklı ol
duğunu zanneder. HaN:ıuki nazrn, 
tabii bir ifade aleti dı:ğildir. Ak
si tak<i'.rde nesir mahiyetin alır. 
Nitekim bazı fransızıca ı...,.ı;me

ler de Fransız şiirinde ne· l\erce 
kullanılamadı. Ne aruı:cuların ve 
ne de hececilerin >!eri sürdük'cri 
itira>:lar, hiç lbi.r ilmi kıymet: ha-

(De"ıı..-ru Sa: ~. Sü 6 d.a) 

Flnlasdlya ve Darp .. 
Ycuan: Ali Kemal Sunm"" 
Coğrafyı. eıllıabının yuvarlak 

!bir !hesapla 350 'b•n küsur kilo
metre mural)jbaı diye ö'.çtü,(;ü 
Finlandiya toprağuı·n iklimi sert, 
iizeri·ndeki :tıa!kı da maddi ve 
msnevi sutıette sağlam olmalcla 
tanınmıştır. Sulh zamanında ça
lışmaktan yorulmyan Fin halki-
niıı her tabakası bir çok meziyet
lere sahiptir. Muh&rebe zamanın 
da ise Fin r..skeıri kudret ,.e ka
biliyetini pek iyi ısabt etmişt.ir. 
Finlandiyanın siyasi ve ask-ert 

tarihi L ~ senelerde bQvük ,·aka

yi >le dolmakt~dır. Uzun !bir suDı 
cİ<!vri yaşzyarak: kerw:lini toplaı- 1 
mııyı isterken Finlandiya dünya ı 
harbine girmiş oldu. Finlandiıya· 
ııın !hundan soma al.ı;.c:ıığı va~ 
ye-t de bu.güı : :ru harp ve siyaset 
aleminin birinci derecedeki me-
selelerini teşkil et.sc gerek. ı 

Ziraat meselesi diğer Baltık 
memlc!octlcrinde oldu~ kaoda.r 
endişe verici. o!.?namı~sa da Fi.n

l.eri daha aız <*hindürücü gibi 
de değildir. Çünkü Fin arazisi
nin yüzde 80 ıtisbctnde en büıyülıı 
kısmi istendiği gibi klp biçroo
ğe müsait değilm:ş. 

Bahçelerin, bostanların, tarla.
Janıı kapladığı s«iıa memleketin 
ancak yüzde 6 nisbetindeki· ara

z.isi iizerindedir ki ne Jrdaar aa 
olduğu ıbeSbeUôd'ir. Mer'alar da 
yüzde 3 niSbetinde imioş . 

Fin kıöylü!Oli öted~nberi nürri
yetioe m~Ulctir. E( ndiler hesa
ıbına zorla çahştırılmamıs olmak· 
la berabn köylünü~ pek" a_i çift 

çubuk sah:lbi olaıbilmi t.r. s~nra
raları devletin elindeki r•razinin 
köylülere tevzi edi!d:ği görü!mü; 
ibu sa~-ede 13-0 bin kadar araıi sa
hi\ıirun teşkil, ettiği yeni lbir çift
çi zümresi vıücude gelmiştir. 

Arazi, eki'J:> <biçme m~-~eleted 
böyle pürüzlüdiir. Bımdan başh 
Finleri düşündüren başka dert

ler de olmuştur ki bunJa.nn lba
şında bir de dil mesıelesi geliyor
du. Rus Çarhğından evv<'I İ~eç 
Krallarının memleketi olan Fiıı.

landiya eskiden öğrendiklerini 
llıep İsveçe borç'.udur derler. Bu
nun ı<;in İsveç d:!i okuyup ya

zan, bilgili Finlerin de lisanı ol
muışlur. Fakat kıöylüıriizı hep ol

duğu gilbi kalınış olan dili hiç bir 
zaman kalba saba sayılmamış, 
Is\"e~ dilini öğrenmiş. İsveç ede
diya tının ıtıesirlE•ini duymuş o
lan ~irli Finli1-er, loöylcrdeki 
vataooaşııarının d'lini daima sev 
~!erdir. On dokuzuncu asırda 

bir !hekim de bütün köylü _şiir. 
laini, şarkıI·aTını. ye SEi.rts1ni 
tCJi>l.amı~. Finlandiya edr•biyatına 
yeni b'.r hamle vermiştir. Or.d~n 
so.rıra Fin1'er' n kendilerine olan 
it.matlı::r art:n• <, Avrupada halk 

edelbiyatında kendileriııin bir"1.
ci olduklarına kanaat ge!irm.ş
lerdir. Finlandiyamn bö,yle iki 
dilli olması Finleri pek m.,şguı 

etmiştir. Kanunu esasi her iıld 

dili de tanıyor. Fakat git.gide İs
veç lisanım konu.şanla~ azalım§. 
yeni yetişenler kendi ana dillıe

riıti öı,'renmeğe gi~işlerdir. 

Arazisinin ziraate eh-erişli ol
mamasına N>ğm"n Finlandiyanın 

nüfusu arttıkça artmaktadır. Bu
g\irı. ym·arlak bir hesapla 4 mil

yon nüfusu olıan Finbndiyada 
nfı.fuısun en çoğunu Finler teşkil 
etmekt.,dir. İsveçlHer Anca·k yÜIJ)o 

de 11 derecesinde bir azlık tc kil 
edebiliyorlar. Pek az Rus, yine 
pek az da Alınan varmış. 

Finlandiya .939.e4Q U1aobire 
!Ruslara ka~ altı ay ettıği mu
kavemetle haııpten yılmadığın 

göstermiştir. 

Faka.t ne kadar ~üreceği bdti 
o!tn')"SO bu dü va ha-rbinde da
ha ziyade dayanabilmek için Fin. 

landlyanın rr:ad~i surette '"'"''et 
ve kU\'\·et merrbalarıra ma1 · 1~ ol-. 
ması 3 ım gelecektir. 

Açık İf ve memuriyetler 
Kas mpaşada dı:niz dik:mevi~ 

ııe kundura hşçileri a.ranılmakta.
dlr. 

Mahrukat ofisine 2:>-50 y'l.Sla
rı ı-.ra,ında ohınJardan 50-00 L'ra 
c:yl:k ücretle daimi amc!cler ve 

depo bekçileri aranılma\.-t·d>r. 

Maliye Vek3.leli arazi te\'zt ko
misyonlarına 30 lise meıuun alı
narak bir kurs!~ fen memı;ru o
larak yeti~tirik-ceklerdir. 



J 

f--Günün siyasi icmali--------, 
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==Son 24 Saat içinde·== 

Hadiselere Bakış , ______________________________ __, 
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DİL BAYRAMIMIZIN ONUN
CU YILINI KUTLARKEN.~ 

Stalingrad'da misli görülmemiş Mısırda İngiliz-Amerika tezgah· ATLANTİK'TE 
sokak muharebeleri devam eder- ler taarruza mı ları günde üç ge· Japon Denizal-

(1 .lıııri Sohifed<n Deva.mı 
Cikud..dclarını gÖMll'lk bil'toün Tüt1cl(V.. 

ğiın en l>ü:ı<\lk ırııvenc gücü <>lacak .,. 
böyle b>r dil buı,.ük Tı.n1k mil <>tinın 
!!O'ı'Y'Ü•Ü ö!çij>·(irıd~Jo too"iısının l«ı\Y
ıııaıkJrğını edı€<ıtllcti<, Biz, ;ıimdi·bu iil
l<ıünüo b>rlnd böliimtı içO:ı<ley.iz. Sa
dece; bu "ıata;n ısmırizı.rl içincMe d:ıJ. bi.r
ı;g;n~ d;/ genişl!ğiol, öz dil ıenıı<ılL
ğil'.li lruıımıya., ailliaJı;zi <hiç ei<ıslk.>iı: bir 
loültür vıe yaırını <l'o yaıpm:ıya QOhı;t
-. .Bun'Cla bllaan!'a err-roeıı: öbürü 
ık:6Deti Irendin-e olur '1e ileri yıl~a.nn u
:ııun g~)İş(mleır:I ora deslfl<l\k odel'. 

zeng!n?;gıne ~şn1u;Ş olacc~ız. 0-
ib.-ıullıannıızda...1<.i deı!ı..ik:: tı hhk t: dl: ekli 
klııl.ı miıY<mı ... -ısında 1ııep öz <Llin 
yıeni veıı.-.mi -~ yet~~'Ur, lkonuşu .. 
yor, ya.z~vor. Köyden, •kliıy oku.lJJ'\OOn 
Üniversit-e çık.ı.1$ına ıkoda:r Tüı'k QOCU.

ğu okımıada, y..aıı-ın;.da, bklıgıide h<'p ~ 
varlığının dıaımıga:c1.:n1 ta..,.~yan •kl·liııne 
ve teı>\n1;eı'ıi öğren•'ıyCJ.-la!'. Bı..-n~ın bJ... 
<i"l.lk: ölç\idt.'ki ka.zancır.ı yiıuni yJ.l ~ılı
l'3 elimize a.l.racağtmı.z. inita.pta, g;...zote

de, ctevlct yazı ~ler.nd.c, ~l \'1131 

~I 1J13Şa,r1:-Ill.1Za g:rc'n biıl.o'J.ı yaz... 
ma " kıon-uşma al"'11anndn oo' u bo
kma eöreoP,ğiz. Günün ~ş'.e!"i Gf.1S:no

da şiımdiced< blo: bunu be!D<ıi ele ay!!"I 
edıoıni,yo,=. ~"e. biitYük bL. ve.. 
rimle dÖl ça.Jıışmahrrımız I<.~ ı.n.aa 

içinde !Y"l a.lımııı!ot:t "" yarı l":u g~ç
Pı!İ'$ ıbulun:rna&tadır. Bu a~ ku.a.:ıç Qe .. 
ğ>icllr. Dil ~. lloiil<ürel ,...,._ 
lığımı• kaz.ıanzyor, '!lü-rkl•ülk kazanı• 
!Y<)r, 

ken, Almanlar Kafkas doğusun- geçiyor? mi teslim ediyor tıları var mı? 
da yavaş da olsa ilerliyorlar 

Loııdrada çıkan cElkonmnisıll. 

ısır.irıdeki haftaW< bir mecmua. 
ile cTayımi.9> gazetesi, TilrkiY"'" 
nin durumund.a.n •baohsed.en yeni 
yazılar neşretmişlerdir. 

·Ekonomist. mecmuası dış si
ya;ıetirnizdeki gayeyi belirterek, 
şııınlHı söylemektedir: cTümiye
nin haı·eket tarzı, İngilterede 
tıer zaman layık olduğu gi'bi tak
dir .edilmemiştir. Fakat bu mem
lckeLn 1939 ilkteşrininde imzala
rıan k<rşılı.klı ya.rdı.m muahedesi 
ile müoııtefikimiz olmasına rağ
men, harbe girmemesinden de>
ğan h:ıyaJ sukutu ne kadar umu
mi olmuşsa, ha•bin çeşitli seyri
ne bakır.(Yarak, İngilterenin müt
ref;ki olmağa devam etmesi de 
o dl'rece umumi b;r memnunluk 
doğt rmuştur. TiiTk devletın:n 

dl§ siyaseti, Türk devletinin bü
tünliiğiiınü korumak gayesini he
def tutuyor. 
Btı memleket safd'iJıane bir iYİın

o;erl'ğe kapılarak, sadece muka
ve1e ile kendini ııwumi harpten 
iku1°1ar<ı1bileceğine inanmış d:e
ğilci.r. 

Türkiye haziranda l'>Lsırın yı
kih.·~csi ihtimalini ne kadar se>
i';ul l'tanlıLkl.a ka1'jılamışsa, şim
<l: cie Kafkasyayı tchd:t •d~n 
ü·h';ke önünde •yni soğ:ukkanlı
hrı gösteri'Yor. Türkiyenin hare
k;ti askeri 'lıarekatm gelişm" sa.f 
h~·!.rrını hesaıba katan bir mem1e
k~t hareketidir. Türk ntilletinin 
gerektiği zam:ın, yurdunu koru
n.ak için, iaşe bakın1Jndan ne 
v:ı,.yette kaLır.ıa ka:sın, şiddetle 

dög üşecek harpçi bir millet ol
d:..;: na ~e yokt.ır.• 

• f~ymis> gaze;l!si de, Türkiye 
ve ı,,giltere arasındaki ticari mü· 
t:.aH!betlerl gözden geçirmekte 
v.o İngilteronin bizden geçen se
r.eden fazla mahsul alacağı.n.ı 

if:ıımaMa.ö.ır. 

RUSYA HARBİ 
Yarı resmi bir Alm<ın ikayna

ğnın bildırlği d'i'kkı;.ıl çekıniş

t'r. Bu kaynağa göre, Sta!ir,gı.ı
rlın yakında düştc<•ği iddia edi
J.or~e bile, Alman kıt'alarının 
!rn··<lettiği büyük ter;;.k.kilcr Le• 
4ıce;inde ,dilşına.!! kı:vvet:erinin 
z.ıfa uğradğı tahmin edılebilir.• 

13:..nun!a beraber şehir üzeriu
oek' Alman ba>l::sı. duı:ıduru!muş 
dep_ldir. Harekat plan mucibin
<:e aE:Vam ediyor. Rus!Jr ellerin
oe: ne varsa, ilerİJ"e .:ilrÜ)•"rl:ır. 
H~~10uki Almanlar, az zı.yfatlıa 

çok iş başarm~k emelindedirler. 
Bu sebepten Ruslar gibi ilihyat
larınt harcamamalctadırlar. 

itdyan a<>kerlerinin de fedakar 
Lkiarından !bahseden ,c;ornale 
Ditı!lya• gazetesi, Stalingradda 
ı:iı.ğl"'l" gi!bi yük-; •len enkaz ara
sır,da yıldırım haıihi yapmağa 

imkan olma-dığın1 Y""'ıym. Bu 
gazete ,Rusların :ouanniciane mu· 
lkavemetine bakılııı;a, ellerinde 
ıbitmez tükenmez malzeme oldu
ğuna hükmetmek icap ettiğinıi d'e 
ilave ediror. 

Gelen diğer '1talünrn!2 göre, 
şehrin şimalinde teşdbbüs Rus
lar:n elinde ise de, ceııupta Al
m~nlar ağır zayiat pahasına bir 
hç sokak daha .ılmışlardır. 

Tas ajans;na göre, geçen haf
ta Stalingrcd muhareocsinde 25 
btnden fa.z;a Alınan öıdürül'n'iiş

tüt 
Lor.draya göre, Stalingrad i<;'.ıı 

t h };ke geçmişt'r .Şimdi AIDıan
]0r. orduların n il•slıc~ ağırlığını 
K fkasya üzer<nde loplamakta
dır 

Hus tel'o'iği Mozd•<-k kesimlllde 

Seıııilı Muamııxr ALATUB 

ismi verilmıiyen :neskfu:ı bir ye
rin tahliye ed.iMiğini Uldıiriy!ll', 

Demek ki, Rostof - Groıırıi yolu
r, u takjıp eden motörlü ve zıhlı 
Alman kll"l'Vetleri aıwi kazaıı -
makıadirlıar. Ka:llkas doğusunda
ki bu lbarekAt gün geçtikçe ehem
miyetini arttırmaktadır. 

Voroneçteki Alman ta.arı-uzu 
dumıuştur. Bu taarruzun mevzii 
olduğu anl~lmışrır. 

JAPON HARP GEMİLERİ 
A'l1LANTİKTEl 

Bır Almantebli.ğin~ göre, japon 
harp gem<leri Atlantikte hare
kalıt& buluınan mihver d€niz kuv
vetl<!rile temasa geLmlşlerdir. Al
man haııp gemileri, Japanyanın 
ha~be girişi.ndeniıeriı Hint deni
ziilıde Japcmlarla iŞbirliği yapı

parlal'Clı. Şimdi J .ı.pon d'en iza,!tı
!arı da Attanıtiğe geçerek, Akııan 
larla iŞoirli.ği yapmaktadır. 

Bir Japon denizaltısı bir Alman 
i1';sii;rıü ziyaret etti lcten so.n.ra 

tekrar denhıe açılm~tır. 

Nakil vasıta
ları Ücreti 2 
kuruş artacak 
Valinin muhtelif işler 
hakkında izahatı 

V.all ve Belediye Reisi Lfıtıfi 
Kırdar bir gazeteci arkadaşımıza 
mulıtelif. ~r hak.kında şu iza
iha.tı V'Cnniştiır: 

c- Yeni ro.ahı&ul dah;. gelme
miştir. Stok da azalmış, bitmeğe 
yüz tutmuştur. Ticaret Veklı.'<:
tiııce tarlalardan altnacak pıriııı

cin bir an evvel alınıp kalchrıl

mas için yaWık. Bu iş çabuk bi
terse İstan:bul da nisbeten daha 
!bol pirince kavu~aca!< ve kilosu
nu 100-110 kuruşa alabilecektir. 

Şimdilik yeni belediye iı"~aatı 
mevzuu bahis değiltdic. Tekmil 
na.kil vasıtaları bilet ücreUerine 
ikişer k,uruş bir zam yaparak 
yılda iki milyon lira bir fazl:ı. v•
ridat temin edebilroeğiz. Gerek 
ibu proje ve gerek yol wrgisini 
arttırma projesi Ankaradadır. O 
vakit evvele yollar yapsc:ığız. 
Döl'! yi.iız bandaj Roma nyadan 
yola ç,ıkarılmıştır. 

Üsküdar - Kadı.köy trarnw y

laı·nın bandajlarını da Mucaris-

ta:ndan temin eımek içir. Peşte 

ile hali mı."lıalberedeyiz. Hav3ga

zi şikayetleri fen müşavirleri ta
rafından tetkik olunmaktad.r .• ---
Parasız şeker 
dağıtılamıyor 
... Ankaradan 'bildirildrtğine gıöre, 

şeker fiatlannın artması üzerime 
• 

Lb.astclarla ve kimsesiz çocuklar-

dan şeker tedarikinde müışkülilt 
çekcC<>k olanlara parasız veya u

cuz şeker 'bevzi edilmek üzere 
Sıhhat ve İçtima1 Muavenet Ve

kiıl<ıti 'bütçesiı>e koman 3,5 mil
yoo liranın yapılan tetkikler ne

ticesinde bu işin imkıfuıısızlağı d<>- · 

layısile sarfedilemiyeceği anlaşıl.

mı<tır. Bu tahsisat:n hast2ne in
ş&s;na \~eya mevıcut hasta!1-e1eri.n 

ıslohına sarfı InLl\'ı:Lk görülm~
tür. Bu para ica·Lıı-da S!-mat Ve

kaleti murakabesi altında Kızı;
ayd da verilebilecektir. 

f,flJ * , B E y A z I D D A IWM&ıs::aım~ 
rAARMARA SİNEMASI ÜSTÜNDE 

ar ara Gazinosu 
Buzlu kapalı ~:-şe bira, İnh-LT şarabı, lıals kahve, ala!<aM yern."it 

:.b:X.:0t rr. f.J'k ın:nı~t re~'~. 
~~nnara ve Adal· :ı.n m;ınzvaJannı ıçtk daraça ve ~t salbrı-

Jl::ınc-n, ~~l"'C'dı'f'b.i 1 .f'n v~ 11().; bit• \~a:kit gecidl,en aile gaz ~ur. -;-

Vaşiıııgton 26 (A..A.) - Mıs~ 

çı:>lüııı.de İıııgilizl.erin Calo vaha· 
sına yaptıklan akın, müttefikle
rin müdad'aada kalırnak ruyetind~ 
lbulunmad.ılda.-ını gö~r;r, Mısır

daki vaziyet olduğu gıbi dura
maz. Mısıra birçok Amerikaı. ar 
ker ve uçağ.ı varmak üzeredir. 

Bir Fransız ta7aare
ıerl Baıyada 

Loodra, 26 (A..A,) - <B. B. C:> 
MU!ıaıoip Fıransu aV'Cl ugaılııl.a.ı:ının ıı..

va böl"'1deröo &ıs ct'pbeSc~ h:!rel<e$ 
e<tikıll<ı:i bu - Londı1ııdıı, reıımoıı 
biJıdt.rilımiştir, 

. ~a bölUkler! :reni ~ ~ 
oh,ıı y...,mda h3.rekiı ta işt>r•!ı:. edeaaiı:
tir ?.fürettc·lxı~ırun h·'men he(ısi fra<ıı
suıd.,.. Ye bu lı&re!deıt Uwıya ile Hil<' 
F"""1&1'Zlar ar:ıısında. blc eeı:> gi:iırü:ı

mele:r<len wıı.ı·a v1'kııı b~. __ ,, 
Vapurdan denize 
düşüp, boğuldu 

Lonclra, 28 (A.,A,) - <B. B. C:> 
!lw:Yelt Amerikan gem ~ılan
""'...,,,.ı ~ı baş;>rfla~ 
zhinle~ nml zaferin süo:'ıvtlıe ka
""""1ıa.oagı. hi<ıeini u:yandl>n:ltğı~ı ~ 

mb ve i'l.l İ2ı8h8t.ı venn*: 
194'2 yılı planının hedefine vacl&

n.k 8 m.i ı...,.,. Wıır>luk )_. gemi ;nşa 

ohınn"'1lur. 11>43 hedefi 16 mil'yon 
ton.ı..ır. Bu "O' eünde 3 tane yeni ge
mi lıesl.lm edi.kneıt <Uız:ered<r. 

Gemi i~ 1937 yılı ""' ırruk:ayese 
ol.unıluğu t:ıokd:irde ~a·tın % 600 ar<:
tlğı gt;ıo(i!met""'>dir, MUttoC~ gem; l<ı
patt batL•rlan!ı>rt ıışmıŞlır. Ve yeni 
gaıniM.. daha biİJ"Ü']c, ve dah<ı sü.r'aotli
<il:. 

Hem suçru, 
hem güçlü ı 

Nunıoo;maniyede Vezirhanı c•d 
desinde 110 numarada oturı:ıı 
AlbduU,,.h Qğlu Mustaia Nar ay
ni semtbe Mutasarrıf so!~ağında 
mukim Saı.tten alacağını istemiş, 
'buna kıza.ıı Sait bıçakla Mustafa 
Narı başından yaralamı~tır. 

Lo.ııdı-a 26 (A.A.) - Atlantik 
denizine japoın harp gemilerill.İ<ll 
eelmeıı.i keyfiyeti hakkında Ami
rallik dairesi tefsi.r1"rde bulun
mah.-tan çekinmektedir B:' japoın 
denizaltısının geim~ olın:ıoı he
nüız teyit edilmem.iştir. 

Japonlarıı. ağır 'lUr:hlıılar <iahi 
geçıre<bilecek.leri iıaberi tamJmile 
ı.sı1'ızdır. 

Maarif Müdürü bu sa
bah Ankaradan döndü 

şehrimiz Maıa.rit işleri.ne •it ~
lcler h<ıl<ı:tımd& Mae.ri! Va<al«iylr ..,_ 
maıs etnı<ık ü:;lel'0 b\r hafta evvel Ar.ır

lııara!Y'l giden Ma.a.ı·il Miitc1'üırü Mı.ıl:ı

s>n A.dll Bina.] bu sa-batı ~ı
gr lıımşlir, Kend!E~fo göııi.işon bi< mtt

~: 
- <Ş<ftıM,, umı.ıml M"'1fl'if """"""1e

leri !ı.a!<lkınd& Vrl<lıletJ.e teıım.ı -· 
:Su temas~ m<mll>lmumı> dle
mji!Üi'. 

Nııııiıüırlc, Timı: milletinin ruh .... ""'"' 
fa wırlığmda en )'(i!me!t. en ..erimli 
deovrim8 dOl ,.oı.ı ile ~ 
inııoınoırtı, ı 

"İnönii, bu ~l& dil çaJııımalan
mızıu en başlnci1l ye en \Ierisinde gi
diyor. Belki, gslecek on yılın ronundia 
QOi< b!lyiJk ~arla kııcyı!11Şacobz, 
~ı.·•ma, yarıma., bi~l dL!iımiıı.rl"' tam 
birli.ile ""' haırı'1.imi;oi a~an bir dil ETEM İZZET BENİCE 

Stalingradda mu- 1 Sahte vesika ile 
harebe şiddetini , o·k·ı· K 

arttırıyor ı ınye ayn1a· 
(1 inci Sah "'C.f>n• Dt•,·aınJ ka ffi olan gencı" n 

hi'...ıoum<ı. dona lıeıid>.>iı<; ctı.nelıeıi ilı.li-

ma.!i vaı'Ciır, F..-k:at ilk u~ad.t.ldart k 
m>ıWatı:8'1uyclısizlik nıüdl'!ifor;n elan ınuha emesi 
km...,-ıe(); Ştk<.!ıct.e slp,,,._."1'0n'iş o!dul<l.a-
ırmı gösteriyor. Almanlar. h~ ve ... 
.!iır tanklardan mürekıkıep büyü< t.e:>
lloiJ.iıeı' l!.'Uilaıııırnık sırret;,-ıe :ıehirdeD> 
vo11ra, .... doğru gİ<loen ön<>mo!• bi.r ,.,ıu 

ele l,'<Çinı"'Jie ~~lıa..Ur. 
Lcmdro., 2ı6 (A.A.) - lllioolrova 

Dün~. eaat 17.45 1ıo ıç;;p~ 
Ya.\Qv:»ya bar<iket eden Mlaliepe ya
puru y<>!<:"U.larından İznikli Neoo~ aa.
<""'11. denize dÜ!fmÜi boğu.lmU>l'hıir. Ce
sedi buhurıamıFIJl'. 

Bu sabahki bazı 
Mahkemey':verilen gazetelerin muhay-

muhtekırler yel cinayet haberi 

Ra~ 21l uııcu Alman tiiımeı:ıi ku
manıbıı Gen<ırıı.] Rıetto.u '10 <Jal)ı bir 
çdk yiIB<ıs~ n\'ltbeU s\Jboıyın Rjev'de 
öl<lii<!.erini clün hai>E(> '~t&r. ALay 
ms~utbrı 600 e ıinm:ış ve mevcudrü. 
25 - 30 <l3n lba- böA.itcl.oTiin eayıso 
yüzllm-i buianuşbur, V<>."'<mej'de 593 ün
cü alayın pek a;ı ma•cuOO kalmıs ve 
ba.zı bö'.'11< !.ere ııoimdi J'a1"''lloba<y ;,.,r ku
manc:la ekr.ek1ıe bu!tmmu.şbr. Geçen 
hatfııı uorfın<la 223 ünoü tümen yalnız 
yaTa.l_ı ol.a.Ta)( 400 - 500 ki~ Ve-rol~ 

Ankaa'a, 26 (Son 'f, lgr>f) - '~ 
ves&ıa :t.:ı.nzw cdiıp :kt rırii61nı l &S6 sc ... 
""6iDdıe Ank.a!ı'O. HutktıJruııd.an .,_ 
zt111 oWnuş gili. ~:rrrt:k. vaZ:(t' a.lım; 

ve ~ K~'UWn1 iken t-:l;revm 
v~ emrClıde buhınan E4\,"~Eıhir

li Çlt>b."<X>ğl•u K"""'-I Et'.ll.er':O ,,.uı:.a. 

~ne ıiiin Ar.ıl.t;:ıra Ağıır Ccz.a. 
h~mesit~ başa ·nuştrr. Iv!aZ'l"luQ 

sahte t."Vr<iikı k.end.i--~n iıan.zim ~ 

ğini iıtlraf et.miş, Tı a~:n'Wlün n~hk-e,.. 
mey-e '\ııerdiğl ist.id::ı o:'-unmuştur. Maz
ot.m bu '6iJ.daısınd , <ı1 "ade n uzun za .. 
ma.n geQtiti iç.in n1u< t.l' u z.:ım~na t6bi 
olınası ıaz.un geJdıg:iıı.i, kifll6.( y ızıut" 

etrrradiğ'\ r..ı, va.zire esr>:ısmda V c'kii
lr-tıçe ~ffir cd<Jd.t:. o ve kı:ıqc.n.ak:ım
lık lru"'1.ınu ;,,; dıeroce ·ıe bit:Udlği<ıl 
spyleo~tt.!i<:, 

Almanya için 
ölüm ltalım 

şartları 
~ sasmakaleden Devarnl 

c - Alınan harp vasıtalarının, 
harp unsurlarının azalması, 

d - l\füttdiklerin haddi a'.tlLmi
yi buUıcak hava tahr'.pleri karşı
sında Alman sanayiini.n folce ui:· 
rauııısı, 

e _ Ağır Alman zayiab. ve 
oepbekrin yer yer sökülmesi, 
yarılması ka.Tşısında Alınan halk 
maneviyatının çözülmesi ve Al
vıa.nyanın anarşiye gitmesi. 

(l lııcl Sahifeden Uovamı 
garson Azmi de Zeki Uyanık is
minde bir müşt.?ri~"e verdii(i 45 
dereclik rakı yerine cA1tın1nş• 
rakısı vermiş gil!>i fatura tanzim 
et'.iğ.n<len ve a.yrıca mezkur ea
.:inoda içkinin meze ile beraber 
sahlması icap ettiği halcre mere 
için a.yrı para ald:ığın:dan mi!U 
k-0runma maılı.kemesine veri'.m;ş 
tir. Ma.lclk.eroe şahit cellbiı>e karar 
'Verıntştir. Gü.ldü.riiıcü Cevdet d~ 
lou hM'.i.sede müdafaa şahidi ola
rak diP-1(>n'CCe1'1tıir. 
66 BİN KİLOLUK BİR BAİIR 

ÇIVI LIITrKARI 
Galata da Franl l ı anı kaxşıs:n

da bir mağazadıa çivicilik yapan 
Zodikyaın d ükkamnda ml'V'CU t 00 
!Din !kilo ç>vin-in k.:loounda bit bu
çuk l,ira ilJtik:Ar ~-aptığ1 idıdiasil.e 

milli koruınma n1ahkemesine ve
rilmiştir. Bu.gün yirmiye yakın 
şahit dinlenmektedir 

Suikcst suçluları 
cı in.el S1h:feden Devam) 

1il Ö2'g'Örek, mii:ddelumumi ma
kamını da başmuavin İbrahim 
Nafiz Çaglayan işgal ediyordu. 
Ce!.se açılınca reis ,usulün 618 in
ci maddesine .tevfikan suçlu Pav
bfla Korn:lo[a, kendilerinin biz
zat mahkerr."°)'e gelmelerine ka
nuni imk.'ıı.'1 bulunmadığı ve ken.
dilerine bireT müdafi tayin et
meleri icap ettiğini telb!Jğ edii.mı; 
olmasına rağmen iki suçlunun 
şifahi lx•yı;ııatlarının dinlenme
sinde ısrar ettikleri ve A'hdürralb
manın mlida''; avukat Zakir Zi
ya da Ankara barosundan çıka
Tıl:mış olduğu cihetle, n:ıüddeiu
mumıinin bu hususta müta1-easını 
sordu. 

Müddeiumumi muavini, usulıün 
318 inci maddesi sar>h olduğun
dan duru.~asrı tetkikata deyom 
edilrr.esini lb.eyan etti. Maıhkeme 
heyeti müızakereden sonra durll?' 
manın evrak üzerunde yapılması
na karar Vteııdi ve salon tahhye 
edildi. 

ADİL AKIBAY 

Tramvay işçileri 
cı tnci Sahi:fe11 "'c Devam) 

çd':. yorati<~n İ<la""mn . verdiği eye.. 
me-k> tt• J:ttt\di!ıerinl taıt:rnıin rt-memek
tedlr' Bize 5()y.;endıiğjne göre Trv.n:w~ 
İ<ii~; bJt.ün y~z mt· ... "!.:in-,i 't!':~Gdııt.icce 
mi.l~t.;-hdı mlerinc hemt!'n hf'm~n kı.tt.ıu 
:r~.:ı.ul:ye ye p:ıteıt.P.!'tı.•n ba.;:ka b~r A' 
~-ef'll'Jem·iştir. MJhtt::i: Yl'Z _;-ütızele.rin.in 

1 en bo'. ve ucuz o'.ou~u bu ' evsimrle 
q.ıe lıeı' ne,ı0061, se!Jıf'ye h!ç it.i.'baT" eda-, 
ın:emJ;:. y(.m-ek!··r f<ıSu~·e vıe p:ıtat~ 'I 
ten ~b: r{•t kalrr.tl1r! ... 

l\'lüs.t:ı11dE\m.l'!' arl·k :-ıeınr~·tlcrdG: bi
raız dcj:;<;~•:d·:k y~r.ıt~-n . .o ır:.ı v-e piş.irili.. 
şe dıaha ihna. göı.-tı•ri!mt'sinl teırıenci 
eJ.m~kt«iLı<er, Dı~ı.',r ta.r.aitan ücrefı1ıe

rin k~denı~ nazaran hL~.r :Yıl "" ·ıtırıl-

n~~ı. ''a1~nan \°'C b·Jctç· .... ~ 'koı:ıtm'öf'-
terlıe bat isçtlerinin ç;;;'· ... ~~ın ÇOClıklaı-
rıntn İde.rece o:w-tuJ::ı!'<J.d< iısıl.kb::ıl!-eri
,:n t~rnin cdilınv•si, luıs.ta'.d't'J, h"sta.sı 
oia.n~a.ra para ver-ec~k ol n tt'a....,iin 
s .. nd::.~ı fa:!;ye!in·~ ar,ttı:-1'-c.sı dt.ı te
menni olW1mak.te>dır. B'.lt ln ~ öil::ık
lf"f'i Tramvay İriaı1.'si ün'l'i.lım :vt•i<liir-

Görülüyor ki, muh.telif ve çok 
çeşltli mucip sebeplerle Alııoanya 
ve iş ortak!.an mukadderat bakı
mından en önemli bir devrenin 
içine ad.ı.nı atmış ba.IAie 'bulun
ıınaktatlırlar. Yukarıda beş ıruıd. 
de halinde srraladığımıı: hedefleri 
tahakkuk ettirebilmek imkônma 
vasıl olabilirse sncak 1943 de ken
di hesaplarını biraz düzgün yii
rütrniye başl,yahil'rler. zO,a, bu 
hedeflerin tahakkuk ettirilmesi 
takdirinde (Asya, Avrupa, Ş'mali 
Afrika) bütün hava, kara ve de
nizleri ile Mihverin hakimiyeti 
.altına geçoccği için Amerikan ve 
İngilizler Almanyayı zorlıyabil· 
ı::.ck i.çin h'r hayli müşkülata du
çar olneokfar, bir hayli uzakta ka· 
laca.klar, Almanyanın merk-ezine 
vasıl olalJ.ilmck için bir kiirre fa. 
raziycs ile itiçe bil' hayli daireyi 
<leUp aşnıak zorunda bulunacak ... 
!ardır, Bununla beraber Asya, Av· 
rupa, Ş.ıııali Afrika satıhlar.ındau 
mahrum kalan ıuültefikler Ingi!iz 
adafarında da mütemadi taattu· 
za ve hava ba•kınına maruz ka
lacakları içiu Avnıpaya yanaşmak, 
Almaıı;vaya ulaş.makta bü~ iik ZO<'• 

luklarla karşılaşacaklardır. Bu şe
kilde harp ya bir uzlaşma ile bi
tecek, yahut da 10 • 15 - !O sene 
harbi olacak ve kıfaJ,.., muhare
besi halinde yıllal'Ca sürüp gide
cektir. İşte şimdi Rusyada süren 
ve mütteflklerce desteklenen mu
kavemet, Hindistan, Orta ve Ya
kın Şarkta devam eden müttefik
ler harp gayNti Almanyanın 1943 

ilkbahau sooıuna kadar 'böyle bir 
duruma geçmesine mani olmak 
ve zaman nıcsafesöui kazanmak 
için olduğu gibi Almanyanın için
de çırpınıp durduğu nziyet de 
bu hede!lcre viısıl olabilmek için· 
dir. Fakat, zaman Almanlar he
~abına b;r hayli gecikmi~tir. Rus· 
yada nihayet 6 . 7 hafta daha har
bedebilirler. 1943 ilkbaharı sonu
na kadar biitün taarruzi hedefle· 
rini muvaffakiyeıle tahakkuk et
tireb;Jmeleri çok bJyiik, olağan 
i.istU rnuvaffakiyetlere bn ğ1ıdrr. 

Aksi halde de 19-13 ı·azı büyük 
teh1ik<'lel'ıe, cetin 1n-..ı1~a\eınet e
debilmo <artları ile doludur. Bu
nun i~indir ki Alınanya hakkıoda 
ölüm kalını şartla:-ı btt sıratla bil· 
lıassa çok nezaket iktisap e!mi>; "e 
Alman ordusu Alman r.ıilleH ile 
bir arada bu sonbahar irinde çok 
lıayati bir dönüm de,·:e~ine gir
mi~ l>n1unmaktaı!ır! 

El'E:U İZZET m:_'IİCE j 
t.:ğl!nli-r. n:tl<'l'l'1 ti.ı..ki.;<.d .. ır,,e oh~.uıu.ı:yet.

!I.! l:tV-l U<.}O.l w..l. 

o iı>ci sahneden Devamı 
ri muha'Y')"eldir. Filvaki gece Be
y-Oğlunda 'bir ha'Clise o!rnuşıtur. 
Fakat bu; adi blr yaralamadan 
ibarettir ve şu şekilde olmuştur 

Lülecihendek sak:>ğında 27 nu
m;ın;da oturan Niyazi clüın gece 
Alz;imeyi evine çağırmıış ""' bir 
rakı eğlencesi tertip etmi.ştir. Eğ
lentinin ileri bir saatinde Azime 
sarlı<ış ol.arak yüksek sesle şaııkı 
söylemeğe başlam~tır. Nıyazi bu
na k=ış V'C bi,,az yavaş söyle
mesini ihtar etmişıtir. Azime ih
tarına aldımuyarak hiddetlenmiş 

ve münakaş,a büyiiyünce abeş ka
rıştınnağa mııllıııus olan ucu siv
ri maşayı kaıptığı gibi Niyazini.n 
'baldırı.na sa.plamıı;'tır. 

Yaralı Niyaz! BeyQğlu hasta
nesine götürülmüş V'C pansıman 

yapıldık->tan sonra evine görı.de
rihniştir. 'Bu sa.baıh yaptığımrL 

tahkikata @>re s~Mıi vaziyeti .yi 
ve yarası çok e<hemmiyetsizdir, 

Bütün memleket dil 
bayramını kutluyor 

(1 inal Sıı.lı ;feden Devam) 

Muza.:!'J)er German !bir konferans 
verecek ve 'bi}ahare cVazife• pi
yesi temsil olımacaktır. 

B.eyoğlu Ha!kevi ere bu gün şe· 
refin<ı saat 17,3'1 da Taksim !be
lediye bahçe6inde bir tQplantı 
terFp etmiştir. Bu 'tqpla.ntıd.aı 
kılıç kalkan gıöserileri, lQge ve 
Karadeniız, cenup, doğu Anadolu 
oyunları da yapılacaktır. 

A!NlKAiR.ADA 

.Ankara 26 (A.A.)- Ourııcu Dil 

:Bayramı müııase'':>etile Türk Dil 
Kurumu mensll'Pları bu saıbah 
saat o.ıı buçukta Ebedi Şef Ata>
türloii.n makıberesini :ziyaretle 
Kurum namrııa bir ihtiram çe
lenogi koym~ V'C kutıaına zi
yaı<etl.erini kalbul için buguaı sa.
at 15,:ro da.n saat 18,30 a k>ada.r 
Kurum açık bulun.acaktLr. 

Barbaros ihtifali 
(1 inci 8t.Ih!fede>n D~!va.m) 

diye, PaTti, lim:m ve 9"leınık getAren 
d!ğer ~ü:l:l.oı-in ce~end<len -
cak lı<.ıtıdan soımı. da lü'l'bC bahçe
lndc Den;z Ta~ım Al"Ylndon ayrııJan . "nai. ımaıng'a er ıt.a.rıa.fınıdıan bava.ya ~ı 

el enci.J" edlı,,rok ve müıt>e<!<i>en 
B~ Türk A.rnıra:ı -~art:ı~ros mı.y
retı~1mn ı·uh-un.u t:azız tÇ'!n hiır d3lkiık& 
o~ıt oluna~lktur_ 

Ev.""'':i Beş~~ IDııymWk<ı mı B. Sab
ri rnr Jl,ıtahe irat eıd.C'C't~, ontlı9.n 90W"8 

da den\, sUbay.!a•n-..d:an b"r. kısa biır 
nutıik <ıöyliy<ıook ve ınet'85\mıı nitıa.
yet verJ.cc!'kttr. 

GECE PROGRAMI 

~ce ele &<obarooun tUrb<lıi pro
j C1tJtıôr1c r :ıe' ayd1nlaıtı l oıe-aık., Den iı;;yol.
i aırı ve şL·r.kJCti 1-Iry:·iye VO•purla.rt e
lıeo~rıık+erlf> tenvbr o!unıacıe.k, Be~ 
önf;ı,cı.,n ııeçon Şiı>ttlot vıa.pnrlan pro
jeıktıörl.erini t\it'b~.Yo çcvirenck tazim 

l?r . 

/&llımllllmlillllil .. 11.'El'Bll .... 

Acı bir kayıp 1 
fzmir ve şehrimiz tücc,,orlann- 1 

dan Nuri Sevil'in oğlu Hukuk Fa.
kiiltesi ikinci SHlıf talebesinden 

ENİS SEVİL 
henüz yirmi bir yapıda olduğu 
halde dün İzmirde Tanrının rah
metine kavuşmuştur. Kederli aile· 
s:ne taziyelerimizi sunarız. \ 

.Müddeiumumi: müı·-.::rü zamc.n meıv
zutitmhs olaanıyacai~ı sö-yla.'l'l;ı::, nllaıb
O:reme maa:nuırıun iddia:1nı rı 1.1. trn~ 

tıır. Muddciu.mumt «lici:3ı 1'111 sı• frde-
rek K-emalin <Jc-na K :' ı.".'Ul"'t<Il 80 ve 
342 imci 111t1ddC'd"f'ri~·le CAZ3.!3.r.dı." 1r.'na.
ıSl1ll isteım~r. (3·12 inci m'lrld~ıiu 

muf'ıtr t1! fi.lara Jeırı ~r scı-necf..-ı.n set: iz 
scu::qe kade.r ha.pis Cf·z;JEını, 80 iınci 

ll"..a<idte de ce-ııanın alt>dta bo!'d··r. y<m• 
ya kadar ~ı~ılımısmı am'x'r.) 

:rı-ra.znunun mi.idıafr .'.181-:-: ı hı :-Lln;~ 
i:~ mutı~ 3 Birnci1~-in-e bıra
kılmışlnc, 

Dil 0ZERi 
ARAŞTIRMAL 

E 
R 

(2 inci Sahifeden Devam) 

lz değ>! di r. !Birine ait olan ıbir 

kusur, pekı'Ha ötekıisine atiolırna
;bi!Jr. Çünkü, vezin her lisanın 
kendi 'büıııyesine ait biır hususi
yeUir. Şiir, büfün düşünce ve ha.
yallerimizi kelime!.erle değil, his 
ve Se'lişl€rle ifade eden yüksek 
.b;.. mushkidir. 

Aruııda tü"loç kelimeleri ima
lesi:z ve zuhafsız olarak lbü·yfrk 
muvafilakiyetle terennüm eden 
Yailıya Kemal, Mehmet Akiıi, 

Faruk Nafiz, Halit Faıhri, Odhan 
Seylfi, Yusuf Ziya ve Necmett-in 
Halil Türk bedii dehasının e<n 
esrarlı §<>lısiıyetleridir, Gevçi ibun 
]ardan evvel Muallim Naci, Tev
f:<k Fikret gibi güzideler IDöıyle 

bir çığır açmışlarsa da tam bir 
muvaMakiyete erememi§'erctir. 

X uncu asırda müslüman olan 
Tilrk, K3'ıgarlı M,.bmutla.r, Yu
suıf Has Hacılar, AJ.i Şimevail'er, 
Kın.aiızadele-r gihi güzideleri lbol
lokla ortaya koydu, illin ve sarı'ai 
meoş'a.lesine asırlarea önderlik 
yaptı. İslam medeniyetinin en 
mih'h® unsurlarını Türkller ya
rattı.. 

Hece vezni, Divanüllüıg:ı.tül
fünk'deki metini.erden - ki bunlar 
elimiızıde m€'V>Cut manzum vesilka
ların en eski.si addedilir - başlı
yara.k halk şiirlerinden, ctüirkü 
·basit. cereyanlarındaIDj, YunU9-
tan, Nedimden, Tanzimat devrin
de Aki( Paşa, El!bem Pertev Pa
şa, Ahmet Vefik Paşa, Namık 

Kmal, Ziya Paşa, Aıbdül!hak Ha
mid g:hi üstarluın eıJerinde şöy-
le böY'le işlenerek Mehmet Emin, 
ve niıhayet Ziya GökaJııı'a kadar 
gelir; bugüııı ise hC<>enin kat'i za- , 
feri karşısında derin bir ha)"l'&n
hk duymaktan keıırlimi:z.i alama-

yı.z. Bununla lher;;l.ıer, ı. -, he
ce - aruz vezinl.er;,n:.ırı J1ak. r~ı k:yı.. 

n:ıetlerini ve y·erlerinJ tavu:cıt: Uir 
tereddüt his.<.ndi-Jnıek:.ea: .. Caııp
te bayathyan bu nazar:yeicr: 'biz, 
yeni 'bilr keşif gibi telaloki ediyo-
ruz . 

Üstad İsmail H.lbib 26 n'.,an 
941 tar~l:t!iı Cumlhuriyet {(eZ". A!

sinde: .Aruzun. rrull..i.ği. !başlıklı 
bir yazısında: •... Aruzun milli
ği ... Evvelki ser.e ed<:<biyat k<>
migyanu içln Ankar:lya <' rırı1-
dığtmız zama·n Akba killi.' "'le
sfnde r~slaşhğım Akagür<l '. ı> 
sr.alııırda Yedi Glin mecmu<sın
da <;ıkan Faruk Nad'iz'in .Yfare
tket ve sükıin• is'.mli siirinden 
hayranlıkla bahsederek ha)·kll'
mıştı: İsmri Haıb:lb, ar:;S; ,.an 
edebiliriz, aruz Tiiırk vezn'dir. 

İliılh.i Aka, amzun Ti1rkfüğü. tıt 
on üıçüncü asırda şiirimiz'n ba
şında halen başı bulutlara değer 
gibi yiitksclen Yunus Emre İl.it 
boşlar .... diyor, 

Fa.kat, yu.ka-rıdanberıi veNkıı 
izııhaı:tan anlaşılacağı veçlıile a
ruız milli değildir. Bu golbi çok e
hemmiyetli ilmi mcvzulard~ his 
ve hey.,.,ana kapılmadan Co<>veı 
tione!;le mülM:ıarza ]ara dalmadan 
önce ilmin pmiüv çehres; le yiifz 
yfue gelmek ve bir anatlhcwiste 

gibi hareket .etmek liı.zırndIL·. Ak
si takdJ.rcJ.e vereceğimiz hüki.Jn
leri.n ilim aleminde hiç bir dei\eri 
olamıya-cağını düşiinmek meebu
riyetindeyiz. 

Bu m-ev-ru, hakikaten kii!tür 
hayatımızın en .ehemmiyetli da
vallarından biridir. 

Hırydarpa,,>l<ı ve Hayri~ 
Usel.eri Edebiyat Öifr·~t·r.ıe>M 

0T1>i>ıı Ri.::a A l·t· nç 

Belediye Sular idaresinden= 
ve w.t.r:ı.tnda bulun=--kl"'.l'dır. lıc!al"{'m..':ııdıe llQllmı<ı .,.., açtl<Lcalt: ,.erı..ro., ça!Jştırılm:ik üı."ere murub-ka He 

HrLl:..:\•l-erir»doe dıe to,p!:ın,tı-kı:r ')'SPl- mermr alınaca.ktW'. ~1'~beka im~rundıa. k.azannnlar sıra ıle mem\.l'i1iyetc tıa.
l:ı.c::.J<, Büyit< Amôral B3>rba'l"OOU~ ha- ly;n ed.l<>cek!..ro;r. İrntı'lıan 2/1()/942 oımıa. günü 9,30 da yapı1'ıc;llğn:lmı .,_ 
yatı, menekıbı Ye Tüı•k <iı'n>zc•lli!in& l ,~_c, . __ ..,. ""'°Pnme.lı: adla.nnı lkazyı:IB>tıırmeıı: Ü'Lt'll'I! en geç ı füı · ,citeş-
lizm<>l'.1,.,.; ha~rtxh 00>,ı.feranslar ...,_ l """"'erın ..,._.,.. ~.- ""' 
1~~ --"eler levllD ediıl'O- ! rtn 942 P~ınlı<l llflll<Ü &qamıaı. k<ıdlır Mu~ Dairesi Şef i~i~ nü•·ca~ 
~tir ioWnc!ori. lÜ2:1lMUU il.an oluıru.r, (116~ 
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Ehlisaıib;'ii{;;;;kKıi:~ -Ar-sla-n l ]BULMACA[ 
l SPOR: 

123456789 
Yazan: M. Sami Karayel _.) 

EhlisaUp, Şamın zayıf bir idare altın· 
da t: u·unmasından memnun idiler 

1 • 
2 ---.--- ---
3 --- -- ---.-- -- - - -4 • • 

o.1cr1M'Il Ar"plar, hırist.i;-an ortlu.
laılc inrleşerek TüPkleri ma.hr 
'c rr:.')"t' •;J))'ulınuşlartlı. 

Tiirk'C':, Kudü.sü ve Şa.rnı kanla
rın n "'-'" daml"s.na k.adar müda
f a a çal•~tıkfarı halde Antaikya
<i"" bçan mü:slıüman olmııış Fx
rr.eni ve Şamdan kaçan n-.üslü
rı.an olmi.l'Ş Th meni kumM".ldanlar 
ı;·b! ooli h!!'lı.liyana piştar ve pİ§'
va olıınakla kalımyar~l< zahiıt. ve 
a!.kerlerile hiyanct ettiler. 
Arapların aidandılclan ve her 

va\it inlci:san hayale uğradt<.lan 
tarillı boyunca bir hakikatıt.i:r. Hiç

·r gi>n Araplaır, müst.,.kıil ola
rr.adılar .. daima ecnebi boyuncltl'
ruğu ahında kaldılaır 

Tfrı.lkler, daima Ar~pla.rı kardeş 
bilrrüşlerdir. Ve Arapları baş 00. 
tünıde taşımışlardır. Türk müslü
ır.anlığı, Araphk için 'tYir şeref ol
duı,iu gibi en yüksek hami bir J.o.. 
lç dahi bulmuştu. 

Ehlisalip kuvvetleri Antnkyada 
V<> Kudüste teessüs ettikleri gün
denbeıi Türkler tarafından her 
vak:ıt iz'aç olunmakta id>ler. KU" 
ıdüs Kralı Bodvan, Antaıkya Pren
si Şarra ve Halebi Türklerin elin
dm alıp tamamile sur.iyeye ha., 
ikim olm"'1<: için müıtcaddit seferler 
y:ıı]l!ıl:rr ise de hiçbirinde m~
fa!t oJaımadılar Fakat Su:riye Sel
çt~k Tü11.1<leri yıı.vaş yaıvatj ziıfa 
ıuğrı.~yl'.>rlardı. Hal lıôy le olmakla 
iıerQ.beor Selçuk imparatorluğuna 

• J Türklerin Em:rieri daima 
cevvaliyette idiler. A.syadan mü
tm adiıym Anadoluya ve Sa.riye
ye yayılan Türkler dalına Elıl1-
sallbe hücum ediyıorlardl. Biliu• 
sa, Kıııman Türlderi kıi, lbunlar 
h31ıs Tib1'.ımenleroir. Scırı:yeyoe 

doi;TU yayıhnıya lbaşlödılar. Ku
dili; Kralı Bodvan ~ta olımak i1-
cı.ere lbu Tüııb.en alc.runda:ıı korikr 
tular. Çünkü bu yeni gelmelk üze
O'e olan 'fürkler ~·ıf düşen Şam 
,. <' ve Ha·lep Türk yu.rtlarmı da 
cle ~ istiıyorlanh. Kudüs 
Kralı Boıkan ve orarla bıııraı:la 

tccmm etmiş olan prenslikleri İ
.ran SelçUk TiJrlcleri:ıin eliJıe Şa-

mm gcçmmini isıtem+y=laroı. E
ğer Şam bu Tiil'klerin eline gcçer
Ee aıabetlennin fena oldll'ğu aşi>
karoı. Ehli&aEp şamın zayııf bir 
!ıdare ıJ>:ıtmda bul uaı.maı.'1'1klan 
rneır..mm idiler. Mü1eaddiıt kereler 
tc .. :rübeleninl yıaıptııkları ve yine 
müteaddit loereler heıiımcle uğra
yıp kaçan Frarikla.r Şamm lbi.r 
gi.ıın gelip lııendileri tal'aıfı.ndan 
zapfıolunacağını lbokliyurlaırdr. Bu 
scbople İran SelçUk Tür1klennin 
Şaıma lıak:im ohnalarnu istmri
yarl-aırdı. Bunlar Şa'll1a ve Halroe 
ihakim olıı.rlarea biraz sonra Anı
tjJcya ve Kudüsün de ellerinden 

s a a 6.-- ---···-7 ·- -- -
r -·-1-·· - •· - ~ - - ·-

8 - - - - il -- - -
9,__:.......ı~•::.ı-...ı...ı......ı....._.._. 

SOLDA.."' SA(;A: 

1 - Uyanciığımız :r, n:on. Spor o
ywn.ı, 2 - Çok drğil, h'le ka4ı,tırıl
n1ış, 3 - A7. ptrmi::; yumtr."ta~ 4. - Or
lal!a, AB<.ıl, 5 - Memnu, 6 - Eııc!:mı, 
7 - M'1lül brralur (iJtt kl'Üne). 8 -
Satıa, Kasap~ık haGvanlB;'dan, 9 -
Nota, Bir y""'1e 158.k:in oLmek. 

YUKARIDAN AŞA~IYA: 

çıkacağı mı.lhakkakt1. Bu oobeple 
Bocivan ve civarlara l:Wkıim obn 
prensler tela~a dü§'tül1?1'. Fransa 
~at.oruna ve Alman lnıpara
toruna bütün A.vrupaya Kuılikıü 

ku.r<ta.mıaık için yeillıden Ehl:salip 
teşkil ecühnesini lbiiltlil'diler. Al
maızı ve Fransız İmpara1xJrları bü
yüık bi.r kuvvetle Su.riyeye geldi
ler. Bodv.ın bu kuvvetlerle ilk ov

vela Şamı zaptetınwyi diifı-iimü. 

Şamı elıde ederse Franıklar t"'ma
mi!e rahata ~acaklaroı. Bod
van, ağ1r kuııı'\"lrtlerle Şam iizerine 
çu!l~ınd~ ve muhasara ett.i. Fa-kat 
bozulmuş zannettip 'fürldcr, bir 
tek kfşi kalıncıya ka<lar Şamı mü

dafaaya karar verdiler. :idareten 
boo,,"Wlluğa dil§en Türkler Ehlisa-

(Dcwmıı Var) 

( HALK SÜTUNU) 

ı - Büyük konaık, deniz nakil va
srtala·rıoıian, 2 - T<!kdıi.r, Sonuoo. S • 
113\•('Siyle iri kerC'ste, 3 - F&1 meı]t,.. 

lqılerde M!fııi<, • - Birler ha,,.,.., 
Bir ncıvi şaıkı, 5 - E.rirek: Sn.i, 6 -
Nota, T"""1 b-ayuğı, 7 - Alışılmış, 

Evin liE>tıl, 8 - Kırnıızı, Şa.rt edatı, 
Ben 9 - Uzak Doğ\l'd.a bü;y(lk bir m
ke, Tersi i!e s;ı9la:r dtixelf.ilir. 

(1.$ an.ya:n, i§çl ~st'iyıeonlerin 
mektupla.,,. b1J. siLnuında paıromz 

olarak n~rolunıur ve ye-r tnüxıit 
bulwndukça bi,, kaç d.efa tekra,. 
edilir. Aynoa dilckler.e, mii.şk'ıii.l.
lere ele ce-vnp verilir.) 

lı arıyor 
Ailevi vazi\}'etinin bozukluğu 

yüzünden orta mekteb>n 8 inci 

sınıfından tahsHe ved;. etmek 
mcdburiyetinde katan 16 yaşında 

bir kız az bir ücrctıe iş aramak
tadır. Taliplerin Son Telgraf 
Halk sütununda .tş. rumuzuna 
yazmaları rica olunur. 

lı arıyor 
Orta derecede tahsili olan, ya

zısı düıııgün, hesabı kuıvvelli 17 
yaşrnda bir kızın. Hayat şa.-tla

rmı.n ağırlığı ve geçimm wrlaş
ması; mütevazı alLcmizi n varida
tım biraz olısun artt.i.ımaılq için 
ôbeni de çalışnıya mecbur bırak
tığmdan iş anyoru m. Bana vazi
fe vermek lübfunda bulunacak 
olan alicen:ı.p iş sahiplerinin lüt
fen Son Telgraf Ha>k SÜ·!ununda 
B. K. rumuzuna yazma!.arıw hür
metl<e dilerim. 

Dünkü bulma<:•nın halledilmif 

pkll: 
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26 Eylfıl 1'42 
18.00 Procnam "6 M<mMcet Saat 

~-
18 ro MJzilk: Rad;y<ı Dans Oıi<Utra

ıı -- Her Teldtn P~~•n.ı. 
(Şe!: Ni>ad E,Pogn). 

ıS.45 Radyo Çocuk K)Ubü. 
ı9.30 M.etnl<Pk~t Saat Ayan ve A

jans Haberleri. 
19.15 Koou.,'11Jl& (Türk Dil Kurumu 

11a:r;ı.ım::•mıamısıııı:m!:'-I• Adına>· • ıı sı::".. 20.15 Radyo Gazete:ü, 

RNEK BAGII~, 20.45 MüııiJı:: Şarkı ve nıınrulca. 
, 2ı.OO Kom.ış.ona (.Klrodimci Tanıya.-

! )mı), 

Paızan ""'k, ı>eş'e ve ••hh•t 1' 21.rn Müzik: Diol('J"lcl İs!t'Qtl<ıri. 
iı:1nde g,.çirmf'k: 15f.ılTFfıniz En na- 4 21,4S Kon\J'ŞIY'..a (Mı~ K~ 
d;<le iYı:ü.ml>eriyl~ meşbıır olan 
ÖRNEK Bağını ziy r• -t t-d!niz. 2'2,00 ~~~: Radyo Salon Orı.ı:t<-

Ad.-es: Toplc<ıpı dışında A."1alt ~ _, (Şd: Nec!p A.,""'1). 
voı üzerinde. 22.30 l\fcmı.tre\ Sa<ıt Ayan. Ajans 

Habt'-r.1er1. -Ye Borralar. 
22.45/22.50 Yarınki Proc1"m v~ 

Kapanış. 

o 
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DiKKAT! 943 MODEL 

ŞIK 
ucuz 

SAGLAl\11 
RADYOSUNU 

rıv .. aya arzetınekle O R J O N iftihar eder 

Türkiye Umumi Aceota11 : 

Türk Radyo ve Elektrik Ltd. Şirketi 
Galata Po6f.a KutUEu 1557, TELEFON: 4403%. 

ı Resmi dairelerin ilan işleri 
liakkında Mühim Bir 

TEBLİG 
Şimdi.ye kadar resmi dJıirele.rıLıı ilanlarmın n~e ı.a· 

va~t eden merke"Li İstanbulda Erzurum Banmdaki (Türk 
Maarif Cemiyeti Resmi llan İşleri Bür08u Limited Şirketi) 
tasfiye hıtlindedir. 

Ticarot Kanunımun 232 nci m&dt:e.•i mucibince ımallke
menin tasvbine i!kitiıran etm.İ§ lbi<' şüırek:a kaı'an ol!ınaııhğın
deın Erzuırum Hanmdakıi Şirketin ıınuoonıe>!Ma devamı !kabil 
deı,'\ild:iır, Bu :selbeple ihlnlarıruzı d.:ığrudan dl>l(ruya 

lSTANBUL ANKARA C JNDE 

KAYA HANINDAKİ 

TÜRK BASIN BIRLIGI ve 
ORTAKLARI RESMi [LANLAR 

KOLLEKTIF ŞiRKETiNE 
günd"1".llmcsin.i rica ederiz. Şimdi)·e kadıir Enurum Banın· 
dalci Şirkete gönderilen ilanların da Şirketiıni.ze tevdi edil
mesinin hildiTilıncsini tavsiye eylem, 

Traş Bıçakları 

C1ld1 tahrif etmez, 
cildi yum1Jfatır. BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Her yerde P O K E R t:raş 

bıçaklarını arayınız. 

r Zabıta Romani No. 11 O ""\ 

1 Sen mi Öldürdün ? 1 
\.. \.azan: EDGAR VAUAS Çeviren: llfUA.'1MJm ALATUR ) 

D:şarcya çıktıktan sonra Leli'yi 
tıradı, bu.Jamadı. Çünkü Leli, Kol
ı.·.~n yarımdan çıkıp gilt.mişti. 
M.ksadı, Sutton'ım üzerinde ta
bancası o.lduğwıu ona haber ver
mekıti. 

sut.ton yalnız k.all'l'.t:a, al'lik git
Okçe saiııis:zlaıımıya başlamıştı. 
Bir gazete altlı, okumıya çalıştı, 
fa'!tat okuduklarında:ı. bic şey an
lıyamzyordu. Zlhni o kadar da
ğıl.m:!j~l. 

Gözlerini gı:wteden kaldırmak-
6F.l.lll, kadehi tekrar doldıırdu, <>
n.u da bl.r yudıı.mda içti. 

O srrada telefon çaldı. Sutton 
ifrııi"eY'İ aldı. :Milli telefonda ken
dıis.ini arıyor. 

- Neredesin be kadın? diıye ba
ğımı, beni burada böyle beklet
rnelate ne mana var? Hemen gel, 
r.ı;na verilecek b'.r haibeııim var. 

Sen şlmdi nered~sln? 
ll!illi karşıki kahveden telefon 

edlyoırlu.. Ga~iba gelımeden evvel, 
ıklüpteki vaziyetten e!Nn ohnak 
istiy-0rdu. 

- Hemen gel Telefonda kıınu
şa:mayıı: ta:bil ... 

Ahizeyi şiddetle kap;. ttı. Aı kal
dı, ~elefonda hWdkati ağzından 
'kaç!I'"..caktı. Hakikat şu ildi ki, 
Frank S:ııJıton Beri! glli:i bir !kızı 
eliınden ~ıımaık istemiyordu. 
Vapıırd a kamara !ar tutulmuştu. 

Bir saat sonra da Li verpol'e dk>ğ
ru yol;ı çıkacaklardı. 

Firdınan ihaı~kati Öğrenıinci!)'e 
kadar, aylar geçecekti. Or.ıdan 
oonTa da adamcıoğızı uzun boylu 
&ıızxlınnak ıınümkiin olacalh,'tı. 

Faka.t evvelemirde Trent'in 
yani kendi kansının istasyona 
gelip bir reızalet cıkarmasma ma-

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 
İCAI!Th' DA GÜNl'E 3 KAŞh ALl~ABlLtR. 

ni ol.ır.aık lazımdı. Bunun da lııo
laylJlı 'bulmını"lu. Ka.dı:nıı çağınlı.
ğı hususi kabinede iluı;lı şanıpan
ya ile uyutaca:k, sabah kadın de
rın i..6-J k:~und~n uya.ndlğı zaman, 
hakıkati öğ'rcn ecekti amma, iş de 
ijteıı geçmiş bulun:ıcakıtı. 

Sutton Üfln<n di,hiyruıe olarak 
tasavvur etliği bu planın fahak
kUı.~ edeceğine emin bulunuyor
du. Çünkü Milli Trent'e iıçireceği 
iLlcm kuovvetli faıı:iletin.i ll>iliyor
du. 

O s11'ada kapının dışında ete«ık 
sesleri işitince, kulak kalbart.tı. 
Fakat sesler u.zaklaştı. 

Suıtton tek,rar ga2etesini eline 
aldı ve spor siiıtu!'llarım ok\J!Jllya 
ikoyuldu. Milli Trent gelince, lbiır 

kavga çıkacağından emin olduğu 
iıçin, sinirleri kuvvetlen.İl' diye 
bir kadeh şampanya daha doldur
du ve bir yudıımda dikti, 

Bırden kapı yava~ça açıldı .. ta
bancalı bir el uzandı. Su>ttıon hiç 
bir şey göıımcmişti aır.ma, deruni 
bir tı;sle birden başını çevirdi. 
Bir an kenıdlsine te\'cih edilen ta-

bancanıaı namlusunu ve fabanca
y ı tutan ooaımm kiıreç g.ihi ıbem.
hf.')"aO: kesilmiş çehresini gördü. 

Suıtton yeniJırl<-n fırladı w he
men cebır.dekı tabancasına sarıl
dı. 

Ne ıbir infilak sesi dll)'rlu, ne 
ibir alev yalazı gördü. Franık Sut
txın olduğu gılbi yere y~kı!dı. 

Kısa bir siiküt fasılasııı.clan son
ra 'kapı ardına •kadar açıldı ve 
Con Leli hiılii namlusundan du
man çıkan tabancası elinde ol
duğu halde, odanrn içerisine gic
di. Anlaşılan bu tabanca da sessiz 
bir tabanca idi. 

Yenle yatan adama baktı, e
ğildi, adamın vücudunu çeviırdi, 
mtitflkallis çehresine bakara!&: 

- •&mi kn.ırt seni! dedi, antık 
diışleriıı.i 'kimseye geçireme2Sin. 

-28-
Con Leli klüpten çlk.ııp gi.11\i 

aır.ma, geldiği yoldan değil! Aııka 
rnerdi'Vene doğru gik:leı1ken, az 
kaldı asansörden Milli Trenıt'le 
ikarşı !karşıya gelecek.ti. Fakat 
M.ilıa kendi.sini ~emişti. 

O Sll'OOa Bil Aneı,ıley !koridor-

da bulunııyol'du .• Pl<>p!. di&e a
caip lbir patlayış ı;esi işıiıtt.i aıınrna, 

ne okhrğunu •nhyaımadı. 
Gözlerini •kaldıırdı, alıııru sil

di. Pmımaıkları tiltıremiye başladı. 
4;tti/;'i sesin gögıi.is göğüse bir 
kavısa oJduğuna hü:kımetti. Her
lhalde Con Leli Frank Suıtıt;on'a 
dern ni veriymdu. Bu ~e 
klüp i.çin v:ı.Mm !bir ta.raf gömıııü,. 
yorou. En nihayet Sutton adaııDo 
cağı.zın elinden 9e'V'Cii>ği 1aıdını al· 
mJ§ değil mıydi? Eh, daıyarğoa da 
ha:ketmi:şti. 

O sl'I'ada Milli görii.nmüştıiı. 

Bil tıoğUk !bir sesle: 
- IBıonsırarr Matıınaıze il decüı. 
- Suttıon nerede? 
Biraz val<l ıt lkaızanma:k isUyec 

Bil: 
- Sll!.ton mu? dedi, titreyen el

lerıni ağ'c.na götümü. Kilmi oor
muştıınuz? Möısyij Sll!tton mu? 

G=ç ka.duur. içine deriıal b'' 
şüıphe düştü: 

- Kimi aıraırnıya geldiğimi peGG. 
fila tı;J;rneniız lazım ..• Böyle ne olu
yorsunuz? Till:ılyıorsunll'Z. 

,(Defipıı Var) 

Fener bahçe ,Beşiktaş 
veya Galatasaragla 

karşılaşıyor 
Diğer taraftan Vefahlar da lstanbul
sporu mutlaka yenmek azmindedfrier 

fl tnct Sahiit?c ~ DMtam> 

müz hususi müsabakalar tertip 
etıni§ler ve müsabakaların ilki 
geçen pazar yapılarak (3 - 1) Fe
nerbahçe aleyhine netk-e \'er
mişti •. 

O gün iki maç yapmak ı.arure
tinde kalan Fenerlilerin vaziyeti 
bu halta öyle değildi>r. Geçen haf
ta yorgun rakibini kolayca yenen 
Beşiktaşlılar bu hafta karşıların
da rahat yene<:ek bir lokma bula
mıyacaklardır. fsfanbul şampiyo· 

nu Beşiktaşlılar elkrimle mevcut 
kuvvetlerlui ikiye taksim ederek 
birini Şeref stadında Beykoza, di
ğerini de Kadıköyünde Feııue 
karşı oynatacaklardır. Biu> kalır
sa; bu iki maçın heT ikisi de Be
şiktaş için ehemmiyeti haizdir. 
Çütlii birinde şampiyonluk, diğe
rinde ise kupa mevzuubabstir. Be

büs müshet bir netice verttr~' o.. 

lur.a bu hafta ili ezel! rak:bi tam 
kadrolarile kar~t kar~ıya görece• 
ğiz demektir. 

Bu hafta yapılacak maçla~ n 
hemen bem("u en nıiihinılerindcn 
biri de Kadıköyünde yapılacak 

Ve[a • İstanb.,Jspor maçıdır .. iki 
takım için de milli kümeye geç· 
rnek rnevzuubalıs olduğu içiu ga
lip gelen bu şans yü:ııie altnıı~ bir 
ihtimalle kendi tarafına Çt'ke«k
tir. 
lstanbulsporluların gc~~ıı sene· 

ye nisbetle daha ıa) r( bulunma
larına mukabil Vcfahların genç 
ve iyi çalıştınlnuş bir takımı var
dır. Bu iki takmnn şimdiye !•dar 
elde ettikleri neticelere bukıJ.rsa 
galibiyet daha fazla bir ih ıimallo 
Vefa tarafındadır. 

Faruk ERER 

§iktaşın nasıl takım çıkaracağı ma- ı------------
lımı olmamakla beraber, San-la- HALKEVLER!NDE: 
civertlilerin en kuvvetli f"klile Profesör, Doktor Maz• 
çıkacaklan söylenmektedir, 

Diğer taraftan kuvvetli bir ili- har Osman'ın yarınki 
timale göre; Almanyaya çağınlan k f 
İstanbul mulıteUlini teşkil edecek on eransı 
oyunculann müsabaka kabiliyet- Üsloüdar Halkevinden: 
lerini ölçmek için İstanbnl Futbol 27 eyJ,fil 942 pazar saat 16 da 
Ajanlığı bu hafta mukarrer Be- Evim.iz salonunda Profesör Maz-
şiktaş - Fener maçı yerine hususi bar Uııman (Artaaı sinir hasta-
malıiyette olmak üzere biır Gala- lıklan) !hakkında lıör koıifera1111 
tasaray _ Fener karşılaşması yap- verecektir. ' 
tırmak tasavvurnndadır. Bu teşcb- Herkes gelelbilir. 

T. İŞ BANKASI 
K.Tasamıf 

HESAPLARI 
2 İkindteşrin 

Kcş;d., .. ne Ayn]ao 
lk ramiır eJoe T; 

1 Adet 1000 lira1* 
1 > 600 > 
2> 25() > 

> 100 > 
• 50 • 
• :ı5 • 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 

ıstanbul Fenni Mezbahasının 
Veteriner lııey'etinin laımtrolii altınOO kıeeilen ekstra lroyun ve ~ 
ır.ğr et.leriMen yıapılan ve altı ay Şehremaneti soğu!k ha\'a 

depolaruıda muha(aza edilen 

DAVUDOGLU: . 
Sucuklarını her mezecı ve 

Bakkallardan arayınız. 

Soc:ukJ,annın tsTANB'UL BELEDln.st harici imal edilen 
---·'-' ~.·· biifunum sn<:wu- her cilıetçe fevkindedir. ili! 

~~:ıss:1ı~~~. Eminönü Taşçılar No. 'Tel: 20558---!!:li""'""'~'! 1 f 

RAŞİD RIZA TİYA'mOSU 
Halide Pişkin beraber 

Hatlıil'e~ Belvü Bahçesinde bu akşam 
saat 21,:ıo dıa 

BİR AŞIK LAZIJ\l 

Vodvil - 3 - Perde 
Jt~ S~ Sineıoosıtııle :l :İlk

t<!şı!n CwJ& gülli.i 

Bizi TANIMJYORUll 
.VO<Wlıl 3 Perdıt 

ZAYİ EVRAK 

Nlyazi Çı.aklıdan ..:ıtın aial>lş ol
duğum 2232 30.yliı otomobil alım sa
tım rnuaım,.e.lelii evra•kını zaşıl ett~ 

Bu <>heli i)M ederim. Bu t"Vl'r.c'<:ın 
bükmll y.oktur. Ahmet KARAGÖZ 

Sahin ve Ba~Uh'lrrirl Elem İz.zı!t 
Benice - Neşriyat Dirrktörü 

Çevdet KAl!ABİLGİN 
SON TELGRAF JllATBAASI 


