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1 Anti komintern 

pakfın Sinci 

yıl dönümü 

!< 

Felemenk ve Lehistan 
hakkında Alman 
noktai nazarı 

Berlinde yeni bir 
dan kaldııılarak Felemenk kav- f ı. / • l d 
minin Alman Reich'ına alınması pro OnO ımza an l 1 
hususunda söz biZ?..at Fclunenk-
lilerindir. Onlaı kendilerim Al
man nııl ctıııc ıı <'mmp hissedi
.) oı laı 'c Alın. nlcı ı la bırlc. -
n eh istiyorl r·Ra bu ar.zulaı 1111 
hfü suı cttc- !"'Ü tf'rirler \'C Al-r l m ınva\a ıltih::ık eacrlcı·. Egl't 

Biz Fele11ıenk cıe Lelıis- b.ısl,a dtJ\ lelleı siyasi \e uske-
ri mülfıhaz .. laı l.l lhı en mest\ 

farı mı"i:ınsebetil~ A "manla ra \ c en tabıı h.ırc!.ı.:tc ıliraza kı 
aljoluna11 bu emelle rin A 1- karlars bıiflin ı ıhan efkarı ı 
ntan ıoruıüne ta mamen 
ietab~k etliline ve resmi 
A lnıe11.yanın böyle bir daua 
ile ortaya çıluu"gına halii 
irıananııyoruz. Vtrilen nıa

liimalın iekzıp edilm~mesi 
belki bir ihmal neı;ccsidir. 

R euter AJan ı l'el~menı 
.hakkıııoa Alımı )İiU 
ne dUşundukl<'rine da 

Almaıı ı ıcahne atien b 
beıler..ft 
la ılch~ 

ır 
J> a 

nıankıı 

mumıyı.:sini kcııclıleı ine muaı ı 
bulıı:-luı. Hl•scı ıyet ın bugunki 
fikıi ınkı al b ılı. ıııda hak ı 
lakk i bunu ıı •bcd1.:t. Hinacı 
leyh Felcnıt·ıı~ı lm ııya ı 
b"ıl ştu ml'~e l: ıaı laı zoıl.t tı 
şeblıü. cdcm~zll ı . ( >I. olsa b 
teklif yap.1bilirler. K bul \c\ 
:reddetmek Jı.ıkkı 1<.,C'll'.'nw n klıh·ı 
dedir. 

Lchlileı e ~elince, onları a ,ı 
'"ıdanbe i LC'lı v.ıınııı topr::ıJ,!, 

ma k l('in ıleri si.irü
k ımk rnı hııhınını
·ptir. Bugün <.rör
llerd~·rı h i.- bn i 

hu ı u~md~ dui:, 
\"I bli.}'Ü!TIÜS Jı • 

ğl ır. <it·\ ıı lt•rin h<>f'"' r': . 
rnıı t st iye h<lıl nıs dn•c k h•· 
ctm<yıp de htitün v davalaı ı 

ta1elevt~cek olııı k d imi hir 
mün.ıurn lrnynagını bffilPmiı;ı V<' 

kuvvt tlendiı nıis ohırıı,~. Mifü t
Tt> r ı \ı üı W'b ti ri boyl 
bn ~ fü~·ı n c kur ınak, 1>ıı li'Ü
na~ betk·rdP y l nız kuvve 11 

hiıkiim nur mr "nı <lolımıbaclı b r 
surctt" kabul ve 1lfm etmek 
baska bir nııl1ıa ıladc t•tnıez. Bu 
gün Almanl:u· .kııvvetlıd ı·, bu te
zi ıleri sihE'tl'k l C'hlilerm top
raklarını d" .ılm ık isterh·r. Ya
rın baı::;k· bıı k ıvim .daha kuv
vetl ntrek .Almanları vatanla-
rından kO\ maı:-a kalkabilir. 
Kimse el ııcl' kı tapı .tklarmdan 
emin yal?ayJıııa?.. Çiinkü onlar 
üzerinde yaş. mış t!.~ltt mal .ı-

Bu lıabeı 14.!ı ın ıkı:sını de Heu- hiplcriııin varı"'liJ!1 iddiasına 
ter A ıu sı tcbh,., cltığı ve ha- kalkabilecek bir ıııiliılevli devlet 
()erleı lngill~ı ~ ık! harp eden Al- her zaman zııhuı· edebilir . 
manya)a. ~ut uldu~u için ihtıya- Biz Ff'lemenk vt• LehiııJtaıı mii 
ti bir ka_vıl ık• leli.kkı etmiş ve nast'betiyle Almanhna alfohı -
Alm n kayuaklaı mdan bir tek· nan bu em<·llt'rın Alman gfü UHii
~ıp wya. taavaihı bekleyerek ü- ne tamamen tetabuk et~ 
~ımde mutalea yürütmekten ve resmı Almanyaıun böyle biı 
~-ek mn şt.1k Aradan. biı itaf- dava ile orhtya çıkacağına ha
Lldaıı :t.ıyade bir müddet geçti-
ğı halde Almanlarm hiç bir iti- la inanamıyoruz. Veril<'n malu-
razda bulunmadıklarını g~ı · matın tekzip t•dilmeoll!81 beliti 
ce, R uterııı v...rdıt;'1, malf.ı1I ~ bir ihmal netif·l's:dir. l< ... akat do);-
doğrulugwm kabnl clu'lll!k ct ru i. e. ilk t.ahmıııımi:r. gibi, harp 
~lecegınt• JnikmPttık ~ •\ · dal 1 pC'k t:ok ı;UrmPk İC'.tbed!'-

.. ..,. CC'ktir. 
H~r ikı ı oktada Alman te4ıi-

. k ll · d · · · t Hüsc•,·in C'a hitl '\' Al.('IN 

7 Devlet dün resmen 
1 

pakta işti rak etti 
Berlin, 25 (a.n.) Antiko -

mintcm paktın yenilcnmt>sine 
dair bu ~abah imza edılen pro
tokolün metni: 

İtalya kı aliyet hliktınwtı, Al
nan J-~cich'ı huklım ·tı ve Japon 
ııp<natorluk h ·ırnmctı ile .M:ı
ar l<ı.ıliyt't hiık"ımetı, Marcu

ko imp·1ratorluk hllklımeti ve 
ıspa .y.ı hiil umetı, komiın t 
ntcı n syon.lli ıin faaliyeti ıl.: 

-uücadele etmek i<;iıı akclelmış 
ıldukbırı beynelmilel itilafların 
ıı İji i neticeleri verdiyiııi teslim 
lerck memleketlerinin müte-

1 abil mcnfartlel'i i ·tikbaldc de 

«~wral d4' Haulle 

AM ER IKA 1 

De gaul le1 u 
tanıdı mı? 

-er--

Roose11elt, ö<liin(' 
vernıe h11n11nunu 

~u~t~ı·t>k ıı=i. nı na kar~ı sı kı hür Fra11sız:lara da 
bır ı on· ı ı ~ :ı.pmaJ.p·ım ıca b et-
ti reli •iııcl ıı t min buluııduklaı·ıj 
ıcin lm itilaflnıın mcı 'iyet nıüd
detiıu u tmağa }; a ı·aı· \'ernuşleı 
dir . 

Palita ~ir.-n tle' k>t~r 

Beı lin, 25 (a.a. ) Anlık mln -
teı n paktın beş sene uzatılması
na daiı merasim bugün Beı lin
d .. yamlmıstır. 

J3u meı asiııı ~snasında Bul
f?:U istan, Danimarka. lt'mhindi
vn, Hıı\•atist.an, Rum nya \e 
Slovakya nriımessillerı m<:n1le -
ketlerinin pnkta girdiklerine 
dair olan pıotokolü ımza etmi~
leı·dir. 

N ankin hükumetinin Haı·ici
ye na7.ırı Nankin Çın hükümeti 

(Sonu s.ıyfa 3 ıut n 7 de) 

teşmil elti 
Va~ingtoı., 25 (a.a.) - Rch; 

Ruz,•elt, kiralama ve ödüne vtı·
llH' kanununun hlir Fı ansızlara 
da teşııuıınc miisa.a le ctmistiı. 

Bah. i gt QCn kanunun t.atbiki
ııc.memur M. Stctliniusa :yazdı
ğı bir mt>ktupta l\l. Ruzvelt sun
lan bildirmektedir: 

Hür Fransız kuv\etlcrinı...• 
idare ,.~ is~l olunmakta bulu -
u:ın h r toprak par<:asının mb -
dafaaAJ, ;Amerikanın eınnİ)et 
Ye müda~ı bakımından el:r.em 
olduğuna kaniim. 

Bu beyanat De Gaulle faaliye. 
tinin Amerikn Biı lcşik de\llefü ı i 
hükumeti tarafından filen ta -
ı.ınmasına bir i aret olar k te -
likki cd1lmcktt~d·:-. 

HARP VAZİYETi 

Libya cephesinde makine ve 
•ttfirün oynayacaoı r~ 

~~~~--~~~---~~--~-------

General Rommel'ln ana kuvvetlerin
den uzakta k at ' i bir mahsıır harbi11e 
girişmiş o/nıası11a inanmak güçtür. 

Yazan: 

Milli korunma kanununda 

yapı.lacak yeni tadilat 

ü k Qmete geniş i= R U SL A R 

Salahiyet . veriliyor 
1 

A0~~i~ 
f'luhtekirlere verilecek 
cezalar ağırlaştırılıyor 

ZAY I ATI 
6 MiLYON 

Ankara 25 (Telefonla) - Mil 
li korunma kanununda yapıla
cak tadıl:ıtı müzakere etmckt•! 
olan g up cnciimcni bugiin lop
Jmımı tır. ı-;,' l('c Vekilleı· he
) etı ( 0 <irtiRi. ıeı l'k Meclise sev
k dılını.., ol. n • filli korunma ka
nununda yaJ)ll:t<'ak tadilat için 
ha ·m lanan 'e ~n\}l enciimeninde 
görı. ülnwktc olan bu layihanm. 
ana ha• ıaı ııu bil dit iyorum: 

LiBYADA. 
lt'1GILIZLER 
AGEYLA'YI 

i şga l etti 
--o---

GiJğüa~ğüse kanlı 
nwhahbeler 

oluyor 
---o---

ITALYANLAR 
Ganıbul'1111 işgalini 

ga/anlıgorlar 
Ka.hu\!, 25 (a.a.) - Ort $Urk

t.aki Bı •lanya kuvvetlen umumi 
karargahının tebhgı: 

Sıı.lı Eı z.eg çevı esinde Brıtan-1 
ya ve Alman zırhlı kuv\'etlcı i 
arasınd,L şıddetli muhat ebeler 
devam etmektedir. 

Lay'hadnki maddel{'re göı ~. 
btituıı dun c v c miıesscseler Mı I
lı korunma kanununun kar cıı ve 
tt:bliğleı·ıni derh.ıl tatbık w m a 
etnı kJe nıitkC'lleftirleı. Bıı k.t 
nunuu IAtbıka{ında ku urı l':>ô
rulcn maaşlı \'eya U<"l t-tli ıne -
sup ve mimtehap memul' 'e n
irenin memuriy tmc Ba n kıl 
derhal nıhayc:t verebilecek ve~ a 
başka tih hi te<'ziye cdecektiı. 

Hiikumel bıliimum un lıtbı ı 
kaları ve değirmenlerine \ e 
tebliğ etti,::.i tedbirleri tatl>ik et
meye ve istenilen derece 'e ev
safta istıhsalde bulwımamnkta 
taannüt giiı::tcı en ~anayı ,.e ma.ı
din ınües.'*'s"lerine el koynrak 
kendisi ifill·tecektir. Hükfm1e ıfi 
saatlerinin a~gaıi hadler ini b:
Jıimum miicsscse \"e ticaı ct
l,arıe1cre :ımil olarak ve yap1la11 
tıcaı ete göre ayrı ayrı tJı bıte 
salahiyettar olacaktır. Is y r -
kri. a!t"ari iş saatleri 2'8.rfıı lR 
illik' bulunmak mecburiyetinde 
ka.Ja~akl, r H~ hfikiımet i hında 
Uizum gördii® maddelerin i -
tihlakini RPt ış ve ima11'.tını me-

(Sonu sayfa 3 ıütun 1 da) 1 

-o--
Rostof 'd a 

Ye ni biı· mukabil 
t a a rruz batladı 
i\h :!l.:fır.1 ~ a.) - İz\"C8· 

tin gazete ın n muhabiri So\ 
yet kıt:ılaı ınııı Rostofun ~ima
Jındcki ccph<'n n !>azı ke ınıle
ı ındl• 9tı ktıcımet den f:,:z,I ileı -
ledıltl{'l ni h•l f ı ıncktcdir. 

(Sonu sı<)I ;ı 3 sütun 5 :le) 

EDİRNE KURTUL U Ş U N U N 
19UNcu· Yit DON OM O 

• 
Dün coşkun sevinç tezahü

ratile k u t lan d ı 
Yeni y~nı sınırların Qııaldiği 

\'Rlanlann b r rüya .,.ib \arı k 
tun yokluga kalbedildiğı m lyt>n 
larla insanın geçmişteki misal
lcı ı "ôlgC'<le bırakan bir <·idal i~e 
'ataulaıı \e da\ alan uğrunu 
C"anlaı mı feda ettıkle. ı b 
d:ı. biz kuı tuluşumuzn k~ı. ul . 

nı uvve ı gornıe ıhrımız: ı ı- · 
rafa mecbı.ruz. F.ğer bıı iddia ı ~ = _ _ _ _ _ _ _ 1 
Almany. da bıı şahsın veya bıı ww.:u.x.aaııu• bJV~t 

===I Emek'i Generaı Kemal Koçer Jı===::=::: 

Brıh ny ~ taıııdanndan müza
heret goreıı Yenı 7..elinda kuv
\•etleri Trig - Caı>uzzo yolunu 
takip eden hat- boyunca Tobru- , 
ka dogru 41erlemeğe devam et
miHlerdır. Bu m \ dan muhare
bet;", de\ anu müddetınce buvük 
bir şıdd~le ceı eyaıı etmistir. 
Her ikı hu-aflJl da başlıctt m 1 k
sadı kabıl oldugu kadar ~.ıı hlı 
kuv' et .ınıha etmek olm 'e Ya
pıl:uı ~uldetli muhal ebede her 
iki hıra:t da sır.ı ıle yer • mış 
ve } r ''ermistir. Her iki t.aı a
fın oa tank kayıbı ağn dır. 

Tobrukd.ı bır cıkıs hareketı 
yapan Bı ıtanya kin'\·eti kaza
nılan :me,·zılcrhıi kuvvdlt'ndir -
mi~ ' 'e yarıı-;ı Alnwrı ohmık ü
:r~rc 2000 den fa?.la esir almış
tır. 

Edirne (Hususi) - FAiirne 
19 uncu yıl kurtulu unu buguıı 
(dün) en eo. kun te?..ahürıüla 
kutlamıştır. Bu rniinasebctle 
~c:hir b.tstnn başa milli renklt'
ı imizlc stlslenm ştir. Gilzel bir 
ır. cit ı C'sıni yapılmıştır. Meı a -
simde Umumi Müfettis vck!!i 
Sabı i Öncy, Vali l<"'erit · NomPr, 1 
a~kcd erkılıı. mebuslarımız ve 
kalabalık bir halk kütleısı h ım 1 
bulunmuştur. Törene lstıkF l 
mıır ,ile 'c anlı bayı ağımı1Jn 
şeref direğine <'<·kilme ile baş -
lanmıs ve aziz Rchitlerimizin 
mübarek hntır laıı ic;ın bir da -
kikahk sayg-ı su..-·::ııJ m ı n on
ra yaşatılan güniin önemini be
lirtt'nsöyle'1er 'erılmı · r. Bu : -
rndn hatıplerden B. Şaban dl -
miştir ki: 

zünıronm husuısi müüı.lt'.asından ~ B kili 
ibarf't olsa ıdi. ameli Hi}asct !i. - apon aşve 
.h.a.sında tetk_ık ."{'taht~ ~i~me- TojtJ diyor ki: 
sıne ma.pnl gorulmc>yebılırdı. 

Jı ... aJta.t ortada bır Avı ııpa ni
zanıı meselesi ve ko<·a bir harp 
olduğu bır Hırnda resmi Ahnnn· 
ya un noktm nazuı ıııı teşkil l'· 

decek hu mtit.alt•a biitün dün- , 
yanın dıkkatını <·ell:ıct.nw~P la-
yık '.\ıhı 

l< ... e emenk kavmının ın"ıı un 
oldu·~l ırk, d.tmarlanndn ta.~ı
dı ı uın anc k ılım ad l' .ıurıuı 
alakad. ı ed{'bıln. it k meselesıni 
itim · ından çıkarıp polıtika 
ve b.l sa rnillellcranısı polı-
tık ma nakletmek biıyı.ik 
teşevvu leı e, ıhtılatl,ıra \"e ıhti
lıtflara sebcbıyet venr. Siyası
y,ıtt, nn<'ak ''ınillıyet" n1C'vzuu 
bahsolmak 1:"12.ımdır. insan lar
da bir ahsıyet ve bır şuuı ka
bul etmPk ve bunlara hiirmC't 
go termek zaı·uı idir. insanlar 
kendılerinin 1ılaıı ırkcl mensup 
olduklaı ını hi etmezler, f :ıkat 
filan milletten oldul laıını bilir-

-l>--

Siya ir har
be sürük lenmesi 

mu h akkak 
görülüyor 

Tokyo, 25 (a.a.) - Milli 
hizmet cemı,>cti erkanının 
toplantısında ba vekıl Hide
ki Tojo demi tir ki: 

Japonya, tarihın en vahim 
bir anındr bulunuyor. 

Mumaileyh mılletin müda-
ler ve o millete karşı ruhlaı ında faası ıçin te .. kılat yapılmusı 
bbyilk bır bağlılık duyarlar. F'e- lazım geldiğim ıla\ e etmistir. 
lcmenkhJcrın Alman Reich'ma 
kaııştırılmaları ıçin bir galip Siyam hnrbc sit'rlLl•lcnecckti; 
ordunwı 14'elcmeıık topraklarını Bang _ kok, 25 (a.a.) -
işgal etmesini ve "p orduya Bang _ kok radyosu, ahvalin 
mensU'>.6.-vlet ad ın mağ- Taylan'dnn bıtaraflıktnn ay-
guş ırk ~ r .naden a- rılmağa ve kendini müdafaa-
radn b:.r uğu da- ya mecbur edebileceğini bu-
va ın:: kfit " b?kı- gün söylemiştir. 
mmdan 'bıtt. etmez. Spiker, bu takdirde dost 
Bu adece btdde '1iJdiğimiz milletler tnı nfından yapıln-
iE>-til • >t ~·e J~~a.k fı'liılitelı i~- cak yardımı Tn.yland'ın iyi 
ı t k lır kı • dunya k~ar. es~: karşılıyacağmı ve vıı,ziyctte 

. tır ~ on yı:_-ıı ve meşı u olmakla beraber Tnylan.l'ın 
b r n h t v nuegc kalkmnk harbA sürük! nn si muh k-

M ıı.kine, ateşe şiddet ' '«-' 

kudret verir. Motör, a
teş mak inesini sUr'ale cephe de
rinliklerine kaydırır ve Ustün 
bir sik let merkezi teısisini temın 

ı eder. Bir muharebe vaziyetini 
ka:r.andırmaktn ateş tefevvukıı 
en büylik bir tesiri haizdir. Mil
yonhık O!'duların makine ve mo
töı savleti karşısmda felce uğ
radığım yakın tarih ishal etmiı:; 
tir. Bu harbin talihini de bu 
kuvvetin tayin edccegine nıtık 
inanmak ırabe<liyor. 

İnsan veya haywtn gücü tün 
yaı~attığı ate~ kudretini, moto 
erttu dık~a arttırdı. Çapın, sıla l 

ALMANLAR 
BİLDİRiYOR 

Doğu cephesinde 
taarruz devam ediyor 

----•ıı«-----

Bir Alman hava 
Generali öldü 

Berlin, 25 (a.a.) - Alman or
duları başkumandanlığı111n teb
liği: 
Doğu cephesinin orta kesimin

de taarruz feyizli olmakta de
vam ediyor. 

Bir ha' a gent>rali ö1t1U 

Londr , 25 (a.a.) - Alman 
radv ı Alm n ha' g n alle

dir_ Bu m lum hnrc~etın ısmını. I bir sulh ümidi hfila mevcut 

v cd n nı tatmin ede-ı kak. gı.bi \ linü ita:.1~ l 
etmıştir. lj 

1 kum tinın oıta- :.wıııııı.....-- • .-...~ 

Wilberd iu. bindim tayya 
~a~ dü.~c. i n tic in le 

o.Jı ~unü bilclirnliştir. 

mukav~metinin, ilk hıı.ın w a 
tetj .siu 'atınuı biiyi.ımesinde. l.'11 

mühim amil, motordiir. Motöı, 
muhaı ibi koruyon, az cfü' cok is 
başartan bir kuv' t bahşeder. 
Glinliık muhaı ebe yilrüyüşUı1u 
artık pcrger. motör sUr'atilt· ill
çüyor \'e ancak motöı lü ' e ?.ırh
lı kütlel ·re ateli bnıajlaıilc kaı-

Hu<lut <:evnsinclc 1000 den 1 
f.ı;r.Ja t>siı alınmıştır·. Daha hır I 

(Sonu sayfa 3 ıütun 5 d") Inl 

sı durulabiliyor. Çap, hız, merım YENJ SA BA H k sistemi,ateşsürnti;tnnkmzır. , , ,, ın an eti 
hına, manevm knbiliyetinc göre -============================ tcsbıt edıhnck zarurıdir.. - -------

Felak. Ueı acı derslC'r vermis y 
ti. Klfü;ik usuller ıfüıs etmı tı 
Muhaı ıp, zırhı. nın. h , e yıluı-

<Sonu sayfa 2 ı;utun 7 de) 

TÜ RK 

ta 
t emine 

cuzu r 
• 
ı e 

vapurları 

Bulgar ve Rumen 
li ma nlarına 

gitmiyecek 

Doçent Orha ·km en 
Hükumetimiz, Karadeniz

de vukua gelen Kaynakdeı e 
motörü ve Y c•nıcc vapuı u 
faciaları dolayısile yeni ka
rarlar vermiştiı·. 

İstanbul Liman Riyasetine 
verilen emir üzeı ine Tlirk 
bayrağını taşıyan 'apurınr 
bundan böyle Bulgar ve fü,
men limanlarına gidcmhe -
ceklerdir. ~ 

Bu emir üz rinc, Varna, 
Burgaz ve- Ko e cc limanla
nna mal g türm k için yük
lenen oh ur m önin yu ı:
ri boşaltılmı tır 

1 - /siihuıli mümkün ol(u u katlar arllırmak 1 
2 - Tedcuülde bulunan ırnı a mtl•.larını fazlalaştırmak 
3. lstıh•alJen istihfoke gıd ·n yolıı kısaltmak --d ha•pb.f'lıbt;ına fı)at':.tı 

u ~ ıı ,nak icııı kafidir. Bu :i ul 
le rcic:n ·v\·ela haı bı tctkık l'<l -
lım. 

t .... ~. 

iyor-k:: 

(Sonu ı." 4 '1 3 • 



H ( Hİ H 
... 

J j Harp vaziyeti 
(llaştamfı 1 inei sayf ı::dal 

mn sür'atl iktisap cl.meli idi. 
T~. asri. muharebe ihtiyl' 
cına vefa edeıı silih ''e vnsıtt 
talep ®Jyordu. ~üyük Brit~ 
ve Amerıka darüssınaaları di
rektiflere göre tank ve tan art 
yapmak üzere geniş programı.at 
ve pUinlar hn?.ırlanıaya ba)a• 
mışlardı ve nihayet, wmnnıı ~ 
gidişe n.dım uydurmuşlardı. Şiı» 
di, bütün dehşetile cereyan eden 
kanlı çarpışmalarda san'ntiJJ 
kudretini de ölçmek imkfınlat1 
buluncakbr. 

l\To. 10 
Peygamber. Beni İsra.ili Mısırdan 
çıkarıp götürecek. Bu sözlcrimj 
<>cöullıı.rınıza, torunln;rınıza, söyle
ym; onlar d kendı <>ğu lla.nnu 
torunlıı.rına. s(;.y!esinlcr; ta lti 
vasiyetim Mu:::a Peygamberin 

• 
in 
He 

•• 

eykelm d.kile
ceği saha tesbit 

olunuyor 

kulağına değsin. 

1 Hazreti Yusuf, bir .k "~"1.ldwn 
su daha içerek ülgün tı 'k~arını 
Y budanın yü line çevirdi: 

ı.rnu Şef 1nönUn\ln Taksim 
de yeniden tanzim olunacak İn
önü gezgisine bir heykelinin di
kllmesine karar verildiğini ~ 
mıştık. İnönü gczgisi üzerinde 
dikilecek olan heykelin yeri kat.1 
olırak yıırın tayin olımnca.ktır. 
Bu hu usta şehircilik mUtehas
GlSl Pı O!>tun fikri clınacaktır. 

- Kardeşim Yahuda! Sen 
beni ~ukluğumdan b ri çok se-
ver n, h:n 'll· 

• 
lf OC] 

' }au ,v ... ~..i arı ıı •ıer : w .. uu. 
- .-.a..ı sı ı a.;ab y . 
Ü t haf t be: .. U01, sanki U lZ

reti ): usuf un liudaklanna } ap1ş
u1lljtı. H.r tüı lu uyn amıyordu. 

- Burulan so:ıra onha ıyı -0la-

ta.n soıırn defin if rnle bil -
hruisa .!..CU w ·._, u1 o . , ı..-:.. .u.1ii 

g;ü;-..elce m.uny ı .. t, • 3Dle.t -.n 
yapılmı<j ... .,,,am bır t hı ic ne 
iç ne koydur ve ı ·ıı ı ır ,;ın 
clıı.r d•;ag ındm t r tc 0ı.l 
ları, Mu .:ın.ın ir ~ e ı 1 ·e
s1 altındn Mı •u dan ı ıp ı T· 
ken be um tabutum ı ulıp i.J-ı 
türsi.mler; babanım ri-
min yan na göm. tinleı. • 

ne 
ka ~oas1nın 

·c si 
---o-

cnğım Bunyamin ! 
- AnJıynmndım, n;;nbey! 

- Bunda anla.mıyacak ne 
'ar? Az evvel b:ıbamızla konu 
nıyordum. B hı mutlaka yanı
na almak istiyor. 

-- [.'n._lw.t, ~ f b y ! ... 
- Bab ... ;:nzıo bulunduğu ye:·-

de ebedi hurur v~r. lilll<:di hu.zu
m knvu~acağım, BünJamin! 
HaLrdı 'l u ıfun dıli adama

kıllı c"O ... u ıuş .. ..ı. Ui.kın auda t· 
ıarlı.ı...lnl 1.Ul tcb um Uhll.I 

ka:} ı.K.ıuııuyoı Ju. Luuyamm: ak 
.,. .. , aK ı;.u ruu b ını a u arı 

aı urı11a a.l. ıı : ı , ı bır kadın gı-
bı aola.maoa o ~ tı. 

h ...... ı.ı.:ı.ı ı ı.w ı, ı.; aı.ma to1Jl..ı.-
nanıa ııı h 11 b rdcn bıw.p 

e daha aç r.. ıt ıuşmah. Il!-
unu du~du: 

- Ly t aıl ! diye söze 
başlaa ı • ı mı "ort yoı-su-
nı:.z. B nm 41 ald tm ynlun ! 
Olmck ·re o dubumu ben J · 
bi1ıyorum, sız de bıt yorsuııu ·: 
Geı. ı,ıı aynunrumz h,ı~·ın oını.:ak ! 
fi,n at mu.Knddcrnt tlenılcn ezeti 
ve ebedi kanunu degiştirmek 
han(11 kanumın kudı etı dnhılin
dedir. 

hazreti Yu uf, gayet tabii ko 
nuşuyor; y nız kc umelerı agır 
o.gır, dıınc da.ne söylüyordu. H•G 
kırıklar lte ilmış, göz yaşiaı ı 
dinmiş, buna mukabil, lmlaldarı 
fa.aliy te ge<'tlllişti. Dlinya kunıl
du kurulalı d yulmıı.dık fevktı.
ladc ŞLyler dinler gıbı Yusufu 
d:nliyorlardı : 

- Arkamda arı, tatlı hatıra
larla dolu yüz onyıllık bir mazi 
bırakarak si l en avrılaca
cağım. Atalanın 1brıılıin1c, İshn
ka ve Ynkuba ka.vuşacağım. Bu 
gün benim kavuşacnklarınıa ya
rın siz de kavuc::acaksınız. Ma
demki ileride yfne birleşeceğiz; 
kısa. sürecek bir ayrılıktan do
layı mü~ecssir o1ma ra, nğia.ma
ya ne lüzum \'ar? 1':Jverir kiJia
ra günler görerek ı slimiz ağ
lamasın: yıllarca, a rlıırca .son
ra doğacak Beni İsrail ağlam. -
sın! 

Hzreti Yusuf, kuruyan dudak 
lannı göstererek u ı ,tedi. Oğ!u 
Efraylın'in uzattır.ı gtimü.ş maf;· 
rabadan bir kaç yud!.lm 6U içtik
ten sonra de\'nm M.tl: 

- Daima em olmalı ınıı. kı 
Allah sizi, yanı i 1 ·raili y,ı 1-
nız bırakmayacak: hır giln mut
laka ara acak ve ana. vntruıa 
kavuşturacak, sebep! ri halkcde 
oek. Allaiı bana her şeyi ma
lflm etti: İleride Beni 1sı·aik1 .. n 
bir Peygnmber gel cek. Adı t:m 
ran oğlu Musa olacak. Bu bilyük 

Hn.zreu Yu , · ı ·n 
mı tL 'imdl ı; rıdc b kat· k
ldn ile vedı.u alı, he il. f.

m~lt iı>ti~ordu. 1'"'ukut l una. mu
ya:ffnk oıanuıdı. Heı t fı • ı
ne bir stcş ~ ... tı: vücu iı ale' er 
içmde kalm!ş gıbi yanın ~ b ş
ladı. Kl r.munalar. mi eler, 
.sayıklam.tlar bırbırmı rnkıp e-• -
ti. Bir ımldcl t iddetle d "anı 
ettikten er.ıra ateş tekmr ke· 
sildi, h ... ,.,tanın gö ı a ldı, 
du d;:ı.klan oynrı.dı, P~ i ku ıl-
dadı, kolları göl"> Jen z, an :rrn 
<lüştıi, benzi •· rı ol u, 'iict.-
dü uzadı . .Iü..ilay t d uat c.ı ı ar -
sındn.n gavEt hafi bi h1rı tı 
çıktı, il Jlef l İtL . 

Bır vak tler ı ü ı,e. 
sini aclı n olr.:i o -
den kurtaran l f, 
artık hayatt::ı. d ıt 
binlerce nı. m o t r-
ım . fa":mt imch " di inı l.ur
tarn.'ll ruştı 

E\ et. Hnzreti \" u ölm tü. 
Onun ge lıgınr'l d , ibti) ... r ı· 
.gmda aa ıe\ia. c gı.tzcl o: n 
yüzünü artık kıım:c gorCir!l) 
ookti. O .zamamn iilf.uıı!aı ı, lfaz. 
reti Yusufun .,ah. ınd bıı gil· 
zellik, fazıl•·t \'e bilgı iılEmrnın 
.çöktüğün alı t o1mt , dı. Her 
kes kan a •lu.rru a. b 1 mıştı 'e 
herkc::ı k n u ~-lama <ta. 1 akh di. 
Çürrnü YublilU doguı n ~n~ b:r 
dnhn do~·1.aın ya ~b. Bu bU -
yük kayba mu! :ıbil, 13 ıi İsı a.il 
yw,;ıyor \ c ebediyen ~ aşıyac .k· 
u. Y.alıuz. .bir mesclc \ardı· Aca· 
lıa Beni 1 rail ile .Mıs~rlıl. ı ın 
müstakbel münw;c:.>e ' i o: 1 
bir şekil 'Ulca.ktı? Bu ikı un -.l 

birbirlerine istikbnldC' dt: clo.,l 
mu kalacaklar; yok n dw .mm 
mı olacaklardı? Di.tşman olduk· 
ları takdirde .aralarmda n }('r, 
rrc gibi milessif hlidiB<.'ler ceı -
yan edecekti ? 

Bu suallerin cevaplarmı Z<t.· 

man verecektir. 

* 1 H azreti 'Yusuft~n sonı a 
Ynkubun dığ r oğ ııaıı 

da b"rer birer ölmtiF.leı; dıinva
farını dcği tirmi rdi. IF · t 
onların .çocl.tklanndau, tonınla
nnda!l; lu.ttiı torularırun t.orun
lanndan te ekkiil eden Beni l 
rail, Mısırdn. büyiik bir ccma. t 
ıhaline gelmif;'ti. Günden gfuıe de 
.büytirneltle, hcı· tarnfa yayıl
makta idi. Ancak. Reyyruı bhl 
Velit öldiikte.n sonra Finwun o· 
larak l{aLus, Hazreti Yusufun 
şeriatini tanıma.mı ve Mı ırlı· 
ları Beni İsrail aleyhi e tahril> 
etmi9ti. Vaktile Hazreti Yu u
fun getirdiği dini kabul ednnkı. 
yine <CSki batıl dinlerine donmüş-

lerdi. (Ark ıı var) 

1 Yurtta Sabah 
'~~~~~~--~--~--~~~--1 

·rd i ;ikar müc d 
• 
ız es 

, 

ş e ,ndirildi 
Yakalana r:ıuhtekirler süra le 

adliyeye veriliyor 
\"al aı·pa ve 5 çuval kepek bu
lunmu~-tur. Suçlulnnn hepsi 
adliyeye \'Crilmistir. 

Bwılardaıı ba ka Çırakknpı
da .Anafartalar cadd~ · de bak
kal Begfuı, lxızı mü Here 
yük ek fiyatla r.az s tma.k is-' 
temi:-, bazıl. na h · q \'('l emi[J 

Ki 
• • • 
rnegı "ı 

GerJ!u gün Şehremininde kan
lıl neticcleı1€ıı bir vak'a olmuş
tw-. 
Yaptığımız tahkikata nazaran 

hiıdise şu şekilde cereyruı etmic... 
tir; ,. 

. Şehremininde Ereğli mahnllEr 
sınde otw"all Seniyenin ç0c.uğu 
mahallede aı kad şlarile birlikte 
oyuarkru ayni mahallede oturan 
Sc~inin çocuğuyla kavga et
m.ştır. Kavb'aya her ikı tarafın 
a~!e ~fr .. dı da karışmış ve ifl lıli 
yuınuştö.r. Fakat etraftsn yeti
şen l\01!'l'JUlann delfıletiyle hıv
ganın dah fa~ bliyüme:llno 1 

nıeydan \i erılmed n bastırılmış
tır. 

Fak..,t bıJ hflclliıeden sonra her 
iki aile birbirlerine ;lüşman ol
muslarclır. Nihnyet diln Scııiy~ 
komşularından birine misafirli
ğe gitmiş, dönerken Seyfiye rast I 
gelıni tir. Aralarında tekrar 
başlayan ıniinahışa neti'ecshıd~ 1 
fena halele icerliven Sevfi bıca-, 
ğını çekerek Seniyeyi İnuhteİif 
yerlerinden u.ğıı ca ynrnlrunıstır. 
Seniye yetişen imdadı sıhhi o
tomobilile hast.a.ha.ne~e kaldırıl-' 
mış, euclu Scvfi de polis tnra • 
fın•ian yakalanarak adliyeye ve
rilmiştir. 

Dün 2 inci sulh eeznda ynpı
J~u 60:211 neticesinde Seyfi tev
kıf ed lerek hapı. ha.neye g .. nd ,,,_ 
rilmi~tir. 

-o--

Sinemalarda gördükleri 
gangsterleri 1aklide 
çahştılar, fakat ... 

Bundun bir mUddet evvel şeh
rımizde gangstervarr bir hırwz
hk vak'ası olomuştu. Bir türlü 
:yı.ıkalanamıyan hırsızlar dün po
lis tarafından yakalanarak adli
yeye.!~!~ ~ılmi ı rdir. Öğ
rendigımıze gore hfldi söyle 
cereyan etmiştir: 

Bundan bir müddet evvel Ya
şar ve nya isimlerinde iki ÇO· 
cuk Alka~ar sinemasına gide -
rek A.merikadn gangsterlerin 
hayatını gö~teren bir film sey • 
ret:mişleıx1 ır. Ii'ilmi pek çok be
ğenen iki knfadar nihayet aans 
terler gibi hareket et:m<>~et> Jm-1 
rar vererek Kalyoncu eadd ın
de 25 numaralı Onnik Sahak
yauın dükkfııuna gimri~ler '\'C 

kasayı soyarak kaçını ~nrdır. 
Nıha.yct yakalamın ıki afacan 

polise vcı dikleri ifade .. ic şunları ı 
söylemişlerdir: 

."-:- G0 çenlerde inem ya git
mı tik, fılınde gan erlerin ha
yatlarını ve yaptıkları harikula-1 
de i.,'ileri gördük. Biz de bunun 
üzerine onlar gibi hareket etmc- 1 
ğe karar vererek Oımiğin dük
J;anına ldlitsiz bulundurduğu iz
gm-ay ıkaJdırm.a.k Murdile girdik 
I9e:risi knra.nlıktı. Bit' mum yak~ 
t~k, . o.nll? hafif ziya.siyle ewe
lıı bırıncı kutı gezdik, sonra ikin
ci kata çıktık. İkinci katta bu
lunan lrnsayı göıiince sevin
llik, faka.t bu sevincimiz uzun 
11ürmec1i. Çünkü Irasa ltap:ı.lıydı. 
Bunwı Uz.erine demir kcsmcğc 
ınahsus testere ile kasayı en
teşelerindcn kestik. Kasn.vı ki
lidi ve to1cmağına vurmak "sure
tiyle açtık. l<'akat içinde par.ı 
olmadığını görünce ~ok fena ol
duk ve <lerhal vak.it geçirmeden 
kaçtık,, demiştir. 1 

İki maceraperc t cocuk mtid-1 
deiumumiliğe teslim cdilm · !er
dir. 

ve tahkikat n r . fı. - ""'""""""~~~"""'"""""""""'""""""""" 
nında. 17 l ·ıo gaz 
tur. · 

Se1t rciler ç n lbra-
hinı oğl ı Zcld, kilo u l "5 ku
ru~ olın kundura çcvhini 300 e 
satıma.:k i.sterlıen ya1mlaıınıış va 
dükkilıııııdn 4 kilo l'lıııdum ç,i. 
visi bulUDlllUitın". 

Çooulc Esir 
yüz hınleroe •irk 
~nr<luna ç.ılı .. ~3or. 

Yu ; 6ell de b3 yn.rdnna 
Iratrll 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkez1 

Kalori/ erli apartmanlar meselesi 

isin Şehir Mec 
gOrOltOlü bir 

içtimaa vesile oldu .. ~~~~~~~~~ 
Bu hususta dün de bir karar verilemedi 

İstanbul Şehir Meclisi" dü"n .,.._ ---J dafa.a eden B. Ekrem Tur: 
at 15.15 de birinci reis vekili B "-Kaloriferli apnrbmanlar-
Faruki Derelinin rı"yaseti altın~ da oturan hulk ızbrap içindedir. 
da toplıı.nmıştır. DaiDli Encümenin teklifi muva-

Ruz.namede mevcut bazı mad- fı1.1:ır ve kabul zaruridir. Bu bil
delcr alakalı encümenlere hava- fiil Ankarada belediye riyaset 
le edildikten ve cncümenlerdcn makamının cmrile yap1lm:ıkta . 
gelen bazı mazbatalar da kabul dır. Ankara başka bir memleket 
olunduktan sonrn, merkezi tes- burası başka bir rneml ket mi

\rOKUYUOU ' 
DIYORKl:I 

Belediye müstahdem- , 
f 3rin in bir ricası J 

Muhterem gazctenlzin 19/11/941 
tarihli nUs.hasının 2 inci ıınh!fesin
dc (İst1:1nbul Belediyesi ameleleri· 
ne ö~le yemeği veriyor) başl~ al
tındaki yazınızı okudum. 

Ne kndıır memnun olduğumu 
tnrif edemem, kıymetli Vali ve 
BclcdJye Reiırimiz sayın Dr. !.titri 
Kırdu'm bu yerinde karan be
nim gibi kiınbilir daha binlerce 
vatnndo ~indirmiştir. 

Bnym nliınizin bizim de milş
k015tımw giderccefinden cmln o
larak gazetenizin cOkuyucu diyor 
ki satunı.;rıda bu yazımın Jnti~ı
n b 'i'-

hin usulile ııntılan binalıı.rın tes- dir!,. 
hin §artları hakkında muhtelit Dcmi~tir. l 
enc~en ma7.batası okunmuştur. Nihayet ~"Un mii7J>JrPrelerden 
l!.'ncum_':l bu mazbatada kalori- sonra. mazbata bir defa dahu 1 
ferli apartımanlann teshin şart muhtelit ve kavanin encümen c
larını tanzim ctmelt zaruretine rinde müzakere olwımak Ü7.cıc 
işaret etmekte ve bu hususuı ri- tchır edilmiş ve meclis p<;rscm· 
yasct makamı tarafından yapı- be, cuma vo cumart:.eı:i günleri 
lan teklifi bazı tadilatla kabul f.oJ.)lanmak ü.7.eı·e dagılınıstır. 
ctmel:te idi . .Encümenin Şehir" V'\,o'""'"' ""'- ... ~....,.,,..."'V'VV.., .,...,...,..., ~ 1 

Me<::lisinc ika.bul edilmek ü1.Cre 'I .. r~- O 

nınızn ı.o~·aı. k, du u-ıün gJn..ıc 

2,5 lir aı .. n bir amdc He ::ıyd:ı :ı3 
liı"U ııl.ın bır mlı!t,..,hdeınin ar· da 
ne l.ııdar f. rk v:ı.r. Blzl .. rin dr b -
şunı7.d:ı çoluk çoc•ık vıır, "'Yh:tJ
mız nz, ahvali h "trn dol:ıyl.!'ile 

teklif ettiği madde aynen şudur: .!li. ut a 
"T~in şartılc, kiralanan l rumUDUD 

merkezi teshin tesisatlı apartı- .. • 
mun, han, otel ve pansiyonların ınusameı·esı 
eahipleri veya bu binaları idare Dar~fıkayı idare eden 
edenler kh atadıkları yerlerin da Tfirk okutma kurumunun bü
hilınde en az + 20 saııt.igrı.ıd ha- yük bir müsamere verec~ğini ge 
raret derecesinden aşağı düş • çenlerde yazmıştık. Ömimüzdc
memek Uz re ısıtmağa ve ocak- ki ayın sekizinci pazartesi gü- j 
hırını bu derecede harareti tcviz nii Çemberlitaş sinenJası s:ılo • 
ve tenıin edecek surette işlet • nunda 'erilecek olan mi.isamcre
meğc m~cburdurlar.,, y~ kıymetli san atk ;r Safiye • 

her c>y pnh.uı, ıız m ıı:şlıfar :ı- i 
lct ı ın ı....:-lırler, fakat tı.> le ü 'Ut ~ 1 
côiyor n l,i, sayın valımız yukarı- ~ 
d;:ı ıırz ... ti:\irn m,•o;t:ıhderr lClin de 
.ıylı'tl •· ı:ı bir mi'~t.ı: r zam veya
huf bunıa .. n du a"Tle>lel<"r l'lbı Y"
mek ve •;ıhut hiç ol"1'l' a r;un le 
iki ilo ekrr ek \"erınt' L muvafık 
b11l en r 

lr-. Beledıyesı 
M iJsta hdem 1 erı 

Muhtelit encümeııln bu ma.z- nın fJhrıyen iştir~ k edec ğmi 
batası Ş.Jıir Meclisinde bir çok memnunivctle haber nldık. 
milnalrnşalar:ı SC;bep olmuştur. Yarım-. sırdan fazln bir za - .. _"°"".,......!ClD::.oe"'11Q:: 
llk ·ak su~ atan Sehır Mcclısi maııdanbt ri yurdumuza. çok na
n!"llsmd!ln !3· H~mcli Rnsim Bil- 1 fi uzuvlar ye istıren bu ırf :ı. 
1iin bu şekılde bır maddenin ka- • müe.., ">:esine ilk def olarak 
b~lüne. itirez ctmış ve şunlan ı· \'crcceğı bu mii~amerctlc mu-
soy:!cmıştır: • vafiakı etler tcnıennı cd 1'14': 1 

•• H • birer "k tgah olaıı-:n-~~~~-'ann teı ·ahme Vali ve Belediye Reisinin 
~d.n.uıw.uı S ın ıme- t 'k"k . 

selesinın belediye zabıtası tali- eı. 1 e ·ı 
matnam~sinde yer alacaklara Va~ ve Belediye .~cisi Dok-1 
şahsan kani bulunmuyorum. Be- tor L~tfı Kırdar dun yaııınd.ı 
fediyc zabıtnsı talimatnamesine Belediye Fen Heyeti Müdü, ü 
girecek hukümlcr 'belediyeler B. Nuri ,.e diğer alakadarlar hu 
kanunu tarafından tamamen tcs lundugu kılde şehiı de luı.li in
bit edilmiştir. Bilhassa cncü- şada bu~unan. bir ~ k yol 'e 
menin tatbikatı cıhetinden düş caddele~ teftı~ etnı!ştir. Vali 
tüğü ter\?dc'iit bir şaheserdir. ve BeJedıye Rei.,ı bılh ssa Gazi 1 

Enctimlffi ovle bir şey düoün- b u l " a r ı isti:rrılfı..i iyle meş
müş ve öyle bir madde bwrla- gu~ olrr.u .. ve bu~! üttrinde iş
mıştır ki bu mndde kir.acılarla ~e;m bır ~ CV\ el sur atle ıkmcı.li 
l!.parbman sahiplerini daima ıçın tcd.bırler alm~tır. 
boğaz boğuza getirebilir. t 

Binnt;no.lcyh i~iıı prensip nok- ,. D Hl l j --=-... 
tasından reddini istiyorum. Bu 1 ı, " " ._ 
teklifim kabul edılmediği tak - - '· u ç u k ha b er 1 n i 
dirde hiç olmazna. apartımnnla· "' 1 
rın tcshini için mebde ve mfın- * t '>:.darda Cınor c:ıdd ın~ıe :;5 I 
teha tayini lazı01dır. nu'lıar, d ı.turan 5 ya9l ırı ıdu fı.h- ı 

Müteakiben söz ıılnn Knvanin m<'t oı;Iu Ekrem dün nlıah caddc
ıcümMi Reisi B. Hn:Iil Hilmi d~ geçen su ru-alıan'lO ılmı , " 

Uyguner ve Abdülkadir Kara.-1 bu c ıı .. da dıi~ııp bacneınd. n y.ıra-
mürsel de bu noktai nazarı mü-j lmımı~. 

---o--

Ü yalı-~yı e.le 
veı;:d.. / 

Bundan bir müJdct evvel Di
kili .r.ı lıj e vczm ..... ındcı 8%0 lıru 1 
<;alarak ort< dan kaybolun Diki
li. S:lll .Acm"ni Rrn<.ııı ~ ~in 
ıııha\ et C'\ dk~ ge(': .,nu.l 19 d 
B kırk:,,y j nu•rmnl ruııtı J~ı-
duğu put>u nct.n sinde y, kalhll· 
mıstıı·. 

Kenamn ihti1'1 cttı<Ti p~r.ıl •r
Jru· beır..ber omdan hıybnlduf1"11 
mı öre Dikili ımbıtnı::ı kcvfiyeti 
İst nbul zabıt:ısnıa. bildımuş v., 
tilkihata gu~ilıniştir. 

B<' kırköy jandarma kmnu
~!.1.1ı~1 KencUıın şchı im ize gel -1 
d.ıgını 'e Mal.mut bey nahiye -
smde bulundu~unu te<;bit.c mu
vnffak o1mu tur. VPzned rı 
f'"İ7.lic takıp eden j m(':ıınvın1 r 
evv lki akA:ı.m R~kırköyiınde 
İn ·r 1i mevkiinde b r pusu int
rar k mu1ı~Uı:; l•eznodnrı yaka-ı 
lnını tardır. 

1 

l<cn n e\""ela hiivlyct":ıi 

dafaa etmişlerdir. Bunlara mu - * Galat ıda Nccıtibcy c dd ~ ı .. 
kabil daim1 encilmen azasından Pa~,r- çıkmazmda tbrnhlm alt k h ı 
B. Cema.eddin Fazıl Ertp.n, ınn.z \"entn ln.a kurumlan tutıJ,m.u t ·. 
batanın k&bul nokta.sınan ısrnr Yangın buyfuneden y<-tı en ıtt 
etmiş ve ayni nokta.i ıınzarı mU- tar:. ında sondiu ülmü lur, ı snklny r k ptıralann k td" ·m· -ı ait oldı ğunu öy1c:r:ıişsn de ~on 

rndan her E;eyi iti~af ctmi~tir. 

Kan yüzünde 
Malıkemege çok dii. müş a.mn: , 

Karı yüzünden gitmell 
nan;usuıuı dokuııuyorınur ! 

O tıcı .:ıcı dert yanıyordu. Kulak Jar. blııclı er taililıtr t dı .. ın g • 
misafıri o.1dum: kri de mı unuttun? O ı-.am n bcıı u 

- 6 nki bu kDn blzilll zcnıwU- ııdıın <Re ç c~umıı idı d~ıl ını." 
miti bilmjvormttş da göz.ti kapalı Ammn ne yapalım bu clcr t;ıl '1 

e\1eııml,5 gıbl etrnf.ı numnra yapı- yar olma:lı. Aklın Wzi bc1 i.nl! 
7or. Biz yeımiyiz. Gcçen gün v.ı· uıabpu luga u.ı;rntt.ı. Kabah:ıt bc-
znrdn a~zla karşı brı;lya ı:eı- rJm mi:' 

mcz miyim7 Hemen y;ıpıştım. Bana Yanında l:ıulun::ın poo b yıklı bil 
bak dedım. Bu ynptı~ afileri yu- \'e tavrından anzstırh oldı.:'u 
tam ::ıyı ı ckn detiUm. Efer bir l~a nr~oo §l tnboıhasmdan ;rnp-
elk!ımı \•arsa onu açık &öyle. Me- tığı lgaryı ·., ad sı ç 1 
ret beni oriınc:c pu lııyı §.'l ırdı. burad, do tuna h"1': veıir uır 
Dikiz ctt ~imi snrnuıı olmalı ki b:ı- kilde: 

~nnn 'Bakırköy j nd rmn 
kara.koluna götürülüp ilı...•ri a
ı:ı.ndı ~ ı ımı. n. çaldlğı ekiz i:iıı 
lırnd n 9 bef·ıbir verdt• rıltın İl" 
v d u;. hra bulunl'!!u t r . 
P~ı lnrı nı:'relrrd • 'uni~? 

. Krnı un irııfına r.,ore, sek"z 
bın lıra parnnııı mı.ite aJ,i kıs-ı 
mmı Bc>vo~lu harlaı ında vemıcı
Ur. B.ıında b k Kad1rg •la 
biı ev tutmuş, mobilyc, bi iJ-let 
s tın a.hm~tır. Ren~ dün S't· 

b h a Hıye e t li:n lumm.; tıır. 
Kendisi mm·lru!en O Jtil"yc gon
d ıih:cektir. 

a t ahı ar 

Gelen habeı lcr. AmerikaD 
tanklarının ve uçaklarının soıı 
ve fili denemelerde kat'i k b· ıı 
mazlır..r olduklarını bildiriyor
Iaı·. 

Libyadaki ltalyan orduları. 
geniş boşlukları k:matmak Uze
re ,.,. 1e'l ta c kuvvctlerd n ı-:ıil-
ı , : p o . 1 1 ... 'l'l, (' ı 

!arının ve •a.;ıtalarının da .., il 
ı·cmın !! o1dtı - n:ı inar lab"lf 
.Alman o• dusu i~0, malv-nıe. ·rıır. 
)cnmr;.·ni v·•lnız t knfk k <l ,.•j. 
n • de -il V • y <liktatl "' :rul 
mime bo ,,..,, t,,r .• Ti1 n,..n~r:.· "rı 

son tC'crür- '<>ri., chrr ~i ecın! 1 Lt1 

gö rle bulundurarak, tE' hiz '· 
mic:ıtir. 

Mo•örtU ve z:ırhlı kuvv tl r. 
tahrip v imhadan I"""U'l ı- l 
T!"ak na ... , .... tel•tiitl rinı il!a <><1"° 
bllirler. Gii.,lcrd"n h · T "bv'l 
c-lünde salt r c::J:ır de,am f ; 

:\ or. l'ı:i tn.~fın na b ı a ırı, ... da 
k Vtnıar k yrt -v·~dcrl it" raf c· 
dil,... ' t!:dir Bu İ!"'t°lrn"'lı ,,,,,, 
vaffaJdvetı" !! ~"rrbilec-c;;in k11ı1 
oldu<Ttınu Phndiden lrP~t ·1 ı-l< 
j:'iinffr. A!lC''l1< MalzPY'l'\P si tı- ı, 
m1ıharPbe r""torlıı. nrlerli tefev 
Vt: k. !."l~.,.,~··A i"o:;fiir1rı ve n • 
rC'vra k b"1iv i bakımınchn tt•· 
1 dilin cd 1ı] ri mes'utl nttti· 
cevi ,d edeceklerine şü l e 
Y"' t ır. 

B .r; 
dı Cl d 

vaziyc--

T(lrı.. iye Ecne 

SENEL.IK '1400 ı:::r.ıı 27 Kr, 
~ AYl...IK 760 • 1 .. rıo • 
3 AYLIK 400 • f.00 :» 
1 AYLIK 1 o J) ıco :t 

T A K V I ,·/l 

na bir nl ıy ır .eçm<' c bn~ladı. A
man arelhk nf.'ler neler d may
danozlu k f <>ler. B alay hampi 
geçti. Bız kö dinle ni.,iz. Böyle 
dolmalı rı Kumkapı:lQld kör Agop 

bile yutmaz •.• Ben papelci imişim, 
ben nrakçılıkla nı:mgızlemrmlş.im. 

ömriım kodeste geciyorm~. Artı~ 
!benden bı.kmı:ı, us.:ınmış. namuzlu 

seye. 
Diye bir hayli ders vcr(li. Be· 

riki her h:Udc dnh:ı ins:rllı ol 

Kasım 19 GCN 330 AY 11 

bir in olnra!t ha,:ıtının so::ıunu 
,.tirmclc istiyormuş. Amma, oyle 

pofpcıflu haynt olmıyncakm da 
tütünde, pmTlkada çalışacnkmıs. 
bund n ne c;ıbı 11lJŞ. Bil tün cinle
rim b a to 1.'ındı. Ahret posta
ınnı k ld rm:ık iiien bile deı;ıl. Jı"a
knt kUr şeytan n nyagııu kırdım. 

H ydi diye bn ırdım. Heni r.ünnhn 
sokma, çek n ab nı. 'Monita a !U
zum )'ok. Bu n I"ları bn kasına 

yap. Sana E.:; yun Recon n ne 
old • u rirdim nmma, tmdl 
sıra ı d il, ho buna dn l um 
yo ya' S n kocnnın ne yam de
likanlı oldutıunu bilırsln. Pnp llcr 
cırla gitti!l zam:ı:ı benden i,yid 
yoldu. O vakit yine bunlrmn 
dl!f yeri sormadın! Kodese tuvuk-

ki: 
1 1.360f 
ZLK~DE 

1
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Almanlara gör::' Devlete bağlı iktisadi ı' A k "\ Yazan• A. z;;-RAçomu 

1 nilizler Fransız teşekküller.in kontrolu n ~berleri L =~s'!"!!~: 
H l.. • tinden bahsolunup Bururlren <»-

SBhilJerinB asker T e ş ki 1 ~ı u ~ a n komi s y o n tngı·ı1• ... takımı an- ~p ~~~~::~:fı:~~~t;' Sitıl 
edE'» 
'ntia 
1l:ıı1 

Yazan: Hüseyin Rifat 
C, ıkarmı~lar yakında Sara~og"' ]u·nun u;manlara b~~~~ert::ı;~u::ı 1:ta.s0v) 

l· 

l 

t 

* tıı~ bu i.kı veznin muhtelif şe-
1ıı.~i do herhangi bir sazdaki 

~ bir tanbur veya mando-
~ ki tellerin, (flüt) veya 

Y) deki deliklerin fnzla ve 
~liğine benzetirim ve bü

.. .:._ ~·atı gene san'atkann 
~~mda bulurum. 
~::~bahir mevzuu etmek 
~ CEW:ıen aruz ve bilhas-. 

_ti B.ruzun "ı ubai,. vezni olduğu 
~-Ü :r'Urk halk vezni hakkında
~ikırlerimi ba kn bir güne bı
~~ak asıl lna le ·adıma gele-

~~ ,ister Araı•lardnn almıs 
Un, ister Samih Rıfat mcr -

llluıı iddia ve k ıbul ettiği gibi 
~ ıcat etmi~ olalım, Biz ,onu da 

ı gibi, çinicilik gibi asılların
~~ kat kat gilzell.c tirmi§iz. Bir 
,~t.esnas\y1c ki o da "rübai,. 

'dir. 
ı 1"'arslar bunu adeta kendi mil
' \tcııti yapımslar ve fizcrinde-

C...:>k eser vermek suretiyle -
~ı. işlernis olduklarından, bu
tı riibai 'eznind ki F.ars mah
~ ~ hemen diinyıının hiç bir 
~<uıında yoktur \ e bu Ustün
ta leri edebiyatta git.~ ilik ara
li~ bütün medeıu milletlerinin 
~ ·at gözlerim ur.erlerine ç k-

4-ir. 
•t ~ .1.im ~ bir iki mütehassıs 
'-.~ ıü,, cim'z olduğu gibi, eski 
._ l'ı~n pek v.ı mii tcsıın ol
~~ üzere bir ço.ıı.u bazı rübai-

~ylcn1i.'.jlerdir. 

t Q llalardan bıri CiRi '1~ri a
h~" Abdülh Hwnittir. .1:er
~ bir gün b; nR. "İngil'zler, 
t'lll .. rikalılnı·. Alınanlar, h" lı 

t .n düııy H yy mı knndi l'-
b.!nrın bir r k cer 1 r l"t ıi-ı 

e ecck k .1: ı 1 

'b n bu <i ı 

Etle iynbmızın yüksek ei.ır a
larmdan mernum :M.clınıet A
kif de bu hususta Hlmitten da.

çok ileri gider ve derdi iki: I 

y "' yellerin elinde ve cenup cephe-• • d l başladı şinde Alınan ileri hareketi 

"Kırk senelik bir baytanm, 
atların yn,.')ları. diel-Ori ıile belli J 
olduğu lıalde - zeki mahluk, .ih
tiyarlığını anlatmamak için ola.- ı 
cak b ı :rr.üh m s·mnı 'PC'k gizli 

)ngifi.z!ej ·bunun küçük 
mikyasta bir keşif 
hareketi olduğlmu 

söyl yorlar ... 
!Berlin, 25 ( n.) - Alman 

oı z rı B şl umnnd nlıgınm 
teb i: 

mrnıll) - bir turiil e c :m y ,ı 
nı • nem Jl1l; kı:- • suıed r 
de Jdık ri 1; ''rübai,, vez- ~ 2J 24 Sontc rin ge i ln

gilider F ı ansanııı I.ı.ı sa
ha ine hır kaç ' rla bir çı. 
karn.a yn11ınaga lr> < bb s et- f 
mı~·lc.rdiı. Al .ınn nhH rnli
da.. ıa 1rı tar fı t n val im 

1 k..ıy pı rla piı l urtillmi.: ,}er
dir. 

nini mılay m d m... 1 
Siılevm n hnzıf merhuma 

gdm ~ ım guıı: "8una bır kJt'a
m oktiyn rr., rl~ti \ c olrnd '; 
d bat et m; bu bir ri ba.ı idi. 
~eni cızaı:ı..ı y c i~ın b' ..,rek "Us-

u dun, bu rub· i olırıu .. 
d m . tım ve o d ' kaç d fadır 1 
t trar e:.J yorum; \ ezinl ... rın der
) mı :ı bal nı de un :rtt u.ı : 
Jmdı h ınmdn kcian orı Lu ın 

aheng.d r,, cevabını ı; ermıfti l 
Rıfüa..i vezninin şaıtlerimizdm 

f ngiJ.:-.1 re göre 
Lem lrn .,5 ta.a., - lstih

bar:ıt nc7...ırcti, ı S3gıdaki be
yan tta bulunmuştur: 

ba:alarınıu ho ':u:ma gitn.emi 1 

oln :-ı pek tabi"clir; <1!.İnlcti ta
ammüm etmemi!'} ve işlcıınıemiş
tlr: bu VC7..n n b.zd", nı>:dcn tn.am- ı 
nı ·m cbncdıği d bundan n'>ln
yıdır. Hail uki riıbai vezni ile, 
nev'inin <.'-Oltıuğun okluğu ynr
dımıylc, di~n herlıruıgi bir ve 1 
zinlc y:ızıı.ucak olandan daha ko
lay ya7.ıiabilir. 

Duşmnn, irgal altmdaki a
razinin sahillcrı hakkındaki ı 
maksaU(u•ımızın kendisini en
dışeye dil. UrtlilfıÜnü gösteı· -
mekte V" nıüba ı 0 alı iddia
.arda bulunmak surctile bili
dcn bazı mnlumrıt almak is
t<>m0ktecliı. Fak. t bu mallı
mat kendisine verılınivecek-

Rüb mın en çok kullıı.nilmıq 
olanı: 1 

' .. abavle ve lakuw te ill t 
bill, h,, 1 

" tcf'ülü, mef" mı, mefiüliı 
fniıliın,. ıır' 'idır kı biıdtn , C7.· 

run tii k n · denecek kadar ay
ru ve onun da bizC'e ok kullanıl
ı ıı o1m ıtıba:riy1P .kül ·ımı -
zı.ı alı ı,ın olr. s Jan ıl~ri gelse 
gt>t 1,;k. 1 

H.üh'li \'eztıind<'l.i kolayhk şun 
n ıl ri g\'lır: Yuk.indaki ve-

Zilli ı.: kı ' n .. ıu;u,. lerın hı.:ı ha.n
g· b'nnin ve}a ık.ismin haitı.ı. 
ürüniliı :verine bir' mü'uliı,, 'kor 
ve oıı<l .. kı 'fnuliuı,, ü de ' fo'lü., 
'Vt:ya "fa',, yaparsanız rüba' 
v zninm yırmi dort şekiUerııı -
den biri meyd..ına gelir ki ynzı
ln\! k riıbainın her ddrt mısrsuu 
dn bu yırrm dbrt nev;dcn hırıyle 
yazam k ko ızyhgı elde et
miş ol ırsıınuz; cıinkü usul bu-
n.a. mtisaittır. • 

Farı.si rubailerinde her mı -
raın. adı (rübai) Yeuıi olmakla 
'bernber ba ka b;.ışırn ahenkte 
ohnn.mııdan - belki çok işlenmiş 
olmak ihtım ı.Jiy1e - in an hıç ya
:dırgamıyorsa da, 'lürk de a
t1cta dimngı tırnaklıyor gi
b. bir şeyler oluyor: hele "mef
'ülli, mef'fılti meff'fılü fa' ve 
ya fa'lü,, ile yazılnuş muwalar, 
içine beş on çakıl ta.şı konmuş 
bir ga.z 1enekcsınin aşğı yuknn 
sallnnnıa..'lllldan doğan - ahenk 
değil - bir gtirültü, bir takırtı 
balıni alıyor. 

.Muhtelif rubai ve hilhassı 
Hayyam rübniı r.ini tcrcümcle
rim, bir vakıUer, Abdullah G v
det, HüS?yın JJaniş, Tokndi 
zsde Sekip'lerjn "niçin rüba.ileı i 
rühai v.ez.niylc ter.etime etme
din,, tadz, hatt.1 t&zirlcrini 
da\1Ct ettlği gibi arada, sırada 
daha biı çok kimselerin ve bıl
ha...c;sn son bir -yaz1sıyle lıRkkını
da bil) ilk tev :cuh 'e iltifat gös 
teren muhterem, kıymetli \e 
kuvvetlı şair BehQet Yazar 
da jltıfatları :ırasında ayni ta
kazada bulundu. 

tir. · 
Bııgl'n I..ondrada öğrenildi

gine gvre buı; nkli Alman 
t .. lıliği lngılızleriıı Fransa sa
hıllernde bir çıkı harekt;ti 
ya}Ymak istedikler.ini fak t 
g ri pi.ı ·~ü tiilJükl riııi haber 
vcrmektedır. Ku<'t k bir hı ı
lız k kolu 23 24 Sont nn 
gecesi Norm. ndıa sa.hılind 
kruaya Cl.kınıştı. Bu h ber, 
her hu.f·"e bu hadiseye aittir. 
Bu ke ·i kolu hic za ınt veı·
nıeden gt;ri dönmıi t iiı·. Y r..l 

ur., .hır erin 1 una bir r. ıt
ralvöz merımsi ısaixıt etmi t
ür. 

ANKET 
(Oaş tarafı 1 in• sayfada) 

2 - Bugiiıı t>"davüldc bulu
nan para mlktarımn daha ziya
de artt.rılması gerektir. Nitekinıl 
h.ık ımet de i::ıtiknı% yoınna mu
racaat etmek urctile ayni ka
naatte olduğunu gô termiştir. 

S - 1stih::mlden ıstıhlfıke gi
aen yolu kısaltmak lazımdır. 
Yani aracıların kalkması ifizım 
dır. Bu suretle bir çok füzuii 
karlar ortadan ikalkacak dolaVl-
si_vle fiyatlar clfü:ıecektır. • 

cak fiytıt 1neselcleri o ki\
dar karışık meselelerdir ki bun
lr.nn bir, iki basit mundcle ha.I 
füıde ifudesme imkan yoktur. 

Bu sahada yçılabılecek ~'C
gfıne şey mudil ve müşahhas 
tetkıklcr yapmak ve bunlar ne-' 
tlccsiude alııunası .gerekli gözlı-
1rnn tedbirleri ittihaz etmekten 
ibarettir. 1 

.Burada zikrettiğimiz madde~ 
ler hakkmda lıükümler milli ko-, 
runma kanununda mevcuttur. 
V.itkıa bu kanunun her cihctt"n 
miikcmmel bir lmnun olduğunu 
kabul edemeyiz. Ancak ıneclia
teu gecen ~·eni tadillerle ihtiyacı 
dnhn jyi .karşılıyacnk bir kanun 
haline geleceğinden .şüphemiz 
yoktur. 

.Biitün bu söylediklerimiz ~öy 
it: hi.llfısn ctlilcbilir; 

A.) Halka dusen ·azifeler: 

rıyasetin e top anıyor ~kara 25 (Hususi Muhnbi- dev.am ediyor, o kadar devam 
ediyor ki Rostov da. düştü. 

Ankara 25 (Telefonla) -Dev 

1 lct i'rtisadi tesekküllerini mü -
rakabe edecek· bir kömisyoıı bu 

1 

ayın 2!l sinde BUyilk llillet Mec
lisı "tüpha.nesinde toplanarak 
in.ali) ete geçecektir. Du komıs· 
:Y_~mda B~yük MiJ!et Mec i.sı en· I 
cumenlennren munteh:p buer/ 
n ebus aza bulunacak e .Ba~·e
kil vekili B. ŞiıkrU $!1mcoğlu-

nun ı·jyasetinde toplanacaktır. 
Komisyon 1940 mali yılında. dev 
lc.t.e bağlı bütün iktisadi teşek
küllerin yaptıklan iŞlere, kar ve 
zararlarına ait hesapları tetkik 
edecektir. 

Aynca komi::ıyonda iktisadı 
tcsekküllerin mesai tarzlntı ~nlt 1 
kında da l'ok mühim kara.·Jat f.· 

lınacağı umulmaktadır. 

rımizden) - Türk t:ıkımlarile .Demek ki bu çevimıe ha.berle-ı 
karşıla.şm:ı.k üzere .An'karaya rinin birincisi ııe ikadnr eEaSSız· 
,gelen İngiliz futbol takımı bu sa, ikincisi ıde o kadar asılsız. 
sabah saat 10.30 da antremau- mJi. 
lanı. ba.qlamışbr, Şark cephesinde karşılıklı 

lngilizler ilk maçlarını bu çevirnıe iddiaları d~ vam -io 
cum!lı:tcsi gücü Anknra mubte - dur un simdi de L.uya çölle
lıtilc yapacaklar, pazar ciinü rmcle 1ngiliz kuvı.•et.liı-ıııiu v ısi 
'Harp oknlu talwnilc karşıla a - ın.ih.ya.st;ı. bır cevirme manevra
cnklardır. KfuıunueV\'elin 6 ıncı sına gir.işmi~ oldLt.klaı ın<.lan bah
cumnrtesi Fenerbalıçe ve 7 inci Bedilmcı'.;e bat;.landı. 

------------'I••------------ ,Pa?.nr glinü de Galatasaray a · Acaba. bu on Çt,,;viıme hn.reke-

Asl-cere giden 
yuıidaşların 
çocukları 

-o-

Çocuk Esirgeme 
Kurumu tarafından 

bakılacak 
.Ankara. 2.5 (.a.a.) - Biz ha

ber verildiğine gorc ar.kere gi
den yurttaşların çocukları ile 
meşgul olmak vazife ve .m s'uli
ycti Çocuk Esirgeme Kuruınw a 1 
verilmiştir. Kurumun genel m r 
l.ezi bir taraftan teşkilatına Ye 
20'' den fazlP. çocuk koruma ıuii· 
ec:: •sesine bu i le na.611 alalrn.ı.n
n, caklnrmı bildirmiş diğer ta
raftan da Keqiöre.nd ki cocuk 
irınasmda da tertibat almtijtlr. 
ca derse çocuk yuvasmuı ya-1 

tnk ,yısının da artbnlması te-1 
mın edilecektir. Şin•diki hal le 1 
300.00Q d•n fazla 'l iir.k Ç()('l gu -
nun dnimi olarak ya.ıdımınn ko. 
şnn kurum önilmUzdeki Jrnı mev 
s"minde gerek bu yn...."Clımla1·ı de
'am ellirmek gerek •vatanı bck-ı 
lemc}1e giden yurttıu~farm ço . 
cukll1,rını •• :aslı bir r,ekılde .effir-ı 
geyebilmek içın muhtelıf çaı·c . 
lere baş vurmuştur. 

Hava kur mu g - t 
nel merkezi ı 

fopla11dı 
AD.kal' , 25 (Husus!) - Tıirk 

Hına KurıJnu genel mttkezi 1 
bugün ut 10 da, .Mardin triC

busu general Seyfi Di\zgörenin ı 
baş.k:anhgı nltmdn. toplanamk 
B.ıy Nuri Demirağ tarafmdnn 
genel merkez lıe_yeti bafkanlı -1 
ğına \•er.ilen dilekce üzerinde 'ko
l!uşmu · n nizmnen s:ılibi51e i 
meı'f'iin feshettiği bir mukavele 
.karşısında. bu dilekçenin tctkı
kine mahal gönneıuistir. Nuri ı 
Demirağın ikinci dılekçenin 
yeni bir tayvare satıçı 'teklifin
den ibaret olduğu görülmekle 
tetkiki ıçin merk~z idare heycıtı
nc tevdiine karar verilerek top
lantıy , General ~yfi 'Dlizgö -
renin sözlerile venlmiŞtir. 

Kanada bahrıyesinin bir 
muvaffak~~ti f 

Ottl)wa, 25 (a.a.) - Kanada 
balııiye nezareti lbildir:iyor: 

lki '.Knneda kOT'\1eti Altas de
nizi şimalinde bir denizaltı ge
misini bat.ırmışlardır. Denizaltı
nın 47 rmürettebatl korvetler ln
rnfındnn kurtanlroıştır. 

Alaskada büyuk bir 
yangın 

L 
• b I 

1
. .

1
. 
1 

kımlnrı İngilizlerle biıer maç ti ciddi bir te.c:ebbüs mii yo 

1 Ya4ıa noı ız er ~·~pn.caklardır. 'l'akımlarımız bu Şark ceplıcsiııdekilcr gibı aske-
"' 1 maçlara takviye edilmiş şekilde ri hır çcv:rmc hart::ketinden zi-

AOP.yJa'yı ,. C!«al eftı' çıkabileceklerdir. 1 yade sadece şidd~tle Çe\Tllen 
..., '' 'ltf 1 Vazifelerindsn aynlan prop gn.ndu do1apl .. rının ıbir 

(Ba:ı tarafı ı iııcirl"J hakimler Adliye Veka- mahsulü mü? Bunu bi.7.e her ue 
çok esir de getirilmektedir. kooar zaman gö tereeeksc do 

Dige.r t>araftan muharebenin letine bildirilecek daha simdid!.!!l Almanların Yu-
cercyan cttıği çevrenin cenub Ankara 25 (Ilusı•si Muhnbi- nanista.ndan, İtalyadan, .Ahxuuı-
kesiminde Cerabub'dnki sey~aı rimizden - Adliye Vekilt Ha- Y dan ve hatta Rusyada.n ha.va. 
kuvvetlerimiz büyük tera.kkılcı san Menemencioğlu Cüruhuriyet yoliylc Lfüyaya. kuvvet sevket
kaydevlerniş.erdir. Be: mci Hınt Müddeiumumiliklerine h ·lkim ve tiklerine bakılırsa Afrika top
tihncnine bağlı kıtalaıı Giale müddeiumurnilerile m ah kem e ruklarmın sahne teşkil ettiği 

..... _. k-t· ı · hakk d "ı...:~ "evirme hareketinin cı·d·~gtine Y8;kınlarmda .A.ge) la'yı zaptct • ua.S a ıp en ın a muu.uu ır: ~ 
:mislerdir. bir tamim göndermiştir. Nnkil, hukmetmek iktıza ediyor. 

Piyade harbi tnŞJadı izin vesaır herhangi bir sebeple Zaten her nedeııse daha bir 
Londra, 25 (u.a.) _ Brita.oo- bulunduğu \•azi"e n daimi ve)n.. s~_en evvel Trablus söllerin

va'nın askeri muhnrrıri yazı _ mm akkat bir şek.il<le ayrılan ha do ıUıgiliz!er çevirme, ltalyan
yor: kim ve müddeiumumilcrle baş - l:ır d::ı. çevrilme manevralarına 

Iııgiliz piyade kuvvetlerinin katiplerin bu ayrılışlan derhal idman etmir; bulunuyorlardı. Bi
aiındı Sidi R~zeg'de Mil ver pi- VP telgrafla 'ckalete bildirme!c- nacna.leyh oldu olucak, bari dün
yade kuvvetleriyle çarpışmak- ri evvelce müteaddit defa tnm.m yn hakıki \'e cic.di bir çevirme 
ta olduklarına d:ur gelen haber, edildiği halde bu usule ria' et manevrası gör ün de hiç olmaz. 
bu bu usta Londr, da henüz edilm diJi göriilmüştür. Adliye sa askerill.'1.e ~!erin çe\•iıeıı ~~ 
... ,.,lA ..... ' Vckıl' b ı ı v.irene olmadıg-ını ;ınl..sın. '"""' tını...... mm cut olmamasına ı il u~u e uyu masını c- ~ ..... ....,.'!"-~=-~!'91-.... ~-... 
ragmen bu bolaede cere\ m et- hcmmiyetle bildirmektedir. === =-s 
mc~ o~n bay~ tank niuhare-ı Hariciye Vekale- VU"~:\ 1.. Zl.f83f 
besının bitmek uzcr~ bulundu - ı 'I tt i\ 
ğunu. göstcrn.ektedir. Görunu- tinde yeni tayinl~:r [DSfı·ı·ı1"· ·u· J.C.IB 
ş gore, yavaş ve ağl.r p Jade 1 - . 
tanklar. piyade kıtalnn ıle a ,_ . ~nkara, 25 (Ht~~msi mu~abı: I 
ni .zamanda harekete . ) rıınizek'n) - Haııc ye Vekaleti •sı"st~n alına' cak. lerdir. · geçıtıı§ • 1:1,~wrlan arasında bazı ıde-Ji- fi U f ti 

Gciğü göğiise ç.arp~ ş.ı.di~ler ~·aı:~ıştır. Bunları 
Ifohire, 25 (a.a.) _ Şımdi sırns1vle bıldınyorum: .Br!sra Aııkrua, 25 ( .) - Yiıl..sek 

1'.ibyadaki nmhar beler çok ~ kons~losu .. İsmail Hakkı, Z raat Enstitü:>ü, nebatat .Jeo
~ddctlenmiştir. Bir cok yerler- Cide m iah~~rı Sa~h. Jojı_, J(öy el san 'atları, .r.iraf 
de göğus göğüse çarpışmalar Taln~ ba.c:.katib.i İlhamı. ~e- ha.:n maddeler, ziraat alfıt ve 
haber veıilmektcdir. Muharebe... recclerıvle merke7.e nnkledılnu - m.akıne1eri, bağ 'e bahçe, SÜl'Ve 
lcrin neticesi hakkında Jıenüz ler T hınn bi!yük elç.ili!!ı mUs- süt mamulatı, topral, :ii6iyol ji, 
hiÇbır ~ sövlene.mez. tesarlığına mer.lrezden ~ki patoloj', diş hastt.ı.lıkları zoo k

Bilhnssa., Sidi _ Rezeg"de çar- Hamdı, Bru:ra :k ns~loslu~na. ni, onnan muhafaza, silvik .. lt';r, 
pışmalar 'iddetli olınaktndır merkezden Cemil Vafı, Bagdad amanajrnan ve siynsc. g nzi 

Gambot iıs.,ral ~iiınedi · ekili 'i iiçünciı katipliğine ıner- orman i etıne, iktıs:ıdı enstitü-
Homa, 25 fa.a..) _ 1ialyan :k~zdeı~ ~~-'H'_ddin İzmırlı ta.- leri ıc.;in bırer ve umumi ki~ra 

radyosu, Gamhutun Britanva yın edıl.mı .erdır . enstitüsü için d ki adet ki ccrn-
kitnl t fı J p 4 ı b an 10 ns· tnu alınacaktır. 
lanl~~~~ır~d n i galini y.a - arti meC1'iS gru U Bunların müsabaka imt.i.1'..anı 

lta&hanl<ır bir L:gili·ı zırhlı 

1 

toplandı 2 Mart 1942 tarihinde ylq)ıla -
Jha81ilı imha etın~ r . cakt•r. 

Roma 25 (an 1 ltaJ . Ankara, 25 (a.a.) - C. H . .P. Al kadarlam1 fnzla tnfsilfı.t 
ord ı ' · A. ~ 'an Meclfa grupu umumi heyeti bu- .için yük ek ziraat en~ ÜSl.t ıck-
tebı~J:Z ummnı kn gQh nın 1 gün 25 11.19ıt1 sıuıt '15 de Ilt"ı törliif;ünc müracaatları lıhanı-
Mıh~cr kuvvetleri dlln d bü- 'VekiH Tra~~~ mebusu Rasan dır. 

tün gün Sirenaik muh. be Snka11ın reısl gınde 'toplandı. -------------
danında bUvük -Oır . idJeu ~:r~ Gel·enin çı]masıru müteakip yeni!" T'"' ya ho 'U 
bctmektcdi;. t:" 1 geçen toplantıya ait zabıt hülfı- '.l't P n.ram lilsmmda 

Birelgobi <'evresinde "Aı·iete sası okuna.rak knbu1 edılfü ve nu l t ;:o.ao da 
t~cniyle Alman zırhlı tüm; nıznamea nnizalter; ~il.ecek .r.n; Df\ C?\i>E BİR -... :,m 
nı 23 Sonteşrinde başlıyan bir bu mad.ae. olınndıgıncan ıçtimaa lıilikli.ı.l Ouddesi .Komedi· 
<:.evirme manevrası nelicesınde son venldı. ısm da 
22 nci 1ngiliz 7.ırhh livas.ını ıın- ----<l,o----- Bllc,<"lin 1 de 
hn etmis1crdir. Muharebe d11$1 I Çocuk ,Oyunu 
bırakılan İngiliz tankhriyle dol~ llJ•JtJ"' "DP'O .. ıB au ı. ın s t 2'.l - ao dn 
muş mulıaret.>c meydanının te- .Jj 1 A ti ,. SAADET l"UVASI 

~~lc>nnıesine devam edilmekte- «anununda 
1ngiliz generali esir edildi ıni? 

Londra, 25 (a.n.) - Dü.şma
nın bir İngiliz generalini esir et
tiğine dair rnalfunat mevcut de
ğ!ldir. 'Fakat bu kadnr büy.ı.ılc 
bir muharebede bir lllg'lliz ku
maııdanırun csiı· edilmiş olma.sı 
irukfuınız bir şey değildir • 

(Raştamft 1 ind ..\"a. ~ .. ) 
nedeceği ~ bi bunların 

tihlak, sabş ' 1e imalat Hekil :ve 
miktRnm da 'tayin veya tahdid 
edebilecektir. 

ın y ni f lmi 

Mukadde 
y L 

Go ılm m 
Alaska, 25 (a.n.) - Sekiz sa

&t sür~n büyük bir yangın ~
ward f'eht inin yarısını harabe 
huline g"tirmistir. 400 kisi yer
siz kalmıştır. 

Ruslar bildiriyor • 

l ukiımct ithal ve ihraç m,ıd
dcl rme icabında prim cek 
ve tn ·in ed 21 maddeleri prı
me t.ilıi tutacaktır. ŞA 

Kiracılar nıuk • el ınudd i
nin hıtnmmdan on beş giın e\ \ ı - Sincmasınd de\ r ruı oı· 

Dozrud n doğruya it" rsca 
,.e Türkçe yazılınıs ve Jı"arsç: -
dan 1'üı·kçeye ba~kn. başka 
kimseler tarafından nazmen ter
cüme edilmiş bazı misall r veıe
rek b:ıdirmek istediğim mütalen
mı ileriye bırakarak yukarıda 
arzc:ttiğim kolaylığına rağmen 
\'C fnknt kulaklarımızda pek de 
m.u~iki ve nağınıe uyaııdırmamn
.ı;ı miıtalcıısmn binaen - neye ı•ü 
bai vezniyle tercüme etmediğime: 
bir ba. kasının ağ:ıdyle cevnp ve
reyim: 

1 - İbtihsa'limizi ınümJ...iin 
n:ertebe arttırmalıyız. lstih ali
mizi arttırıı ken bilhassa pliuılı 
bir şekilde haı eket e:tmeliy:z. 
~ani en ziyade lhtiya<'ımız olun 
mnll rdan baslamalıyız. 2 - fo., 
tiblfıkimizi. mümktin mertubl 
azaltnıah}',z. Husut>ile 'fıynt pa-, 
h ı lığınm ılk iimıll ·rınden bmni ı ~~-----""'!'""'!'""-~...,~ 
tef;kil ed n israi'tan ve hutta 
lüks mnllar istihlil.l,inden vaz 
gccmeliyiz. 3 - MuhteltirlC'ri 
hemen :ut oldukları makamlara 
teslim hususunda. hiç bir tered
düt göstermemC'Jiyiz. "Nemela
zım ?,, , yahut "~ikayet edersem 
bundan sonra bana büsbütun 
mal 'ermez,, "ne de olsa kom
şu, bunu nasıl ihbar cdurim ?., , 
"kimsenin beddunsıuı almak i~
teınem !,, , "mahkemelerde :mi 
sürüneyim?,. gibi bos ve kötü 
fikirl ri teıketmemiz zaruri 
şartlardandır. Her nimetin nz 
çok bazı külfetleri icap ettırm<'
si zaruridir. 'Mılli mc fant, ah

(B111 tarafı ~ ıncl sayfada) 

li muhnrebeler olm ıktadır, fa
kat Almanların bir gedik açm. k 
için yaptıklaı ı teş •bbüı;leı in 
hepsi ı)üskiirtülmi.istür. I 

talı İren oturdukl rı ~yrı ır. n
kulu tahliyt~ -edecek! !'ini bıldn'
m zlcrse gayri men hin mu
k v ı si bir soıc cin.ha temel t 
edi · t:.ddoluııacaltbr. 

.Aziz dostum Ilekkı Süha yaı. 
mış olduğu bir makalede biı 
manzumeyi gene r.iirlc tercüme· 
deki zorlukları anlattıktnn vt 
muvaf falı:ıyetin de vcznı tckr . 
rın değil, herhangi bir Riiriıı a . 
lını yazaıl şairin maksadmın ve 
fikirleıinin, tercüme eden tara 
fından uynen ve tnnuımen tek
rar edilmesi olduğunu sd~ledık . 
ten sonra benim için: 

Il<'m efendim, herkes gün 
bir br>stey , bir arkı}, k .. ncli 
diği bir saz ile çalın•rken dinlr 
mck istemez mi? ~te bu da i 
le ..... 

i düsüocel~den li tün tutuhuak 
Jı::tir. 

B) B nun yanımla hükiım tc 
ı- ı t:- • 1 :re dü va f<'ler 

' .. ., l dir: 

1Jondrs, 25 {a.a.) - Moskowı. 
radyosuna göre, Almanlar Ilus
) a muharebesinde, ölıl, J talı 
ve e ir olmak üz re tn r ibcn G 1 

milyon ask~· zayi etmi le 'dir. 
J~cnbı~Ti ô MJ}lı inllr 

Moskm a. 25 (n.a) - Re mi 
Sovyet Ajansına göı e, topvck ın 
S.000 kimlik ıki Alman rıv de 
al ; , I.aeningra.d cephcsuıin bir 
kesiminde, So,:yet kuvvetler' 
rafın.dau tnmrunen imha eilil -
ınistir. 

'.I:ik\ in' de Ruslar kcndilrr:we 
~ ol .a~ı.\ o.r 

Mo. ko' a 25 (a.<ı. ) ~ Y· 

y t kıt a"ı 1 k\ ·nin r nubu u, ı-
b7 kırının k ~ r k 

Hükfunet icabınd ı her türlü 

' 
~a.Y 

Fransızca sözlü 

ı 



Sa.vfa : 4 
t-----

Yusuf, or;ı. beş gün içincle to- rifetler alafTaııga güreşte sök
p:u-landı. Ve kendisine iyi baka- meyececJiııdcıı Yusufa nnz:uan 
r.l'k dtibeldi. Zaten Parisin ha- J-~ergclecinin daima nıağlfip mev 
'ViU:H yaramamıştı. Sonra ıc;iJece'k ki<l kalacağı aşilrardn·. Bu, ne 
su sıkıntısı çcldyorla.rdı. On- münakasa ~ötürür ye ne de 
~ı:.r buz gibi tutlı sulara :ıleynış- şüphe ... 
iaı dı • Y ruıi, Par is güreşi alafran-

Halbuki, P.ıri.,te su yoktu. gn. olmuş olsa~dı, Yusuf, Hcr
Herkcs ın dm s.ıyu ve şaıap gclc<:>ıyi ycııf'rdi. Hem de o ka
içiyordu. Yusuf, her\ akit söy- dar zor görmeden .. Fckat A
leıuı duruı Ju: mcril.ıı,ıı scı bcsl güreşte buııu 

- - A be, !=:usuzluktan öleeec;,-iz dE-yemeyiz .. 
be!. E\rpt, A.nıerikan serbest gü-

NihayEt güreş günU gekli. reş de kururlur. Kaygan ı)yun-
p lılivanlar In&lık spor sa- ları ) oktu. La.kin her ta.raf tun 1 

rayında gi.1.reşeceklerdi. Bu sa- tutma ve bağlıtma olduğu için 
rayın , ,ıi~ bir at ctımbazhanesi Hergeleciyi böyle bir güre.~f(• . 
ır vJ 1. • lı. Bu mı;ydnnda y<'nn.ı.:l~ o kadar kolaj ohtmJZ- 1 . r. <lı. * İ 1\oca Yuı-;uf. .Amc···kaıı glı-

dii.'5tnit1mi.i'"tli. l'"'a. - ı-e~in ], <le Hı rgeled-. i ı.111 -

.ınuh lın~uştu. haı<1mk ~d1Prdi. Yeıı ı ti :ı -
1,t.nyağı. Rt..,;ad W) ıı•a ... ı. ıı: n~.t g.ui «ıbuk \e 

il .~:ı zeyliny~ğı ledaıık c:<..rrıt - ko!ıt) dtğll .. 
b u ıı.:.: mstu. cü~c~ ·dL>ıiL .ı. · l Oku~·uCi:l;tınr.a. tl· ha kat'i 
,,,ı·~· .:{:) tınyağı akl geıdi. Oıcı- mi<ı<1.l gt!t T\i_'{ltn •• Bu Lır h:ıkl-
y· ! .ır. l .ı baş vuı ııklu. duhınn· J,:, ttır. Inknrı kab:t degı tıh 
mu.Jı. /~iır ... ~t<,... .. ııl nııyanl<r ;('~D bu 

'-< ıd bey dctl a. h tırlarlı ı.1ic;,ılckn cu ha mü Ulrl bir sc v 
O ranlı sefa.~ 1.h ınc iı ·le, 7.<;) <ılamuz. • 
t111ya.;ı hulun .rılıı. <,:üı. il t::ir H:ü :nız: ntP ... ı.Hr c·ilı: ?l rwlı-
}>a"J, y<:tnl"gC mC'rnt..ı İlh .• \h 1 \'Mil h. .Alı• l lf-J..-ı.~de-
ÇISI da 'J'lırl:tli. L'itanbuldsrn f!t' ,jn,n <ll"d!.!ll ıı 11f1angcı gitrE·~-
tiı lm . ti. ,\ vni .•amanda Tuı K t c· duııvı-ı n t;,., t.·rıııı ) .-.ııc:r·• i 

)'l'ıllekkri t;i .• ıy•n .ıu. uaş C.ılHU .. u. L .f :q,.. • . Kı:t• l 

n d h ',sefir pRşa.Jn ,. :; •• Alıntt·.. hak 1-.ıten dc·\I de 
nir p:ı.,,..t l ınıiı:ac.: lnl et ti. Ve IJO.'' oldhı.ıii ı iı. 
oefarethan( elen CJI yce j J' te- P~P hıtc y. pıl. n cih: 1 pelili-
daı ık ederek pehlivanlar. .• orıa- 1 · · \'8111~'1 mı' lj).k,lcılı.ıllt h..ı-
dı. Bu mü.:- kül adddilt.·ıı mt'$ele ı a Alım,..din l:aı-:ımları 1 ırlthiı:-ti. 
de bitmisti. \Tf kırk :.-;t:n<'<i<'ııheri dt• dana 

J{ışlık Sı or sarayı Ioc,Jaıı vo. bııgiine k:.tfaı .Ooyle <.;e~itt1.: \ • 
me\ kileri giinler<ıen e\Tt'l lutlJ- <:at.nıdR pehlh ,rnlar ~ijı tilmP-
muştu. Bılctler l;Ok yi.P.kS r.. nnştır. 
yutlc~ satılmıştı. Röylt- olm..ıld:ı Alımcılin ha:::.ımlan 1 bcra~r bıletleri al. n! r aı-a:sııı- 1 dı: .şıııı it r -
d:ı spekülasyon bH~lanı. 
M~la bes lırın· ı t ~t :ıl:ı.n 

biriı-ıi o bileti <m Ji.:1y. bil' ha~-! 
k.ı.sına <ievı t'<liyoı tl,ı • Or. lirı.ı.y:ı 
bilt:ti ala:ıı d.ı ou 1.ı<.~ in< ·ı; b r 
mfüıteri buiar:ık bıı b ıı-;knsıııtt 
den ı;!tfiyordu. 

:r Jis lu.ılkı ve eh aı dtrn i((•lt>n
Jeı Tüı k p<'hlh ~·)l •• n"lı :~ı)t ııı 
'i<:in can atıyorhı.rdı. Htıtıil Ht!l
çi1rndan, lsv:ic;reden giir<'Se gP
lenlt vm·dı. Lfü1 e.c:ı gc e< ı . ı ır 
Sdraymın sok.akJurı dolmu~tu . 
On binlı>rce hallı t"yat:-uya h-il'
mek i~in birbırleri;le mücadd ... 
ediyordu. 

Hus, meslıur Hak111ı-rm•t. H • · 
Padobnı, l•"ı ?.usı;r ı' han pt·I ıı
vcı ııı Pol Poıı .-. }<r,ı nsız Loı Hlı 

L<ibn~w. D:ınun rkalı P!'tı..>!'seıı, 
f.'ı·~ llbt:r., Loı an Lcl ... 1.-•ı na, 
Fıaı ı.;ız zPııei .Ahgilvo. Alman 
lhtht'.ı Aırnan ı·arı 7,.1[t. 

Rul'i H-rtkin~;.mit ba~.ısu elti 
bir ;trı' im, safı <>üznu: ad tlP t 
\ fo diinyanuı ·~ bü:,;ik ha!t ... rri
:.iİ ,.e ı;ıireşçısi, goğ::;wıün muhi~ 
ti bir metre otıu~ altı ı:;Cinlim .. 
Okkam yiiz otuz bes okk< .. 

lstanbul Belediyesinde11 : 
Taksimdeki mezarlık arsaları11ıll 

satış ilanı . _. 
~tı mtıhal!t\Siehı Şehliımıhtar solmğıııdu ~~l(Jldr 

zarlık 3:1"SaM, tmızinı edilmiş olan imar planına göre bJ ıtri 
l"J. illksim ohın.a.rak ollıabtaıd ~lan vec;lıile biıır.tar' iti 
edi.l.mek üzere kapalı zarf wunyıo arttınnayn kontı?Jıl~",, 
H3r blok 46 me tre ı.,reııi~ ' " 35 metre deıinli~riolre bl~ 
ha teşkil etm~r. Oem\uı 9 ~.ndaıı ibaret olan '"' 
laruan her birinin 23 met?e cephe ve 35 metre Mri ·.,diil' 
de ohnak iizcre ild pa.rscle n.ynbp sa.blması da mütnlı.11 tJ'1 
Her hl<>kun mes.'\lıası 35 X 46 = 1610 metre nıuri\bb3' 
ild:re tefriki IL"llindc 28 X 85 =80.> metre nıurabbaıdtr· . -~ 
rlilik bu dokuz blo!,t.ı.:uı 1 ımnınralı il.ok sab'Sl. cıli:ıtJIP .... tr 
Balıer metresinin muhammoıı satış bedeli lW ura.Cır· ili> 1fJ 
mi.nat ~~ida.n: .1.610 me-tl"tl mr&bba.I iı:in 13.325 11~ '~ 
me1ro .. n~~DT.baaı ~<,.·nt i 28i Hra.')0 kurtı'.jf;nr. th:ılt> ~6·! t" 
~1h "'•llltı :tat ],l <le 1sf!lnl"ıl B e ı .- d i ~, •• si 1>aı111 it' 
t·i.inıı·ı•i Otlusmda ;\'ftJlı'?ruktı r. nıııu a.i1 sarhv•ııw '•· P~ ~-
1~~ :z _ ıiıı~ S ~~:-ııı, nınJ.:_ah'tilhlc hn .r :,1fü1a:m~ııııtlt>n ıı.~· 
l.ı.l:. }5PraltA cı~l'ell...ml'h ı">tn;.t·ıı 11 :- !ı•·r g-Pn iı.1.uıhııl. Jlt t,. 
Y~~.'. Z!!h!t ,., •. Mm:mt•lf!t- Miidütlii~ü li ıleııLiwlt•n msh1"' ~ 
hıhıln·h r. 'ldııılenr. iU fominat ma hıız \ cJa nwkt '.1 ,1' 
im·Mlı f:. art mınıı•. pro,İt· ",.ı,i,, Ye ı.;a rtmt•UP ıı ıwihiı il' 

1 ·r~ 
L· .mı :..;t'INı di:,• •• ' "" ik jJı• :?·1f.'-O tıu11 .1raJ lHhınmn1 1••rı 
c-ı•H, .. iı .e huzırlı-t)nca.liiarı t+•l,ı.r m..,Jdı.ıplurıuı ih ılt• ~iirtll 
al 14 •· kadaı· !lui.ııi Ent•iinıı-:1 • \IWnwl •ri ı:ı.z.nıdı r. 

• '~~ trft~~~~ 'l!~~~~ı. 

Mc\ cut :ı rın. ı ~. ı.unıuııc ve ınııı,.ed,)l ı st.clPrı r ,ı.; ılll' r 
ıc·ır 1.ı..: k 1c ıı ı .ıl7 ı.ll' :.' ~· aı,t•ı. Bu ıbrm ııı' ı ,. ' 1 p ihti !l(•J 

" - 1 ~'ıı. - \ n ıı n ıl ı;ı • ınu. r ıd ı r lC kı ııt .. nJım teıı ık dtı .l • 1' ~ 
'-' ı krı . lıı'sl kl ıı ı <111 hJ: ıı, nltı•H 'I l.lır. 

2 - Ş:n-tıırııııe, ııtıın mı: ve Jı,..td..:ı lıtı· ı;l'tn .i...:.ıb"'. t..ı T..t: ""ı ı 

d< 'l lın ıbirr. 

.~ - l•ob - Sıf iıyııı.lııı .ııı , yrı ;ıy, ı ~ustermek lıt<'n ı l I doc t 
ir'n \.ıl:i oıruık ktıt'i tt·l-1• lr-ıi ı ı. ıı·~, i!lll guı.unt.· J...ı..d 1 tııl. ıl"' 
~. •ı. ıı 1 ı 'Ullt> y.ı•lılr:uş ulr .... ıuilı .cur. 

4 lı •l'f' ıı in J\l ı :ıı v. ~.·n ·l'lvıi men ll•kctlerrlrn d. )il 

)- ı.,oı ıb.Jr1. c.::,'i ıır t' oı.ınur. < ı o:>ı. ı> 
--- - -~:...:..:::==:;::-:~-

lle/etli11e Sulaı· idare.'lint/e ll 
rcrı,os f::>bı il.aıııııdnki rrwkiıwlc ·rlı»ı bır'ndc imi olıır:ıl· lı.'l~ m:.t ' 

:ız mi io;t;cnı ilP i ı I<". ·ı c • ıı,. J.ın ir • .ı7...ının t. j 1..11 l'. t• cı9 
• C'hrc bir 111 ıclclp' llO~ ·~il "l' \ f"I ın r 'llt'C'bUI 'Vl'I, l>.ısı) olrnv~t.1.11 • 

P!ncn "eM ~i J .•. t. hlif m.•~ c'•I,. r.ı· tkc-n I> ı ı•n te-rtlh· t 111•f.' 
l'ı•ı un · ıı nchli 'C'cı ı~ ·i .: t ·~n d ı s:tl;. h 6 v<ı ı r1..,ı t 

1 , 
mc:k mı ctıuri=-'{.t vlcl ".ı .mıht rc·ın :ı. ıı,im w ıl:in olunıır. 1~ 

ISiya~aı Bilgiler 
!'llutı;. c:ocıııize 3;:; lıııı .ıslı ınmı h ıl tisnıli \e mıılı ilinıl ı. 

aıı. • c hul.uku 1 •, l • ır n 'l :ıı; ~ •n ıılm:ıc·:..ktır. 

lmtıh.Jı t .. ı ılı \ e ,; ı r ıli ol.ul •• :ı. indı>ıı ü.,.ı l-ı ıl+'l,llır. T.ıl l 01 

2:: İkindteJidn CJ .. guıııını: ı;.. i tlda ile MudiJrlııı:-ıı'l'liııe 

Paris polic:!. büyuk }(u,fw ... t
lerle h ılkı ıntiz~nn olnnr.g ~·a
)ı<:1yo1 du. O dPrC<~ hılnlıalık 
oldu ki, elinde bil f c ı J•uılar vol 
}:>ulup tiyat?v}"l girnıeJ!"<' mm·:1f
fak olamı.tdıhıı'. lhdın. erkek so
.kRklan tut:nın<; v~ rtc}liitırn· t&-' 

tu. Nihay,1. pehlı ·nnl.\rı. ıw · 
bile giiç hrl.l ile tiy ıtroy.li soka
biidili?>ı. Miliet: bitibirini km- 1 

Gör ..ıli.iyor J,ı, Rt sun yalııı7. 
bı.znsu yarım nıetıcden razl<ıı
dtr. Digeı· Utıı;ıı gdiıH'u: ya.ııi 
P<tdobn;y t ••• bu c.dnmın boyu 
iKi ı11t ı edrn f zln 'e yii.~ yir
mi ht'~ okkalık. 

l<"'ra ıısı?. Pol Pou " ihi rnctı e
ıl u fnı.la bov.. Yiiz otllz okkn
hk .. IJaııinı,t;·kalı Pı.~ıı->t~ı ın 
elli ~ıtı santim.. Göğı-;ü i.>i•· met 
re kıı·k .. okka-.ı yit?. on ;k~ .. 

Baş, d iş, nez e, grip, romatizma 1 ı~::~:~··~e~;:~oı;:~-·: -iı-an----~ 
Mııhmnnwn bedeli < 42.5110) hıı·ı{ iki bin Lct: .} ı.iı !ıra olnn 51) ton ~o 

y: gı 9/12/9·"1 sn!ı \ ı1u buat 15 :rn ct~ k:ıpclı zarf U«ulilc Aııkaı·:ıd·1 
'Yordu. 
~ P Jl is ga.zetdeı i, Pn~liler 
Heı ~deciyı, hatta K~n11 A hme
di Ywmfa na;.-.araıı kfü:Hk gör
miışlerdı. Hemen herkes Hcı
gelecinin Koca Yusufa kar~ı bit 
l!CY yıı.pamıya.cağuıd:;\. mütlefık- I 
ti. Ji'akat Türk güre~i yağ gi.i
r • i olduğundan bu müva.zcne 
gü;'l"Şinde okkanm kıymeti olına I 
dıgı ga7..etelerde telmriiz t:tt iri
liyordu . , 

Yalnız !}Urasmı ~zmak İ"te
rim: Koca Yrnrnfüı. .Herg-clt' -
cinin Paris güreşmi. bu· i~tl'iin 
anlamıyu.n bit' a.rka.d,uı onu a
la~r~ııga ı; iirer: olal'ak si.>ylc -ı 
m.l$lı. 

I:Icıyır, Koca Yuımfla. He-1·
gelt.-ci P ı ri ... te ,a i.ıfı .ınga d, ,;il 
y.ığ gürcı::i yJ.p mslardır. 1~H 
gür~ ta·:n bir pomak ~ürnşi o
laı ak yapılmıştır. 

Okuyuculaı ımı meru!:tırn 
kurt.uın k icin sm a::.ıııı da. 
~azaynn: Eğer gfüe.- nlwran
gn olmu.1 olsa idi, yii.ilde ~ üv. 
değilse de yüz.de yctmi~ bt s 
Jfoc:ı Yu;uf, Hergeledyi yt-: 
Ut ı dı. 

Ahn.ın Karl Zaft'm V!.alnız 
cııı:ıesı en: l:ıeş santım... Yarım 
md ı·eden fazla enı;e., Okknst 
yüz otuz .... 

:-'.enci Angliy.Q ı Mı rtiııik müs 
temlekclidir) bır dudağı yer
de b1r dudağı gokte ,...ffiena gi
bi bit' aret p .... 

Hülasa, heı· hiri bir dev ... Bi
zim Kcır-a A hrnedo gelin('e yi.i:c 
011 okk-alı k bir adam... J;'akat. 
bc·ld<>n yukaıısı çok kalın ve ge 
ıı ı~ kolları kısa .. Elru;esi kahn. 
Omuzhn ı hadıien fazla km . 
n·t li Vt' müşekkel.. 

İst~ Ahmedin biilün bu \'il 
c iit <>apınr na1..-'lran behieıı asa
ğıı;;ı ince.. Mesela k-al<;ahırı a7 .. 
a~ığ:ıhm yut kn ... Yufka lledim 
iı;:<' bii~biitün d,,.ı:_.;ı. yııni bcMen 
yııkarıı;;rna ~oı t az ... 

Şim<lı ınukaye~enıizi daha iyi 
yapabiliriz. Alafra gJ giire~ 
bC'lden yulrnrı okluğu ic;in Ah
on<>diıı <'apı tunı alctfrang-u GH-1 
pıdıı·. Bclden yuk<..ıı her tara· 
f1 yerindedir. 

Ve. A hrnc<l bu yar'!ldıhı;ıı iti
bariyle dcvl.-rlc çarpı:}n.ra..k 
he))f:;ni bit'f"t' bu er yendi. Hat
tli finale lmlan Hus Hakin.'j
miti bir çaprawıı. bükert"k m ğ-
lüp etti. ' 

Okm·uc.ıi .. ı m bı hülmı[i.rıw 
h·. ·n·t l l • e • ıu ı. Çün~ü, a
l r ırng.ı gür~.--ıe, yag gıire.J a-
l"< ,ı .da t'Ok ı,1rk vardıt·. (Arkaıı var) 1 

Y· g f'ÜI E'~i tamam;~ le bir --- -

~i~;!'i~t~~~fü.:":: fJlADYO PROGRAM 1 
t" e rıclıaret \'(' m"rifct ha- ---26 lk. Teşrin 1941--.... 
l:.m o!:r ~ ,k]a b<'r. ber daha zi-ı 7 .30 Prorrı.m· VI' 19.4!i Sf'rbest 1 o 
rt..de ::.gııl,k. \ • bu nisbctte sı. l o:-an 1 dııkıkn 
W\ et güıv•e Lakim olur. Ya- 7.33 Haıı! 19 a Dans f1 nlafrun 'el gi;, e. h"l 1 'l yu- pan.;<ılar orkc~trası 
' rı ve laıru oldtıbu i<;in bütiin 7.45 HaberleL· 20 15 Rad;>o 

<• ı 1nrı merkeadır. 'ff ~bit t:· s.oo r.ıu dl. gazt;tc-si 
d ı \ e b"r noktad, toılıa:,.·ıc:ıdır. ıuz I~\ rn saııtı 20.45 Bir halk 
B eeheı1l<' a~ır. kuvvetli bir 8.30 Muzık 
lı 1:>'!n kendisı; rlcn aşağı okka- 12.30 Progı.ım ve 
el bulun:rı b'ı• hnsmı tesbit et-
rr.c~" muvaffak olur. ' saııt ay:ın 

12.33 Ş.ırkılar 
~ ı yııptıtım mt 'rn · ·et~ ile 12.45 H.ıberlcr 

d .nla~ılı) oı ki, r ocn I-u"u- ıs.oo ŞJrkı "ı.!' 
f ı yüz Yİl'l'1İ r kkıLlık ~ovde- tuı kulcr 
A 'le <'· .. tin ·:e h -.in ku\" etı, 13.30 ı<nrışık 
y .ıhJrnlık He.·gpl~iye 
•n :h~Idrn.k hakim oluıdu. 

pıo •r.ım 

ıs.oo J> o• rnm ve 
il1:t geıcciııiıı ok kabı, Yusu- ı;, ~t ayarı 

fıı yarı 1 1 ı-. SonN! HC'rg<>le- 18.03 D::ıns 

ttı rkusu Ol!-
ı eni~ oıı.ı~ 

1 21.10 Zırur.t 

Tcıl<\ imi 
21.10 Karışık 

,arkılnr 

21.30 Konuşma 
21.45 Rıyasetı

<'Ur ıhur 

b.ındosu 

22.30 S nL ny:ırı, 

Aj • l · " üv:ı ICll" güı ec:-;rıdC'. bir 
c,,' k y ..... 1 oyunlarla ha ;m -
ı.-..,. ' n c:ı.s.ka mı ve kun e:Lı. 

18.25 Ko lu.-.m:ı J,, bL l rl 
1 .4:; (' ı 22.45 C • .tband 

1 ı · td ı b Iecek derece ma-
hi. 119 

Fdc t bu mch..ıretkr ve ma.-

1~ l ü 22.5;ı Y. rınki 

!-., ıt nynrı \cJ pro:n-nm \;() 
hnb rlcr k:-p~ m5 

/\'e11 rl·.'ji, Kırıhlık 11ır IJiitürı '"'A.f}rılnrı .derhal keseı· 
icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pu:ıu kutuiarı ısrarla isteyiniz. 

Bir çok Genç Kızlar 
V e Gen ç Kadınlar 

Genclikleriııc m;ıı;rur olarak ::uzelliklerinm t( 
ımımktiı1 kıl, ı:ıık olrın yuz t•ıv.1let:ne bigant krlRn •.• ıcıı . 
K •• c\ında tlıkli.at cchln e& pek mllhiııı ol11n nokta: Cilclın 
ın• elik 't: tru<n etını ı•be<lıvcn ını hat.ı:uıdır. 
Sc neler, biul>!r \ uıifr• ıı:i"d< çalışım ve ) oı-ulon ıı.cnç kı:

ı ıı ılcıı ııı IJı:ını.ın dıışııı.ııııdırlnr. B"dı:ııi \C dimn~i )·or
gunluklarııı nelu .. ~ ı guddelfi el .. sııkıyeu.ıı k,ıybederlcr 

\C nltlt' (I..ckc) clıye ta'vı:rlf cJ len ü\..arııı (fttiL~ \e 
gıinc\iın de teı;ıı i~l<') huı,ul~ gı ıuirlı..r. İsle• bu gıbi h ... J:ıtt;ı, 
\l' bu gıbı .. va:ıı:. ı .. ıı,• l\:rp11ı f'c•,C\, tı• kib ııiıı kU\\et 
\ c kudretı .ı;) .. ıııde ulıi be- Jrr \ t· h;ır .. bırleıı kuı larır. 

Yuz bınlcrce ı..ııcıının tecrube ettıpi ve sevdiklerine tavsıyeden h:ili 
kalrnadıgı KAkM PERTEV ile gunde yapılacak 3 - 5 dııkıl<:ılık 

bir meujın ne gıbi harıkalıır y:ırnttıqMı pek kısa bir znm:ında 

ıiz de ınuterıf olacııksıııız. KREM PERTEV'in yarım as.rlık bey
ne~mılel şöhreti aı;ılsı:.c ueğıldır. Ondan istifade edınlz. 

Talebenin l~rali ıvay şebeke 
kartları 

lstaubıı l E,lelıtrik 11·a111VPJJ ve 11iinel 
lşletıneleri Uınum JJliidür/iiğiinden 

Gcı;,..en ene: Ünlvı>rsıtc \ .. Yuk«• k nıeJ,tcµ trıl~·belc ı ıne vı ılrnı· ı .. 1 

<~ık n • "i l"f''ll~li Şt'bekc knı tlnrı 1 K :h.ıı uen el !141 t, ı ilııı den . tıt re 1 

tr:ım\cıy ~ı. ~ l:ırınd,ı k<ıbul crlılmiyı!cı> ıır. (10.11!0) 

Üııiversite Rekf örliiğünde11 

il.AN 
Erdek Asliye 

Hakimliğınden: 
9-41/71 

Hukuk 

Er<letıc bngh Mnm1<ııa n.ıhiye
.:ının Poyrn:rJı k6yiııtdcn 'l':ıla t 
o· !11 <'clfılettme: 

Km ınız. Emiııe M. \iş ırırafınclan 

nle:vhfnfzt• .ı~ tl:ın bos:ınnrn rl:n nsınırı 
gı ... ·abını1d.ı \noılan muhnlH•ıne vo 
t.ıhkıkat ıo.orıuncln: 

l\luhk •ııbcb olrr..ıl, ız•ıı C\ lili,.:•n 
tnr .ıı ettiği vnıd fdcri ua ı 1 .ıcını.:k 
nınk~d:lt: d,,, acıyı lm kot ı.:ı:ı z ve 
biı· rıy lrıııcl<• ı•\"İllC' döııı ıenız idn 
ıhh ı ti: hi ı•< iıdıg h· lde lı:ıklı !!l'hcp 
go t ·rını !,ı;v.ın kocrılü; \'azıfc mi il:ı 

flı ıeı-: uı.rrc cvinız<' donmtilıgirıi;: c;;-ı_ 

hıt gorulmıi,.,lıır. Medeni kmıuııuıı 

132 ınci m.ıôdesi dclfıld l<' 138 ınci 

m:ıdde<;i hUkmiin• te\•fik, n lı ,,, ıı • 
mn ızn \ <' 143 Onclı ı ;ıarJdeyc ii .,, rh' 
ıı; clı~ran kabahatli tıulundJ"llnı.z 

<1. hır 1'11(' müdclC'tle f>\']r ı c.I. tc•ı 
u·vr1ini1c 5/J 1/Nl 

{ı>l>li~ 

olun r. 

t L ,\ N 

HJtm 

Şchremını A!kcrlık Şı.ıbea, C.ı,; • 
ı..~nl ğınd;ın. 

l ~ ~ehı-eıniııı, Smnaty:ı, Kt r. -
guım tık nı.hıyelcrını ırt 'n ctrrı<'k ıı

, zc c t<" ch"11:ııl e<IC'ıı :jchremı ı A "='Cı -

1 

F<'n :ı.kullcdndc tccriıbi Fizik, Mn\C'mııtik, .Teoloji, Tıp F, kulıc-~ı ıde lık t,>UI e ı 1/l:.!/l!J4l tnı hındeıı ıt. -
Htıy:ıtı Kımyn, Ed,..lı yat Fııkultcbındc Frlsefe, l'urki,ye Taı·,bi , e ı t -;rıt lmı ı·n Al • .uı .ıyda Ordu c. ctc'csındcı i 
1''mrnltc"inıle Mal ye do~entlıklerı açıktır. Nnmzctle1 ın 22/1/942 pcr r be d Jll C<;l'ıdc fonlıyctc geı ccc.-t ı-. 
gı.nı. y .. buııeı dıl imtıham ve 5/2/942 puşen be ~üniı esas imtıhr.nl;ırı yr- :.! - - 1/12/941 t~rıhıncıeıı ıtıt ıtıı 
pıl .. rnkur. lstckliledn sıhhat r:ıporu, 5 folo6rnf, nuftı tezkne~i surr1i \ e bıı ııı<'i mn<ldc•dc :ıdı geçen mıhiyck- 1 

ilmı hu\·i.}ctini gösteren fişleri ile • flı;ler tedris i'il<'ri k.ılıcı inden i<tenc- ı·in hudutlıırı dnhilhrlc il,. n lt td 
c<ktır.:> 15/1/942 tarıhine kadar Rel.torltıgc ıniirıarn.ıtl. rı. (1035:!) ~ <''"J" bJiı•num •n.ıl, 'lcfle, ın keı ı ı,: 

İİn!versiie Rektör/iiğünden 
D.ııı \'UZİfo!!i bn~ında ôk'l 'U'rolojl doçenti Doktoı Orh. n Lıitf Somer ın 

('en::ızc i b ıgiın .ant on bu· bU<"Ukt.ı Si r Çocuk ha t<ihıın< 1 .de y::ıpıloc.. K 

n n...ımdcn •oı.ı· TC' nkivc cnını ı r.otuıülccck \u c ı, t rn. ;.ızı.nı ıı ı

tc k p ~ 1 ,Jıd ki nıl mııkberc 111(.J !kf nc.dılccel<:tir. 
D<' "rlı tık evl.idını knybem ek n • cı duyan C-ruv<-r"lt<.>, aılef:nc t. :ıı-

yeU ıirı ı:unıır. (10384) 

Gahlbf: A. Cemaleddln Saracoljlu Neeroyat Müdıl .•: M, Sami Karııyel 

V;ıs;ıldıöı yer: (H. Bekir Gıirııoyfar vt A. Cemnleddin Snrııçoğlu mııtl:ı;ııısı) j 
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bın.,sıncl:ı satıı ahıı:ıcnhtır. 
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7.lr.-ı •.'c T 1ear1 her nev ı ba"ı-n n1111melelerl. 

Pııra ı:ılr "ktirenleı e 2131'-0G lira ikromlve verlvor. 

Zlraat Baı1ka.sınr1n kttmb:ır:>U ve 
a:-. 50 liraS> bulı.ı.ı. l .ı1 senede 4 defa çekilecek 
pl.liınn göre i1'rftmhe dr nıl.'llcaıttır 
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mı 'c 11 Bırinc: ...... m•ı a~ınJPrlIJıto çekiıecekür. 
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Terzılerde ihtikG.f mı 
yapıyorlar 

,36!!~ ' 
AKBA Kitabe-.r• 

Bazı terzilerin fazlr t rzılik iic
ı c>ti ald ı 1 ı ve komi::- "Onun te - .., 
bıt c>ttı<liıı,lı.:ıı yüksr·I fi\ tl 1 

kı'1Ylaı--; _attıkhrı lı U(•J alı .m -
tıı. T iv t Mı·ı. k .e ır ı bt., 
m .{•lı t:'trafı •tla t,"?.hı 1i.n•1 baş-
t:unı.,tıt. l 


