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Memleket 

4 üncü sayfada 

Maarif Vekil inin 
1dünk ·· tet ~1k gezi 

------------~-------------
Hint milli !<omitesi 

Hjndfstanı 
temsil e er mi ? 

~azan: SADRI ERTEM 
)f' 

tnıl. ~c'lb;tan nnım Amery Himlis-
ı.11 .. , a.ltkınıla söz bÖyler"keu, Hint 

.. 'il' • • 
~ili esU?m Hint hallu:ırn mü-
liır;ı 1 ~lmnclığuıı, Hintlilerin lınli
fu.,n ıtıUdafıuıya snliıhiyctsiz oldu 
i ~ Q 'da :ınlattı, Filhakikn i'>tililiH 
l{lrı ):n bjr memleketin murabba-;. 
iıısllll:ıer f~yden eneı menılP.'i<etın 
islilc! nnı temsil etmelidir. Fakat 
llıQ~ aı hnre!tcti gibi tehlikeli bir 
te\'u ra hakkında bilil~ssu müs. 
l'ılp ile konuşmak iı:in Jllebislt 
tlı:.ğ~k adam SeÇmck nıümlilhı 

r. 
td~~tli böyle bir s.e~hni iılııre 
\·~l~rk ol~ mUstc,·linin t;İwhh Imv
taktı.r c h.~eden otorltc!eri ola
cı.Jt.ın • Sı!ahlı otoritelerin nüfuzu 
liu ~Yapılan seçim i e istildfi.
lut ll 1, istiWfılsizllğin eseri o. 
ha ;hr u Seçim doğumundan ·aJ..'llt 
L tt·•rı · Binnona.Jeyh Hincllstanı 
t ·~ı d:LvnsnıdB hukukruı kim 
~ıl edebilir? Bumda ,·erlle<>ek 
ıru:p .hukuk kitaplannm, ,·eya-
1ar tıya._aıct a.a.za.riyelerinin satır
'kit 1 arasında bulnnnmaz. llurnda 
ı.a3~Ptan tok dnhıı lrnvvetll olan 

?ti ııtt:ı özU hllldim alirer. 
ı.u· ~ekim bUtUn tarih boyunca 
.;ıı.Yük hAdiselcr, meselıl istiklal 
len~'lll:u-r, ihtiiiller daima bir ham
lar "ii:ir feveranın ifaclesi jle ba5-
1'oi zanuuun<'la bu sadece p j. 
ti .?llk bir luı.lfilr. Hulrokl lnyme. 
le .)Oktur, Ahliık h:ı'kımınılan küt. 
lt\~ra.sında yaşar, halk tarafından 
rıanu. lir, fetiaileri bunun i~in ideal 
bn na kelleletini koltuklan a~
''llf~ alıJi:u.. Hareket genişler, nm• 
\'et ~ olur. l\to\•lıffakjyet, Jruv
~ 1~lar Uıerin<le gen~lik gi
lı'b()ı:rti?.ellik gibi telkin yapan bir 
r:ı ~ haizdir. Bandım sonm ya. 
ta}ı~fer elde edik1iıkten, emrinki 
lıu1 ktık edince yapılan hareket 
ter ttıld tnahiyct nhr. Bir ihtil~l i"I. 
ttı.ıaf8'hnncı bir de,·lete knrşı is
lııe lt dava ı olsun, ister iı; reji
lıa~r,ı bir aynklanms ot~un fft
tı.111 • ebnedlği mfülcletc;e rla,·a.. 

d ~Pleri kin verilerek t.ü'ıtilm 
euır: Asf 

it~ Ya mİkte,1inin, yahut da. 
itır ;11tcnin emri ile ma.hk\ım o. 
'!la~ akat muvaff:ık olursa o za
J,lllctıkt<levıct teessUs etmi' olur. Ve 
lıut .. ~c;iyctini derhal alrr. Ya. 

l'eJıtne ~ı yapılan hareket 

...___rDe-·am1 Srı . B. Sil. 6 da} 

Utanılacak· 
şey 

'Yazan: 
l'Az L AHMET 

• 
zçın 

CEı AZE ME e .Si ~i GU ~ 
ANi< RADA YAPI IYO 

Ankara, 16 (A.A) .... TeesE:Urle ha. 
lı.er aldığlmrza göre, Dahiliye Vekili 
ve Erzurum mebusu Ffürj TUzer bu_ 
gUn saat 17.30 da bir lmlb eelttesi 
neticesi olarak hayata gözleıini yum. 
mu§lur. 

:MUtcve!f~nm ccnnzesi numune 
hestnhancsinc ne.klcciilml§ bulunmak. 
tadır. 

Cenaze mcra .. iıni 
Anka~, 16 ( ~ •. \.) - Haber 

aldığanız~ göre, dahiliye vekili 
merhum doktor Fikri Tuzer'in ce. 
r.nze töreni yarın (bugtin) Cığle
c.ien .oonr:ı yapılnc:ıktrr. 

Merhumun ng,~r, saat 16.30 ıla 
Hacıl:>ayranı cwnis'ne getirilecek 
ve cenaze a':ı.yı snat 17 de Hacı
bayra.mdan hareket edecektir. 

Cen:ıze n!.ayrnın öniinıie agkerf 
kıtabr \'c bunun al'~asmda mızı
ka yer alacaktır. Mrzıkayı, eena
zc)i t"n~ıv4J} top ar:ı;,ası takip ede
cektir. To:) amb .. sınm arüından 
dn. mernumun ailesi t'frodı ve ce
nnze~1 takirı cd~cek zevat gele -
cr.kti!". Kıyafet siviller için jaket
a t:ıy ve si1 indir şapka, sub:ı.ylar 

h:in büyiii: li."liformadir, 
( DCl:amı Ra. ~. Sii. 5 de) 

Sovyet1ere göre 

Ron1en zayiatı 
yarım milyonu 

buhnuş 

Ra an f\!egemencloğla'.na ar~~ 1e 
Romen aakerleri daima ön 

hatlara sürülüyormuf 
l\Ioskon, 16 CA.A.) - Royt.cr: 

Vekili ol şu mGna~ebe! yle Bugiln.kü pazar sab:lhı çı. 

9.an , Kıztlyıldız gazetel:'i, Romnp
yunın Rusyn cephesinde takribc:ı 
500.000 ki~i !ka}'bettiğini yazmak. 
tadır. Tahrip edilen Romcu bir -
bklcri arosmda iiç piyn.de tlime· 
nile iki dağ tugayı vnroır. 

Bulgar gaze eleri Türk 
dostluğunu teyit ediyorlar 

Muhare~nin bllı,ladığt t1ırihte 
Romen ordusu mevcudunun 30 pi
yade tümeni, Nr zrrhlr tUmen, bir 
çok siivari ve dağ tugaylarından, 
yani takriben ~opyekün bir mil -
yon :l!iııiden ibaret olduğu tahmin 
olurunaktadI?, 

Sofya, 16 (A.A.) - Hava.cı Ofi. 
Eski lılriciye umumi klı.tibi :-.ru. 

nıan Menemencioğlunun btanbul 
mebusluğuna seçildikten son-r.ı Tür 
kiye hariciye vekilliğine ta~ hl\ 
Eulg-ari-<Jtandn. derin memnuniyet
le ka.T§~tır. 

Bulgar ~iyasi n-.a.bfillerinde, ye
ı;i Türk hariciye Vt'kilinin uzun yıl 
lardanberi B:ışvcldl Sa açoj;lunun 
iş erkadaşı ve onun g.'bi Ata.tur. 
kün siyasi görUşJerinin tcreilmanı 
olduğu beH:rtilmekteolr. Bulgar 
siyasi mahfilleri §U ciheti de ilii.. 
ve etmektedirler ki, Numan Me
nt"mencioğlu Türk deY?et acla.mla
rı amsmd.3, bugtinkU beynelmilel 
davalara b::t' hal sureti bulabile
cek ve Balkanları ve aynı !:ur.:m
da ya.km şarkı nlakadar eden me. 
seleleri hanedebilecek olanlardan 
birisidir. 

Bul~e.r gazeteeileı-i de aynı gö • 
rfü.ü i!her etmektedirlf'r. 

Fllof hiikümetinin yarı resmi 

organlığı va::.!fesini gnren '·Mir" 
guz~tes', Numan• Mencmcncioğlt.!
ı.un hariciye vekifüğinc tayini mü 
ı•aseb~ti1ıe ne~ret!;ği bir başyazı
da diyor ki: 

Türk harici .sl"asetinin yeni §C

fi, Bulgeristanı alakn.dar eden me
seı~.erı ve Bulga·r milletini't ce. 
nup doğu !komşulariyl: iyi dostiuk 
halinde ) ''~nmnk nzll!tnı r.ek lyı 

bilirler. Numan Menemenchığlu 
eon seneler i~inde Sofvayn ~elmek 
ve burada Bulg:ı.r mest.1 makam
lan ile temasta bulUı:llllak fırsatı
nı elde etmi~·Jr. Bulgar mi!leti -
l'in Tiitlk milleti hakkmda. besle
<iıği hisler, Sofya ile Amcara anı
sında mevcut doahık münasebetle 
rinin müsait bir tıırzrla inki!,ıafuı. 
<ievam edec'!ğt .1t ~min bir garnnti 
te~kil eyl~me-ktedir. Bu hisler. bu 
suretle siyasi sahada iki hilkfr. 
mctir vaziyetini kol~yJaştrrncak. 
ur. 

(Devamı Sa. !, Sü. 5 de) 

wısır c esinde 
yeni birşey yok 
Kabjrt', 16 (A.A), - Orl&§ark 1ıı. 

gUiz tebliği: 
15 • 16 ağuetos gecesi yapılan mu. 

tad devriye faaliyetinden ba§k& Jmrn 
kuv,·etıerlmlze alt olarak vcrjlecek 
hiçblr haber yoktur, 

Av bomba uçaklarımız ısav8§ çev. 
resindekı hedeflere taarruz ctm4lcr. 
cUr. A!rika. kryısr açığında hafjt bom. 
ba uça.klarrmızla. av bombacılarımız 

(Devamı Sa. f, Sı7, 5 dej 

Polonya &aşvek llne gire 

manya ba il--~ an v el 
1 ta ııı d call I 

General Sikorski Almanların Rusyada büyük 
tehlikelere maruz bulundukları müta:aasında 

Londra, J.6 (A.A.) - Polonyalı ae· 
kerler günü münasebetiyle Polony& 
mim mecl!Jıinde bir nutuk aöyleyen 
ba§vekU reneraı Bikorekı deml.§tlr ki: 

Almanya, Ru11yada elde edecetınt 
tahtntn .ıum .zaterıerden 11<>nra ve 

l Avrupa fçin ~ok tebljkcll görUnen' 
harbin dördüncU kı§mdan evvel ihti
malkl bir kompromı sulhu tekli! ede. 
cektlr. Almanya bUtUn ümldınj buna 
bağlamıştır. 

Bu teklifler müttefikler tarafından 
katlyetlc rcddedjlecckUr. Böyle bir 

sulhu mUtte!iklerc ancak Alma~ya 1 killnı mUın.kUn kılmaktadır. 
zaferi yüzde ytız kazandığı takdirde Rua cephesinden bahseden g'll?Je?'&l 

kabul ettlnlebtllr. Böyle bir ı:a!eri de Sikorskj denıi§Ur ki: 
Almanya k!zanamaz. Stalbıgrad. Voronej ve Lenl.ııgrad 

Polonya ordularmm mevcudu ~mdl dayandıkça ve Rusyada harbetmek 
100.000 ki§lyl geçmi§tit', Ve Polonya iaUyen kuvvetler bulundukç& kml 
hava kuvvetleri de §imdi harpten ordunun mağlQblyct.Inden bahaedil· 
cvvclkbıln ikj mislidir. Rusy:ıdnki bü• mcz. 
tlln Polonya kuvvetıerinbı bo~altıl• Sikorski s~zlerl.ne §Öyle nihayet 
muı, blltün bu kuvvoUerln orta Şark Vernti§tir: 
ta toplanarak motısrıu ve zırhlı bir- Mare§81 Timoçer.ko ordusu muntn• 
llklerden mürekkep ve mUhlm blr rol za.ın bir §Ckilde rjcat etmiştir. Bun
oynayabiJecek kuvvetli orduların te~ dan başka Timoçenkonun Don ve 

Dünkü at yarışları 
Voıga. hattı Uzer.inde mühim iht,lyat• 
lan bulunmak ıcabcder. Ruslar tlerlde 
ki harekeUer için bUyUk bir ehem• 
miyeti olan Voroncjl SJkt tutmakta ve 
Stalingrad'rn ehemmiyetini müdrik 
bulunmaktadır. Almo.nlar cenup Ma• 

fo • cerala.rına gi~mekle bUyUk tehllk<.• 
ter göze almış oluyorlar. ÇünkU mU· 
nakale hatları tehlikeli surette uza• 
maktadır. 

Genç nesil
1 

Antolojisi 
Bugiin 4 Uncu sayfa

mızda okuyunuz 

l 
Basan Ali Yüce A _ ara 

köy enst t eri in 
civarında 

mr aıartıe 
me 

Ankara, 16 <A.A.) - Maarif 
\'ekili Hasan .Ali Yücel. ilk öğre
tim umum mlidUrU hakkı Tonguç 
ile biıiil<te bu ~hah Ankara ci
vn nndaki Hnsanoğla.n köy cnsti-
1.iısüne git.m.iş, on ilç aydanberi ya
pılan v.c sayIBı otuzu bulan bina
laı 1ıı. diğer üç cnstitilden yarılnna 
!;'elr-n talebel~rin !aaliyetinı tet . 
:kik etmi~tir. 

a as 
ilerley~ • 

o u 
\ 

Vekil :ı.kş:ım U2("ri dlSnU~c ı.s. 
~ahan yanında.ki tiftik cemiyetinin 
mıl~esi..ne uğrsmLs ve oratla 
bulunan cemiyetin reisi Yozgat 
mtbusu Silleymnn Sırn Özi:ı ik> lru 
runıu ~iş, yaklnmds bttluna.<ı 
köy enst.itUsünUn bu kurumdan 
tıftik mcvzunnda !aydalanmas: ü
zerinde görü.<mı'!lcr ya~t1r. 

a 1 
n 
dı 

Buna mukabil Stalingrad üzerine 
şiddetlendi ya oılan tazyik 

Stol<bolın, 16 A.A. - Stokholm 
Tidn!ıngen gazetesinin Berlin mu
habiri Rus c~phesinin ceubundaki 
Alman ileri hareketinin bir hayli 
yavaşlamı~ olmasına dayanarak 
Kurskla Harkof arasında bir yar. 
ma ile başla.yan bilylik Alman ta. 
amızunun .bittiği ve yakında yeni 
taarruzun aynı istikamette ge11şe
ceğini görmek kRbil olacağını tah . 
min etmektedir. 

Muhabirin belirttiğine göre, Bel' 
linde1ti rozcüt~ Almanl:trtn dağlar 
da bilyfilt zorluklarla karşılaııtığı. 
nr kabul 'etmekte fa:kat Astraga. 
nın batrsmi:la ve Stalingradm ce. 
nup bat1sır.daki hareketler husu • 
suda mutlak bir ruköt muhafnzıı. 
ctmelttedlr. 

'Muhabirin kanMtince Almanlar 

Stalingrada. k~ y:ıptıklan bU .. 
cumda. çok büyük zorluklarla kar
ısılaşmaktadu-. Muhabir diyor i: 

Almanlann ilk niyeti Sta~ingra
da cepheden hücum etmekti. Bun 
d~ın .sonra eenlJ!l bat:dım hilcuma 
ç:ılı~ılar. ·Eğer bu taarnızd:ı mu
vaffak olsa :di Almanların E!es. 
tadan Ast:rogana doğru yapmakta 
oldukları hamleye ihtiy.1çlRn kal
mazdı. 

Alman tebliği 
Bcrlln, 16 (A.A.) - Alm&n ordu

ları b:ı.§kumandanlığmm tebliği: 

Kafkas çevresinde Alman ve mUtte
!ık kıtaıarı kuvvetli dü§man a.rtçıla• 
rınm mukavemetlnı kırmışlar ,-c git'" 
tikçe artan bir taarruz hareketiyle 
ileriye gcçml~lerdlr. 

(Devamı Sa. f . Sii. 4 lle) 

Gazeteciler he eti dün 
döndü Almanyadan 

Beyet Azası gördtlt lerı iyi kabulden 
çok memnun kal ı!ilarıaı ıiyli o ıaır 
Yapılan davet üzerine Sıvas mc

bıwu Necmettin Sadağın riya.se -
tinde Almanyaya giden Asmı Us, 
Nı:ıdir Nadi Nev-LSt Gllvenden mil. 
rekkep TUrk matbuat heyetile ay. 
ııca davet edilıni~ bıılunan matbu. 
at umum müdürü Selim &rper 
dün seb:ı.b Sofyaöan 1.stnnbula dön 
müşlerdir. 

Heyet Sirkeci istasyonunda Al
man sefat"Ct mü.steşarı, Alman mat 
W3.t ve ajans mnmessillerıle Tilrk 
gaz.etcoilerl tarafından k.ı.rşılnn • 

mLctlarclır. Gezeteciler:i.miz Almnıı
yada., Maı.ari!ltanda n Bulsaris
tanda. göNiilkleri hüsnu kabul ve 
misnfirpet"\•erlikten çok memn1:n 
oldukJarını söylemektedir. 
~ııha.rıirimiz Asmı. Us sc

:rahati i:ntıö1larmı bir kaç güne 
kafuı.r ·~a:ıtıt" da neşre ba~lıya • 
cakur. 

:Matbuat uınum. mlldlirü dUn a.k· 
§amki trenle Anka.raya gitmiş • 
tir. 

•===========~===========• 

VAICIT gez.tlr:.t isi 
Biletlerinizi vakit geçlrm eden abnız 

Vakd guinti,inc iştirak edecek olan Beyoğlu Halkevi caz gurupu 

Mevatmbı en zengin ıırogramlr \'nkıt okuynculnn geztntlsjnln btltün 
baul'llktan bittrllml~tlr. önUmllzdeld 28 ı-~ğustos Paza.r gllnU en neşeli 
gli:lünUz.11 geçirtcekalnh. BUetleıinlı.1 \'akıt k(tnbertndcn hemen almalı. 
&mn:. 20 llnpon getiren \'akıt. okuyııculan 80, kupon a;ctfrmeyenler 150 
kurup l~tl.rak biletleri &.1a.cn.klıırda, Gezinti progm.mı;nı bütila tafııll. tı 

ne yannk1 uynnızda Jmlacalmrnz. 

.... 
l>.uıkü ) ıırı~l.ıı-ıu .t..ıHı•leriuılııu ' 1'.Coıuurcuk., bir gurup ..• .======·· .. ====;;;:=" ._.,. ____________ ... :::: 



Ad;natı çiftçiler 
ları mahsulü 

borçıandık
ödediler 

Buğday tamamile, arpa ve 
yulaf fazlasile teslim edildi 

Ailnn.\, 16 (ı\.A,J -· Son koordinasyon kararı mucibince ağustoeun 
15 inci ak§amına kadar hububat borcunu ödemeye davet edılcn 

Adana ç1rıçııcrl borçlıır.dığı buğdayı tnmcmcn arpa ve yulııtı fazla· 
ı.lyle toprıık ofisine te:ıllm etml§lt>rdlr. Vatan müdnfaaarnd:ı dalma 
önde gıde"l Aaan&lılar-ı: kısa bir mUddc: ic;inde bUyük bir sevk gayret• 
le ofis m"'· kf'z..lerin., lto~arıık borçlarını !Sdeml§ olmalarından dolayı 

Seyhan vıı:lS; Akıf Eyido~an mahalli gazetelerle kendilerine takdir ve 
te.'.Jekkürlerır.i blldlrn'l§tir. VılA.yetln diğer kazalar ve kl:lylUsü ~ 
akın akın ofı!lf' roürl\caat etmektedir. 

Aı ERiKADA MUAZZAM BiR 
BALTALAMA TEŞKiLATI 

17 Bin azanın isimlerini 
bildiren liste Ruzvelte verildi 

Yasington, 16 (A.A.) - MU- kurmak için y:ı.!>ttğı gayretleri açı. 
meS5iller mccljsinin Amerikan ğ:ı. V'.Jmınl<to. ve aynı zamanda Bir
pren~pletinc a~lıın faaliyetler leaik öeıvlctlc'rde n:-t.1i davn.ı;ını gfi. 
bakkmd.-ı tahkümt yapmağ:ı me. den Alman teşkilitlnrında üye bu 
:rnur husu~t encümeni ttisi Dies, 1unan ve yahut dn "'empatilcri d.,_ 
gazete"Cilerle y:ı.ptıf;rı bir gi.>rilı:me- layısile bu teşkil:itlnrıı katışınıs o. 
Qe su ha.'b-.:'ri ve:r:nic;tir: ı lan 17 bin k:ıdar kişinin listesini 
ciunn~i gilnli Ruzveltc b'r ve- ihtiva c~lemektedir. Bu vesika, 

f'ika göndermiı; bulunuyoruz. Bu Hitlerin Amerika bi.rle~k devlet. 
vesika AJman tı:ı~'komutanlığının, lerinde ba~ casus olmak s11çu He . ' 
umumi knr:ı.rgii.hı Şilt:ı.goda olmak r.ranmnltta olan Valter I<arıpe ta-
iizere Amerı"kadn "muazzam bir ' raftnd:ı.n 1941 .S'"nes!ncle Alman -
ib:ıltalnma hareketleri teşkilatı,, 1 yada tanıim erlibn:ştir. 

SURiYE MÜDAFAASININ 
T KViYESiNE BAŞLANDI 

Bini erce Suriyeli ve Lübnanh 
tahkimat işlerinde çahşıyor 

Londrıı, 16 (A.A.) - Son gUnler 
zarfında Suriyeden Londraya gelen 
HUr Fmnsxz kuvvetleri kumandanı 

general ICatru•nun huauııt kalem mu. 
dUrU albay Antuvan demiştir ki: 

'•Suriycdc bulunan Fransız kuvvet. 
l,.rt general Vllsonun kumandası al • 
tmdakl O uncu lnglliz ordusilc iş bir. 
liğl ve rpüda!na hl\Zfrlığı yapmakta-

dır. On binlerce SurJycll müdafaa te. 
sislerinde çalıııyor. Birçok Lübnan'• 
müttefik kuvvetlere UUh&k etmıvtır. 

Sutjyede muntazam Fransız kıtala.. 
rından başka 20 bjnden fazla yerli 

askerden mürekkep husus! kıtalar 

vardır. Bu kıtalar sahil mUda!aaııı 

vaz.l!eslnl ele almıştır.,. 

40000 1 Hindistanda 
yahudi ailesi ıtaşkınhklar henüz 

Doi)u Avrupaya 
sör ·ıd 

Lond.ra, lG (A.A.) - Alman konl• 
ro\U altında bulunan Paı·ls radyosu
nun bildirdiğine göre, işgal edilmiYen 
Fran.ııadnn 40 bin Yahudi ailcsı gelm~ 
ve bunıar ailece doğu Avrupaya sü• 
rUltnüotUr. 

---oı---

Eski I'..alyan beşvekiline 
göre 

ltalyanın istilası 
F tı§i:min sukutunu 
kolaylQ.§tıracaktır 

Rlo do Jı:uıelro, 16 CA.A) - Eski 
İtalyan lıarlcJyc nazırı Kont Sforza., 
Motevldeo'<la toplanacak olan hUr 
lt.alyıı.nlar kongresine riyaset etmek 
tıze:ro • burııd:ı.n hareketinden evvel 
gazetecllcn- verdiği bir demeçte, "l. 
talyanm istllAsı raıılzmln •ukutunu 
çabuklaştıracaktır., ~iştir. 

Hatırlardadır ki e3kl İtalyan harı. 
eiye ıuzrn Kont Sfor.za, :Muaollnl ik. 
tfdar mevkILne ceçtığı zaman ttaı -
yruım Parls bUyUk elçisi idi ve bu 
vazife inden derhal istifa eylcmlııtL 

Kont Sforzn, İtalyanın !harbe glrme
s"ndenberı İtalyanları cümhurlyet le_ 
hinr teşvik ederek esaslı bir rol oy. 
na maktadır. 

11.AZAI<,, h:2HiL rE l<YJIJ 
:r. "Hl.ıı, C§Yll. lie mıınzaraların blze 

Yerdi~ tahıı.'IOvUldür,. manzaralar bf. 
uı tazyjk etmese \ Ucutıarmdan ha_ 
oordnr olamazdık, Onlnrın tazyikidir 

ı bizde tabavvU! ika• ederek evvel. 
kj sa.lımizc blrşey :!la.ve etmiş olu. 
yor. 

JI. 1nsanın !illeri, amelleri, ağacın 
yem 11 vermesi, auyun akmaaı, ~m 
~Y&rlaıımas, ıüneşln lulCl'u, arzın .c .... .....,._ ~ .-.. blr 
:919' ~ ftl')rfcr. İnsanın fiil ve 
-.it lllr ~ abura gelmekte. 
dir. 

yatışmadı 
Bir şehirde morg binasını 

ateşlediler 
Nııgpur, 16 (A.A.) - DUn akıam 

neş-redllen tebliğ: 

Şchrjn vaziyetinde kaydn değer lıit 
lyjleşme vardır. Sokaklardaki mania• 
lar kaldırılmııı ve dUkkMlar yeniden 
açılmağa başlamıştır. Bununla bcra• 
bcr bir lki mahallede henüz sUkClıı 

avdet etmeml§tlr. 
Cuma ak§a.mı poliııler ve askeı1 

kıtalar karışıklık çıkaran Uç grupa 
ateıı etmiştiı'. Bu guruplardan biri 
hastahıı.neye bağlı olıın morktn yan• 
gm çıkarmı!Jtır. İkincisi sokaklarda 
barikatlar yapmağa ve UçUncüsU de 
yağmaya teşebbUıı etmiştir. 

Eyalette başka hMl!le kaydedllme
miıttlr. 

Bombay, 16 (A,A,) - Daccada 84 
ki§! tevkif edllm~tır. 

Ahubrjde kongre lzasmdan esld 
Assam bagvcklll Bardoloi hapsedh· 
ml§tlr. Gençlerden müteşekkil gurup
lar Daceada husust blnalarn ve birkaç 
terbiye müe.s.!eseslııe hücum etmı:tır. 
6 k~iY'i tecavüz eden toplantılar ya· 
sak edllmJştir. 

Subnyhı.rn 'erilen fe\'kalftde 
s:ıUihiyet 

Yeni Delht, 16 (A.A.) - Röy. 
ter: 

Burada neşredile-n bir emirna
me, ta~arrufl:ırı korumak mn1uln
d ile- bUtUı: lngitiz Hmc!i"tnnmda. 
ki yllzb:ı.sı rlitbecinden itibaren 
tekmil 3Ubay1ara reblr kullanmak 
ve hatta lilzl!.."ll\.mdn öldllrmek hak. 
kını vennckt<'dir. Avru haklar 11-
gilter.enin müttefikler:ne mensup 
crc1ularm mU3a\·i rtit~elerde'<! su . 
bay'lann:ı. ternıil e-dilmiş bulun
maktatiır. ---o'---

Bir tayin 
Gazeteci :ırkadacıl:ırtm17.d-ın r fi. 

t!f Erenler Silmer'ha.nk YerH Mal
lar P:ızf\r~n mUec:ose .. i yazı \'ileri 
ı:eni~nc tayin cdilmlstir. Arkn
clnamım te1>r"k eder. yeni \•ıızjf('. 
ıı.inde de muvaffakiyetlerinin de
v.:ımmı dlleriz. 

VAttJT 17 - 8-191! ~ 
:z:::::ı_ 

Salomon adalannda 

Ameri <ahlar 
harbin g;dişindsn 

meınnua 
Vi§iden gelen bir habere 

göre ise 

Çarpışma 
Janoniarın zaf 4İrUe • 

bitti ! 
'\'a:ı;lngt~. 16 (AA.) - Sıı.lomon 

adalarında Amerikalılar mevzılcrl . 
nl sağlamlnşlırmaktndırlar. 

Bu adalar a cereyan eden çarpış. 
malardan buhsed n bir askeri söz. 
cU, Japon kuvvetlerinin buralardan 
çıkarılmak üzere olduklarını s!Sylc. 
miııtir. 

AMEnlKALILAR 1LERLtYORLAR 
\'n11lngton, 16 (A.A.) - Yeni Gi

nede, Kopodadıın ko.c;mı~ olan Japon 
kuvvetleri ile Amerikan kuvvetleri 
arasında yeniden çarpışmalar bal] • 

lam:ştır. 

Buradakı Amerikan kuvvetıcrı 1. 
lerlemdcr kaydetml:l rdlr. 

,AMERİKAN TEBLlGt 

Vaşington, 1G (A.A.) - Bahri• 
ye nazırlt';ı 8 ağın;tostr. Amerikan 
uc;akln.n ile de:.iz kuv\'etlcrı ta • 
rafından Kiskn üzerinde yapılan 
akın ec;na.sr:ıclı bir Jnpon torpido 
muhr•binin isabet nldığım ve tu • 
tuşturulduğunu cumartesi günU ha 
her vemtiş.tir. Bu Japon muhribi 
bu taarruz esnasında isabet aldığı 
bildirilen g~mileriıı dl>rdüncllsü • 
ılür. Aynı taarruz devıun ettiği 
müddet i!}inde Kiskndaki Japon 
cmlu<Tah1 Uzerine 3000 mermi dfüı. 
mU!'ıtUr. Sahilde de bUyUk yangın -
hır çıkartan bombardıman bittiği 
zama...rı bu dUşm.an torpido muhri· 
bi limancl:ı alevler saçıyordu. Er• 
tesi gütı donarunaya. mensup uçak• 
lıır bombardllD3.llın sebebiyet ver • 
diğl knrga.şalığı artırmak için gel· 
dikleri zaman yangınlar·hiHa de • 
vam ediyordu. BUyl\k ordugtıhm 
cenubunda. buhm:ın ikir:ci <lerece • 
de bir o:-<lugft.h ve ada boyunca 
mevcut uçaksavar mtnryalan keza 
bomba.lanmış ve bUtün sahil batar 
v3Jarı susturulmuştur. Bombard:
~andnn evvel lim:uıdn tnkri.ben 
dil~ 10 p.m-.,a yük ve nakil· 
ye gem.isi ile 4 denizaltısı ve yu • 
kanda. zikri gc~en torpido· muhri· 
bi bulunrluğu göriilrnüştUr. DUş -
man deniz uçakl:ı.rı ile Av uçakln· 
rmtn ı:ıahil bataryaları tarafından 
açılnn fas1le.1ı ate~lerle desteklene 
re'k yaptı1ıhrı hücum AmerUrnn 
kuvvetlerini ka~Jlnştrklal'I yegane 
mukavemeti teşkil etmiştir. Ame • 
rikan gern:ıeri bu hareketler esnn• 
mıda hiçbir has.'l.rtı. uğramamıştır. 
Bir Amerikan u~ağı kaybedilmiş • 
tir. 

BlR JA.l'ON MUJıntnt BATffiD'1>1 
Londra, 16 (A.A.) - Amerikan 

bahriye nazırlığından bllditjldfğlne 

gılrc mska ndnsı dolaylannda Ame. 
nkan uçakları btr Jnpon muhribini 
ağır hnsara uğratmı§lardır. 

Aıöt adalan dolaylarında Perlhar. 
burdanbcrj batırılan gemi adedi 22 
dlr. Bunlnnn 14 U harp gemlsldlr. 

Tl:MOR ADA INA. TAARRl"'Z 
Londrn, l6 (A.A.) - Müttetjk or. 

ta bomba uçakları dlln Timor ad!WIIla 
taarTUz ederelt liman teslslerinde ha. 
sar vukua geUrmi~lerdir. 

Yeni Brltanya açıklarında bir ı;cmf 
kafilesine taarruz ednmı,ur. 

HAREKAT BlTn MU 
vı,ı. 16 (A.A) - Tokyodan alınan 

rebeslnin Japonynnın ezici bir gali. 
bir haber, Salomoıt adnlar.ı muhıı.. 

blyetl ile bttlll~ini bildirmektedir. ----.· --
lrlanda aşvekili 
Memleketin harp tehlike. 

sinden uzaklaşmadığı 
kanaaıinde 

Dublin, 1G (A.A.) - BugUn lr
landad3. En.11i-,'de nutuk söyleyen 
aö Vnlcrn 1:-lo.ndn irin mUdnfaa 
baZirlıkladnı: ynv:ıı;ılatmanm bir 
delilik olacağmı nnlntmıı> ve haı.ır 
lnıının.k için gerek!i zamnn israf 
c<lilmediği takdirde harp vuku • 
unda !rlanılıuun metanetle bu tec 
rilbeye göğüs verebileceğine emin 
olduğunu iliı.\•e ile "~imclikl held~, 
top gürültül.erile obUs patlamala
rının birer h:ı.rp '11tarı te~kil e~
tikletine k:ıUyetlc itimnt etmek 
gerektir.,, demiııtir. 
Ruzvcltin mfimesslli i!e mUliiknt 

Cenevre, 16 (A.A.) - Nevyork 
radysunun V:--.inğtondan bildirdi
ğıne göre, AıneTı.lcn bahriY<' nazır. 
Jrğmın hu"usi rıümcssili Vilyam 
Bull tt euma ı;iinU Duble"de lrlnn 
da başvekili dö Vale.'ıJ. ile bir gö. 
rUsme YBDmısur 

o:a cephesinde 
ı litl~taratı 1 ınct ~a11fa<lo ı 

Hn,•a kuvvetleri Karadeniz llman
larlJe Kerç bot;azmdıı. düşman tahliye 
\e lrkAp harok"tlcrlnc kllr§ı mUcadc• 
lesine devam etmi§llr. 

Bu hareketler !!onunda Sovyet do
n&:oıması ild büyUk taoıt gemisiyle 
lkı kıyı gemisi kaybetmı,tır. Ea~ka 

bir bUyük taşıt gemisiyle lkl deniz 
devrlycsı clddl hasara uSTatılmt;;tır. 

Don bUyUk dlrsl'tlnin ııimaı doğu 
clöncmccınde Alman piyade tUmenlt• 
rlylc hızlı tümenler hava JtuvvcUcriy· 
le iş beraberliği yaparak düoman 
mevzilerini delmişler ve Don nehrine 
kadar ılerlcmlı:ııerdir. :Macar kıte.lnrı 
b~arı ile bitirilen çarpışmalarda 16 
düşman tankını yol<etmlşlerdlr. 

Voronej çevresinde ve Rjcv yakı.. 
nında düıımıınm tekrar ettJğl bir çok 
taarruzlar §iddetll dU:mıan sava§lıı.• 

rlyle netlcesjz kalm•§lır. Bu çarpış
malar sırasında dll§man yalnız Rjev 
bölge.sinde 71 tank kaybctmı11ur. 

limen g!SlUnUn enup doğusunda ve 
Volkof yakınında yeni dü~man tanı· 

ruzlan kanlı kaYJplar wrdlrllcrel< 
püskürtUlmüştUr. F'in ha\'a. kuvvetle
ri ho.va çarpt§malarmda, 3 U Hur~:· 
cnnes tipinde olmak olmak üzere 6 
dUşmıın uçağı düşUrmUşlerdlr, 

SO\'\"ET OGLE TEBLlGt 
l\loskova, 18 (A-'\.) - Sovyet öğle 

tebllğl: 

16 cğustos gecesi kuvvetlcrltnlz 
Kletskaya cenup .doğu ve Kotelnlko\•o 
cenup doğu çevn!leriyle Mincralnlvc.· 
dl, Çerkıısk, Maykop ve Krıısnodar 
çevrelcrjnde dll§mıı.nla ~arpışmağn 

devam etmtşlerdlr. Ceplıcnln başka 

kcsjmlerlnde anemll bir değişiklik ol· 
mamıştrr. 

STALtNGRADA HVCUM 
Loıuira, 16 (,\,A) - Rusy:ı<lan 

gelen hnherler Stnlingr:ırl ctr:ırınıl:ı 

ki lehlikenln nrttıf!ını. lııınn mukn· 
l.ıil Knfk:ısyadn Almnn ileri hnre • 
1 etinin ~rn\'ıışladı~ını bildiriyor. 
Gece yarısı l\fosko,·ada neşredilen 

SoYycl tebliiH r;·ıdur: "15 ıığuslo~· 
ta J\lclskııra'nın renubunda, Don 
knvsinde, Kotclnlkovo'nun şimal 
doğusunda, Kan.::ısya Te Çerkosk, 
Minera\nievody, Krasııodar, ~ini. 
l·op mlnlo:kalannda ltnrprşmalar .. 
olmuşıur.,. 

Tcbli~c yapıl:ın ekte şu hnhat 
vardır: ''Klctsknyn'nın cenup do• 
ğusunda Almanlar çelin bi11koç hii· 
cum ynpınışlarrlır. Hücumlar neli• 
cesiz kalmıştır, Bir Alnınn ciizii 
:l70 ki-,i kayhctmiştlr. Sovycl ıt'>" 

kerleri ferasatlc hnrbediyorlnr. B'r 
keşif lrnhı Alman mevzilerine kıı• 
dar yaklaşarak rn<lyo ile Rus top· 
!arını idare etmiştir. KotelnikoH,. 
nun şimal dol{us!unrla 2 mOhiın te
pe için foatla çarpışılmı,ıır. Al· 
mnnlar tanklar dn kııll:ınmışlartlır. 
Fnknt taarruz netice vermemiştir. 

Krnsnodnr mınlaknsıntlıı nğır hir 
kaç Alman hamlesi tnrdcdil~iş, 
400 den fazla Alman öldüriilmü~ ... 
lür. Roban nclırini gec.me teşchbü· 
sı.i neticesiz bırn.lalıuışhr. 3 köprii 
haşı tahrip, edilmiş. 500 Alman öl• 
dürülmüşlür. Mincrnlnicvody'dc 
Alman tmıklnrınn ve motörize kı· 

tnlıı.rın:ı karşı çelin müdnfan rnıı. 

horebeleri yapılıyor. 
Diin yuknn Don'da ve Voroneıo: 

mıntakn~ındn Almnnlor hiicuın et• 
mişlerctir. Ruslar lıafifcc geri r;e -
kilınişTer. M:ı:ımnrih bir So\'yel 
clizü 600 Mocnrı hnrp harici elml5, 
Mııcarlardan bir gurupu teslim ol• 
mnga mecbur eylemiştir ... 

ASTRAKAN'A DOGRU ... 

SloJ,·holm, 16 <A.ıt.) - O~i: Bir 
Alman ileri 'kolu doğrudan doğru· 
ya \'olga nehrinin ağzındaki Astr:ı• 
kan'o ilerilemektedir. Bu kol 10 
gün ev,·el Yoroşilovsk'tnn hareket 
etmiştir. Şimdi Aslrııkan'ın :rn ki
lometre cenup hnlısında A,·fsor'ıı 
\'Ormıştır. 

SOVYETL.ERtX t)STt)N 

abtHye vektıı öıcıııaoksanhk bir kadın 
t Bacı trr,a'ı 1 in,...; r '-· 1"tt > 

Cenaze akıyı, Hııeıbn~Tnm cud. 
dcsini tnkii:en belediye ve adliye 
sarayı yolu ile S:ımanpaznrınn ge
lecek ve bura dil--tören nihayet bu
lncaktır. 

Ta.but, burada renaze otomobi
line konulnrnk merhumun ebedi 
istirah:ı.tgll:hı olnn yeni mezarllğn 
hareket ecl::cl"ktir. 

l\Ierhumun tercümeihali 
Vakıt - Doktor Ahmet Filtri Ttl. 

zer 1878de Şumnu'da doğmu§tur. As. 
kcı1 tıbbiyesinden c;ıkmıı:ı, Sıhhat ve 
içtimaı muavenet vektueti mU.Ste§arı 
iken Uçllncü devrede mebus, 1931 de 
parti umumi hcyeth'lc kil .ııc~mı~. 
doktor Renk Saydam başvekil oldu. 
ğl.ı zaman pa.rUnln gCll<ll sekreteri 
t>lmuş, M<'mduh Şe·ıket Escndal'm 
genel &ckr~tcr· tayini tlzerlne de Da. 
hfliye Vekili tayin olunmuştu, 

Fikri Tilzer milli vazife fikri kuv. 
vettl, olgun, temiz, c;alı§ltan bir hU. 
kOmet at1amı idi, 

Geçen yıl bugünlerde geı;ITdiği kalb 
lı.nzaaı UT.erine bir müddet §ehrimiz. 
de istlrl\hat etmlııtL 

Ö!UmUnU teessürle karııııar, ailesi. 
no ve hUkumetlmlz erkAnına taziyet. 
ler sunarız. 

Mısır cephesinde yeni bir 
şey yok 

"(Ba,tarafr 1 inci ttt1Ufa"da) 
dU§mana aıt en az Uc; bUyUk ma\'lla 
lın tırmışlar ve ba§ka mııvna.lan ha. 
sara uğTatmııılardır. DU~man deniz 
ta§ıtLnrına refakat eden mihver av. 
eıları taarruzumuzu l:lnıemeye teşeb. 
't>Us etml§lerse de dUşUrUlmU§lcrdlr. 

14 • ırı ağustos gecesi av uça.klan. 
rnız Malta 'llslUnde ilçi dUşınan bom. 
ba uçağı ve 111 ağustos gUnU de bir 
ı1Uııınan av uçağını dUDUrınU§lerdir. 

---0--

Pendil...-te dEnize ıirdi -v• 
boğuldu 

Dün Pendiltte !ecı bir deniz kaı-; 
olmu§, denizde yüzmek latjyeıı 

yqında bir ihtiyar kadın boğUlı:ı1Uf • 
tur. 
Boğulan kadın, Pendikte oturad 

Hamide Girgin adında. tam 90 y!L§ııı. 
da bir kadındır. DUn ea balı deni»I fi• 
rlp ıerlnlemek ma.k.aadlle sandal• 
binmiş, dcç.lze atlam~. fakat bir d'' 
ha su yüzüne çıkma.mı§tır. 

lhUyıır kadmın cesedi sandalcıl-1' 
tarafından bulunmu§tur. 

Roma buyuk e'.çimiz 
mezuniyetle geldı 

Roma büyttk elçimiz Hllıleytn ~ 
ErIP Baydur menıniyet}e 1talyş~ 
şehrlmlzo gel tir. 

Amerika kimya 
harbine bazarıaad• 

N"Vyork, 16 (A.A.) - Kimya ıııı
bi şubesi reisi general Porter deıxılf' 
tir kl: 

AmerJka Blrle~lk devleUerı ııet 
hanSi ölçUde olursa olsun her yerd' 
ve ber an ıuzum görU!Ur veya ıcabC" 
derse kimya harblne hazırdır. 2ll ,,. 
nelik nrD.§tırmalar ve tecrübeler le~ 
ntk ve malzeme bakımından çok k111° 

vetıı blr servis yarntmıgtır, 

Biat milli komitesi 
( B<ı§ tarafı 1 inci 3ahif "c• 

ikti<ln.r mevkiini eline alır, o .,,,. 
ınnna k:ıtlar ya bir felsefi kaıo .. t. 
y:ıhut 1'ir aliicle halinde tasa'"~ 
edilen mürler hukuku !ı;iyasiyeıt•• 
kaclrosu l~ine girerler, hukuki blf 

R 1 t tahsiyet sahibi olurlar. 
Om8D Z8J 8 1 Bunun iciodlr hi ist.ikl•l da-

( 8a~tara/ l ı 11rı ıaufar > lnrmda, yahut rejim ihtilillerill; 
Alman lutalarmm taşkın bir mn hukuk emrimkii te5bit eder. N 

nevra ya.yamadıkları her defada, bir ,·aka olur da sorgu hakimi )li 
Alman bacıkomutanlığı Sivnstopol- ciisel i oldnj;"tl gibi tesbit edef9&t 
da. olduğu gibi Rus müstahkem hulrultu es:ısiye de btısule gel_, 
nokto.Ia.rına. kar,µ cephe 1'tnRIT'.IZ • emrh-a.kii hulnf& bakımmdzm ._.. 
!arı yapm:ı.k için Romen kuvvet. bit eder. Bu gibi h8cfüelerde ol-' 
lr-ıini öne sünnü.stilr. Romen tU- huhuku sayılmn:ı, fal.-at olcluktt!' 
menleri adamakıllı hırpalandık • sonra tamamen hul.-ulil bir nıaJu• 
tnn sonra ~niden teşkilAtlandtnl- yet alır. 
mış ve Alnınn tümenleri arasına BinnemıleYh Hindi!ltana kongıtt 
lmtışt.ırılmıştw. Romenler, en çe- parthinin ,.~iyeti hakukl bir fi' 
tin ve en ağrr çarpL'jlllnl:ır için ılı.ı.. ı.;ıde miit4lea edilecek olursa bf' 
ima ilk h:ı.tlara sürUlmeye malı • ld'katen bir süril Jtir.u: noktal.ıt 
::us askerlero.ir. Arkalarında da Lclmıık miimkündör. Fakat nıcJ'' 
Alınan mitralyözleri mevki a\nıış leyi bu 3elcilde mHt:Llea et~ 
:bulu.'lm.a:ktadlr. kongıre partisi ~e-Jlerini gayridll" 

----o &ul politik:ıcılar addetmek nıUTll• 
Romanyada kabine kündiir. Eğer Hint kongtre "'•'!: 

değİ§İkliği rl hakiknte-n ioıtcdi.~~ri emri~ 1 

Stokholm 16 (A.A) _ ı ha.ber tnhakkuk ettiremezl:'!ne hakim cı· 
' ~ torite ka'l'f:lc.mda \-alnıT. fumU dr 

alan mahflllerin Bükrqten öğrendi • -·ı 1 1 .. ·ğ·ı hftt...a ·-t-
gı • yn nn as ue ı , ~· ... 

!'tine göre, Romanyada iktisat ve ad. hn' • b''- 1 .... li l 
lıye nazırlıklarmı nlll.kadar eden ka.. fünrhul;il ihd:ıs ettjklerl talı• . 1 ını lıç s:ıyı :t.:ı r er. 

bino tebeddUlU, Mare§al Antonesko <lircl~ j.;e tarihin lraydettili 5r11e1'• 
hUkfunetınde yaptlncak daha mUhtm le • 'b' 1 ı'··ıı r1n· b11l'fıl" . . . rı ~ı ı on ar < a n e ı 
değışıkllklere ancak bjr başlangıçtır. hukulril tlrirJer ,.e hattl e-f· 
Aynı mahfillerin 1ma ettiklerine gH. :re] ~alt ' lu ı r 31· 

t'l' vatan ~ rnmanı o r a , re hattA mare§al Antonesko, yakında .ı _. J 
mUtehaS!lrsları ve 1940 ytlmdanberl me7-1er !'!Jra<ıına b'rer er. 
oağıtıımış ole.n büyük ıslyns1 partile. Her ihtilal haşlan.gıçda bir e~ 
re mensup şahsiyetleri bile fıı ba§ına li:ıetin suurunda ya.5ar, sonra Y 
c;ıı.ğıraea.ktll'. \"a~, yaYtt<; h:ı.reket btitttn kUtleY' 

Portekiz, müstemlekelerini doığnıı 11 ~·1n1 yrlnılır. _·ı.:~• ~ h keti 
k · d' ıt 11 c ÇCAJnıe&• are 

ta vıye e ıyor idare c<len cltalll~ttedir. Bu ekti• 
Londra, 16 (A~.\) - Vi§I radyo. 'iyet, ek."icrfret olduğtl ~ lhttiıl 

sunun bildirdiğine göre, Portekiz hU olmtLc; hitmii YC'lli bir nizanı ~ 
ldlmetı Aı;or taknn adalariyle Mader rulm~~ <lemeİ•tir. , 
adıı.slD! askeri kontrol altma koy. Bu JmldPnin ınncll!ltana tatbi1'1 

mu§tur. 'llua bir ı;ok no'lit:ılardan gtt(Jülı• 

Amerikaclan Avuıturalyaya 
takviye gönderiliyor 

Nevyork, 16 (A.A.) - Avustralya• 
<lakl mütte!ik ordular tayyare ltlba· 
rlyle mütemadjyen takviye alm&kta• 
dır. 

ler oı·tava. at.ar, c:Unkü Hinllist~· 
dıı t~lc ~illet yoktur. Hindistan '"' 
co~rafya birli~idir. Bir ~nur birtl· 
ğl değildir. 

OLDUKLARI YERLER Amerika ile Avustralya aram.ndakl 
Vaşington, 16 ( A.A) - YoroneJ• hava irtibatı bUtün Amerikan hava 

de ve Stıılingrnd'ın halısında üstün ticaret yollarınm UstUndedlr. Bu •u· 
lük Husların elindedir. Ruslar lııı reUe devamlı ve çok aür•atli ola.ralt 
menilere sahip oldukça, Ahnıınl.ı• Avustraıyaya bomba tayyareleri d\. 
rın sol kanadı her ıın için lehdil dahil olduğu halde harp malzeınesl 

Binaenaleyh, bu coğrafya btrli• 
ğinılen pek organize bir ıt•nr te· 
''eranı belılencmez. Bll.tttn bnn1•1' 
mğmen Uin1istanda. en organiı• 
po1itilr hc.lk kun"eti kongrre p•r· 
ti .. i•lfr. Fnkat bu kRfi cl~ff!ılir. -~ 
ııun emrivakii tô.h.-ı'kkttk ettire~ 
otoriteye s:ıhip olmssı ıt.zmtdff• 

cllındıı görünmektedir. akmakta ve Japonyaya karvı yapıl• 
J\RAS!ı.'ODAR ltl/NTAKASIND!ı mal<ta 0111n taarruz kudretini arttır-
/t/o kova, 16 ( A.A.) - Roylcr: maktadır. 

Almanlar Krasnodar'd:ı bir Rus 
me,·züni 2 istiknıncttc ynrmn~:ı tır. Bazı kesimlerde bjrılklerlmlz dU§ 
murnrrıık olmuşlnl'dır. Kobnn neh• mana kaqılık taarruz1ar yapmakta 
rini bir kuvvet gecmlşse de Hııslor ve iyi mlldafaa mevzileriyle strntc _ 
hıı kuvveti kıırşılarııışlnrdır. Çeri.. jik bakımdan fa;rdalı tepeleri geri 
sıık'ta Alman ileri hnrcketl hızlı alarıi.k mevzllerinr isltuıa muvaffak 
değildir. Almanlar şimdilik clniıhk olmaktadır. 
yı•rlerde hareketten çekinmekle, Bununla beraber geride toplanan 
diiz yerleri tercih elnıcktedir. yeni ihtiyatlarını savava aUren Al • 

STALtNGn.ADDA SOVl'ETLEn manlar, kat'ı netice aımabjlecek ke. 
DAYANIYOR simlerde taar:nız hareketleri yapma. 

Eğer bu otoriteye sahip i.,. ft• 
mery'nin sözleri bir hall\ !'arttJI• 
calc, s:ıhlp <leğil"c ı\mery'nlft ırrıut; 
tı~'1 hiıkinı ofaralc, gayrimecınl J@I 
politikacıları hatta Hintli!.er fs,.. 
foı!lnn te1'in edilecektir. _ ..ı 

Hayn.t budur, tarih böyle f!K•' 
yor. 

SADRİ ERTE)( 

Şilicle benzin tlarlıfı 
''i!'ii, 16 (A.A.) - ŞiJide ~ 

darlığı gitgide kencfini göete~ 
tedir. Yeni stkı tedbirler ahnJl12f' 

Moskova, 16 {A.A) - Pravda ga. ğa devam etmekteclfr, Son günlerde d 
zetesjnin huıruat muhabiri Stallngrad olduğu gibi Almanlar, cephenin dar =============tJr. 

lı;in yapılan tnadlı ve şlddetlı mQca. kesimlerinde mUtemadlyen kuvvet 
dele hakkında. tıunlıı.rı yazmaktadır: toplamakta ve her ne bahasma olur. 
Düşman Volgo. ve Stallngrado. doğru .ııa olsun müdafaa hatıanmıza bir ge. 
yaptığı ileri hareket baskmnda Ko. dik açmağa çalıomaktadır. Kuvvet. 
tclnlkovo şimal çevresinde kuvvet. !erimiz mevzilerinde çok sıkı tutun. 
lerlmlzln ısrarlı mukavemetiyle kar. makta. 'Ve bazı kesimlerde dUşma.na 

şılagımıktadır. Düşman burada ill8an karrııık taarruzlar yapmaktadır. Bil' 
vııı malzeme b:ıkımmdan çok bUyUk 1 çok noktalarda ağır kayıplara uğra. 
kayıplara u~amıo ve bazı yerlerde yan dll~man gerı teldlmcğc pıecbur 
müdafaaya (feçınek :ıonmda kalmlf. knlmııtır. 

izzet Molla'Jan 

MelhQrdur ki Irak ile olbtas ·~ 

Eyler onu mtıdllıeae-1 &llmaO 
11arıt1'ı 

B~ mevalm.I bahArma gtıldlk ııl 
~tr 

BülbUI banıCla. havz teJıL gtllıııt•" I 
,..,,,,ır 



k 
_ l>• - Sayın M, Şevket Escna:ıl'a -

"·• •in a.l;c:. "I, ..ram ~ansın \'nr mıy- leme drung:ısı dt>f;rfl, yilz knrnsıdır! 
- lf:ı. ~r . llcı; biu on bin k"L~"lw iuımıı.1' ma-

tiını J ' bes lıin !.ı.ra kaybet j • a~ınıla kolnyc~ kn~·bedenl.erin ııck 
- ~! tog1mu, Kızılaya yardım bnhsin. 
nıtir ~"": . • de tek llrayı, portföytınd-en zorluk-

Lu~ihıu L'ima hl su bir l<nç ~HL~, Ja çıkaran far arırsmda gü.·ürüz ı 
il\..,. c:ı s:ıt} .. "ur·· el· c··ı·<'· t•,..-,.;ı ''"'' d" J • • • .ı•ıı ı:unn "" " • .. ı ·' ., •. , ne ''ar, ıyecc •sınız, herkes, mn-
konu :na 

1 
ntla en iç hui.ıuulırıcı hnn tnsal'ruftn scrbc"lt değil mi?" 

illi Siiyr . ?lmu')tur. Ds.hn ?u.t\!su- Elb:?tte scrb.estı l"nlnız l!!Oruyo. 
leyj ıı:ıtyu:1; Jaıknrı(lnl>i il.~ elim- rıız: Acaba onl.lr scrbe t de hnll;ı 
dur. s~ ·ı ngr.ınann dU) mu:ıumuz. Lirı türlii kınını eri5Jlle7. hileli yol
l&bnn~~ 1Ycn!~r <le milletimi1~n dan yfüiitiip soyduktan sonm mem 

biJirj . un urlar cter<ihlir '.. l lclietin ıztırnbı karsı mıla utanmaz 
lıunıt b ı.:, ~fnhat muhitlerinin bu- lıir Jcnç~~ılık ccıeı'; ruhun senan. 
llıttı duad\ac:ırı:ı nlı'-lun olnnlnl' he- 1

1 tini tec:hinle TUrk irfanı cs:r m·o 
ı. alt bUJ . r. . • ı ı . 
"''lllda. teceklcrdır 'e ngu.. B12im bn.vm Iilcmimidn gönlü ltü-
ı:aCl!kt:: SOlu'k bir ı.clime yurnrln- türtım mildür ki ya nnlnyış ız bir 

- l>cmı: . sapkınlık, ;\"nhut herhan:;i lıi~ <1n.l-
~\in b'\.gOJll.. I gınhltb., milli nsnlctin şuurunu u. 

llolarıı; .u &Oıilcr 1ı:m<le imi km ımtnrıfan uynn<lınnnsm? O zaman 
tn "~- nu ıslendirm ı· · · b un 1 k d' • • • ~ıı.ğı . e-. ıtın tı.7. en •'•• de hır yntnlttl< demek olıır. 
~ıııı:nıyenı;~ı~nbn ynymn.litnn <;e- Son zam:ınfar<fa fotimni (nhli'~k) 

il '"b"l ce :r:ı tlanmalttnclır. rneflımnu U7..erincte <hıruldu~umı 
dil ıoı ı er ke 1'1 • . 1 "' "l(UnlllğU' . .ne ı crının < u~ ~ı ~e, jntle görU3·onız. Türkiycnin en 
l'tt sa,.ı . nU ortnyn çıluıran do'(• 1 i metıi nğzm<lım en ~öıınilii dU
ıt:ag0Jı' l~'1 ı5fttikleri J:~an, "de- ! :-.ünce nıl:ımlann<lnn OO!ılaynr.1 .. 
ı.. ker ·-• • · • "' • "''" •llla..nıy 

1 
ıme ııu sıı:,-ınak dl)'e pclt tn:zc kniemlere lro(far l :ıydnn 

'lla ne dor :ıt. Bu :ılnfrnnı:;a ke'i- bu dm·n, yalnrL mıı:saı vıe yol•sul 
lı~a ~lllclttir?. Yn?rti1$ osmnn- k:ı!ab:ı.lılc için değildir Jlerhnn"'ı" 
ııı... ava r. ·ı ı·ı d ·ı · • "" "'Ç.(!lllJtı • ~ el'ı ı ı :,, em l\11 para knznnnn ncl:unm bunlnn din. 
lılal( ,, ·' l nnı af insanları n.tdnt- lt."7lleg· e ihtiyam olmndır ..... ı ten: "ı 

ı.ı~nc'Uı;.:ı • o"' • n 
v~. . 1 ı•• • ecler bir imtiytt..zı Jüm \"e>r<li?. 

~ıı~Y~tı iyi nnlaynlım, yuJ"clu- Büyük ~le söy1criz ''C idmiz-
liat art l~n. znhmetinin ne lm- ek öoi:'Up biiyümeğe lın§lrunı~ olnn 
1,ılıtı 'k .. ~ ortn.il:ı.dır. nnyat palın.- sosynl bir ynrn, hilylik bir kanser 
t:cı1Jj -"'"bısıııd:ı. memlcketlıı en de- kcmirlcfıiği nlm:ıdan dil>'imtlerimi
ııı ~S~ \erimli nice ıcl•a unr>u- zi dürtmelc lst.eıi:r.; Jcndrnın ilerili
t .. ~ 

1 
'1! duruyor. Ç\tnl<ü ana top- ğiııi, onun hiç bir Şey bllm~ jd. 

l.l'ı taş Sut, tcınız <luy~u ve ileri bil- <lialı bir slııirlilih: içinde scl'alınt 
lııiına •rn h:ı.fa. nmele i \e irfan nıelillerini Jmmçıl:ırnnsmdn l"rn
t?ııııı; ~ .lcenui rnllte\'nr.ı o<"tıkla- m.nk, korlrunç lıir ı;nflet olur. Ye 
%r ~ll'ıne bil:! yol bula.mnmn~ı:- bu gibi tiplerin linilndc hlharlık 
~iy~·i • •. u ebeple de, gclecel. '.l'Ur- i lemimizin ~österdiği zn.af, haz.in 
tııaııe,~1 Yetişt:ren 'e bugUnUn bir gevşekliktir. 
~n !a~.:n refnbını emniyette tutnn "Yangmn 'körükle ı;Jtme: D!iy. 
tt tıha_ Unsur yamanmaz rnhnele. le bir kıt kisi ''ar?'' d~cliniz? 
li\tı bia~ış demektir. RUtun bun- Zira frlmi.n (Lteı ini ha tınnnk j'.O. 
~llıda l'oruz. BUtlin bunlnnn or- teycn höylc ıslak bir ifndeyle lın
ıu Qol' nıuhtcldr yüzme j ,;e gü- kikntl küllemek, cJcığnıyo sevenler 
lt::rıı ;?!_~ bir pnrnrlt, 3·ııni tu. için medeni bir gUnnhtTT. 'Ve gele. 
bitinci_..unı dn ı;örülmcktcdir lci cek 0nu ma"'nr, ~önnez 1 
ğı ~·SOyt;uz vn fr, lçincle ynsadı- Fazıl Ahmet AYKAÇ 
l~~i ıa1Ye~ karşı hiç bir iyilik di
)ın baı 51lllClJnaktaclır. İşte ~ "lzımı
lııtlhit'~rıı.aald ldiı;\ik 1<0nu~mndl\ o · ts:rn e~cbiyatmd:ı. ( !) bir baş 
tebrik Sorüyorsunu7.,, Artistlerini 

edertı? 
Ş111rra 

>a1ıtrı1 .nla, sayg1yh\. innnmz ki 
''lt, 11 'e ';'knrh bir milletimiz 
l:::ı~~rkcaın hıık mnsunluğunn 
'il~ (la, a koruyan bir ana ~n .. n
ı~ bir .nıevcut. Ve blr ona. ·nlan. 
latılan ınanıa bağlıyız: Jiı.ltin bım
ti bıııun dahn ileri m~nnlık umclcle· 
lnsnr duf.'1.lnu birnz hatırlayalım· 
ıtııı., ~i~llr\h·\'et, terbiye '\'c na
~te)'ği ı ... Sonnı. :r.ıwnlhhğm, bi
~1ıne~u; ltn1"5ısrncln. hnyrr isteği, 

J\..rı ~ hamlesi filiin ~ibi ! ... 
ler(l ::;: u say<lığunız "l\aslet,, 
lıterıs· ik Olanlardır ki a.dı geı:en 
11 hastler1 Ve ynsnlnn kurar ~ine 
l.llier :lere aygı snyesindcdir ki 
tlıeyclan edem nimetler ynı;ıı.mnğn 
~.ı'ıı Jıi bulur! Onun frin kesesi 
~13'e eıl~ boı sönlil '\'e kafaya ta\'-
" tin herlz; ômürlerini iıdetn sc.fn-

:t" er tU l ıııı, te b" r Ü<;Üne nı:nrken, içlc-
J.."lı~ \ 1Ye \·e nerehnt gibi duy. 
la~ı ..., 1 tıltşı sıkı sıkı kıı.p:unnsm
lhA_ ... a.11ı· 

Halit Tüccarba§ı istifa etti 
On sened enberi §eh.timiz spor 

te<;lcillitm<la sicil iıılerini muvaffa. 
kiyetle tedvir ~den, direktörlük 
sicil bürosıı şefi Halit Tlicearoaşı 
i~tifo et:mi~tir. 

Bay Halit, beden teııbiyesi. Türk 
spor kurumu te12kiIA.tındn çalrştlol§ 
kıym~tli mesai.si ile bUtUn klUple
rjn teve<:ctihünü kazanmış ve kcn
<lini !bUtlln sporcu ve spor seven
lere sevdirmi$tlr. 

İstifns.ile bölgemiz kıymetli bir 
idarecisini ve düriist bl.r spor ada
mını kaybetmiş oluyor. Telafisi 
gUç olan hu llmyrpt:ı.n dolayı btitün 
sprırcula.r gibi biz de milteesslr 
oldulr. 

\Al\11 

Gal tasar s 
şampiyonu 

b 
1 

( e 

önümüzdeki hafta Tekirdağ nda yapı
j ıacak Türkiye birinciliklerinde şehri~ 
mizi Sar~ - kırn11zıhlar emsil e acek 

lstn.nbul s-..ı sporları njanı tarn. yup?ldı. 'Müsa.büaya: Y<.ntkı>y, Ga 
fındruı fıetıtip edilen iı.ilrek Lolgc lnta.~ro.y, Be~·lerbeyi ve Anadolu 
~ampiyonluk müımbakası dun &ı.- girdi. Y~ .ooıı.unda: 
mntya ile Yenikapı S:raSincla ya- ı - Yeniköy 5,46; 2 - Ana. 
~ıldr. SahildC:. 'binlerce halk tn.ra- oolu 5,55; 3 - Galatasaray, 4 -
ımdan seyrecı.ılcn ;ynrcşlnr çok zevk Beylerbeyi. 
h o1dn. lddiıılı olan m'ilsab:ıku.l&r ı KIDE~ır.tı.ım 
C> nıi9bette de muntazam oldu. Yn- Smı. gUnün en mtihim yanşla-
rı~lar enke.kler nrasmclı 2000, !:>.ı- nnda. Bu ya.nşJ.o.n knzanan klUp 
yanlar ~ milkellefler arasındnki- hem lstnnbul kürt"lt i>lrinclll~ini 
lcr de (1000) m~tr.e üzerindeydi. I ve hem de Tekirdağtncla Yarı1Ia-.:ak 

• KIDE.\ISİZLER Tilrdciye ktirclt birinc.iliklerıne gir. 
Tek çıfte: 1 nıek hakkmı kazanacak, aynı .za-
GaJatas.:ı.ray, Be)'koz, !<"ener, mandı:ı. ibu y~ o niabette de iı.1-

Taksim ve De:mirgpor futnlarr gir- djalı. Bilhassa. iki çiftelerde bu. 
d~. !a.rzşın ~R§tnda. 'füks':rn ileride güne kı.d.?.r ynp!lan iki teşvikin 
t;ıd~yor. Ortalara doğru Gu.lata. - bırini Galatıısarny diğerini Tak -
saraylı ~~ g~ti ve 'Ya.rtş Gala- sim ltnı:a:u.dığmclnn bir revans ya. 
tnmrny (Hüsnü) 11,43, Tak.5im n!)l mahi.yetlnde. 
(İsmail) 12,12 '\'e Demirepor · (lh- Tek çiftclr: 
san) 12,25 ıi1e nı"hayctledi. Fc- Bu yansa a>eş futa girdi. Yarı. 
ncrli Brlirekçi ttım biti§ yerjndc kü- §O. güzel çıklşla başlaynn Gr.latn
rek bırolrtığından ıUçUncü olmak svroylı futı. ~ rreçtl. Kendisini 
üzereyken derce~ n.lamadı. lt'cnerli Seyfi t;r.ltip ediyor. Mılsn-

1ki ~te: baka ibu 6eGtilde 1000 metre k=-dar 
Dört kHibUn giraiği bu YRl'l§ gn- devam ett!ı. Taks:mli Dursun ken

zel oldu. Dalın müsa:baka.nm b:ı.- r}:isine yet.işti, ~imdi Dca:ni!'6_ı,or!u 
F,mda ileri geçen Galııtusaray çok 1snuııilin de Seyfiyi geçtiği ııorülil
nıhnt /bir kürekle ya:rIŞI 'birinci o. y<:r. Başa geçen P-:tro kendini 
bırek lbit:in!i. yormnd:ın mhıı.t ib'.r kUrekle ve 

1 - Kemal, Selim, TuT'h:ın (Gn 11,54 de birinci, Dınsun (Taksim) 
latasa.ray) 10,21, 2 Be)ikoz 10,25, 12,13 le ikinci, ls:mıtil (Oemir-
3 F~r 10,27. f.'por) üçü.ncü o~Jar. 

Dört tek: lk.i ~ifteler: 
Bu yarı:cp d.-ı. dört tekne iştirnk Gilnün en mühim ve iddialı ya. 

etti Milsa.b!ltn çetin ve z:et,r'kli ol- rı§l :b:L"-am:i!t ü:ı:ı>rc, bu yarışı kn
du. Fenerb:ı.)ıQCnS;n genç eklpi ro- zana.n yüzde seksen şn.rıpivonlu
!!iplerini geçerek mllsabnkayı bi- ğu ga'!'Ollti etm ·~ denebilir. Bu çc
rineiıntı.e biti'l"di. ık~ 'bilh..~ Tnk:}imle Galata-

1 - Ze!kiH, B:ı.rberos. Rusuhi, earay a.'.Mf.:llld':::ı. o!aca.k. Galatn.mı. 
l\Ielih, Se:a.i (Fener) 9,37, 2 - ray bu sefer lis:lhetll ibir ekip ynp. 
Taksim. 9,39, 3 - Gcla.tn.Saray am ... Petro, Turgut. Yo.rış başladı. 
9,43. Sa..""l l!mmtztlıle.r )başa gc~iler. Fe-

GalatSMmy l 1, 'l'ollisim 6. Fe- .r.er ve 'Thltsim ~ltinleri birbir] eri
n er 5. Bey.koz 3, Demi;rspor 1 pu- ni ISl'kıştm:yo.rlıır. B'1' n.n her iki 
,.an nldılal'. Bu kategorinin ~am- futnnm ya.nşı berabex bi~cck -
piyonJuğı.mu GalateSarny kazan - leri :zıehabr w:nnr\-or Fnitnt l'on 
mış oldu. }Uz metrede Taktim Feneri geçe-

BAY.\1''LAR ~k !ikinciliği kazanıyor, 
Bayanlar arnsında.1\<i Uç yanı:ıı <ln ı - P:tro, Turgut (Ga -

Galatss:>..rayın ekipleri 'f'n]{ipsi:ı: ke lntas:ı.my) 10,40, 2 - Taksim 
mn:a.rak 15 puV"..nla ııampiyon oı. 11,10, 3 - Fen.er 11,30. 
dular. Dört tek: 
T~te: Nim!t 8,8, iki çiftede: Bu müs:ı.ba.kaya 3 klUbOn futa-

Benn, Nazlı, Suzan 7,23, dört tek- sı ıiştira.'k etti. Bu vaziyet, şa.mpl-
t.e: Berin, N:ızJı, Nimet, Nevin, yoniııo°'un yilzde yi.iz GoJ:atnaurny 
Sı.:tz:ı.n 6,26. ta.ro.f'md:ın lro.7.aruldrğrnı artık be!-

1\rtJ:u.ELJ.EFJ,ER li etti. Fıen-erbah<:enin genç eki-
Bu yal'IŞ yalnız dört tek futalar lbi son tCfiYİkte olduğu gibi ~m ya

nrarnıda ve bin :metre üzerinden r.şta. <la nı.hatça başa geçti. Gnln-

DUnya sıwn§mın Balkanlıım 
bul~tığı gUndenberi, Al•deniırleki 
lıftkimiyct, bir muammntlır. 1tnlyu, 
e.!:l>i Rom:ının miras<'ı'iı rolıinıi 
oyn:umık io;ti) ere'k, cıbnn;lrljl\ fla. 
\ttlanna. girio;ti. Fethlne <:ı!menğı 
Ull!('f~ri ta arlndr, hntta bunların 
lınritalnı'ını <'la ynptırıp 'inrayn 
burnya ao;trrdı. Am:ı. i5tc btltUn 
hltuh:ıt eh, ~·nlnrz dll\nrlnra iııhi
ı:-:ır etti gitti. 

"Akdeniı,, e Roma lmpnrııtor-
1u~nun bir gölil ~bi cnlmnlnr, 
Atlnyatiği hHc lrnnıynmndılnr. 
l\oskoc:.ı llnh~c:i clt~rint!en u~unhı 
Itır. Eritre. Som:ıll birer birer .ıına 
\atandım koptu. 

"Toranto,, faclacıı, bl.r ltabns ~i
bi zHıinle!<le y:ıSJyor. 'feşhur ar
rnaıJalnrll!ın hnhcr J ol;. Donnn
n\nlnnn ufu'itlııt'<ln dum:uılnrı hi'c 
rörUlmliyor. 

Yugosl:ı\'y:ın..'11 İ""!ilfic:ı, Yunan 
ın\ldnfn:ı.snıın bclkcmiğini kırdı \ 'c 
Alrnnn orclubrrm Aln1eniz1c, l~ı;;e 
J..ıyılamı!l indirdi. 

İ!ile o \'e!dttenheri, Akdcniı hfı
Jrirnl~·eti mi\n:ıkn.5:ıh bir kor.Ullur. 

DUnkü gnzeteJ:rdc ihi Jısber 
gördük: Diri, 11Tnltayn ~den 1ınfı-
1enin hiküyeo;t, ötel;i ele ''Rocloıı' un 
bombat'<lunnnı. 

Ku\'vctli bir him:ıye nltınıla ı . 
dlya boi;'n?.ln<lan se~cn lm !10 

At ynrışlarınırı altıncı hnftn ko. 
~ulıırı dün büyiik bir knlnb'.lhk -,.. 
nfinıJ,.. yapıldı 'c hcyecıınl!I takip 
edıldl. 

Koşulıır, at mcrakhl ırını tatmin 
eder lıır şekilde sa~ c• be~ cean&ı 
sccti. l\lü !erek bahis normal meb 
lllltlnr Yerdi. 

Koşuları kıs:ıca verelim: 

tns:ı:t'O:yl:ı. Taksim başba!".'\ yı::.r~ı
yor. MiL"".11>aka sonla.ra kadar böy
le devam ediyor. Sonlarda Taksim 
ekibi ra.lu"bini ~erek ikinci oldu, 

1 - Zekfı.i, Şevket, Mustafa, Ö
mer, ErcUment 8,44, 2 - Taksim 
8,59, 3 - Galatasaray 9. 

:Müsnba.ka1ann f:<>nunda Gala.ta 
saroy 11, TakSim 9, lı'ener 6, De
mir.spor 1 puvan aldılar. Bu ka.. 
t<'gorinin birinciliğini G:tlatas'.lray 
kazanarak letanbul kllrek birinci
si oldu. 

Müınbaltalardan sonı-a kazanan
lara kupa ve madalyalnn ajanlık 
tarııfmda11 veıildi. Önümüzdeki 
hnftn. 'l'eltirdat'lllda ynpılıcak Tür
kiye birincıiliğinde schrimizi !111.r: -
kırmızılılar temsil edecektir. Ken. 
dileıi.ııe şimdiden muvaffakiyetler 

; temenni ede.Tiz. 
1 Talat K~mııl Dellılnğ 

dursun, küc;ük bir mukabelede bile ôzade kalacaklardı .. Ya bugOn, her 
hangi bir suretle hocalardan birini darıltmış olanlar da varsa! ... Onların 
§İmdi okıll9rı başlarına geliyordu. imtihanlar · yakındı ... Eğer hoca bu şa
kayı, o vakila kadar unutmıyacak olursa, imtihanda onun acısını c;ıkora
bllirdi .• 

Tenezzüh heyeti, mektebi de gec;tikten sonra küc;ük guruplar halinde 
Aydın mahallelerine dağıldı. Mustafa yukarı Koz.dibi mahallesinden son-. 
ra yalnız kaldı. Yorgun, aıgın eve döndü. O gece sofraya oturmadı •• 
Karnı toktu. Babasına, anasına biraz tenezzühü anlattıktan sonra er
kerı yattı .. --~l'ıı ın mu .. an.de!ll!ıe ı;ercl< 

tliııı:ı~ ·~erE!',. ahi nrettc cl<le c-
~l> °l'urk 'lJ sen et • nltiplerinc men. 

ll()Sletıı· ~ irelcrimize de ııçılq;n. 
~ ~h · l\ıbarJığı, kUrl<tc, elmas
ı\ ara ~l bUyi.ik kum:ır oynamak. 
:~ıı -OJ~"'!n.r, krndini kaybetmiş 
ıter ~<: Unu ve necnhet yolisnJn 

~~· ~lls~n~ı soytarıdan bac;Jm bir 
~tıla~ğj~dır?er!. itibar bir nıb, 
ı.ıı~ ı!:Plıj;ma üzenmek. şöyle 
;ndinc .. nlarla konmm1:ığt bile 
~· 'thıcı 2':tıl !iiayur!. Türk millc
~11'ılı~ :ı:n .fierefli n.ıınlnr yetis-

Mermerlerin güzelliğine, taı bloklannın büyüktuğüne bakılınca bu
rada her halde güzel, zen~in, ileri bir ıehrin bulunduğuna inanmak lôzım 
gelirdi: .. Mus~afa zihninrle fU kıyası bile yapmııtı: Bugünkü Aydın harabe 
haline gelse, hangi binadan, hangi ôbideden arkaya böyle eserler, izler 
kalırdı. Bu mermer sütu:ılar, mermer baılıklar, bu kırık heykeller, yere 
serılmiı yatarlarken bile, eski güzelliklerinin izlerini ve asaletini toııyor
lardı. Bunları yapan, bunlar arasında oturan insanar da ıüphtiiz, baıka 
ruhlu, başka c:!üJünceli adamlardı .. 

O gece rüyasında hep Tralis harabelerinde dolaJtı •• 

*•* 
lmtihankır gelip c;o1mııtı .. 
O zamanlarda imtihan, vo bunun neticesindeki mükôfat dağıtma tö

r~ni, yalnız bir mektep ve hatta yalnız bir maarif i~i değil, ayni zamanda, 
bülün muhitı ilgilendiren, ic;timai bir hôdise telôkki edilirdi. Bunun için, 
imtihanlar hem talebe, hf'ın hoca, hem de talebe velileri bakımından c;ok 
büyük bir ehemmiyeti haizdi .. 

Talebe, gece gündüx çalışır, ve imtihan devresini muvcıffakiyctle 
o1latmağa gayret ederdi • Mektep idareleri, talebenin muvaffakiyet veya 
muvaffakiyetslzliğinin, kenclilcrine ait bir muvaffakiyet veya muvaffoki
yclsi:r.lik olduğunu dü~ünüıler, ona göre hareket ederlerdi. Hükmün bita· 
raf kimseler tarafından verilebilmesini temin maksadiyle mümeyyiz usulü, 
geniı bir ölçüde tatbik edilirdi .. Aydın gibi küc;ük muhitlerde hariçten 
mümeyyiz çağırmak usulü, hem imtihanların neticelerini takdir, hem de 
muhiti mektebe alakalandırmak bakımından çok fayda!ı telakki edilirdi .• 

tl llrıtii! U b ttır. "I..!wnnten., clü
e sa,·n~r disi zibiclikri, taıı:!i

lc, Türk kndını iı:ln ller, 

l~Vakıt 1 
" 17 Ağustos 918 
'en· . 1 ıaşe nazırının 

tasavvurlan 
~lter1 

~!Ukty6 lllCJuıupıarma olduğu gibi 

t ~ b::Urlanno. da ıher ay mun_ 
't~ t to ınuciblııce, muntD.zam 
~ ~ edllecektjr. Ahaliye daııl 

1'ttlr e Ultabtllndo erzak tevzii ta
~i be lzrı4tır. Her ay nüfus ba§ma 
~r ~e~ kur-u3 Uzortndcn bir okka 
ır .. ~ltea Pi eceıc ve bunun haricinde 
~ oc~da 75 kuru11truı istediği 
lıa\.~ er alabllecekt.ır. Ekm k 
th~da :Yit edilip edilmlyeccği 
t ~ de ~r Uz bir karar vertıme-

<Ur, ~do ~sen ıslah edile 

Plôtonun o insanlan sevmesinde belki de hakkı vardı .. 
Bir müddei bu harabelerin arasında dolaıtıktan sonra, Mustafa, 

Plôton ve arkadaılan tenoızüh kampına avdet ettiler.. Oyunlar en civ
civli safhasına gelmhti .. .Ntı okkolar boılamııtı. Bunlon daha ziyade bü
yük sınıf talebesi yapıyordu. Müdürden baılanarak arabi, ulumu diniye, 
riyaziye, hocaları sıra ile cltı okka edildiler .. Müdür ile riyaziye hocası 
b:raz sertı;e olarak yere bırakıldılar .. Buna rağmen hepsi de ayni gülüm
seme ile protflstolarını yaptılar. Fakot kim aldınr?. Bugün talebenin hakkı 
galipti.. Talebenin arzusu hekimdi .. 

Nihayet yemek zamanı geldi. Çevrilen kuzuların kokusu, kotarılorı 
pilav ve helvaların manzarası herkesin iıta)ıını artırmışh. Yakında şırıl 
şırıl akan sudan surohiler dolduruldu. Gurup gurup sofralar lruruldu. Ye
mekler dağıtıldı .. Ve herkes bir kurd iıtahı ile yemeğe baıtadı. Ac;ıkgöz 
gu;uplar hisselerinden dcıra fazla yemek o}ırmak yolunu bilirlerdi. Yava~ 
ve uslu olanlar bu mücadelede kendi hisselerini de kaybetmek tehlikesine 
maruz kalırlardı. Bereket versin .. Bolluk vardı .. Her~ey ona göre hoıırfo
nıı·dı. Birkac; kişınln hissesin! birden yiyecek oburlar evvelden düşünülerek 
hesap geniş tutulurdu •• 

Yemekten sonra ağaclann gölgesi altına uzanıldı .. Herkeste biraz 
istirahat etmek ihtiyacı vardı, Ondan sonra tekrar oyunlara, gezintilere 
baılandı. Çi,eklerden kolyeler, ot saplarından baılıklar yapıldı. Fakat 
öğle yemeği ile beraber tenenüh de hızını almııtı .. Bundan sonrası yal
rız vakıt gec;irmek mesolcsf idi .. 

ikindi vaktı olunca, avdet hazırlıkları bo~ladı. Talebe bir arada top
landı •. Sınıf başılorı nutuklarını söyiediler .• Müdürlerine, hocalartna teıek· 
kür ettiler. 

Nihayet avdet yolu tutuldu. Bu yol daha sakin ve sessiz olarak asıl
dı. Herkeste bir yorgunl:ık vardı. Şüphesiz ki, bu yorgunluk yalnız beden 
yorgunluğundan ileri gelmiyordu. Bu yorgunluk biraz da ruhlarda duyu
lan, sıkıntıda:ı, endiıeden doğuyordu. Serbest, neşeli, ve müsavi haklı 
bir gün sona ermiıti. Yarın tekrar maskeler takılacak, hocaların haklı hak
sız hilapları kar11smda boyun eğilecek, ye onlar afh okka edilmek ıoyl• 

işte imtihanlar, onlarn hakim olan bu düşünceler altında başladı .. 
Mektep idaıesl, her <:ers icin, tô mutasarrıfından başlayar~k her sı

nıf memurdan ve belediye reisinden itibaren- Aydın eşrafının munevverle
rinden mümeyyiz seçmiş ve onları çağırmıştı •. Talebe bunu biliyor, ve mu
vatfakiyetsiz.I' ğinin yalnız muallimi önünde değil, yabancı Itır huzurunda 
da mahcup olmasına s1Jbebiyet vereceğini düşünerek ona göre hazırla· 
nıyordu .. 

Zaten o zamanlar, tenbel talebenin zeki talebe olduğu, imtihanlarda 
mı.ıvaffak olamıyanların hayatla muvaffak olacakları tarzındaki kübik dü
;ünceler do talebe arasında pek modcı olmmıştı. Onun iı;in, talebe çalı
ıırdı. Bu calı~maya rağm~n, istenilen randıman alınamıyordu ise bunun 

!.ehebi başka noksanlardı .. 
Bir defa tedris vasıtaları azdı, mevcut olanları da kötü ve pedogo• 

fik usullere c;ok aykırı bulunuyordu. Tedris ôletleri yok denilecek derecede 
eksikti. Kitaplar kötü ve talebe için onlaıılmaları çok zordu. Okunan ders· 
lerden bir kısmı talebenin r.e fikri, ne de içtimai alôkasını c;ekecck mahi
yette olmadığı gibi modern bilginin icaplarına da uygun değildi. Bunlar, 
ancak sınıf gec;mek ic;iıı körkörüne ve anlamadan ezberlenen muğlok ifa· 
deli dini formüller, orabi veya forisi ibareler idi .. 

Buna rcğmen, talebe, onları do vazife bilerek mümkün mertebe, bu 
çetrefil ve garip dersleri bellomeğe çalışırdı. Eğer bir mukayese yapmak 
lôzımgelirse, denebilir l<i, eski zamandaki lo!ebenin bir saat c;alışaro\ el
de etmiş oldcğu neticeyi bugünkü talebe hic iÜphcsiz bir ceyrek saatıa 
daha iyi elde eder.. - Devamı var -

-ıs-
__ zao_~ ES•!• 

l0enıı111, Alm:ın Ye tt.a.lynn kun-et. 
lcrln"n ağır hUcunıJnrmn nğrnmı' 
Unb~Jcr, tıl>tıklan lm.ynnldnri 
,giirc lı:ı..5ka b:ı~lmfür. 

llerljnlc Rom:ı: 
-- Kııfilc~·i ma.tı,·ettik! 
DcrJcı';.cn, Londm: 
- ]{nfile fnltııya ulnştı! 
Hnbarlerinl \'t-rcli. 
Biitiin yol boynm·o tnYelenen 

hlıcumlnr cilıcttc bir t:>l.-un u. 
rorbm sebep olmuı;tur. Fakat lı:cr
l'on, e~er Malta~ı:ı gidisorduysa: 
-. Mnlt:ıyn sığmmı;;lardır. 
Dıy:mler, hu !!;ijzl:?r.ilc ncnb:ı n!l • 

ı-ıl ~ir ust.:ıl.rk P,-Ölltermiş o dulnr!. 
Heccf Malta. ise, orayn ,-n.1'8.lllnr, 
i c:lerlni ba~nrmıc: • ayılmaz1ar ru1T 

S'>•ırn Akdcni7.de sarsrhn.l7 bir 
!ıül~i.'lll~ct lnıNlnlılnnru iddia edcc
.crm, !ill Roc1os bombnrdımnnı 
lır.1ıhndnl<i clU<:'IJn<"cleri nedir! 

B~n, "bombar<luna.n baslığmı 
gorilnc('~ ;reni hir hn\'a 

1

~1;?n; 't<ar
"' mda holımuyomz snnmı tm1 

rnkı-.t nktnın donnnı~=ı tnrafındıı~ 
'l!Jıı!dığrm cnlııynıca. ~5m:lım. Şu 
h:ılde ilet tnrnf icin de A.Jıdenizılc 
tl\lll '"~ mutl:ı.l: bir hL.l"i~lik yok
tur. Ba geniş u a'anmda ınlh
\crlc mUttcf:ktcr, nöbctle~e bir. 
birlerine çor:ıp örüyorlar.~ Hep i 
iı:te bur.<1ruı ibaret! 

HAKKI SUHA GEZGiN 

Cç ynşındıı yerli yarım kttn fn~ 
sili:r. toylıırınn nınh-suc;, mesnfcc;i 
l 800 metre idi. 

Bu koşııyn hcş lav girdi. 
Bermutaı, Su:ıd Knrn o..,manm 

~lf.'ncvışi, 1 nci,Yetcr ll!!lıkesir I• 
kınci, Kader iiclıncil oldu. 

Mli~lert-k 1> 1, 1 ve 3 nwnnra· 
ların ı;anyanı 100, 1 numarnnırı 
p!,i C5İ l' -, 1 15 \Crd!. 

lkinci koşu: 
taylıırınn rnnhsus, mesafesi 1200 

İkJ ya,ındn yerli s:ıf!<an lnsi1i7: 
metre idi. Bu .koşuya nlh toy girdi. 

Prens lfolimin Biimnyon.'lı tnci, 
Fehmi Simımroğlunun PuUHı 2 nri 
Fikret Ath'nın Ynrııdı 3ncü oldu ' 

Diğer kos.-ın tnylıır: Destc..,·iıİ, 
Voradln. Nilüfer, Müddet: 1. 14, mu 
Yasalôt iki boy, J>ir ba • 

Mii5tcrek bahis: 1 numronun 
san)anı 100, 1 mmıronun pl!lo;esi, 
100, 2 numronun plCıscsl 150, ikili 
bahis 225 1 / 2 ikuruş verdi. 

Ücilncü !koşu: CHandik:ıp) 
Üç ya ındn s:ırlcon \rap ntl:ırınn 

mnhsus, mesafesi: 1GOO nıe'tre. 
Dokuz tayın i1ıiriık etliği h~ ko• 

şudo Hızır, D:ıyı baş.başa 1 nci, 
arknlnrındon Rind ücilnefi oldn. , 

l\lüstcrck bahis: 2 " 4 numroıa. 
rın ı:ınnynnı 110. 4 numaralı p'iı~ 
100, :? ııuınro plı'.lsc 100, 3 numro 
ııl t5e 250 kuruş, 

İkili bnhis: 2/4 145, 4/2 18(}, 
2 • S ncü koşular nrno;ınd ki rffle 
hnhio; l/4 150. 1/2 160 kııru, ''er<li. 

Dördüncü koşu: 
Dört ve dalın yuknrı yaıılaki \• 

rap ntJ:ırın" m:ıh~ucı, mes:ıfe<;i 2800 
mclrc idi. 

Altı nt girdi. Bu koşud:ı Ali Er-
sanın 1"omurcuıtu, fc,"knlüclc hir 
koşuyla eıcll r:ıkibi Savnyı nrnw ·p 
ederek hlrınrl, S:ıvo ikinci. Tu•ı ı 
ücüncO olrlu. 

l\lli)lel"<'k h:ıhls, 1 numronun 
ı:ıonynnı 250, 1 nıımro yılfıse 100, 
3 mıınro plıise 100 kuru.~ ''ereli. 

Beşinci koşu: 

Oc ve d:ıh:ı :ruknrı yasta sa:flrnn 
f nsiliz allnrın:ı mah-ıus. mC'itıf<"i. 
2400 metre idi. 

Allı nt girdi. İki lı:ıft:mın na • 
m:ı~lfıp Özdcmiı l dün llc • ı\' ı 
rnkiplrrlni rahat hir koc;ıırl~n son
ra rnnj:tl(ıp ederek birinci, ColJ 
k17.ı ikinci. Kumh:ırj ücüncü oltlu. 

~lü lerrk hahic; 3 4 nıımronıın 
ıtn"'·:ını, 150 , 3 numro yıJ;c;c 2:;0, 
7 numro pliı~ sı;:; ı,un\~ ''<•r li. 

Çırıe lı his 2/4 - 2 3 110. 4/3 
- 4/4 150, ikili hnhL-; 3/7 ;,30 l u• 
ru5 vereli. 

:s Pnuırtcııı SAl.1 

:> 
l7 Ağustoo 18 .Ağmıto~ 

:::.:: 
er Şnlr.ın: 4 Şaban: ., - Hıur: ıo: Hrz.ır: 10:> 

\'akttler \ rw;aU Ez.ani \'aııııti E:r.ani 
UUnl'şU 

""it'll•l 
6.09 10.00 6.10 ıo.oı 

Oğto 12.10 5.10 lZ,18 5.10 

lklndl JG.08 s.ım 16,08 9.00 

Ak~m 19.07 1'2.00 19.06 u.eo 
Ynbı %U9 ]. 21),41 uı 

1msn1< 8.18 8.10 3,20 ıuı 
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Askerlik .ı.. alı sıerı : 

Japon ar 
Harbour 

Yüz binlerce ı.ısanın hayntın:i 

mal olan harpler geçıcidir: fakat 
Jıarp, taLıiJ ve ezell oldukça onda. ı 

ibret almak da meeburidır. 
Bu tnbli ve geçıci olan harplerin 

muhtelif saC:ıhatında ıi.1hıı:ı bir hen 
zerlik vardır. Bu bakımdan (tarih 
bir telı:errürden ib!lrettlr) di)·enler 
çok doğru öylemişlerdir. 

Pc.ı.rl Horbour. baskını, harbin 
başlanğıc safha i olarak (Port Ar• 
tur) ba~kmının eşidir: icrasi itıba 
rile de biraz (Kroniştad) ba .. kınıı 
benzer. 

Aradaki farklar. tekemmül etti· 
rilmiş siliihlardan dnha iyi olarak, 
istifade el1ilmesidir. 

CKroniştad) baskınında tayyare• 
lerin gürültüsünden (Penrl Har· 
bour) da da bombalarından istirJ· 
de edilmiştir. 

Japonların harp tarihleri tetkik 
edilirse, bu millet rliöer millete kar 
şı olan hfirrl.retl daim11 beynelın ... 
Jel kaimi edilen usullere aykı.rı o 
larak baskın ile aotığı sorülür Harp 
başlnmadan evvel oltimatom ve"· 
mcz. llkin top sesleri ile uyandırır, 
sonra oltimatomunu ''erir ve harbi· 
ni ilim eder. Bozan bu ikincisine 
de lüzum sürmez. 

Başka tarzını beklememeli ve O· 

na göre uyanık bulunmalıdır. Ak· 
ainln ne elim neticeler verdiğini 
[(Pearl Harbour) baskınının semr. 
releri de ishnt elmektedir. Bu ba .. 
lımdan tarihi incelerken milli va· 
sıflnrı da daima tetkik etmeli n 
btınları ilk safta gözöniinde lulnı • 
lıdır. 

Bu hnrpte, Japonya gerek açı~a 
'"1rıtıadığı kendi emellerine knvu5 
mak ve gerek hru.ımları olan Ameri· 
ka ile fnsiıterenin uzak şarıktaki, 
ikıtisa<li rnen1aotlerine darbe 'ur
mak ve onları iplldal maddelerden 
mahrum etmek için gerek bu dev • 
leUerin ve kcrek mukadderatlarını 
hu devlcllere bağlamış devletler'ıı 
buralardaki ada, yarım ııda ,.e kıl· 
adnki topraklarına çıknrma ynpıp, 
dolayısiyle kora harbini buralara 
intikal etıinnek zorunda idi. Bunu:ı 
icln de kendi lehlerine bir denlı, 
hakimiyetine malikiyet e11emdi. Bn 
sebeple , hu sıılardo me,·cut harp, 
gemilerinin adedi nlsbetini kendi 
arzulıırına uy(iun bir şekle sokmak 
lıizınıdı. F...sasen her zaif devlet düş 
~an adedi üstünlüğü bozmak ve 
bunu kendisine az zıırnr verecek 
hale sokmnk için baskın ile bunu 
h~ armak işine baş vurur ki, b:ı, 
gayet lnbil görüHir. Bu hususta iyi 
lertiplcnmi~ pil:lnların mııksarlı le· 
rnin ettiğine geçen harpler \•e tarih 
şahlddir. 

Bundan ötiirü Japonlar da An-; 
losakson devletlerine karşı harp :- . 
carten bu devletlerin sonradan 
harp sahnesi olacak sulıırdaki harp 
gemilerine ve hıınlorın iislerine 
karşı mükemmel rlii'lünülmüş ve 
mükemmel pllinlanmış bir haskm 
YllJllılar. 

( Pca.rJ Hnrbour) a karşı yapılan 
baskın rla muvarrak olmuş şahe· 
'sıerlcrdcn biridir ki, bunu e erleri!~ 
beraber tetkik e:mek her bakımdan 
fa) dalıdır. (Pearl Harbour) Havai 
adalarının harp limanı ve Ameri • 
kan Pasıfik filosunun üssüdür. 

Ru üsde Pa ifik deniz kuvvellt · 
ri komutanı olarak bir amirnl ile 
Ha,·ai adaları komutanı olarak •!a 
hir general bulunmaktadır. Arala· 
rındıı müşterek çnlışmn esasına da• 
:\'anan bir bağ olmakla beraber her 
iki~i de harekatta müstakildir. 

Ru ikinci bfı~iik harp patlayıp 
biraz inkişaf criinct>, Japonyar:ın bu 
ateşten kendisine göre pişmiş kes· 
lıınelt'r loplnyaca~ı tablt görü im''; . 
lıı, F.5a~en l ıllardanlıcri iliinı harp. 
sı7. Çine karşı açtığı "e emniyetlı>. 
ihth·Qtkiırııne, yava~ yova, ileri FtÖ· 
lürduğü hnrl.ıin şekli de , Jnpcny.•. 
nın böyle bir emel taşıdığına del"J 
~i.iriilüyordu. Xihayct harbin umc.. 
mt durumu geliştikçe Japonya. 1':! 
A nglo akson de,·lelleri arıısıncl::ı 
harbin atılacağı Ye huna d:ı "Penrl 
Hnrhur,. dnki filoya yapılan bir 
baskın i!c hıışlnyacııgına zerrr ka· 
dar şüphe edilmedi.. Bu nokta! 
naz:ır, her iki komutana (\·nziyelin 
\tılıanıeli Aiiıı ı::-cçtlkçe artıyor, Ju. 
ııon k:ılılncsi ılı·~iıımiştir. Japonya 
nın ı\ıııeriko,•a her an saldırma~ı 
hekknclıilır,) (Bir baskının her • 
heklenehileC'l'l!i ,.e çok ııynnık ol· 
ırıak Jıizım ı:l'elrli~ı ve hu ihlnrl:ır·o 
kııt'i bir ikaz din· kııhul t'clilmesil 
<Durumun son derece rııızik oldus ı 
ndado s:ikin Jııponl:ırın kiyamınn \'e 
-;ahotajınıı karşı o;frldelli l')dhlrlcr 
nhnmıı~ı litzım ~cldiği), Amerika • 
d:ıki, Japon kon~oloshanclcrinin ~it 
r~ Tc mlıhim ve~lkalarını \'aktı'·· 

rını kcrıdıkrinln de ayni s~retle ha 
rckcl r'm::!f'rl •. tı:ılinck müteıı<ldit, 
ikazlar, yapılmış ,.e nihııyet ( Çllk 

ve Pearl 
baskını 

umele) kaydile Japonlarla münas~· 

belin kesilmek üzere o1duğu da tel• 
gi·arıa bihllrilmiş ise de l.ıu, ancak 
baskından c;onra komulanla.rın eli 
ne geçmiştir. 

Fakat bütün bu yük,<'k Ye ciılıli 
ikazlara rağmen ( Pearl Hnrbur) ko· 
mutanları bunlarıı karşı kıınıksamış 

vazi) et aldılar. O derecede ki, <lu• 
ruıııun her an ciddi olmasını da 
nazarı itibarc nlma)"tlrak siibayla ~ 
rın eğlencelere \'e dıı\·etlcre ,ıllme
sine bıle göz ywnmuşlardır. Fnkııt 
düşman bomba ve torpidolıırının, 
infiliıki kendilerinin mahmurluğu. 
nu gidenniş ve gafletlerinin ceza -

Yazısının nihayetine doğru Ya• I maske altında esa.ıı yUzl~rini sakl~
t c.r N:ıbi haklı bir n~ktay.ı dc~u. • ) nn insanların dümdüz bir l!adcsidır. 
~urak, dıyor::i: ''Muharrir, şnhıs• I Kitabın e~n hikAycslni .tcşktı eden 'f6l&iıza:Jllll•••••m••mB1111m:ı:ırıım:;ıı::ı,a:IZlii.1111E•UMlll .. ~ 
larrnı ya.l.ru7 har~ketle1iylc bize ta · (daire) vak a serısi lttbarıle en sade, 
Iıltı~or. O:ıların i<.: ftlern1nden bize tahllli en ~oğ"ru, oahısları ya~o.yo.bl. 
hiç bahsetmiyor. len yazıdır. 

M<'Se-li\ "I<öt'.: ler içinde bir iyi., Yalnız bckl&dlğimjz mevzu ve ne. 
lıik!yesinde imtisfıl örneği veznt· tice ile k&r§ılaı;>mıyoruz. Hiktıyede, 
darın nasıl olup ta b rden bire kir memurlarını istismara çalır;an mu. 
LüliiC.e sautığmı ruh tahlilleri ya· dUrUn ve kırtasiyeci aynl zamanda 
pılm~ış: olduğu i.ç;in nnlc.y.ımıyor işgüzar memurıarın kııt•ı çizgileri 
ve huna ad:ta saşıyoruz ,. !3' görUlmelttedir. (Yahlrn) hlkllycslnde 

AYtıi şı:yleri hikfıyednin ek"cl"I •

1 

ncucenln evvelden aczılmesınc muka. 
yc.~1:.ı.M için tel:ror!ayabili.:~z .. t~tc bil bu yazıda _t~hmlnlerimlzd~ aldan. 
ment•un satrhtan i:;lrnmesının, mıyoruz. Çünl.U tahmin cttiğımlz hı\. 

sını Yernıiştlr. 

Esıısen tahkik komisyonu dn 
her iki konı:utanın vazife me uliye· 
tini kavrayacak ''e icabını yJpacak 
kırallıı olmadığına hilkmetıiğine 
göre, bıınlnrdan böyle hir e~er çık· 
masın•ı hııyrct edilnıcıııck liızundır. 

sinde çok ha~sas olnııık gerektir. 

ruh tahlillerine eher.ınıiyet verme• 1 dlsclerdc..'l hiçbiri olmuyor. 
yere~< bir !lirti vrJt'eJ:ır sırnlanuı· 'Muharrir lı.cnd;ni,. hıktıyer.ln • bir 
nın d!.ğer bir ziynnı ve eksikliği az da anonim olan • vak'a.sından zl. 
dnha.. · yade masal lfadcslne kaptırmıl'. bil. 

(Pearl Harbur) hıı~kınının sure· 
Bunun için komutanların seçilme • 
ti icrası ,.e meydana konan eserler 
hakkında bazı umumi malumat ve 
resimler mevcuttur. Bunlara naza
ran: Japon tayyare ona gemileri 
yfik ek süralle mua~·yen bir nok 
taya kaclıır seldikten sonrıı rurıu • 
nnya rağmen tayyarclerini uçurdu• 
lar. \'e JJ:unlıır ha\'ıırlıı dalğalar ha 
linde toplandıktan sonra huradan, 
(Pearl Harbur) da yntnn gemilere 
ve bu gemilerin uçnksıı,·ar topla• 
rına karşı bomhalnrlle, küçiik si • 
lihlıırile ve torpidol:ırile hücum 
ettiler, liman ınalı5ere döndü. Fa ~ 
kat Japonlar darbenin şiddetli ol• 
masına o kndıır elıemnıiyeı ,·ermiş
lerdi ki, sağ kahcnk gemilere kar 
ğıışalıktan istifade ederek ölüm 
darbesi vurmak için miiretlebııtı blr 
ki~i olan denlzaltılnrclan inkişar el· 
miş yeni bir tip denizaltılarla do 
limona girerek ccmllcre yııklııştı • 
lar, ve onların zırhlanmıım11 alt• 

Realitenin ve 0 muhit içinrleki, tUn şahısların hususlyetlerlnJ, umu. 
insanın psikolojisini ynkalsyabil • mi ı.ar:ılttcrlerinl kendi ağzmdan \e 
mek Ye bu hakiki kn·metieri esel'i· kendi ıt>rU~ündcn bize nokıetmektc. 
n~ dahil etmek, B"klr Sıtkıılan tek dir. 
lenec('k il!t ve csn.:;lı unsurloı·dır. Diğer iki kitapta bulunan hlkA.ye. 

Yn~:u- N"binin ynzıs·nı, hikfıye· tcrdelq hlidlsenln toplıuıı:mdnn, vak. 
clye bugünkü cemiyetimiz'n mörs alarm kompoze §ekllndcn hiçbirıne 
lerini aydınl:ıtıı.cek romanlar ynz burada rastlamıyoruz. 
rna!.'mı temenni edere!: bitirnıesin: Eserin btltUnUnde <ı.ahn ziyade bir 
kars.ı"Jk di•:eb'lir."z ki, modem san' dağınıklık göze çarpmalttadır. Bekir 
::ltn ,.ı:~ğ ni te•J!:.il eden ntikoloji Sılkı gUzell, cserjn bUtUnUndc ve kUI 
ve psikannliz olmayrnca bu arzu • halinde araması itlb:ırile eskidir. Eu 
r:.un yetine gelebileceğini hekle • arzusunda sanatk!rm ne 11ercce mu. 
mc-k boşun:ı olur . vaf.n.k olduğunu g:imdiye kndr.r tııh.. 

Sine~ı pek kıı;a zamanda, Ilı ettiğimiz hıkO.y~lcrden nnla.mak, 
önlimüze had1seler serisi yığarak, bu hususta fikir almak belki mum. 
vak'a arzusunu t:ı.tmin etme.sine ltUn olabilir. 
kal'!iılık rom:ındU..'1. dalı:ı fnz!n tnh Bekir Sıtkı Kunt (Haclz) ve (Fa. 
Hl v~ reaHt: p::ıikoloj si istenebi~ h'§c) gibi hıktıyelerlnln tekniği ile 
iir. son kitabındaki yazılarında kullandı_ 

Modern san'ı.>tknr bu hıı.kikntı ğı tefcrrilııtın daha muhnfnznktı.r, fJC. 
icirıtk etnıi~tir; fakat Bl!kir Sıtkı • klllerlnl mezceder, ayni zamanda re. 
ne dendir bil ... "llm'Z • dıtha hadise- nliznıl şahsiyetten ayınrsa iYI eser. 
forle meşgul o'makta nıh ve esnsı ler vcrebUecektir. 
d:ıimnJlıln·:i plfına dil!]ilrmektcd:r. Şimdiki halde onun en dikkate de. 

ğer huıruslyetl m~ahedecı olmasıdır. 
Xll Fakat lırtlkbalde Bekir Sıtkmm 

snnıı.tmm yaşayabilmesi jçln kendinj 
taınamla.meııı ve esteUk kıymetler L lannda mahvedici hamulelerini in. (Kanca) hlkA.yes nln lfa.,ıangıcmda 

filfik ettirdiler. tesadUt ettiğimiz tek~mUllln deva.. çine girmesi elztmdlr. 
Ve bu suretle Japonlar Anıeri · mım (Yaldız) da dn görUyo:-uz. Yine Bu kayıtlar dahilinde sanatkArdan 

kan Pn'lifik filo unıın zırhlılarını ayni objektif başlangıç, bir l;ı nıfamı. gerçek luymetıcr taoıyan hlkAycler 
dakikalarla ölçülen kısa bir zamıın• nın güzel tas\1rleri ve sonra tezatla. bckleneblllr, aksi takdirde bu mak. 
da batırılıl:ır. nn çerpışmasmd;n doğ'an vaka. Ge. bul olmayan realizmi çabuk unutula. 

Böyle nıii~lahkern mevkilerin ljnlik Ç(lğma gelmiş kızlarını evlen- cnktır. 
lopları altınn ıjiııııın ve en ıkı ew· dlrercl< ba,lar nd ki yUkt\ h11t1n ----------.,.,..-----

niyet tertibatını :ılımı) ı ihmal eden mek isteyen ailenin komedisinden ve 
filoların daima büyuk darlıeJer gür bugünkü hayatta raf!tlo.nmaSI mum. 
düğü bir hakiknltir. Esasen bir kc kUn otan hlldls:ılcrln hakikt trnjedL 
re düşman içeri girdlklt'n sonra, ııjnden bahseden yazı, bir yalıı.ncı j i ,30 Program 7,32 VUeudUmUzU ça 
hasıl ettiği kıırışıklık ,.c karga~aJık -- lıştıralım 7,40 ııjans 7,55 Radyo sa.. 
ve mesuliyet kaygusu, zalen mab• larclııki ku\•,·ei nisbiyenln Aıneri · lon orkestrası 8,20 • 8,85 Evin aaati. 
Şerden Mr nümune olan Ynziyetin kalılar aleyhine kurulmasıdır. Ye 12,30 Program 12,33 Kı;.rıçık şarkılar 
vahametini ıırlırır ve düşmanın ma işte bu sııyede ye bunu takiJl etkn 12,45 aja.ns 18,00 • 13,30 Şarkı ve 
vaf!ak olmasını ela kola,·laslırır P.:Ünlerde lngiiız zırlılılnrına C:'l tUrkUler. 18,00 Program 18,03 Radyo 
Ekseriyetle de düşmanın. ke~dlsl~~ vunılan dıırLelerle hu sulardaki de· cans orkc-.rası 18,50 Fasıl ~cyeU 
bir şey olmaz. Tarih bn h1•ısusta niz hfıkiıniyeti Japonların eline J9,30 Haberler 19,45 Serbest 10 dakf. 
lıizt'. hem biz'fın hnrpkrinıizıleıı geçmiş ,.e bu lıiıkiıııiyet ile .lrpoıı· ka 19,55 Şarkı ve tUrkUler 20,15 Rad 
hem de yolı:ıncı hıırplerdcn iıir çok !arın TP~ıYaffaki~·cti çorııp si''•ü~ii yo gazetesi 20,45 Bir halk tilrkllaU 
nürnuneler gösterir. (l'earl llıırhıır) ııilıi birihirini tnl,ip etıni5 ve Jn öğreniyoruz 21,00 ziraat tnkviml 21 
rfa bir kere dnha tatbik edilen bu poııl:.r hedcflcrıııc varmış, ıııaks:ıd 10 :Muhayyer makamından şarkılo.r 
harp usi'ılii ile .lııponlar pek <ıi: lıırını temin ctmlşlerılir. 21,30 koıruşma (GtbUn meseleleri) 
zayiat verdiler. Tlıına nnıkal.ıil A· .laponlur. harlıi ınııkaddes la· 22,30 Haberler 22,50 kapanı§. 
merikalıların zayiatı miilıimdir. . nırlar. Bu baskında vazife nlnn 
290-00 tonluk Oklııhomıı zırhlıı;ı s:uba) lar, kcndılrrinl kuı b:ın ctınc
bomba taorruzıından sonra devril ~ leri hususunrln hiç bir emir nlnıo 
miş ,.c sığ sud .ı ,·ntınakladır. Yüz• mış olınıı larına rni(ıncn miisbct ,.e 
dürmekten üınid ke ilmiştir. Par- emin neticeyi temin chuck ıç ı :
çııJamaktıın bıışkn çııre yoktur. kendilerini fcd:ı ctınlşkrdlr. OrıJ:ı· 

"Arlzon., zırhlısı, homhnlnrıl:ın rın nskeri - elini tııı-ıı teliikkilcri , 
kurtulmiış ise de, 14 sıınt deniz di . kendilerini tmrb. n etme~ i iıınirdir. 
binde yatan ve akşam ft stü pcrlsko• Anıerikalılnrın bir çok gemilerinı 
punu pek itıtiynllı gösteren iki kf- mahvederek kendi lı,w:ıtlarını Hı 

~ilik rleni7.ııltı botlarının torpitlola lan ugruna feda ve kurban ,·errli • 
rına kurban diişnıüştür. Bıı se- !er, ki, bu , ancak teınl7. ve ılürust 
mere, denizaltı hotlıırının kenrfilc-- bir ahliıkın eseri olabilir. 
rini feda etmesi uretile ıııı5arılnıı, 1901 / :i Hus-Jııpoıı bnrtıine de 
lır. Bıı zırhlıda ilkin yansın \'Jk. Japonl:ır l Port Art ur) d:ı yullln 
mış. Yaı:t mahriıkıı denize rlökiil • Rus filosuna haslrnı ile lınşlnı.lılıır. 
mü~. Gerek geıııiıfe ı:rerck denizde :\faksııcl , bıı rlonnıııııayıı ıızaıııi dar• 
:\'anan YD!İlur etrafı dııman ve :ıle\' be \'llrnr:ık o su l ard:ıki harclıctle • 

Milli 
üyunıar 
f eatlvsH 
1i Ağtnt.oa ra. 
m:-tcaı nııt 21 
BU;ı ilkdcre ne. 
yuı:p:ırl• Gazı • 

ııos!I, lJ;ılmllye yol<tur 
Konsomasyon tl~lerl Piyango 

gişelertıe Fest!val yapılacak gsz!no. 
larda 1atıl:naktnrlır. Her tllrlU lza 
bat Telefon: 23340 

--'>--

R AŞ t D RIZA 
deryıısınıı ÇC\'irmiştir. G~mi bu rinrle serbest hul'unm:ıktı. Çünkü: TIYATl<OSTl R&Ude Pl,k1n bl!raber 
giln için direkleri ve üst gö,•erle'>ı Japonya dileğini rldc etmek için KÖRDüCOM 
kısmen su üo;tüııde kıılmak üzere. kara kuvvetini Ru~larııı \~~acta:..ı 
bir hornhe manzarası göstenneklc· toı>r:ıklorıııa çıkcrmnk ve höl lece 
dir. (Ulah) ıırhlısı dıı Oklahama, harbi Asyıı kıla!>ına inliknl ettir • 
ınrhlısı glhi devrilmi5ıır. mek mecburiyetinde idi. 

iki zırhlı tl:ıhn halmışlır ki, hun O zımıand.ı (Port Artur) rla lıenı 
lıır rla 31100 tonluk Kalifornia Ye karıı , hem deniz kuv,·ctleriııin hir 
:12500 toııı::ık Mnrylanrf ınıfıncl.ın yelken komutanı Hırclı. llıı zııı ay 
rfır. ni 1anıııncl:ı umumi ''İıli idi. O d ·ı 
Douvnes, muhrllıi de iki homha küciık Japonyanın biiyiik mııknd • 
sahetile h:ılmıştır. cles Hıısya ile harp edccc~iııe inar:· 

S!nuv mıılıriJ,j rle bııtmışlır. ınıyordıı. \':11.iycliıı nğır ddıliyetinı 
fki muhrip <le tamir ile kııll:ı• tııkdir c<lcıııcıli. J:qıonlnrın nskeı i , 

ıııl:ınıaync:ık dcrcceılı• hasıır alını~- kuvvc!iııi kii~·ıik pörılii. ı:ınriııılel.ı 
lır. kııv,eilerc ıle ~·ıiJ.sck kıynll'I \errli. 

T.imnn ıc~isalınıı ı:ıelinrc: Mühim Bıı ı:ıtın ıJc, lctçilik kı~mcti n• a'> 
mal ,.e in~<' ıınbnrları, yn~ depola keri hil ~ici de yii!.~ek ıki:ildi. n d ı 
rı ''C lel~iz istao;\onu hornha1arlı Rııs - .Japon gerı:;iıılif;inılcn lıahn r· 

parcalaıımıoı ''e ~·anıııı~Jıırdır. dar ctlildi. Fnknl y· rım y.ınrnlak 
B9t:ın E1rrnilrrdcn haı-kıı hıın c·mni}ct tcdbır'<'ri nlınclı. 11o1 lıol 

zırhlılar <lıı hasar nlnıışl:ı~dır. Bı• zi.rafc'lcr verildi. Nihal et Jııpoıı, 
ı;urctle Amcrjkan Pn'>irik filo~u hı·· torp idolarının b:ıskını ile n•nhmur 
men hemen lıımıııncn orlndnn knl· Jukhır ıudcrilıl : Japcm!Jr cin rnııı,. 

kncıık dt'rct"rılc ıılfır hir dnrhe ve sııdl:ırınn ,·ardılıır. 

Komedi - 3 - Perde 

,- lir l!aikas 
Esmanı -, 

Birrof: 1 • "'•rı ti illeri' ter '"Iİl ... 
rtlit1nf1 olan lm ~ur. Niım:i Ah 
rnet tarnfınrlrın rio{Jrudan do{;rıı. 

'JO r.ıircıi rii/111den ftrciinı,. edil 
nişlir, nrıytnn ~onrı knrlrır nşk 

wcern l•e /..:rılı,.mnorıllk mcnT,·ıl>e. 

lui ile dnlıı r.lnn f>•ı flt!fİ' l''l'' 

Tıirk matlıımfırıdn ilk 11ü11111ne1iı 

' ı-ı,:ıtı ır ı.11""'" rıla" l1:ı •!M!r, hı. 
ı · flnnı ke11lrı ı: .. tlrl'nlett Vakrt filtn 

!>n·tndP ı 111f11' M tPnzllAtla '!O tru. 
ruşıt. vrrtı:ı.wktf'dlr 

<r. '1 •'•·rvdu nznlmıstır) 

'·c:r:ıı:~ ...... --.-----
'i\HIHJ : ASl.V U~ 

mi~ vr <Prnrl llıırbıır) bu fi!on~ın. j C.örüHiyor ki, ayni n'nnıil oynl 
mernrı olmuştur, 

1 

eserleri dofluruyor Ye tarih hlr tc-
Riı baskının hlrinr-i dcrrr-edc e• J.ierrürrlrn ibaret oluyor. ~a~ılt:fıih yer: V.A.Kl'l MATR,ASl 

hemmlHli, ha11 tııırJl Freml'crfnln Du cihetle tarihten ibret alalım. Umumt S"şrlyatı idare Pdea 
mahv ,.e hasara uğraınasile ,.e su. G. Rt/llı .4hmel S~nq(I 

lstanbul Deniz Komutanhğından: 
Deniz lisesi ve deniz ge dikli okuluna girme ıartl 
Deniz ı;ı;~111: 

1 - De:uz. l!scılnl.n tı:rtnci aınıtına g1.rmeğc istekli okurıardall 
le kalanlar e.ı·nıı.cı;.ktır. 

A - L.!•e !)irinci .~ınıtta ikmale kalanlar denız liaeai birinci 
B - o .... .ıı oku' son arr.ıfro:ia tkmıı.ıe ka\antardan deniz llsell 

sm:t.na taıır :;ta.'"ll&r ıKinttı lmUhanlarmı verdıklerj 

tıuıe kayıt ,.ap.ıaeakt:r. 

c - ı .\;.c tt:!nci 1J1ıutına yaş oaddl ı~ • 18 dlr. 
iar kabul eriil:.r. 

Dentz i\'ttl!lkll oku•u: ., 
2 - De:ı>,7 geuikll Ok'l:~lunun her ile;: ıtntftna orta olculda U<

tanlaı e.lm'\ı:c.k•;r. 

A - su· ~·ndı.:ktar' aı:.ıı!ıann muadili olu gedlkU okUlu ı 

kay.ı edilec~:..lcrdlr. 

B - G~.-Jıkli ckul':.111~ giriş, ya~ haddi. birinci smıta 12 - Jf. 
sıu:ıa, 13 - 18, Uçtmcl! smıtll 14 - 19, ya.otarında olan!ar kabUJ ıd 
lı-r."tır. 

8 - btanbul ve tjvarmda bulunanlar • 
ne., lstanbu! n&.rıc'nde bt.lunaıılar mensup olduklan 
mlı:acaa tla :'t 

4 - Ka:rit mnddeti 2<l Ağuatos 942 ak§amına kadardır. 

Nafıa Vekaletinden : 
10.9.942 gUnU pe~enıbc aaat ıtı de Ankarada Na.fi& 

lc:lnoe Maizcmıo rnildilr!Uğü odasında toplanan Malzeme ekslltıme 
yonı.nda 45.>c İngiliz llrn.sı muhammen oodeıı ve tatanbuld& otl'. 
şarUle 4 tak-ı:u tR)J kırma cihazı ve traktörleri müteahhit hesab~ 
ekslltme ile satm alınacnı.tır. 

Eksiltm~ ~tnamesl v.~ teterrtlatı parasu: olarak Malzeme :aıG 
ğU•ıden alınabilir. 

Muvakkat teminat cks:ılme gUnUndekt kur Uztırinden TUrk 
tabvt: edllm!ğ olarak 2490 sayılı kanunun 16 mcı maddaesine g6tf 
edilerek verilecektir. 

tsteklllcr!n muval:kı1.t teminat ve prtnamestndekt vesaik Ue 
muayyen gün ve saatte komisyonda b&zır bulunmıılıdrr. (5871 

Bolu Be!ediye Riyasetinden: 
. ,,. 

Dairede ?J:evcut şartnıımesl mucibince 470/2315 Volt ·'1 kilovat 
mP•kıı. bir :ıjet elektrik cereyanı dafmt dlnamosu teterrllatUe cıl' 
22M lira m•ı'•ııı.n:ımen b'.l~t ve bir ay mllddetle açık arttırma sure ısııl 
t1lazaktır. lho.ıeı.1 31.8,912 pa:ı:ıırtelli günU saat 15 de Belediye J)ıt. 

cUmenlnde yapılacaktır. Taliplerin % 7,t> teminat ve evrakı 
blrlıkte göstarlıen gün Te saatte belediyede hazır bulımmal&rs 
nı;r, 

r 
Bolu Belediye Riya.etinden:\. 

1 

Belediyemize aft 700-POO metre tulUnde ve i5 mnlmetre lcalJ!I ff 
yekpare çe:tk tel halat ix'her kilosu 85 kuruş muhammen bedel 
sun mUdde+,·~ açık ar~tırrr.a surctlle satılacaktır. lhslesi 24.S.9•2 
tcsl gUnU saat 15 de Belc:!lye Daimi EncUmeninde yapılacaktır. .;_ 
% 7,5 temln•ıtıa:iıe birllltt.e gösterilen gUn ve saatte beledi.yede bS:ı" 
lunmalan il.An oiunur. ( 

Devlet Derniryoltarı 7 inci İ§letme müclürlüğiirıJıl 
Muhammcr. iY.ıdeli 45 <lc.G Jlra olan 10,000 metre mikabı b&laJJt"' 

trhır • Afyon huttı Uzer'.r.de Kim. 40 ocağından ihzarı lglnln 2!!.8· 
rna gUnU saat 15 d~ Afyon yedinci işletme mUdllr!UğU blnaaınd• 

zar! usullle E'ksiıtrnesı yıı.t•ılo.caktır. 
Bu işe s:;frm"I' lstcyen:crln 3375 Ura muvakkat teınina.t lle 

10 ıı.ncu ma .. 'esir in I<,. tıkraın gereğince ıuzumlu ehliyet ve ticaret 
la:-ile tekllf mektuplannı ayni gUnde ıaat 14 de kadar komisyon 
vermr.lerl l!i:rmc.ır. ( 

ŞartnarI:l'ıCr lşletm~ kumLlyonundan 225 kur~ bedelle satııır. 

Küçük Deniz Motörleri Nakliyat Birliğinden: 

28. Tt>m:nu::. 19'2 tarlnlndc •64. Defter ve 377. İlmllhaber nU ~ 
İs!anbul Vila.;etlnce faaliyette bulunmaaınıı lzln verilen ve lkanıe 
merkezi Galata Karn.mustnfa sokak KUçUk Han ı.nei katta bu1uııtl' 
Ç"u'K DENİZ MOTÖRt.EP.: NAKLİYAT BlRLlGt) adlı ceınfY19 

nınksadı te;":<k l';ı: Bırliğe dahil gemi sahiplerinin deniz UcarctlDI 
ettJrİnck it;i'l ı:e. tü:-l!l lh:-.:ırn.tta bulunarn.k üzerinde çalı§mak ,.e 
d:ı~Jnr arasın:-a dı;.ıml teavUn ve tesıınUdU temln etmek ve eııer!Jld' 
nan vasıtııla- ılc resmi VP hususi nakliye thtlyaçıarmın temtnıne 
etmek, me!'a.<ip ı;ahjp'crlnır. bllcUmle hu!Nk \"il' menfaııtıarını rıı• JI 
aldcııı nezd~rırle h"rum'lk ve tara!ların muva.:akatile mesleki ıııt dl 
h:ıl:etmek gılıı dcnlzcltcıji nllı.kadar eden her tUrtU hususat hal<ıcııı 
ıı,:ııaktan ihıret olup tet:u-l:ıul Vlllı.yctincc musaddak ana nızaOS ,,
) azılı esaslar daililjnde f rı.liyettc lıulunmak Uzere (6) (dahli) ril' 
ııllMosunda:ı ı 50 hariç) rı..ı.um tonııtı.tosuna kad:ır yUk taşıyan 
mctorlU ve ycl'.«''111 c:~ıılz vaıutninrına eahlp kimselerden arzu et' 
l.tı cemiyet' ~rnbı!"~ ·~ N1 ve tab ve teksir edilen ana nlzamnaf!le 

11 
ıı:~kadann c,rıik meı·ıtczjaden alııbitecektcrı ve motör aahlplerlDdt 
L.:-liel.k!l tdarı:ı hey•etı ~zıı.:armın öz ve ııoyadlar!le lkıı.metga.h adr~ 
aş:ığıda göst~riıı:rılş old•.ığu cemiyetler kanununun 5. net maddesi )1 

tevıikan ol!·ı olunur. 
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