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1 -~e!~~y~n~,,}!.:!.~!':~.?.1v..... KAFKAS o GLA 1 DA 81 /~!?~!e~:!.1.!~!.-
~~:~;:;~~~::~·':: :~~:.:~:· .::,ö~:: .• .u~: ••. ~~~:~~";~."~:;~: 1 SO VYET GRUP U C EV R i L O i . 2:-=:;::~~::~1.~.:E 
rrın 1 ~cularımmn bnyromlorını tebrik eder, neıeli bir b:ıyrom ge• 1 ~.,__·~··.;, bulunduğu bir •nı.da kinılcrtn. ne g"i· 

e 'rıni dileriz. bl vnsıflardntct adıı.nılarm yüksek ko. 

~ Slalingradda yedi haftadır dayanan Sov- 1 Gencnı v.,,., :-.::.. ""'::, .. =· ~ 1 
Q •• genç ~ .. İ için yetler taarruzları dün de püskürttüler ~~et:~~:~~= aOD anlnrda toplanarak b)phı 

1 b •ı o•• r n e k Çok f'.!kknto değer oJan vo sa ylan da bllha sa Ugthmdıreefoğl nın.. g Z Berlin. 11 (A.A.) -..A1maıı ordular.r Bu grupwı imhaeı pek yakmdır. hakknk lbulnnan bo mlllıim tetklld birkaç gün öevımı e<leooı. bir yuı 
&. ..... t bllği Terek Uzerlne düşınanm J"&Ptığı lilıllesf halinde 1x\vı'amorte&i D(Ş1'eelec~ğb:. 

IJi, . l ... . d ... ·1 "1illetin büyüklüğü nüfusunun çok ugu ıle egı • 
~rt~. 1C!3kit eden vatanclafların ferdi kabiliyetieri ile 
O ç"1iir. Havacılık okulundan turizm bröo-e•i alan 

iller lnc>nu. 'mfi'mleket gençliğin~ gerçekten güzel 
bir örnektir 

1 t\~llt· 
'azan Asım Us 

~~~ 1 Ciirı Ankara.dn ha\'O<'l
ı.:,~ ~ Tiirk Gen~liğinl ya. 
lrıluı.. ~lendiren bir tören ya

lür.; Tüı1l milletinin yarınki .~n: 

btı§kumandtuılro~ e : ııiddctli kar§I t&arrual.ar ı>'t.sknr:tıill,. 
Katka8yl1nm batı §imaı. laıımmct.ı m!şUır. Sovyet P,etrol mınaytı lıl'.dn

A!Inan dağ kıtaları uı.yyare teııkille- mındtın çok ooemltı olan Gl'OQJi §ehr1 
rlyle dest.eklenerek düşmanı dağlar.. Qzerlnde devam edeıı. ve kuvvetli bava 
daki daha bo.§kıı. mevzilerden pllS" te&tkillerl tamfmdaın ynpılıı.n bit 
kUrtmtişlerdir. Çenbcr içine ahndığı no}ft~a müteveceih httcuinlal'*mmılm 

evvelce bildirilen dUşman grupu ~ hasarlara. ve bllyUk yangı»!ara &ebe. 
bo§Una çıkış t~cbbllsleri yaptıktan biyet vcl'miştlr. 

80nra dar bir aaluı.ya stkı§trrrlm..qıtır. (:Deuamı Sa. 4 Sü. • dej 

~ ba\a kurumu, yük-..ek 
b."li\tı .. lllt'ktebi talebe inin u
."lfı ~ bir miıdtlet enet bir 
\t 4e istı ~b; bu kunia Ömer İnö
bıı ~l:ıl tik etıni;;tir. ömer İnönü 
. ~•tı ~ ara mda ilk olarak 
~ tıll hıtinni~ ve :,endlsine tu-

.. anlık aleminde bogiınl.ii mevkıım 
muhafaza edebilmesi için başta 
:vüksek tahsil tıılebesi olduğu hal
de. bütün Türk gen~Jerinin knnııt
lanınasma. ihti~ vardır. Havacı- • 
bk okulundan turizm brö,·e-;j !'~an 
ömer İnönü memleket geoçhğıne 
le~.ektcn ~üzel bir örnektir. 

Dört Alman deniz
altı gemisi batır ldı 

Almanlar da bir haftada 178000 
tonluk 31 gemi batırmışlar 

~tla ~ br0ve"i ·urilmiştir. su Dan·ımarkada ~ ltit avacılık okulunda yapı-
~tllı:: tncmleketlmi-ıin milli 

l~~tı :~tulmayııcak bir biı- buhran vam 
ı tse:ıin ehemmiyeti Ömerin d• 
~nııull.iiı Oiiınbıırrebimiz ismet e ıyor 
~; '~ıu tı. Oğlu olmaı mda değil. 
'te~anda yüksek miihen- Danimarka notuın:ı Alman· 

ha bi t:ı.lebt'lcri arasında ilk d' 
• V.Cı Yetişmiş buJunmaı.ın- ya cevap vemıe ı 

flıı St.okholm, 11 (A.A.) - Bu •· 
~ ıl~lki cihan harbindo kara bah el'kenden Stoklıolmdan alr

tııı &İlilhlanndan dnha büyük f nan habcr~:e g~re, Danimarkada 
lıı.""'' . 0!11ay:ın hava !tllii.bnım buhran henuz za.ıl olmamıştı~'. Da
.~~tti Y"nnki harplerde ek- nima.rkanm Alman taleplerı kar-
: bııı; lı:, bir kat cla.hn artacak. ı:;ısındaki vaziyetini inh eıilen Da 
~ &ıuıı ıları ba5ka havacılık gele- L~rka muhtırası?a. Almanya be. 
~ lltt, ~anlarında. da ıulllet.. nUz cevap vermemııtır. 

\ l:tt. o hu· Ustünlük ,·asıtıutı ola.- Öğrenildiğine göre evvelce Da-
~'llttj ~tın İtin milletler ara"ın- nimarkadaki Alınan işgal kıta}an-

1~"_'.Ttti}l~ı varıı~nı korumak mec nm k:ımandıuu olan e:eneml Lu. 
1..~l\\latı11 olan Türklerin vatan etge'nin 3.7.lediJmeslne sebep, bu 
tııİlltıq 'ahı a olduğu katlar hau- gene::-ali 27 eylülde Kopcnhag so
lı~ tıııı~ P 0lınaları en ~ao;lı kkalannın birinde ''gönüllüler kı
~ llıe ll.faa vazife tdir. Ömer tası tarafından çrkarılan kanlı 
~~,~~leketimlz~ yilksek tah- hlld~yi müteakip bu teşkiUl.t a
~· >"et~ ara ında ılk olarak hn- zasından iki kWyi idam ettirmiş 
de'İrla ekte bu milli müdaf~ olma.qdır. · · 

~e e bu~nkü ve yarmkı 
iti~ ~U~ine öm-ek olmuştur. 
~r~et aleminde teknik bil- İtalyan tebliği : 
~~ h:t,,~Çe hal']> s11ih)annın sek ----------
~-~Uı ıtte.n mürekkebe doğru Ati ti'•" 20 bin ~tı.\~ 1ı.'tnıl§tir. Onun lc;in bu. 8D 11ıw.e 

h.Iru :ıtpıerde vatan \c Z~\fer 
, ı... lel'd ı <lanlannı feda. edecek tonluk bir vapur 

bah. ıldı ~"111\fa~ Cetı<;ler<len bir ordu 
~~~!! ~ baı ında yüID.ek kabi-
i... !)o.. 11~n bulunması kifi ı .__ 
"llh. '•o l Roma 11 (A.A.) - taban leu-Lllliit]~ I'\ tıyq te kil eden erle. 
~, u ha,a ve kara harp va· liğinden: 

l~l'"tte tlıaharetle kullana~k At!antikte faaliyette 
• tııO{) htılunma...cıı \'e onların denizaltımız 20 bln tonluk lronzlde İl!"' 
1Cıı.I> etıı ilnhlann \'erllme"i mindeki tngillz transatlantik gemtsı. 

ttt...ter«~·İl'or. Bu r.':<İlde or<lu- nf to~llllyerek batırm1şt11. 

bulunan bl:-

~ı·""e rıı~ \·~ :İ"daresi ile onlarııı 
~~~harp nsıtıılarrnın 
1 tô~ .. •fe!<İ İ'Se yine liik<ı~k 

'tab,· 11 gen~Jere dllşiiyor. 
ı '>lttııl RencJiğinln havacılıkh 

~l~ ~ll !lYan bir memlekette 
'ti\ • °ll ıletl~csi mlimklln de

tl1it11s ta hlr milletin bUyiik
·: tlıiııet~ttun ı:oktnğu il.e. te

'~"'1i ~ teı;kil eclen \'ııtaudnş· 
Cflbiliyctleri ile öl(oıi-

a 
sauıfm111::dn -

1,.o.fitika 
'--ı -- ..._._., 

1 NUMARALI 
1 
V URGU~CULUK "'a<lere e. 

konomik bir hiidi'se olmak
tan çıktı, cemiyetin tesanütlünU, 
sın.menin nizamım hoı!M.'ak bir 
bal aldı. Bunnn ;çin immc niı.a
mmı bo~nlara kn~ı alınacak en 
bi•ldetli tedbiri, mil1i hirhgl boz
mak i'>tiyenlere gö terilen ak,.ülil
nıelf g~tt>mıek z:ımanı ~elmbtlr. 

Milletin "ırt mdan ~eı:inen, mU. 
lt>ti soyarn'- yalnıı kendi keyfini 
aü~iinen insıuım yarattığı hıı,·11 
~·alnr:ı: hir veya hir l•a~ vatan<Ja~ı 
rahatsn etmel<le knlmı~or; mini 

c Devaını 3 11cüdc) 

Londra, 11 (A.A.) - 4 Norveç 
• korvetinin desteklediği bir lngi 

of.iz ımıhribi ile nöbetleŞe yedişer 
ycdioer hii.Ctım c:-<ien atışman de. 
nimltı gemileri anısında eon gün
lerde cereye.n eden iki gUnllik bir 
savaş esnasında 4 Ahnan deniz -
a.ltısrnm ağrr hn.aa.ra uğradığı ve 
diğer bir çok denizıı.ltı gemisine 
isabet va.ki olduğu ha.bcr verilmek 
tc-Oh-. M~ geceleyin tenvir 

-

f3§ekleıi ve ııiya ruışredcn mermi-
1.crin 1§lğı ile devam etmiştir. Kor
vetler denizaltı gemilerini deniz 
clt.ı böımOOlan ile hllcum eden:k 
mütecnadiyen su altında .knlmak 
meoburb-etinde bmı.kmışlard.ır. 

Almanlara göre 
Ber!in, 11 (A.A.) - Askeri bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
• (Devamı Sa. 4 Sü, 6 da) 

Milli BiRliK DUŞMANI 
------Yazan SADR RTEM 

Ammenin selameti namına nasıl bozguncu ır.abında 
ı-ursunc dizilirse, vurguncu da milli cepheyi bozmak iste· 
yen. hain &ılalryle artık akibetc namzetliğini ko~·muştur. 

Her biiclirecle11 kuvvetle, metanetle, z.aferrn çıkar: 

Türk milleti, vurguncuyu da kanunları önünde .ılnından 
kurşun yemi~ kudurmuş bir köpek haline koyacaktır. 

Milli birliği korumak idn milli birliğin bu 1 numa· 

ral• ciii~m"nmı cP!lr•' ,. terfim edelim. 
r__,_..,...,._,.._.,...._ __ .,.._, __ ._._., 

liZI 
Nakleden: M. KARDEŞ 

Bir k macerulyJe ~heyecanlı~ sürtı'.leyld tevka. 
11\de bir zabıta romaDL .. 

A hika e eri 
lle.r mfllotiı:r aşk ~kldsJnf bfitlbı 

Milli Piyango 

Dünkü at yarışları. 

I! ··ıı!erin 
utl PE$İNDEN 

ÇÜ 

(l'a.:rsr 4 ncüde) 

er, 
tr er 

Ad.~uııı l>ıri rüyadıı lıendlnl Dlıretf~ gurw~. UUU.)IMb ..,.lcdiL.1 ı;u. 
n:ıhlar bU~ ıllr bir !.'UVllla doldurula ra.k ı;ırlınıı yiik.lcuııuı,. La.hi 1<41bJet 
tcrııziııfıı,l!' tıırtılnuık için bu ağır gunatı yül>Uuü lı.Ui.)e ınljyt! ıualışcre 
doğru ı.i.ıı ulılc~ ıp goturiırkcn .) ıı.ıı: ıı:ı:;-ıtHlıı.ıı bir ar:<.balı aıwu.ı; ken.W...: 

- \ :ı.bu, uu uo bul "t •• 

Dl.)c sc&:lı•ndığini ilitwiş. Meğe: bu bf!lilcr.•:u S<lam z:n"all,aJJl tanıdı~ı 
bir bckt:ı~i irıı,ı:ı. \t1 diln)nllu. itJ(l-01!;1 ı;ı.ıı.ılıla: cn ı;ııclu L:ıın:qJ.i bir ada

mın bılc tıı:;ı)abıfoceğı u<rllcc:dcn çoı. olun bu ucı. •. ~i butwı aı,;ırlı..hlan 
ile btrnt-cr l<cnw•inl golureook bır .ıruba IJulıuul} ııu~ liun~ yukunwı 
altıuıla ağla)ıp iulc.)eıı tılrıırcyl ı;ortı.m·-0: 

- B.ı.111 tıaı._ Mehn.el dayı? ~iu ÇU\'uh Wı. beııJm ~.)1' atı 
Dııaıiıı. 

Bu fıkrnd:ıki gunahlarının yükiı altıııdn eılieıı adanı ile lıtm ~Una.b. 
lÜrıuı t:ı~ıyuc.'U.k, lıcm de Uızl.a ol:ırak k~ııı.ılı;i dı..• ilı.crlne bint·l t-L. arab.ıı 
bul· n bclo:1n~I tll1~i vu:-gaıı"ulul;; bl.!rlndc bU.) ilk ıııuı;luh•r u .. kuı,;ukJcrın 
\"nZI.) etin! hut,ırla.l:)°'İ llltlkAr t>U!;hıl&ruu tp.kitl edcl'lu:u .c;,ıçulderdaı 
zl)Dde bilyllklc.riia ~wa )"GpljW&lı; a.hretlfı bir guvaı JClİDU ıı.tpadlı 
l':ti~n adan, lir gtl-nahlarım tasınıa.li için uıu "' hulbn bek~ı wPaJlııt 
nııı..ırc l Aj.11~·1nuuL 

HASAN KUMCAYI 
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-12 
So\·cbllceetltm blr erkeğe rut- ten sonra nlçln daha resnıt olmu§ 
~ O.mld etmjy:>nım ve bu· tuk? Neden çocukluğumuzdaki y&• 

ıwn içindlr ki, evlenmeyi aklıma bl1e kınlık kalmamI§tı '! 
geUrmiyordum. Bunu genç kızlık duygularmm ta-

!çlmde.ki zait tıınlıdler ayaklandr. bil bir neticesi olarak kabul ediyor-
- Fakat §imdi?.. dum. Ah bu yaramaz Vedide, benl de 

- Şimdi blr tanıdık v&r ki, bana kendisi gibi resmt konu§'tnak içln a· 
muma g1SrUnUy0r. detA zorlamı§tı. 

- Bu talihli ndam kim acaba 1 Vedln acaba beni aevl)'\>r muydu? 
Vedide yUzUnUn açılan ve genl§le . BUtUn gece bunu dll§ll.ııdUm, 

yen bUtUn neııestıe adetA çapkmlaşa. 1 Bnbaama benzeyen proı'lllm hoşuna 
re.k cevap verdi: 1 r;ltml§tl, lAkln kuzu olme .t'.ığım beğc 

- Onu benden ve her.ı:esten daha 1 nilmlyordu. Onun kalbindeki sert. cld 

-10-

Bir 800e bin kitapla cevap ver
<W' · mukaddeme! kelil.m ittihaz 

gıını 'nı hul" ' l .. ettikten !Onrıı. • eç ı e na. 
maruf hakkmd:ıki firkı sabıkında 

" d' inat ettiğini yazıy~un. ve ıyor. 
sun ki "meçhul,, "lgnore,, muka
bilidir. 

ı...ı tanırsın! dl, ha.kim bir erkek hayali yaşıyor· 
OJ' veneyim: 

- Ne zamandanborl tanryoraun. du. Eğer sevilmek lstlyor1.am, benim Bir kelime ve cümlen tercüme 

Mütaleatma. birer birer cevap 

bana biraz nnıat. de öyle olmaklığım lU?mdı; hakikat. eder11ı:en evveıa onun manıısrnı ibi-
- ""'~ukluktan ta.nıyorum; baba• bundan ibaretti: hem de acı bir ha· 

..,...,.. hakkin anladrktnn sonra o mana-mın gençliğine benzeyen bir genç... klkat... Yı mcvkiine göre lisanımızda ban-
Birdenblre g!Szlcrlm parlayarak ve Şekilce babasına. Tıcnz ôlğime göre dl onlarla 

ıtıGlu§ıarıında hakikat ola...-ı. Umidlerin yolun yarm zaten geçilmiş oluyordu. gi k_~lims.t ~eli e J:~tle ''ig 
verdiği ÇO§kun, ~ı renklerle onun öteki yansmr d:ı geçmek görUnil~te , tercume .etmeukarb"ı· """"""huldUr -

· H • k' k • :nore nın m ı ı ........ .,. ., gl!2:lerlne daldım, Sol elimle sağ elini benim için güç değildı. :ı.n.tu '• a ." t dahil olduw cüm 
tuttum: çekmedi. Sağ elimi sol kol• rakterlm, dUşUncelerlm ve kar§ımda· deyı~, 00J:f: '~çhul vc;.u mUş. 
tuğun& götUrdUm; ona aokuldlUD " kilere karııı takınmlğıı. a1ıııtığım ta- ]elen m~l t roUm~ ~dersen p~k 
oordum: vırlar nasıl detl§eblllrdl. Bunları de· tdt~ttıo11 e ~azt misnllerlc izahı 

- Beni .. benl sevtyor8W1, değil mi? ğ1.§t.lrebllmek )çin onları ~ara tan ve ganp ur. . 
Sonra bft§Dnı onun başına yaklll§- ~leyenlerden daha bUyUk ve ters hO.· mesele edeymı: 

tudım; 7.0llklayıın §akaklarnnda ılık dlııeler geçirmem lG.znn değil miydi! Pra.nsa. ka.vanini medeniyyesi-
ve tatlı uler bırakan kokulu saçlıın· Vedide artık benimle t ezmez ol- nin birinci maddef!.i: 
na ytı.zU:rrıU da.yadan; il&ve etUm: du, Blrlnct gtln: "Nal n'e9t Cen5e ignorer ln l'(li •• , 

Ah. bilsen Vedide; seni .evdiği- - Hastayım! dlt', Bu cümle, "Kimse kanunun 
rnl s!Syleyebilmek lçln ne kadar ~Ul· Dedi. cahili addolunmaz . ., suretinde ter-
dUm ne kadar ... Demek am de beni lkincf gUn. dhnc olıı:ıma.k ıazmı ise de Ra-
ııevlyordun ha .. Bir daha töyle bana, - Yorgunum!" • a.in'in Britsru'kus ha.ilesinde Ag-
Scvlyomın, değil mi!.. ])()dl. ripl.n'in EJbin'e söylediği söz1er-

Damarlanmdak! aleY tırtmuı gjm Uı:üncU gUıı daha açı'lf konuştu: den: 
dt :tzdlrap değil sa.adet •eriyordu; - Cannn istemiyor! "J'jgnore quel corr.ıell prepn.ra 
kalbim GIJPDUYOrdU. En ııonra, d5rdllncti gün adeta ka· ma disgri'ıce.,. 

Vedide bcnl e!fle iterek ayata kalk bftJrk etti: mısramı, "Bilemem hangi nasihat 
tr:· - Artık sizinle gezmek bana ağır i<lbarımt h!lZ.trlw." diye tercllme 

- Ne yapıyorsunuz! Burada, bu gelecek Kemal bey,. Marür görünUz t1.melidir. İşte bu mıs.raoı mana
aı:ık yerde._. ~ slzc kalDinizde.n ge· ve bir daha burıı.ya kada!' yorulma· sın.ı milte'Clın "cahilim,. kelimesi. 
~eri. anlntmız dedim, yapınız de· yınızl le tercUmeye kalkısırsa hakikaten 
nıedi,m. Bu sözler yUzUmde ya.ıran bir to- cahilblt etmiş ohır. 

- Fakat Vedldeclğim, niçin bent kat gibi §&kladL Açık bir ufka uçar Yine bu ha.ilenin ikinci perde-
l!evdigjıif bfr dc!a dalı& &öylemlyor- kcn birdenbire yalçln kay.:lıklara çar einde birinci sahnede ''Zon" un 
ınmt' pan zavallı çoşkun ku~lara benzlyor· c.ı:taya. ~ eöylıcdiği sözlerden 

Ben.dm bOsbUtlhı tızaklB§tı, kqla· dum, bir' • şudur: 

n ~UldJ ve başını alladı: Artık gUlmllyordum. Avrupadan "C'e5t ma mere et je veux ig. 
- Sbd sev"'""-' zaten lllSylemj' "'e}AH<·lmdenbcrı köşkUn her tarafın- • ~""" .. ~ norer ses capncc .,, değilim \ti .. ~alnız hoşuma gittiğinizi da güzel akisler yapan ve bulan ııen ki "Ne ol~ validemdir, onun ga-

nöylc.mek istedim. İyi bir arkadllfSl· sesim ktsılmı&ıtı. Yemek yiyemiyor, u· :raİbi nhvali'ıli bilmemek ie~·im.,. 
n~ takat acabıı.. :yu7amıyordum ve gözlettmln nltmda· diye teroUme olunmalıdır. 

Geldiğimiz yola doğru yllrUdU; ben k1 esmer gölge gittikoe ':!oyulll§ıyor- Diğer misal: 

de yUrUdilm. dıı. üçüncll perdeden, Jeron: 
1çlmde lblr serinlik, bir kırğmlık Annemle babam bunıın çabuk !ar ",J'jgnorc qucl projot Ilorrns vou 

ba§ladığı için onu daha cllkkatle tet . kına vardılar. Babama k&lbimln sır· mf.dlte2.,. 
kik ediyordum: hiç olmazsa umulma rmı açmak zor geldi, utandım. Fakat "Bllrüs ne teı:lblr düşunliyorsu-
yacak kadar deği§miştl; sanki biraz anneme he~eyi en kısa yoldan söyle nuz, biJntlyonmı.,, 
evvel kollarıma aldığım genı;; kız o dlm: (Agripin) in sözlerinden: 
değıldl; sanki aşktan bahscdi,şlnılz o- _ Seviyorum, anne! •'.J'iı:nore de qucl <'l'JTne on n 
nunla değildl Hcyecnnatz sebepsiz Dedim, ım me noircir.,, 
ı;örUnruı bir neşesi bile vardı: - Kjmi seviyorsun, oğlum? "Hangi cinayetle beni ıe:kelcye. 

- Neyse .. Bu bahsi artık kapaya• n bildiler, bilmiyorum,., 
illm; glln.eş de epeyce ytıkııcld!; annem - Ben burada kaç kız!a görU§ yo-
mcrak eder. rum? 

Yolda hiç konuşmadan gidiyorduk: - Yalnız Vedide l!e, 
dıırğmlık göstermediği içın; daha a. - O halde! 
ğtr ba§h bir vaziyette aynl b:ıluıe dön _ o halde dU§UnUp UzUlecek ne 
mekten çekinmedim. Belki de bu işe var çocuğum,. Annesinden isteriz. Sen 
rcsmt bir şekilde başlanmaarnı, o §Qo. den iyisini bulacak değiller ya ... 
1dlde b!tirllmcslnl lstlyor.!u. 

A)TJl&cağımız sırııtia sordum: 
Annenizden alZI lat~mek ıçln ı. 

%.in verjr misiniz? 

Annemin yUzU aydınlıktı, zerre ko. 
dar Umldsb:llk yoktu: herşeyl olup 
bitmiş ~nyıyordu. 

Diğer misnl: 
"Avcc un grand meritc et une 

pJJLC; 'gr:ındc modestic l'on peut. 
lıtr~ longtemps ignore. - Büyük 
bir nımvvet ve oncla.n d:ılfa bilyilk 
bir t~ :ıebebile ir.snn c;o'k va
kit kimsenin malfunu olmayah!-
lir.,, ,, 

Süleyman Nazif bu mek· 
tubunda da lncannu'nün 
karıılığı hakkında bir~ok 
misaller vermektedir, ter· 
cümesinin ''meçhui,, oluııın 
da ısrar etmektedir. Naz.il, 
Fransızca metinletle misal· 

lU dereoe sahih olup neticedeki 
1 takayyüt haJtikate muvaftk değil 

me de bil' cln::ıs sarfı için böyle te
kd'ffil ibuyurulmuştur; bittııhi ma
zur görUlUr. Yoksa örfün lisnm -
mtzda menni.si ve mevakü icıtimali 
elbette ll'..n.lümlifılileri olduE;'llna 

ı §Uphe yoldur. Örfü, lisan ve <?er'i 
§Crif ve ıibnl aJüti.k noktai naz.arın. 

l ler vermektedir. 1 
dan tetkik etıııi~ olnnlar bu me
yanda marifet '\~ irfanı dahi te

____ .. tcbbil ederek ilim ve aksamı He 
Bunu böyle tercüme etmeyip ~ olan fünıkunu tebyin ettiklerin

''çok vakit meçhul ola.bilir . ., der- den ''s:ı.voir,. ve ''connaitre,. mas
sek mana.da bir ga.ra.bet hasıl ol- darlarilc müştalta.tım bihakkin ter 
:m!lZ mı? !mdi "İgnore" Yi b:ı.zan cUmc hususunda tetkikatı mezkti
me!;'hul tabin1e tercUme münasip reye meddi naza.n ıttrla etmek 
r.lsa da çok vakit olamnz, Fa.kat kap eder. 

bizim "1.nconnu" yü sizin mulca- Yine lx>l"J ihar ne it.J.gm et
liil addettiğiniz "na::naruf., ile rniyCC('ğini l:ilsem sa.na bu vadide 
çok vakit tercUm.c gıı.yet m.Una.se- oaha çok eeyler yat.ı.rdrln, Fakat 
Jx.1.s'.z ohı.c:ığınt isbat ise kolaydır. onlan i~ha talikan şimdilik 
Yme misallere müracaat edelim. eük1lt cdcıceğim. efendim. 
Ba'k dinle: 

Evvelfi. - ''N'oımbe inconnu", 
aded.i :m~hul. Buna "adedi na
manıf,, nasıl diyebilirs!.n ! - "Dô
g.r..ger l'inco?Jn11 d'un probleme", 
lbir meselede mcçhulil hal!etmek. 
Euno. da nasıl "namarufu hallct
melk,, diyebileôE"ksin? - "Terre 
1Jreonnuc", arazii meçlıule. Hele 
bunu "namaı-uf a:raz.i., veya ''a.rn
zil gayri manıfe,. ile tercllnıe hiç 
yak:şınn.z, - "Lcıs lois inconnues 
de Ja. Providcnce.", Hiklneti Rab
baniyyeD.:n turııku ~huleqi. Bu
reda dn "nammııf,, ae1t\ muvıı.
f?kr mrol olamaz. 

"Un int'onnu'' ye lisant carimi
l".e göre ''bir şahsı namnruf,, mu 
demeli, yoksa ''meçhutillnlıvnt bir 
f!D~ns,, mı demeli? Onu zevki ee-
1.ıminc brrnJtrrım. 

Şu mebh:ısdc Molycrin bir b'ry
ti hfı.tnıma geldi. Yazmayınca ra
hat ~iyeceğim: 

"l'aim.era mienx litre at1 rang 
<le i'n;onnrt!I,, 

Que de me \'oir savant comme 
certaineı gen11.,, 

Bu melıh!l.Sde cehlin mürekkeba
tı ve iktısat :ile -:!'a.lc ni!ıbetle olan 
dcrecat ve "cehli ka.fir, cehli fa
sık, dan hnrpde bulıınnn mUsli
min ~hli,. gibi oenvnr hakkında 
SC'l'd.i mnlümat ve fra.nszca mu
ık:ıhillerlni tadat ederek sadedden 
çıkrnak istl'miyorum. Ancak: 

"Emri ibil.maıruf ''e nehy~ an~l
münker,, emri celili marufun ma
neviyyatıta. da istimal olunduğunu 
gös."teıme.ktl' ve (örfü ıldet) gibi 
ııt.Jlıb:ıt da. bunu ttyit etmekte 
i&e de bizde mar.ıf yalnız eşhn.sa 
sıfat l']arnk kull:un]Tl", 
mUtalea.cmır dahi irat ctti~rinizden 
biraz dnh!:ı. söylenmek !iızım geli
yor. Viilo3 bu kavHnizin mebac4si 

(Devamı var) 

I! 
lstanbullııların derdı: ___________ ...., _______________ _ 

Şeker bayramını 
şekerciler mi 
yapıyor? 

Bir kiloluk §eker için 250 
gramlık kutu kulfonılır mı? 

İsmail GUner adında bir vn
ta.nd&§ ve okuyucumuz dün mat· 
baam.u:a gelerek anlattı: 

"Kağıt.hanede oturuyorum. Ev
den bir kutu eeker aldırmışlardı. 
Kutusu na.zan dikkatimi ceJbet
ti. Tarttırdmı, tam 250 gıram 
geldi. Şelkerin satrldığı Karnk5y 
meydımmdn. Kamer ôükktı.nına 

gel~·Bir kutu daha aldun ve 
orada '1.arHrrdım. Kilosu 250 ku
ruşa verilen şekerin kutusu tam , 
250 gmım geliyor. Şekerci bu 
kutunun 36 ktı.ruŞa mal olduğunu 
söyledi. Ben derl1al polise mUra
caat ettim ve kanuni takibata 
başlandı.,, 

Okuyucumuz ilave etti; ''Diğer 
esnaf ibu kutuların 16 kuruşa mal 
olduğunu'' söylemişler. Fakat 36 
kuruş:'.!. mal olsn bile §ekt"-rci ku
tudan 25 kunış kazanıyor <'le
mektir. 

"AKIT: HAdise po1ise akset
miş bulunduğuna. göre hiç §Up. 
hesiz hak tezahür cdcc~ktir. Ha
dise ~östctiyor ki, şeker hayra· 
mmcla 00.yrıunı biz, değil, şeker-
ciler yanıyor. 

- .. - .... 
B:ınn. llmld 't?dlntz, falo:at ce 

Ona aramızda geçenlerin bcplslni 
anlattım. Dikkatle dinledi ve sonra.: 

- Delimisin yavrun.· eğer seni 
Askerlik bahisleri 

va.p vermiyorsunuz? eevmemlş olaydı bcg-endlğlnl söyler· 
Vedide hanım, ltitfen hir ıı(lz miydi? 

0 -benmek sevmek mi demek soyler misiniz; yoksa bıına darıldınız - ~" 

mı? 

Ayrılııcağımız köşeye gelmiııtlk; 

gergin yUzünü, sert g~erlnt banıı 

çevt~dj; Alt dudağını biraz kıvırdı., 
Bu sjzln bnccet;'1nlz blr ~eydlr. 

ı • "..!n hakkıdır, kabul edtp 
e m r.ıllc d Jc, .mın .. .Allaha mmarla• 
d .. Kemal bey! .. 

Ur! 
- Sevmeğe ba§lamak demektir. 
- G<SrdUn mu .. Demckk1, hennz 

aevmeğe başlıyor. Ya tamamjle sev· 
maden yandıı. bırakır, vaz gec:erse! 

- Orası nrtık oonln elindedir oğ 
lum .. Her erkeğin sevdiği kadının ru. 
hunu iyice anlaması, ondıı. kendisin;, 

B nce Vcdldenln hoşunııı. g'ftmel:· karşı baş1aynn sevginin kuvntıenme 
ten ho blr§Cy olnnıflZdı. Şlm<!i ~ st için çal!'§ması §lll'thr. Bumı yapma 
ewıUk \"e nrı <'k Uınldlertm ~"'rnUln- ytı.rı ve lbeceremlyeıı erkeğin mesud • 
luk bir nmpul gibi~ JPa'kat ' o1mm, meaud etrnul mt1mk11n mn· 
~.czlntinln t30n d:ıldl«t\4m!da, 1'rtılri- dOr? 
~ze kalb!e:rimlzderı ~ ~" • ""' (Devamı var) 

Çölde ord nun man"evigatını 
yükselten tek kuvvet 

Afrikndn "Su,, kelimesi mojü • 
l(lil harflerle yazılır. 

Hnrpte bulunan bir ordu şefine 
herşeyden e""cl su lazımdır. 

yalnız içilecek ~ değil,. Mo· 
törlcrin radyatörlerini doldurncok 
suya dn ihtiyaç vardTT. 

Tankl:ır, tayyare da fi toplnı ı 
motörizedir. aunların cnh~nbllme
si için şcdid surette suyn ihUyac 
vardır, 

Çölde dnfmt surette üç şeyden 
bahscdrrler: 

Sn, benzin ve cephn neden .. 
Su olmad:ın ile.-Jc>me~e imkllıı 

ve ihtimal yoktur. Böyle bir vnzi• 
y~l k:ır5ısını'lıı arayıp bulmaktan 
b:ışkn bir çare ~·oktur. 

?ılcnba suları, kuyu suları ve 
deniz suyu Ynrtlır. 

Filitrıısyon tcsls:ıtlnrı vardır, 
Bunlar da iki türllidür.: Sobit , ... 
mütehan-ik. 

Düşman rical ederken. su men· 
b:ılnrını, lm:\'lıları imha erler. nti -
tün tesisatl:ın, pompnl:ırı herha,·n 
erler. Eıler hu lesiım!lara ait lıa·•ı 
~:ı{.(Iam lrnlmış nnrçnl:ır kalırsa on 
tarı <la kuma gömer. 

Ordu y[irfiyüş halinde iken mıı· 
h:ıkkak !;lirette clzcmı oJ:ın miktn,.. 
d:ı suyu lıulıınıır. T.ilkin Mııreşol 
Rommelin ynptıllı gibi, yüzlere<: 
kilometrelik y(lrfiyfl~lere hu mik -
t:ır klrııvet etmez. 

1 

bir kuyu tedsnlına ra~t gcliyorsu 

U nuz •. Yıkık dökük: hıtrnp bir vn 
'liyette .. Cidden muammalı bir va· 
ziyct arzcden hu tesisat kilçfık bir 

1 
faaliyet neticesinde işe elverişli 

oluyor. 

'-------------- Kopuk hortumlar blrhlrine ek· 
Bu vaziyet karşısında her ne 

pahasına olursa olsun su bulmnk 
Jılzımdır. II:ııtii. su hazır bıılundn
rıılmıılıclır. Çiinkü, aşırı derecede 
susay:ın askerler kız{tın motörlerin 
radyatörleri dalla fazla tahammııl 

edemezler. 
Afrika ordıılarıodu snrnıç, ka11\ 

yon kolları vardır. Bu kamyonlar 
<l:ı ayni z:ım:ındn su arama lesi• 
salların:ı mahsus bütün malzeme 
mevcut bulıınmnkladır. 

Sondaj ·y:ıpılıp su bulunur bu• 
luıım:ız kamyonun sarnıçı dcrlııı 

dolar. Ilaş.kıı musluklardan da bi.· 
donlar doldunılur. 

Yürfiyüş halinde bulunan bir 
Afriku ordusu kuyu tcsi~atlarınn 

rast geldikçe bü)iik Nr srvinc ılıı 

ynr. Bu kuyul:ır düşman tarafın • 
dan lııhrip edilse hile ehemmiyeti 
yoklıır. Çiinkii geriden gelen ~nr· 
nıç - kamyon kolları hu kııyııla'!"' 

dan istifade etmesini bilecektir. 
Çöl bize her islediğimid veı ... 

mektedir. LAkln bir şıırlls: Arama 
~ını bilmeli., 

Düşnnn topnyJa tnlnip t'dilmi~ 

leniyor. Ele geçen birkaç sUbaıı 
kullanılıyor ve netice itibarile su 
elde ediliyor. 

Tahrip edilmeyen bir su tcs: 
salı muhakkak surc11e Jdmynger 

Ier tarafından tetkik edilmekte
dir. Çölde, her kolun bir kimyage 
ri varılır. 

Çölde, su coklur. TAikin içilecek 
tallı su azdır. Tallı su, ekseriya 
ılenıze Yakın yerlerde bulunmak 
tadır. 

Kimyager, sık sık suda lııılunıın 
luz miktarını ölçer. bu 1şi hususi 
ilellerle ynparlur. Fnk:ıl l'ılellcri 
\•arsa., Eğer yoha tıırtmnkla tuz 
miktarını tnyin clme'li lllzımdır. 

J\uyuJnrdan haşka bir de bfiyük 
çuknrlnı-dn hıısıl olıın c:u birikinti· 
lcıi vardır. Burarlnn gene pompn
Jar vasıtasile su loprnk SC\'İYcslne 
çıkarılır. 

n:ızan C'i'iJrfe kiil"ilk hir tabcl'ı 
göze çarp:ır. Bıı lnbcld hüliin bir 

ordunun n: 'ıneviy:ıtım yülssellnıe· 
ifo iimidle:-ini :ırtırmağa kifayet e 
der: 

Kölelerin esir paz;a.~ 
lerlc götUrüldUğn de 
tur. 14 

Bi.ırle, lasasa kI98S ~ 
edildiği vakit hrrsız 6! 
pırangaya vurulur, teşlıit 
Esaret ilga edildiği ~ 
tarihe knnşm:ışu. Ger9 
n:.enfasında ptrangaY3 
vardı; fakat bunlar,~~ 
bik edilirdi. Harbi, her 
"mukaddes,. diye adl ~ 
göre hıncı ferlten a.ıxn ~ 

Tarilıte demir ~ i ~ dt 
diri1en ve hapsediteı:ıl~ 
dır. Fakat biltiln bUf\ 
ClSJr tmihe gömmü.ştil. 

Tarihin beliti bir ~ 
le'lini ~u veya bu sebt: 
bulabiliriz, fakat pırsD 
rilrii, ta.rü:ıi zaman~ 
değil, 20 nei asn 16 ııC'I 
W~kten ba.,,<dca bir tt1 

Niya%i 

Nlste bir fre",, 
tan çıkarıl 

VDıtlngton, 11 (A.A.l ,.,, 
llğrenlldlğine göre, Nı.str ı. 
hattıı.n çıkanım.ıştır. 13~ 
ya tçln işçi toplama bO 

111 
ltı.klar olmuo ve bina!Ar 
IDU§tUr, 

~..../ 
Fransaya d6;' 

basta esırl 
\'l&t. ıı <A.A.) - uyotı 

de 500 hasta esir butuıı'-1' 
gclml§Ur. Bunlar derh61 
ltaldırılmışlardır. ___.,/ 

o-
Madam Litvinof bir 

isim koydıJ 
_ .. 11ı,ıııt' 

Amerlkanm garp ssı-
hal, 11 (A..A..): şF-

Sovyet .ae!lrlnln reftlC ~ 
Mnkslm Litvtnof, ıııerıı'u;i 
tipinde bir geminin lttıı 
tur. 

Küçük biJgi1 ~r: 

ih··~e bit 
Osmanlı tar 1Il aıcıı 

1 <lil~nı - 1002 de il~ 

l ımamı Abdülkcriın cf~Jll )ilpte Kn.«1mıçaVUŞ 

gömüllidill'- is'B.ın }ltJ~ • .t 
yakın olduğu için )'3 t>!.,~ 
l lrbrından bir tak~ .ııı;e ~I 
dırarak bir g'Coe ıçın (l~· 
mescit kurdur:muştur.,si ~..ti 
ııa Ye!değirmcni c~ı il~~ 

Abdülkerim efen~ g~ ı 
md mmanmda ~z{j•!!tİ~ .. 
<lam olduğundıı,, h:1 'ğ$_ 
hudilerln gij rı şJı 1' 
•.alrkeleri, kasden siY rJ~ 
zıya çevirtmiştir. SoJI re/; 
krrmız:ı «lkkc.Jer ınor 
tır. 

Sabba dek 
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• Q NU iktıAdi mikyula ~er- ,am edılmeklcdır. Uurı de Ha.kır za nıerkeıin-de mnnasip l(oriıleccı.. tanr, bir bayrama daha giriyor. lık \C!!lil,aın gibi baka.n:ar vanh. 
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E biıyük zarurh olayı ta.1'iııte 'Rl:tn- ~, lı ı 1111 ı ur-it n ~çılmio; , c na· . • 1 Giınf..eı- bize hep "munarrem., , crdı', her ye--ı .. - bornana •ok· 1
• ıtıur boşalbnak uzere sıdcn uınc c ld ·•"'..,. .. rzurumda dnMn ılc\lcte mmt\İn lıir kU\\el hı~<' IC 1 füıı ıın <;c.vık 1 r. hır Ahınoo kamyonun s~rı;ınlısından o u. nı:ılr• '-'ladı. Yarolamaz 1anar, 

Pİnı:ısı liıtmfhr. Biı•ruk ılın ıı lar<la il k ı 1 1 r·ınonırıtı 0 • ııınııc- Demekten kendini alamadı. Bit- ··•ır;· "----ı---- k•n'· '-~-Lı·L. 
" 3 ı ı ( 1 1 ~ 1 1 

" ., müvazeneslni Jtaybederek oturrlıı- tü --ı... · 'tı _.-.,aıuanıuu; ... u .,..,... .. 
• • • lıalk daima bii~ük bir hassıu;lyct- n ""'9'ft'"" ımanrna, '-et'• i tak\'a• tara _,..rur, ~armuz. ihti. iye le •le,lıet.•'n safınılrı tn tııı. ~u kömürlerin üstünden Rşağı~a ııına raimen, Tür'.< vatmmun be- ,___ --SQÇlml yer tu nıs. Hıpor rkscri~ctlc kahul l'rhldık 1 " b d "' · d 'ar,__-auu. h....,.._anllar clin<'le Par u ı ur. . dil ki 1 .. . · ı l uş.mıı~. a~ın an e vucu unun li.dan beliya ağrayqr karşısmda: . I·· .. _._ ~.aenı . 

len sonrıı 3cnı c "r n ı:urıışu • muJılclir 'crleı-iıtden vnrnlnnrnı · N · · '-!-- ça -...nocn, •uau ,\\rapa pipo. 
Ammenin o;elameti nıunııııı, na- ınesinc ı.:rı:ı>ıni~tır. Rumeli k:n e- ur JMi,YOnız, l'eD uuoe yangın Mina iefJ'o• ve merltUDt!t;,"ı. "''lok 

~ Yerlerinden ya
~neye kaldırılını~ 

Vakit 

•tnıı \ .... ti t:&aııı 

;: "' 'ı.tl 1%.SO 

' •.11 
il.Ol 8.U 

~ •.aı il.• ı.n 
" 11. .. ,., l.le 18,15 12.00 

'- ıt.aı 10,03 'l.ao 
8.11 10.H 

MI IHngunru lcabındll kıırşnna rli- lhnrla 3 arıılnııı~.ı ba~lan:ın ilkokullo hr. VU'İYOl'lnm, llııle'l'le ean ~kİ!l!lll'ltımizi s..~ retli• 
,zil:'ftie '-urgunC'u da milli reph"~ j 1111 bilirilıııt"si i\·in 1-1erckcn mocltli Yandık! diyor"UE; boğma.fa kan J'Orııha. 
hmn1ak üıt.even hfr hain !llfıııtilc 3 .ırılıının 'liırntlr yapılması, mczaı· ı v A /( I r A gönderfyonıııun . Bıqln İlle o A\--rup& .u.. fe-
nrtık 1')"' i\lohetr. nıtmzctl:itni !ık rfı, nrlnrın n tiimiri, elektrik ll' A B O N ! mllU'alumı arralsddltan ...... ~- l~etlnin ne demek okhlvnu an• 
1 oymnştur. ~unu ~ İyi bilelim sısılının nı:ır!rn me,Jwnc knclıır OL U N U Z )ecanla keındinden g~: ineli. Yda:lnu!I amtlarr, yanını t:Pe-
' ur~urH'unun l<a~tı milli bir ikti'r. "Atımı ıkunıeun, yok mtaın ~'! htrJeıi', tasla 1ııas. oJmat payitallt. 
Onu 1mlblnden 'urmft.k iııtiyor. .. - adli ilAlıi!., tarı, lıatnut .-dalan, bo~Imu, 

llM badireden kn\'\etle, met:-· 

1 
TA K s Al -~~ aizrndedan ~I ıuilJ'cınlan, ~.anut ~a. ııetle. zaferi .. r,ıkan Türk mili<"". 4 ,...,.._-oeaten 1ISllll 11 lar, itiz, n, daman olm., lt•ine~n'le ·A"· 

, u:-;..'llncıı)"lt ıta kanunları anün,," Ju ha.ela ı SiNEMASINDA her ayonızı bir.,.... "anı•....._" npa, U't1k aeı iledir! biliJor. 
nlnm•!aıı kıtrşnu ~·emis kml.ır )asıyla geıeirlycmt.k. Dört ltaclıılr. ltandan t1"'1Pa ~annm ,..... 
mu" bir l<iiı>ek haline kova<"Akhr. ôlmt>z lnr hayat faciası,.. lbUraaJa dolu bir &§k romanı . ., Haııret tan ba"nnr.za belilar yağlyoP, m- •,'hlllmlanmn ~n omal-. 
\'u~un JıfuliNr<ıin~ 'lrCtıutıtl mr.. \e .,e•gı .le yar.an bır ltalbln acı fcryaaını... lztırab ve elem ıçınıle tutmak i\'in -.nldrlana iter W, lEİllİ giM eolak bir ~ h1inlle 

~.ele olnral; tetk.'< edelim, vatn., kı•'r'\Jlan !ltr lt"'bln heyecanını ... Saadete aua&nu~. eevgt i~n titreyen her c;ah kmlıp kopaJ'Ul'da, bil~ .... 
ıla"H hol matısul hulmannı (!are- bır srtln'o.1-: en yUkııek nl.#trıelerinl terennlbn eden Tthidtn, yer ytblindeki tallı.. lll1Jıı:lm ._,.. ioiıı&ı bn,ta19. 
J~r'ni am~·afrm. FAkRt fırsatı f"11· bıdfği, l.ellketi, aem iki hf9lr il- _. ...,*...., 1tte ha fR"i"lar orta. 
n:m~t bi~~I< milli birllitimiz~ hl - z e 1 •. 8 b 1 D A.f '·ı ıı:mlan ziyade ....... ...... pMilfaden MUriklttr, lıi tıin 
l'tım t::den, milletin blinye in' Ml'fl aı Ne kahramanbimlna Jtlıli.et hN tfllh d larMlr. 
m1tlc İ!de,_·,..n \'ln·r.uneuya laırn •ln- «.diyorlar, ne tanlı tuiltimise ~ 
ha re,·kıı•;..1 .. 1ouıuntar kabul et TORKÇE SôZLU _ TURKÇE ŞARKJLI gr gösteriyorludı. ftluıli•ui w Haltı SlilaacCeacin 
rnek ~ettl .. ir. 

V URGUNCUNUN yaptıjr tah- Muıılld 'bcııtekArı 

Kemani 
SADi JŞILA.Y 

Bat Boldeı ..... GtmlJ 
fllmlala bat artltıtl 

AZiZE DUR 
. ...... 5 p ıCI R rip, miW blQede act•lt 

gedik ,..._ glndelllr haJ91ın u
tlrabmı ti&Mlı......., politik 
ve ..,..ı talııtldıare yol ~·
tan İIJU'et delıı1dir. 

Vaıı:anea, miUetln ........ 
kaatediyor. Vaıx--• ltir maıi
fet, bir mll& e11e1f ...... muhitine 
JaJ!mk ve •altib"'nclen il,at 
top....., istiyor. Bir oemlyet içın
cle en btiyUk AlllUcsallklan yapan 
İflfianlar zahll!' edebilir. Fabt bu. 
na karşı cmıiyedn g&tereeef;i 
büyük ı&ailıw.& 1ıGaa kAlll ko.. 
yar. Falmt bir *~ kılade ... 
lüsızhk mllMlllaba ile &Grtlhne· 
ğe ~ mı ba bir tehlike olm 
\'u~,. cemiyetimizde ahllbı7: 
lığı mtbahlqtnmakta 7evk doy
maktadır. Milletin 1t1da...mı ~alan. 
millıetin saaclftlni CMbeclen ''Ur 
gunea milletin bllyttk ahllk kıy
metini ~ yrprandmaak uminı1e
<llr. 

C ................ 1. • \...... :::] 
40 kiplik küme saz hcz=ti, aynca 25 kitililı lıoro heyetil UK MAÇ LA R 1 DUN V ::.:.::.-.. ~ .... - ; ....... - - ........... _ .~Pi L Dl 
ı-----..----!Galatasaray Taksimi, BeŞiktaş KasuJ-

~·MatlE• mRattne~enen itibaren j paşayı 0-8, lstanbulspor SUleym8fli.. 

-,;;~!:~~~.nda /Y'!~ ~~~8... °!~~ıpaşa~ !.~'!"~ 
STANUH,.., ve WARREN 1 hada devam ecWdf, F~ - tlt·cılıiılar. 

""'•"-A stadında birinci lttlme nıadarın· Olman, Faruk, Salim, K.nal. 
t;:anlDldaa Gak stıılel .. r ...... ~ 

Te u.ıef1ıar BeJlalr: 801."&N MAJltJLYAJırıa talaeııerl 
dan yalnız Galatwra)'la Tablm Kabmad, lılUl&t lılmaffer, Gln6. 
maçı yapıldı. FeMll>aho8nin Ber Cemli. llmtafa, Hikmet • 

Altın Gibi Cocuk kozla yapacalı m~ arrl4ciwd4 lllıbm S..U.. Duru a.... .io 
lilerin Mersine gitmesi yGıılldıtea1. -.stnde l>eftayan M3Ç devamb 
tehir edildi. mnıtte 1'aiu >'almaraa albada 

Mim b;rl5'ti troram&k iein llll1H 
blrliiin bu bir nmnarah dtl91111Utını 
cellida teslim edelim. 

J11111tı11em .e e=s01d• aa. ~r. Galatasaray • Taksim ~ 
masa Sarı • kırm111Jılann iki ti'af· 
tadanberi sahada s6rilnmemesl lİIP 
kamından hayli entemandı. 

-a-amı~.,.. battan Bf8iı Gala.._. 
1'8YJ1l 9ıkhniyetl albnda 890li. BtlTn'N OENÇLlGtN GOBMZSl IAZDI Bl88I ..,. :.&BIAKt BtR FiLM 

Suareler için :yoerlertnlzl evvelden a1dırDuz. 

SADRI ERTEM 

Yazan: ZEKi MESUT ALSAN 
Mustafa da arttk ittahını, neteSİni yeniden bulmuJ, ve bafka ıeyler 

düşünmeğe boflamıfh. iv dütGncelerin bQJında tabii olarak, lıtanbulda 
tahsıl mesea.si geliyordu .• 

Mustafanıl' mülkiye mektebine girmek kararı, herkese• kabul edil
miı .. ve mesele bu bakımdan hallolunmuıtu.. Şimdi iı kararın muwıffaki· 
yelle tatbikine kalmtıtı. lıtanbula gitmek, mülkiye müsabakasını kman
mak, orac!o, tek baıına dııarıda yaıamak, Mustafanın göıü 6rıünde cıetln 
" büyük meHleler halini alıyor, ve onu heyecanlandırıyordu.. • 

Bir taraftan gazete hadls•i, 6bür taraftan bu tahıiıl m ...... ı, MMI· 
tofanın Aydında gecirebilece61 blıtac haftayı tamamiyle tatliZ, z..WZ 
bir hale sokmuttu.. Aydından iki yıllık bir ayrılık da; onunla Aydın Gllll· 

sındcki bağlarda bir gevıeklik husule getirmiıti .• insanlardaki ın9VCUI va
ziyete adapte olmak, ve kalkan bi11•yin yerine baıkasını koymak kud· 
reti bu gevıckliğin baılıccı 6mili olmuıtu.. Mustafanın .. ki arkad~'. 
onı: aı çok unutnıuı gibi g6rünüyorlardı. Netekim Mustafa da, lzınırcl•k1 

arkadaşlorır.ı ıimdi onlara tercih ediyordu .. Mustafanın bu ter'ihi kalben 
yapmasına mukabil, Aydındaki arkadaıları acıkca yapıyorlardı.. Çünkü 
onların t•sis ettikleri yeni bağlar c6ıülmeden devam ediyor, w Mustafa 
iie olan eski bağa d6nnıek ihtiyacını duyurmuyordu .• 

lı bu kadar ile de kalmıyordu .. Mustafa ıimdi, lzmir idadisi meıunu 
idi .. Aydında kalan arkadaılan ile arasında hem tahıil, hem de görgü 
bakımındcın biiyük bir fark hasıl olmuıtu .. Mustafa ne kadar ~evaıu g6ı
tererek bu forkı arkad'oılarına hissettirmemeğe çalıımıı ofscı bile buncı 
imkôn yoktu .. Zaten kendisinin bu hususi vaziyeti diğerlerine• takdir edil 
mediği takdırde, o mütffSslr olacak, ve tazelendirilmek istenilen arkada$· 
lık münaseoetıerinden hnz duymayacaktı .. ötekiler de, Mustafanın yanın 
da kendilerini kücGk g6ımelde bir nevi rahatsızlık içinde kalacaklardı .. 
Bu kartılıklı inclmrıelere mGmkün mertebe aı meydan vermek ıcin, MushJ· 
fa da temoslanm C11gari haddine indlmıiJti .. Onun ıimdi arka<'affık bah· 
sinde en büyOk zeni, lztnir ldadtıfnde edindiği bir iki arkadaıından uıun 
mektuplar alıp, onlara uzun cevaplar yazmaktı .. 

Mustafa, hel• mahallesine karıı sankl tamamiyle yabancı olmuıtu .. 
Evlerinin 6nündeki meydanda oynayan ~ocuklar değişmiı!i.. Kend:sınden 
henüz kaçmayan gene fazlar, timdi kacmoğa boşlamııtı .. Kom•uların ba· 
zdan dağılmıı, yerferine botkalan gelmiıtl.. Komıu kadınlo~, o, gelip 
ge;erken ancak kapı aralığından veya perde arkasından ba~ıvorlar, ve 
ipe Mustafa efendi, diye kapalı ve gizli fısılclaııyorlordı .. Eve geldiği za· 
mr.n, mist"fir olduğunu hissedince, destur erkek geliyor! diye s••leniyor, 
•• hemen ba~ 6rtülerini kafalarına çeken kadınlara yon bik bakmadar 
geçip yalnız baıına oturuyordu .. 

Babcisı baz• onu ICozdibi kahwlerinin cınaralh sohbetlerine g&Or
ınek lcin lll'ar ederdi- Yoz gecelerinde orada oturmak, akan suyun ıınl
hsı ile cınar ağaçlannın hıııltıl'lnnr dinlemek gercekten hoı ,,,._,,du.. Fa
kat saatcı Ahmet efendinin bulunmadığı zaman bu sohbetler Mustafayt 
sıkaYordu.. ÇGnkü bircok bahislerde, ne Mustafanın dediklerir::, babasınır. 
doltlorı anlovorior, ne de onların konuttuklarını Mustafa alôka ile dinll
-yordu .. Mohalle ve .sanat m .. elelerine temas eden mevzular, onu hareke
te getimıeğe, ve konuımalara faal bir svrette 1ıtirak ettirmeğe kafi gel
ınfyordu .. 

Şehirde bile değiıiidik vardı.. M'-stafayı tanıyan mutasarrıf gitııliı, 
yerine bcıfk~ıı gelmiıti.. Muıtafanın tatııdığı mem""ardan baz,ları de§iı· 
miıll .. Yaıını büyütmek için, hükumet konağına geffp gittiği sıralarda 
lıayli yabancı cehreler• rast geliyordu .. Bazı akfamlar, arkadaıları ile 
beraber gittiği gezinti yerlerinde gördüğü memut gurupları i(inde ancak 
birkaç tıi,i ile selômlaıryordu .. 

Mustofanın mektep yolu üzerindeki eczahaneslnin 6nünde, anu ak
ıam, st1bal-: yıllarca aelamlamıı olan ecıacı lstamat efendi bile kaybol
muttu .. Mustafa lzmircle iken, birkaç ay evvel, hastalanmıJ, 61ın0J .• Simdi 
yeline Mustafanın tonımad~ı ve artık tanıyamayacağı, Perflcli efendi 
gelmifti .. 

M.tafamrı, Sami leyle olan arkadaılığı bile zamanın s~emelerine 
uğrGmılh.. Sonti a., de Aydın idadisini bitirmiı, lımir idodisl'le girmeğe 
haz•....,~u.. iki MMlilc bir ara, arkadaılık hôhralanndan bazılannı 
sihftit. bazılarım da myrflalmııtı .. Genelik yıllarında, seneleriıı ve hattô 
aylann bile bGyük ehemıniyeti vardır .. Genelik dewin~ y:Har, aylar, haf
talar, ve hattô günler bile uıundur .. Doludur, hareketlidir .. Onlar durma· 
dan hayahmı:un tarihini yaparlar.. KücGk küeük hadiseler, b;iyük büyük 
neticeler doğururlar •• 

Mustafa ile Sami Bey arasındaki dostluğa tesir yapan bu hôdiseler
den biri, Sami Beyin uıağının değiımesi olmuıtu .. Bı: değiıme yalnız iki 
arkadoıın ~arıılıklı müncseb ... erine tesir etmekle kalmaırıı, Sami Beyin 
hayalı üz~ı inde de mühim rol oynamııtı.. Cahil ve kıskanç hır arnavut 
u;~yının, bir Türk beyzadesi üzerinde yapacağı tesirin ancak rıenfi mahi· 
yette olacağına da ıüphe yoktu .. S ımi mi Beyin dostluk mün'l:.ebetleri ve 
bunların dereceleri, hep bu uıak tarıfından tesbit ve tayin ecfüdiği i~n, 
Mustafa da c:rtık eski samimi ve acık Sami Beyi bulamamııtı .. Mu~tafanın 
bundan duyduğu mahrumiyet, 6tekilerin hepsinden daha bü-,üktü.. Onun 
acısı, Mustofaya sanki bütün Aydını kaybflmiş gibi garip bir tesir yop· 
mııtı .. 

• * • 
Mustafa artık, lstanbula seyahat edeceği günü d6rt g6rle bekliyor· 

du .. Anası, babası bugün yaklaıtıkça, o§ullarındon ayrılacakoirını düıü
nerek mahzun görünüyorlardı .. Mustafa ise, bu ayrıhğın ocııını, yeni ufuk· 
ıara açı•ar:ak ruhunun giıli sevinci ile karşılayor, ve hayalini ıimdiden bu 
ufÜkolarda do:aştırıyordu . 

Tabiat böyle.. Ana çocuğunu, l..endisindea .... icin '--1.nda 
beslerı ku, yovnm;na, yuvasından uc;wı ~ lbalıs.. 'IE 1 1 , ._.ı ..... 
bir defa 'ana kucağında•· ayrıtmıı, ~ oc•I•• ~.fit ..... 

Sst • lrutnızılılar ilk de't'nde 
bq, 9daei denede ele Qç 8Dıl ... 
rak maçı 8 sıfır k__.dıhıt'. c:ıııa. 
JeNea 1 tanesini CenıU. Btdni 
11....,.·dllerlnl HLkntet 1•1 it 
hr. 

Burada Tabimliler bir PeMlb 
bçumlflamır. 

Şeref aladıada trünüa üt bipe 
laşması İataabal sporla Silk) - • 
ye arasında oldQ.. Her iki takını ~ 
aba)'a,en 1cunetH bdTolarile-.
tııar. 

ı,tanbul aponın devamlı luııkP 
mi)eti altında oynatıan OJ'UD 1_8 
Sarı • siyahldann salcbeslle bitli. 

ilk denede lstanıbul sporluJar 
ikisi Kadir, birisi Toros vasıtaaile 
üç tol ;yaptılar. Buna Süleymaniyc· 
Uler İbrahim vasıtuile mukabele 
eltiler ve dene 1 - 3 İstanbul 
sporun lehinde lıHU. lıkinci devn: 
siyah 6anlılar sene ikisi Kadır bi• 
rlsl de Vakur vasıta.sile yapt.W.rı 
iJc ıolle sayılarını altıya çıkardı· 
lar. Şeref stadında iklneJ maç Df!· 
Tulpafa ile Vera aruında OJ"Daadı. 

Birinci kümenin en ıene ft e11 
yeni takımı Davutpaşahların ter• 

rlibeli. "Ye kunelli Vefa ka.rŞ15ınd 
)'lpacatı maç esasen allıh "e m 
nılda he-klenmekteydi. 

Vefalılar sene rakipleri kaf!.ı 
sanda ilk denede, devamlı bir h 
kimiye! kurdular ve pe.şipe,ine ,, 
gol cıkudılar. OcHe)I o - 5 sa'p 
eden Yeşil • be~:ızlıların maçı 3 ul..· 
sek bir sa)ı farkile l:aıanacalı:Jar 
tahmin edilirken ikınci devre e<ı 
enteresan olılu, Genç Davutpaşalı 
lann allıkları ili.' gole Vefalılar- an 
c~k bir tek golle ınukabele edebfl· 
dılt-r •. Ve moı;ıa ı _ 6 Ydatın 11 
lebesıJe sona erdi. Gene n • ..._. 
şnlıların rnuv:ıff11t olamam•lan ... 
hanın fazl:\ omurlu Ti! h•Yamr. 
ntışh olrnA<mcJcrıdı. Serer stadır 
cb ~CÜ~ ınuıı; lst:ın?ıuı .-mpi,o 
nıı ,J~ikta~ ile KNlnlp• wuır:· 

: d.:ı )'apl"ldı. O)'\lr t.~tan ~l.i ~. 
ı ııktaıun t-.ı.!.i~. uı: •lluıcJ1ı 911!:' 
t ~ın1ı • ~ılv :serer .. """,.,. 

,,__~.,. 
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Ankara at Mısır cepbesinde Pasifik harbi Doğu cephesinde durum 
yarışları Topçu düellosu Oven Stanleyde t8oşlorolı T nci sayfada} 

Btallngradda MY&fl&r ........... 

Dördöncfl koşuda şiddetlendi şiddetli çarpışma- :;~~u'!ıc:-:e::=-:t:;.: ~ 
telJ.rinta •imal hatısındıı mere.şat 

Timoçenkoaun kuvvelleri o\lruan 
:nnlen Me tuı11,muşlardır. 

Sozkartblrlnclgeldl iki tarafın da bava lar oluyor ;_:~~:;~ ,_:;_~~=~ 
Ankara, H (\"akıt muluDlrladeıı)- f il t• 1 ı aJd.m kaımıttır. 

Ankara sonbahar at yar-.1;lannın bu_ aa ye 1 can l VB§lngtoıı, 11 (A.A.) - Ammkan DoD oe~elll.Dde meftll 'blr b&ra}ı.et 

nır Jıesimde bir Alnıan hlhunı 

~ nehrini ıeç:nele ırıunff:ılt ol· 
•of. ,..., r.ok •lır kayıplara uı;ı. 

l'lhhırek ı~ri ılılmışlır. 

gUn UçQncUaU yapıldı. Neticeler ;öy- it.oma, 11 (A.A.) - lta.yan ordulııt- hava kuvvetleri dllıı cenı..}l batı PuL emıaamda du,m&ıua ~rçoJr meft1lerl 
!edlr: n umumi kare.rJ;Uluıın 603 numara!: fik bblgeııU.dc bedefüere t~ruz et. t&hrtp ~ilıDif, ealrl•r &luıllUf, llll&.b-

Moldok bıfminde bir Rus cilzfı 
4 düpnea taernızunu geri atmıştır. 
T11apııeye do(lru ilerlerneiıe çnlışan 
Almın Jnıy.,elJerine kıoırşı Ruslar 
da7anmakfıtdırlar. Bu kesimde 
dilfman 1500 or kaybetmiştir. 

Bt&tNot KOŞU: tebliği: mlı;lcrdir. 1 lar •PtedllmlfUr. ı 
Blrlncl Ren, ikinci Vıdo, mllddet El!ı.lemeyn ccpheclnde ot.r ikl tara. Rabnula bh baY~ akınr v•~n Ame. :ı& eyJDldea t ılkı.,rtne kadar h&va 1 

1,7 muvasalat bir boy. !mda topçu s.teı;i ~iddcUı olmU§tUr. r!Jı.en uç .. J~l\rt buraya 60 ton bomba a&va§lanDda 36& SoYyllt; uçaC'ı du,tı. 
Hava dUellolarında. GU.:ımt•n avcıları atmışlardır. Bqka Amerikan bomba rülmll§Ulr. ı 
Uç tayyaN k:ıybctmlşleı.,ı.r. lb.ı.lar uçaktan da Lao ve Dukaya taarruz Hava ordu.unun uçallanr topları ı 
Almaıı avcı?an tııratındar.. dUşUrtıl. etmişler ve yangınlar çı:karnn~lardır, 66 tayyare, ordu teflr.illeri 19 tanare 

1 
mllfttlr. Uç dUfman tayyaresj de Ofc::\ Stanley ~larmda ll'91"1em•k. <:lllfUrmUılerdlr, Yerde dıe 18 t&)')'are 1 
ltalyan avcıları tara.fmd-cı dll~lrU.· te olan Avu8tralyll lruv·ıf!tlerj Jl,r.ıdl te.hrip ~Umi§tir. Bu au.retıe 8oYyet 
mUıtUr. Bu tayyııro!erdeıı ikisi ı:ı~ Japo!ll:ırla lrtfbat tW. etm~f!rdlr. kayıplarmm yekOııu '-Cı9 uO"C' bu~ 1 
ta)')'aredeı1 mürekkep b1: dU~man fi. Kokoda geçld!nltJ cenup vakm!snn.Sa mıı~ttır. Aynı mUdd•t zaıtmda., d<>gıı 

lKlN<,1 KOŞU: 
Blr}nct Davalaciro, tkincı Dand{, 

UçtıncU Gonca. Dlğ~r k<.§an atlar 
Sifkap, Re.st.. Heybeli ko~Cl&IIUfUr. 
MU~det 1,44 muva!lala~ bir boy, blr 

boy, bir boy. Davalaclron•Jn ganyanı 
430, pl!sesl H5, Dandinin pllsest 1'5 

kuruı. 

vçm.ıon xoşu: ,.. - · 
Birinci sansa, ikinci B&hadrr, mllddet 
l,2:5, ııanaanın ganyanı 15:5 kuruıtur. 

DÖBDU!liCU KOŞU: 
Birinci Bozkurt. iklıtci Tarzan, 

Uçllnc'J CeylQn Tek: Diğer KOf&D atla.r 
Tuna, Çöl, Alok, Yılmaz Uçar. Müd
det l,M, muvasalat yar~ boy, bir 
boy, blr boy. Bozkurt grmyaru 425, 

pl!seal HO kunıf. Tan'.iU"ın p!laesl 
12:5, CeylAD Tekin plbesl 150 kuru§. 

Danlacfro Boakurt çifte~ 

ıs lira 60 kurÜt. 

Bl:ŞtNot KOŞU: 
Birinci Karabiber, lklnr.l Komisarj, 

Uçtlnct\ Heybeli. Bu kogut!a Gongadin 
Gonca, Sl!k&p kotmadı. JJUddet 2,23. 
Kuvaa&lat yanm boy, Karabiberin 
p.ııyanı 25:5 kuruı verdi • 

Kızllorduda siyası 
komiserliklerin 
kaldırılması 
Be:rline göre pcıttİyİ 

mağlubiyet meauliyetinden 
kurtarmak içinmif 

Berlln. ıı <AA.> - K.'Sllordtıdakl 
alyaa! komlmerllkler teııaıt.tmda de
#i§tkltk yapılacağı hakkm1a gelen ha.. 
.herler burada &l&k& u)'IODdırm11tır. 
lılufasaal malQmat alma.caya kadar 
bu tedbirin bakild aebep•erlne dair 
Jhtlyatla mlltalu yürUt:Ume.ktedSr. 
Bazı mahfillere g!Sre, Stalln, komU
nlat partlafal agu aaker1 !)OaCUDlull. 

Jarm mesullyetinden kurtıırmak vey4 
hiç olmazsa bu hususta ~oartlye dQ• 
.ııen mesullyet hl911esln1 a:ıaıtmak ic:itı 
bu tedbire başvurmak lUrı:munu duy. 
muştur. 

Diğer taraftan alman blr habere 
"'Öre Stalln bugUnkll askıet1 durum 
karşısında buna lQrım bi•etmekte
dlr. 

nln otlı~ı iki golle devreyi O - 2 
lehlerinde bitirdiler. 

ikinci dl'vrc Jleıjlkt:ışh1ar gene 
Hnkkı 'e Hüseyin vasıtıısile ikişer. 
Şeref ve Şiıkril 'nsıtnstle birer gol 
atnrnk mnçı O R ı,ıızıındı1ar. 

Beşiktaş takımı .ıaya şu bd• 
ro ile cıktıiar. 

Mehmet Ali. Hilsnil, Hlrlsto. Hü· 
seyin, Ümer. Hacı, Şükrii, Halcl.:ı, 
İbrahim, Şeref, Baki. 

ikinci küme m~~lan 
1-'cnerbahı;e slndıncla yapılan i· 

kinci küme maçlarındıt Anado ııhi· 
ar, Hiliili, O - 4. Doğu Halici 

1 - 4 yenmişler 1 tik!alin sahaya 
gelruemcsindeıı plüler mıçı 

hükmen .kaznn 
Şeref sladınu~ .... UeyoAJu spor 

Ramiyi O _ 7 yenmiştir, 

Galatasaray Atıka"aya 
gidiyor 

Galalas:ıray lakımı bugün ak· 
şaın üzeri Ankaraya hareket ede 
ceklerdir. Gecen hafla dıı yolun 
bozuk olınası yüzunden geri dönen 
Sıırı • Kırmızılıl3T bu -Feyahate en 
kuvvetli kadrolarlle lşllrak etmek
tcdlrlcr. Yarın ilk mnçlarını Ucmır 
sporl:ı obirgiln de !kine! ve son 
maçlarını Gençler lıirJiAile oynay.ı 

caktır. 

Fnıı'ERBAHÇELİLER 
MERSL."D'-

Mersin: l 1, (A..A.) - ı-·enerba.;,• 

ce futbol n atletizm lakımlıır• dün 
akşam Mersine srlmişier ve Mersin 
liler lıırafından luırşılnnmı•l:ırdır .. 
I·enl'rbahçeliler lnıııiin ldm:m yur
tlu lokalini v.~ 'llııd ı ıtl'zmlşlerdlr •. 
Ögle yeıncAinl "foro<ıp:ılaııtn :-·iH,, 
misnnr sporcnlıır. Xütnnnc ~e lem~ 
ridıınlıklrırını gc7.mi,Jerdir. 

S.. il. Ar.ffirtt Hİtı• te· 
renk lconulac11k ve ilk :na..; yarın 
Pencrbah~ ı.. deniz harp okulu 
l&kımı _...9e1, )'lll>ılacaktır. 

ıoauna cesaretle taarruz ı:dcm mUn.. §iddell! ç•rp:~m~r olmllktadır. cephcs!ı;O.& Z6 AJ.mAn uç.il ll&ybe<.lll- ı 

ferid bir avcımu: tnra.trndıiıı dU.,Urill. 

1 

m!ffir. 

mtl§tUr. /..7inr/ıre 'HUr. ulan ~\!'Vrl.lın l.~\'Yellel' 
Hava teıkllleriml-ı tArwndruı :Maı I • ti V B&t:in, 1 l (A.A.) - Ordu bq.. 

tanın askeri hedefleri iızı:rtne yapdu. es·ırl er b~<lan]lğın:rn bil' tebliğıııe 
bombardıman harekeUed e.-naıımda göl'"!, Kaf.k.asy&Dın ba.tı ıimal b61-
Alman avcıları il<ı lngil!.z tır.,yarw gesin<1ı'! bit bo~ mvvctkr ıru-
dU§tlrmtl§lerdlr. Son iki gen f~ındc b'J Çcfrçilin Avam Kamarar.nda zıunun kuşatılmuı dağ &veılart te§ 
barekeUerden dört tayyuemız d~n. İ;~.'ıot vermesi bekleniyor kilinin Ve bu h!U"Clute iştirlk e· 
memıcttr. l 1 d 11 ( & A ) ... 1 C:" den hava ordu.su kuvvetlerinin ör-'9 .on rn: , .. , . • - .:> • .-or _ ğ 

JılWClrDnAJU HAVA BA~ATf nal""ck ııek okn~ degcr jıbirll i saye. ~ ri~in Avm1 J\:ı.mara.sınııı ,.._ .... 
Looctra, ıı (A.A.) - Kahlredcn a. ~inde tahakkuk ettirilmiştir. Ö • 

1 
~ı~esinde harp rsM!'ri;1in praııııs· 

iman bir habere .wtre, cum.ıı. ı:rUnU :mu- nemli irtifa farklanna dayanmak 
av y:ı vunılrl\~lll:l. ılol:· denıccıe lıtt-

harebe aahalan Uzertn..ıc lıAva faau . lnnnc:ıllı 7.:ınnedllmektediı-. O~rc- ve kayalar içinde aağlam tekilde 
yeti tazla oımuıtur. ını::a edilmi~ olup ~iddetle müdafaa 

nlldli,llnr. g:;re, meclis, hıikiımeti. ed.iı--kte bulunan bol..,.vik mev. Eldabba bava alanmıı taarruz ea~n MllC' ... ~ 

k ''er~c~i kanır nf'! olursa olsun tu· zı"Jerr:n· 1• kn• .. tmak ı·,.;n .,,.0 derece-1ııgillz uçaklnrı yerde bu.l:nan uça • n· ...,,.... Y" """ 
tııc.ıkhr. Bununla beraber ıeppc Ye kadar •...ntürülen dagweılık gay-

lardan en &§ağı sekfz1ni tahrip et . hareketlerine dair olan resmi fngt· reti· ve -~~ııg·Mı• "arttır. Bı"lhft-a 
miflerdlr. Bu hava alann.a karşı ya- ı.wy......, ,,, ....,.. 

k d b llz demeci hakkında birçok suııller ,.~c; bata'""alan aö-r-r m-,•e.mele...:-
pılan lkl hava akını şimdl)e a ar u ..._, ., .::>· IU4> •& 

sorulecnktır. le h;;,.,..., ı ....... ıannı unt.ından ta -bölgede gör1llmemi§ l>lddette ol • ..... ..... a.H... ,,_ 

m111tur. ALMA~LAR VESiKA kip edcıbi.lmek için kayabkla.rla do-
Elllemeyn cepbeslrnı ma~eme getL NEŞREDECEKT~ERMIS lu yokuşlardan ve katır yollarul • 

ren trene gece taarna edilml,tıUr. dan geçı:nf'k 8W'etile fevkallde 
b Londra: 11, (A.A.> - Alman il 1n'l.ı-rl '-----" rundadır Treni, ln&illz uçakları b3stnn SŞd g ç •uue ~A»QA z.o • 

BaşkumandanlıAının. Alman esirle· la BU · bu gil 1'""'1 ğm mttralyöıı: 11• taramı~larcıır. Lokomo - r. ttin ç W\ ere ra en 
rine İngilizler tarafınclan yapılan y ~ ı tlf huara ufratılmış ve vagonlardan aag avcılanmıs yer yer ~n u 

bir kaçmd& tnfllAklar olmu~tur. muameleyi tamam ile i:ıaheden mn· zeminlikler . .ıle dolu derinliğine de. 
Amerikan bomba uçakıurı ise, bin. Himatı yakında n~recfecelfinl ·"1 rece dercoe baraj hatlannı yarma-

pzl, limanına taarruz et.ıı:ı}şler ve il. man resmi ajansı bugünkü Pazar ğa ve dilşmanr lruşatmağa muvaf-
manda bulunan orta tonajda bir kaç sona haber vermiştir. fak olmU§la.rdır. Civar savaş kc· 
gemiye tam !sa.betler elde etml,1lerdlr Zincire '"Urulau Ahı.anlar simlerindeki seçme boJı1evik grup. 

Kara harekttz, çölde gene olmamıg. Londra, ıı (A.A.) - Almanlar ta.. Jarmııı ya.ptıiklan mllteaddit çrkış 
tır. lnglllzJer yaplıklan ke~l.f hareket :rtı..fmdan Diyep akmmda f'Jıı1r edilen tetebl>U&lc.ri ve Ş6fll'tm& taarrua • 
Jert .Onunda bir mihver garnizonunu Brlta.nya ıruvvetlerjnln zı.Qclre vurul. lan el bombalarile Ve hafif pılya. 
tamamen imha etmi§lerdjr. ması hakkındaki emri.n geri alındı • de sllA.blariie pils.kUrtll.lmilı ve düş 

LNGILIZ TEDLIGI ğmiı. dair malömat gelme:!:ğtnden ay_ mana. ağır kayıplar verdirilmiş -
Kahire: ıı. (A.A.) - Ortıı~ark ni m{lttnr ı Alman harp talıinln ~ tir. 

JnglJls mftşferek tebll~i: clre vuruımasınm emredllCll.tf Otta . Pike bomb& uçaklan Tuspııenin 
Karadaki. kuvvetlerimize dair vada resmen blldlrilmiftir. DU:ı ak • aoğu riznallncle yard,ımcı getiren iki 

dlln nrilecek hl~ir haber yoklrJ. ıam bu hususta gu lnglllz tebliği neıı. bol~vik zı:rhlı trenini bombalamıı; 
9 /10 lıkteşrin gecesi Kulen bölge.- redllmlgtir: lar<lır. Katarlar tiddetll ieabetl:)C 
sindeki dltm•n ini:J alanlan orta Dlyep akmı eanamnda Al&bt:v•tm almJ!llar ve tahrip edilen demir • 
biiyükJükte bon:ba ucaklnrımızln bir makam §Öyle bir emir verm~tır: yolu üzerinde kalmışlardır. 
deniz tayyarelerin in tnarruzuııa "Evrakı imha etmelerlne meydan ver Berlln. 11 (A.A.) - Alınan haber. 

ıç BI 'l · memek için fmkQn olursa harp aab • lere göre Kafkasyanın 111..uı batısın. 
tıı;ramıştır. nnlnrn ateş vcrı mı,, da Alman hUcumlan 8 ilkteşrln gUnU 
ve yerdeki blrcok uçnldarn tam i- nesinde bunlarm elleri b.lllanaeak • 

b il k d dil · 1 tır.,, Yapılan §ik!yet Uz~ıine, böyle de devam etmlıtlr. ElbürUx dağların. 
sa e er ay e mışt r. da aoııı..•k ve kar fırtmalan harek!tı "r h b ~· · d ki r bir emir vcrl!ml§Se geri alınacağı, 6" " u are e çevre .. ı uzenn e 3 .. n,.te•tlrmekte olmakla bforaber Al• 

1• t ki •t ı ı· ÇlinkU bundan bUtUn hal"JI eairleri.nln ıııı..... ,. • ıye , av uça nrımızın mı ra Y •Z :maıı hücumları i.nkltal et:nektedlr. 
t 1 il h k 1 l "I 1- ellerinin bağlanacağı maııaaı çıkabtıe. • e, ne m n ıı.sır ·a mıs ır. ı• o or Alman orduları bq ı.omutanlığl 

ın taşıİlar, tanklar ,.e çadırlar ta· ceğl blldirilml§tir. Bu suretle verilen 
emir cerhcdllmi~Ur. mahtlllerjnden alman haberlere göre. 

arruza hedef olmuş "e düşman kıt rruapıeye do&ru ııerllyen Alman kı. 
l k ı dl ·ı 1 • Manı;ı adalanndan Serte yapılan a. a 

a arına ayıp ar ver rı m şlır. •aları yeni bazı geçlUer zaptetmı•ıu·. 
~f ıı Ü • d 1 k 1 kında fi Alman esir almıru,tır. Bun • ... -. • ı a zerın e yapı an çı ış ıır dlr. Bu geçitler ehemmlyttli vadllere 

d do ·k· "l !arın kolları bağlanmııtu Gemllere 
esnaaın a şmnn en az J ı ., es.:r h!klmdir. Bu böl.,.ede h.t.ıekllta bu• 

ı ·ı 109 · dönmek için Alınan i§lali altmdakl • e ımı tayyaresı ka~ helmiştir.. ıunan A ı. .. an kuvvetleri mükemmel 
n h __.. l kışla dnUnden geçmek l~mgeldlğlıı. ·--ı 
PU a.-.... et er neticesinde uçakla • .surette tahkim edtlml• bcll'Jlj mevzile. 

d 3 . den bu tedbir alınilllflır. Buı:a rar Y 

nmıı an ü üssüne dönmemiştir. ıri.nl hUcurilla zaptetmlşlar ve birçok 
BINGA.ZlyB AKIN men Alınan esirlerden dl.lrdU kaçma_ 

ll-n k lk t &....d bu ı •tdtlrtll u tepeleri dUaman kıtalarm•!an temjz• 
Kahire,· l1 (A.A.) - Birle il o- a ıo Io- an nar u m J tU :ıemtllerdlr. Sarp arazı dUpıanm 

Amerilca hnva ordusuna mensup r. 4nat"t mukavemetini kola.vtaıtırmal(. 
bo Cenevre anlaamaınnda eair!ertn bağ .. 

mba uçakları dünkü Cumartesi ıt,adır. Filhaklka buradaki ~"·man kı-
lanıp bağlanmıyacagı h<akkmda b!.r .., 

sabahı Bingazldeki gemilere ve tala- daıMara mQdafaaya elve..ı•ıı 
kayıt yoktur. Mukavele u:!ece fnaant •• ıP ·~ 

doklara hücum etmişlerdir. Dış ı ~.n.ıerce tabll mevztln btrblrfnı "etin muamele emrediyor. naıuıt muamel(I ,,._. .. " 
rıhtıma ,haAlı bir tıışılm çok )aki• nedir? Bu, vaziyete göre de#i}lr. Em ·bir mukavemet gösterm~den terket• 
nine bir bomba d~~müş ''"' eh' ' ımemektedir. Alman daı. avcıla.n bu niyete almmış esirlerle muaherebe o 
rın bulunduğu merkez bö!J;csi.ıdc.- sahnesinde eslr edlle:ıler arasında ımuhıı.rebe bölgesinin hususlyetlerlne, 

Oeri atılım taarru2lar 
Va,fnglon, 11 (A.A . .ı - l\:ıfk:ı•

yada, Mozdok kf!Siminıle 3 Alman 
taarruzu ıeri ahJm1ştır. Yıılnız lılr 
kesimde Rtı5lar yeni mevzil!'re çr·• 
kllnıelr mecburiyetinde kıılmışJ:ır• 
dır. Geriye çekildikleri not.ta Ne• 
,·orosisk'Ja cenubun(jodır. 

Stalingratt& vaziyet 
Lor.dra. 11 (AA.) -- Stalingracl 

müdafileri, Yedi hnflaılan beri dr 
vam f!den kanlı çarpışnı:ı·nrdaı~ 
sonra mihver ku,-vellerlnl durdur
muşlardır. Bu durmanın mu\'akkal 
mi ,dl\·umlı ını •Jlacdğı snııra nnla· 
sılacaklır. Dün secc Alınan hııbcr 
aJınsı tarafından neşrcılllen lehli~. 
de doMu cephesınde me,•zıl .nulı:.· 
rebeler olduiu, ık! t1rafın .)·eni 
taarruz için hazırl:ıııın:ıs. ihtimali 
dohillnrle huluıı:!t.ih' biltlırifiynı
du. M.,skova r ıd:ro~ıı dıı •ı+ı in sJ 
kaklanncfa çRrpı~nınların nılıayel 
bulduğunu blldiı-;y,,-. Sl:ılingradın 
şim:ılınde Ruslar me\•zil ta:ırnızln 
durumlannı ıslah etmi~lerdir. 

Kafkasyada l\fozdok büh~eı;fnde 
Ruslar tedafüi muharebeler yaı>
mı,ıardır. Hir S:>\°yet ~Qzü 4 hflcı.:. 
mu pihkftrt•ııiı~ıür. Tuapscye dot:• 
nr llerlerne#e çıılışan mihver km. 
Yelleri azimkAr ınukabll tcıı.rrıızlo 
durdunılmu~Jardır. 

GromJ petrol sahası tehJikr.de mi'~ 

llolkOTll, 11 (A..A.) - itöYter ajan• 
•mm huaual muhabir! bllıJırlyor: 

Tarihi.o kaydett!ft en u.nli muha. 
Tebol•rin )'ediDıCl battasUJın sonunda 
Stallnsrad aavqmın neUceat hakkın· 
da hll! bir hUktım vel'D!t"k mUmkUıı 
tı.tudSr. Rwslann Ayıca çok Uatün 
dU,man kuVYetıertne karji harbet 
tlkltii dU,t1ntlliıcek oluna bugUnkU 
du~m kwlordu tçtn bir zafer aayı· 
laıılıır. Almanlar Stallnl'J'&d'm ıılma 
lindeki ltçl maballelerlnl müdafaa ;. 
den Ru• kuvvetlerini lki;ye ayırma~a 
JıenU& muva!fak oıamam.ş bulunmak.. 
Ja beraber burada vazıye t gittikçe fe 
.oalaımaktadır. • 

Diler taraftan Volga Uz.erindeki 
nakliyat bUyük bir aaha d .. blUnde de
:vamlı btr surette topçu •teıtne mR• 
ruz bulunmaktadır. Buna rağıneo çe 
oitll semller adetl mekik dolruyarak 
mUnakalltı temine devan: ediyor. · 

Kaflıasyada Almanlar .;eçen hafta 
ilertıemefe muvaffak cılmuılardır. 
Fakat Grozni petrol kuy:.ları henUz 
Alman tehdidi altma glrm•v değildir. 

NoToroelakfde Almanıaı Karadenl. 
ııe inmek için aon birkaç ırUn zarfın• 
da bllytlk gayretler aar!t:tmlşlerdir. 
ı.\.iımaıı komutanlığı Kerç yarımadıı
amdan beri tarata kıtalat ıettrmeğe 
devam etmektedir. 

Dlfer taraftan SlnyavUıc; kesimin 
de Stallngrad etrafında cereyan ede~ 
muhar~beler Almanlara tıll'halıya mal 
<>!muotur, Burada Ruslar Almanlarm 
Kınmd&D naklettlklert kuvvetlerin 
fiddetli hUcumlarına karşı koymakta· 
dırlar. Bu. kuvvetler d-ha evvel Sta· 
llngrad cephealne sevkedlımlştlr. 

ki binnlara ve tesi.1lcre en n: 15 ....ıı .. ge"tlk""• daha •yt bir -klld• in. !ark vardır. Alman hUkQu.etı muha it>~ .. ""' • ..-

ağır bomba ntılnuşlır. AmcrH<:ın be 1 k .. 'bak etmektedirler. L•ı' 600 ı k k re sııhncı nden uza tak) es!.rlertr: •w U 
uçakları. uca.l.:şavar topçusun•Jn ~id kollıırmm bağlaomaıımı ~mretmlııtir So\·:ret tebliği 1 e . . a ın 
detli bir ale~ilo ka.rşıl:ı~IA~ ıse ıct 11tı yuak edllmlet.1r. Mo&kova, ıı (A.A.) - Sovyet 
de bu ateş te:ıın>Iz kalmıştu. lld it. öğle tcbli.fi ~ki: 
ne Mes.serchmit lfr.3 uçağı bu lıom· l~;>au cııirlerlne fena ruuamele St~ng:-p.dm ba.tı ıimalinde bir 

105 Alman us:cıiı tahrip 
edildi 

ha UÇaklan te,lôlinc hücum etıııi~- cdllmed1 . tirlik. ileri hanket.i kaydetmif • 
Jer, fakat Mehir b:u:ı:- \err.ıejlc mu Sldno;r, 11 (A.A.) - Avustralya tir. St!llingnt h~~ hlt'little- .Loadra, 11 (A.A.) - Cuma gUnJ 
vaffak olmadan pllskürtülmüşier· 'harbiyi.' nazırı Ford ltalyanm Avu~ ro:m.iz zaptettiklm mev-ıile'li mU- LU ıehrlne karıı yapılan ve G•)O 
dlr. Amerikan uc:ıkl:ınnın hepsi turalynlı harp esirlerine karııı mjsllle. dl\fna ebni~er, topcr.ı dUe'!.lobırr mUttefik uçagının inirak ettiği havı& 
üslerine salime:' dömnuylcrdir. me tedbirleri tatbik cıdeceğl hal;.kın.. YBl*'Bık dtışmanm altı ba.taeyaıt- akını hakkında §U tat.sut: verllmcıc. 

daki haiıerd~n b:/J••Üt'ıl•ic bıUıusa n? ım9ttlrmu.'ilaniT. tedlr. 

Çinde kapitülasyon
lar kaldırıldı 

İngiltere ve Amc;·~k,.. Mıriık 
imtiyaziarında:\ feragat 

ettiler 

öylo cieınlştl:: MO'Ldok bölg~inde Sıwyet lntR- 11:5 Uçaıı.kale 500 avcı layyaresl . 
"-Avr.ıstuı·a~y;ı. l:U~:lwcti :ıulleti.: L j-;ın mUdnfaa Mv~lRnna iı;tlrAk nln himayesinde bu ııkın~ tnırak et 

rtı&ı anlu~ııulı:.ra a~6ı°' İ\'.aLırsk harp ctbiş.Jerdfr. Ilır ~e~ niicumund<t ml§Ur. Bu uçuıta 105 Alman uc;nğ. 
eslrlı'rlnc dalmıı. !nııar.! muıı.mel~ et. 120 Aima.n ırube.vı ve ı-rj ö!dtlrüt- t&hrıp veya haaara ugrat:lm1ftır. 4~ 
::ıişt;r l :ı "k· '- • • .__ t·'- Alman u·cıaı lcıt1 aurett .. dDşUrül . • muş, • ı ,,,Jn.ıt ve KP..r:lV()T\m.t' ıuı - . , 

B.r lngılı!. .ı.u'::tJ,'\."luı 1c.ı.::.andaıınd:ı 

1 

r:yı wli'rn·-.·;~ .N'ovrosİ~lırinin cl.ı;ıı nıuf, 8~ .li ihUmal t&hrJp edilmiş 1D 
bul:ınl\:ı b:r A'I..:.· traly:\ rnlltrezcıln!n cenubun<~~ iki Cliin rlcvn::: ı:d":t u !u~.ıara uıtratdmlft•r. !'lef Alman. 
ınulcn.,cmet kudre:ını lmy'bee .... ., b!r S':''l'ı- .. ., bir Sovve~ hlrli~i c'illllmtı- ı avcıaı df a\'C~lar taralınOAn dU1;1UrUI. 

lt:ı.l!'Rll ~rupunu lildUrJlJgU b:ılclun.. nm 12 tnR!"T':r._;.,, pn~ll~·':':U•; -.,~ mütt~. !3u •.ıun. !llmdlye kadar yapı. 
Londra, 11 (.A.A.~ _ Eüyiik oı Jtcn1'8W\aı yaytl:.uı hn-e geıl.nce· iki düfl!n~n niyRd~ tab:ıl"lln•J y,)ic laıı. ~~~~\z ıt~~ıannı~ en tıüyU~U CJI. 

Britanya llc Bir!c~ Amcr.kn Bu huınısıa. re$1Ill ı.ı~ '1tT h!\.,. .. el• <.~mht'r. . =·ta . ."' çhc..~ ı~• lokornotlll :fal bri . 
Çın de yUz r.cnedenberi isti!r.ı~ eı- ""'Mık. Bur~uı•::ı. t-.. ... ~an.r ı!P.rba! t<' n.. . Sc>\'T'!t ~ teh?iej t -.ş .. ca o~t • t.iaf il .ttm şt r. Bu 
tikleri bUtiln H:ıncr:., memleket kı:.:ııt )"n;ı.ımaımu f!mredt!ceğtın. 1 :.r::dM. 11 O A : - l'ftn Feee ~~U~ehır 1000 tcyyar~ ~rguya çe. 
h k,_ . t . • • . • 1 ,ınldıkt.en aocıra alınmııtır DOrt uçan a ~rınd:.n vaz gcçmı"lerclır. I j \1 •v .... -:,1·h ne~Nr!r:<.n Sın·,·pf teı.• ,, . d" 
Ç k• '°'"·'·--+· • d ~h • Dlfert"'~z" Çlnde v • • f •&ıll ullUl"mlfljr. Alıe&}( bunlardaı1 un ıng :ı..a.ı.uılıl:'•l oım n.r. _ oc.r. H'& A~ ı 11;11: f.ıw\·et k•ıv•c11-:"I SI11ll"1CTnrı I ..... b' li. U ba , 
d ed·ım· · l · · ı · . . uaruıın uı 11 ın rette tı ;rurta.rıl 
ar ı ıştu-. Bu ::~retle :ıı;1J.i:ı:.- 1 Çinliler cl'ııhco;iı1·!~ 1•a1lyr.!lerın: ,ın ... e.•. .. u k 1 1 b d lk·1 ı J A ..ı•·-ı · ç· ı· · r· ır. .. ~ır. çan o e er un ı.n evve er" menı.ı._... ı•:ır ın ı mutte ık- l , 1.,1~1-,rllr. Hi ı'Hl,m .. !I •,.r.•.ı h'~ıını u 1 d blr t d •3 d'"' bl 

~rine lcarı;ı hürmet'erin! göster - ı t +ı 1 lı~·-:ı•ılmı<;, hir l·i'hl~:t imh;-ı <'fli!• ,.:,u,darmd al" AlM er • "' ·dU~Uer 11: 
. l l :ı. b . aar-ruza c.'7ef! .. .l ..... er e o ... ınan !\~ıs· § rm..., 

n~ş e_r ve P.t antue eyaıınnmCSJ • ti 'T ı :nişllr. Rlr höls:crlc !lü~mıın nılHrt• !erdi . 
nın ıcapla.~a U):gun olnn J'"Di 1 t;nnkirıg, ıı (A.A.) ·-Bugün- ır<;f knclın ,.e c11c-1'kl:ı:-ı iinOııı- kat:ı• ı.~oJJ:rı;urıc HAYA A.KJNI 
Voe .9Crbcst sıstcm. n kurulmasına l:li pa.,ar giinü nc9rcdikn Çin tcb r:ık İl":-lrrrrk~e ıke:ı Sn,·:o,.·tf kıİı. 
yarayacak eJem.:ı.nların ha.zırhın • l li.;i: ı·.rı :·:ı5kn $ı:>k.lklnrcfnn <lo\aşıırak 
mııa T.ama:ıı geldi~ine k'Ulnat gc- Ç n kıtalnrımn mer.:tezi Çint'te lrnciınlorln t-c.cuk':.n kurlıırmı,ıar• 
tirmişl.c~r. Büyük Bıitnny:ı. i c b"'tı Hopel"'de bi'r t:uı.rru7',..'\ c,c.; - dı;. 
Biri.efik Amerikanın biltiln iml:nn tiklerini bildiriyor. Bu krtahr. dll· M.rnEŞ:tf, 1/~mr;r-:NKO.YUN 
"• byna.ldan :ıc Çine :r:ırdı::n c- :r.:ı sonra bir Japon karşı tanrnı- TA,\ RIWZU 
dteeklcrine (Üph~ yoktur, zuna 1ıÇ:uııL'J ,," ~cıi çekilmittir. 1 M•tfra, 1 t ( ,t.A) - Slalingrad 

Vi,t, l1 (A.A.) - :Btrk\ç Alman 
bomba uc;agı dUn lngtlteı eni.n cenup 
doıutıunda btr ıchrtı bomb91ar at 
nuılardu. 

l.«ıdraclllll Almıuı l>!r ha bere gl)re 
bsur lıaY4edilm!ıtJr. 

Müttefiki er 
harbi kayb 
ihtimali va 

rUbelerden baluıeden • 
Kabo Loç, Birleıilc 
'lrometlni,ıı Şimali Afrilll> 
meydanlarmı ziyaret -:....JI. 
takdis edeceğini y~ 
lıUkQmet o zaman uı• 
eden ölUm tch!ikestnl 
Bu takdirde hiç ollll .... 
merlkıınuı yenllmez.Uj'IJI'. 
haıııl olmuo olan k~t.!:lt· 
den ortadan kaybOıac-
Locum da l§lirlki1'• 
çı:ı.rpl§lXlll olan mutr-1';.r 
taları tarafından clddl 

N. Demirağ t~ 
meydanın 

uçuşlar 
Ycşllköydc, .Nuri ~ 

meydanında bayraaıoa ~ 
ttıaadlll eden tuf&dl~ 
luk, yapıcılık taljııılt 
claıı yUksek ;ınUbencıı--11" 
mU!:ıc:ıdis mektepıerU• t 
arasındl\ de~ re uçuf'I idi 
pılacakUr. __.,, 'İ 

nu talMlelar 12 ı-::;c,r 
çublf\r: ve mire akrO ıd'tl 
!ar, f>llr&ŞUt alına ı;6'~ ,.ı 
!ardır • 11 f' 

Uçu .. lar aaat 10 clel' .J 
le. " kad!\r de,,a.oı ~· .. ~ 

Tilric e:ty1ot yapı1•0 lfll' 
fen erbabı •aratıod&D 1 ' . t .. 
tf'YY"'"8lerle siyarttçl1' -,,ıl-" 
:tur•n çekılınek JIUrf'tıl' 
l!bl! u:. ıtrulıo.ı:.\;.~. 



Meraklı ıeylerı 

General Dufur ve 100 adedi 
J!.t.at Hikayesi 

Rakamlar, bası insanların ha• J kaçtı. Hayvan içeriye ılrince 
yatında mühim roller oynamıştır. haJ ,kapıyı kapamıştı. 
Meşhur Fransız ıenerall DiHur'un :Bu mllstesna macera kendlalne 
hayatında (10) adedi bQyQk blr ıayet culp )lir şöhret temin •lmh Pom Mortden omren: M. NecmedJin 

Kadın sevmek rol oynamıftır. ti. 

• • 

lçin garatılmıştır 
~ '"rafı diinkil ıauınıııda) olmadıltnı ~yledi. Belki de atkı· 

'4' ~ır. sakın 1srar etmeyiniz. O· mı yQıüne haykıracak •e çok se,~ 
, 11 na söyleditf ''ohlAkaızca,, dilimi söyleyecektim. O, isterse be 
l'f ~ tfıa edemem. Onun teklifle· ni sevmesin, beni bir an için mero 

a.. l:vıp w kölll şeylerdi. nun etmesi JcArt. 
S •özler, islasyona giderken Size bu satırlan acele n kimse 
~':1'1' llteıten gömlek ıibi giy- görmeden yazdun. Bu yaprakan o· 

Jt. Ştl, kuduktan sonra isterseniz yırtınu. 

Dftfur 1787 de doldu. KolleJcs 
1797 de ılrdl. Paristeıkl Polltekalk 
mektebine de 11107 de kabul edil• 
dl. Fedenl orduya 1817 de intisap 
etli. 
Kı~ nıında, yani 1827 de mi· 

ralay oldu. 1837 de babaaı 6ldl\, 
aile reısl oldu. Alt.mıı yatında 11.&7 
de ıenel'al oJdu. 

1867 de tMfl ederek NeqC'hltfll 
if llıt mC!flul oldu. On sene sonra. 
2867 de fıtırasını vererek resmi ıw 

)erden elini çekti. 

lılllı flırın arasmd:ın ç.ıknrunyaco· Ne için böyle dilşflndillilmft anl:ıt· 
~~nlayan tü~car yanıma geldi. mak mı istiyorsunuz'/ Çünkü, bO• ZOrlbli miralay Jean·Henriye 
·~ta nıı kuvvelli bazularıle sar- ttın hatıralarımı anlatıp nihayete ge 1854 aenesindl batardılı 111<ert lf 

Miralay ye y&l)ani domus 

a: IOnra, öptO. lince anlıyorum ki. benim notlarım Jerden dolayı XIV nnctı Lul tarafın 
~do kadar tatlı bir öpU~til ki, iyi bir mazinin tarihi olamıyacak· dan birçok asalet ftnnnlan bahıe 
"'-. ~ • hiç birkere labnnmış· tır. dilmiıtl. Miralay bllhaua soluk 
~ı 1 ın. benden bir öpüş (çal -------------,-ı tanlıhllle mefhurdur. 
~. aoıı~'Yince ~udakıarunı kapatır 1 B u 1 m ... c 8 ..._,11 lı ttik8nırd0m, rakı ye 50• ._. _ Bir ıQn Krallı ıvlınıyorlı'l'dı. 
' Okusunu duymamak ister- Xnl eordu: 

'* ' .. ' _ Mini", ıhndlye kadar hl~ 

~' 1 """' lı atıs öptnkten sonra on da· t bir dOıfman ka~ıaın<ta 1' cıt etme 
>..ıı.~ar irademi kaybttlim. ı t--+---+- dillnnt btllyonım. PJkat bir yahıt 

'itti. larafınd11n, :bizi kimse gör t--+-+--+--+- ;.ı domusdan b(acalınlll ıannedl 
~Jeı.ı 1 ............. ....._..._..._ yorum. 

~ IGııı ne bakmaya ulanıyordtun, • Bu vaziyet kan1ıında Kral len 
>'ordu, dükkiindan çıkıp ılt· 1 dlılnl toçrUhe vo imtihan etmek 

-._a..ı. 6 tlsere bftyi\k bir onnanlılın orta• 
.... ~ lene ayni kadın olaruk kol ıında yakın l>lr ahırın 6n0ne dl)e 
~ ~ı lAkio, ra•humda lıir <'eben 

7 
rek po&ta beldeni. Ve ıeM Knl 

~ ~~hınaımuştu. Korku ,.e 'ic 8 tarafından nrilen emir tbere ya· 
4::.t ,.~ içın<ı~ ruhu':llun derinlik 9 bant domuılar kAmUen mlr11l11)'1n 
._...._..__ lı1.lı#ım anlarda, ilk gör· IO bekledlli istikametten t1Tafa kı~ 
4..:.."""-n :ltibar•n nlhay.te kadar 
~...._ trt Jurtıldı. 

·:YCııctı l'C.ek nCytık bir sevgi ıı r. .., " , c u ,u11 asallı: 
8- ~etini hlssedbordum. l _ Bir villyet, 2 _ Yıldarıın, Arası çok ıe«ne<len ıc ... ı, pftr 

' ~bir duygu idi ki, kalbim bir devlet. 3 _ Bir meyva, çehrP., teJAı, miralayın yanına ıeldl • e 
'~dl P atma« iktidarım bari· 4 _ Tenbth, bir mOzlk tabiri, k6· k~dlıfne 1ardu: 
L. ~''1nl· pek, 5 - Müstesna, eller, bir harf, - Miralay, ıtıo-- ~ı 
~ ecti 1 Tcı hfnllllml flddetle it· 6 _ Bir seıJli harf, bir uzvumur., mil! •• 
~ ~Ordum. amma her şeye soy. 7 - Pay, idarede bulunur. 8 - Evet, sır. 

....._ ~~nu sene ıeviyordum. _ Bilyilk, bir sRyı, bir harf. 9 - - Pek Ali, ne oJdu'" 
,.... ı.._ •nnıı da rok .... vlyordum. E lh..te h' bi nota bir nota 

::-ıııııı " ~ y .. ., r yer, r ' ' - Ne o1aca'k1 •• Ahıra aolı:tum. 
d.ı~~laıııı~ıann,, sevmek irin .,.,_. lO - Söyllyen, kesir. Ve ılıl beJdemele haıladım. 
.:'°Qı " ,,_,.. Dl1nki1 bulmacamızın halli: 

~ da akluna "etlriyordum. 2 1 Hakikaten domnı ahwdaydı • ., 1 - Yaka, Bira, _ Alım, lf', V 
'1ııL' bnrnıet etmekle beraber- 0 3 K N U 4 A • e mesele şundnn lbıırettl: a.. :-..10 , - asa, e, r, - nn ı;, u · 

~~rdurn. Mıknatisl, Allah mı o, Ulu. 5 _ Oruç. 6 _ Bino, 7 _ ~"ıra1ay posta beklerken }'tıhant 
l>aı._ fti. ?. h 0 y 8 - • .._. .a k doma... ır...-ı- ....... olHH 

_ 1111 e, , anıa, .;.;.ı... n..,, vr,· •ya , k tH lr _.,.1 I d 
lıL ı ,._•~el, evli bir kadının ha:, 9 - A, Ulu, Masa, 10 - Oruç, A• UTff e •·- • n en tanlA kof" 
~ )G;"d!Aini i'ilince, bfü leleri· k tulunu ıarmGJtO. Bu nst7et kal"" 
.:..."IQ. 8G ~ hile bakmak Jstemiyor ar. tıaında miralay dayandıltı 11hır 1rJ 
~ taı.Jc~elerden, nbadan knçar pıaını hlNenl>tre a~arıık 7ına 

-~ dıı::~~~~::m.Şimdi başkn ~ t)ugunku ;:; ~ r- Bir BllllU 
~ i: Yapabillrdim. A1eşten Pazartesi O•l•I 
~~ne glmıfıtım. istesem de. 7•30 Program ve mcmJekct saat 
... ~I de sevmel,te olduluın ayan. 7.52 Vilcuduımuzu çabşhrn- Bltfoll ,.6aNr "1111'1 l•Htmı 

~l~~::.!,ınseyerek yavaş, ya · lım. 7.40 AJasn h.,erleri. 7.55. 8.S:l ıtltlm,, ofan ba lftr,•tfl,,.,, A 
'-,""il "-~ · Radyo salon orkestrası. 12.30 Pro m•I MN/llıdu ,,.,,...,,.,. .,,,,. 
~ '-11 b etim çok yanlıı,tı. Fa- grnm ve memleket sanl ayarı. 12. l/G Btlr~• tllllndttt ,,,.,_, ffll' 

Şefkatlı ha~lar 

Balina be•ı hayvanlar anıın• 
da en alındır. Fakat toprakta ya 
fa18D bayvanlan n•arı lllbare .. 
Jacat oluraak en alır hayvan fil 
dlr. Bet ton alırlıitınd• fillere pek 
çok defalar tesadnr edilmlıtlr. Fil 
den ıonra, HtJn,pntun ve Rlnose
ruı adındaki hayvan ıellr. Bunla• 
nn alırlılı iki tondur. znrarı bir 
ton alırMındadır. 500 ldloluk JMı 
yas ayılara tesadaf edlldlll ııartn · 
melde beraber bu hayvanların a• 
fırlılı vaaatl olarat 400 500 kUı> 
arasındadll". Kaplanlar 200 kilo a 
lırlılandadır. 

Frijidere siren dnlctorlar 
bnçll lıkl ı~ doktor, lnaanın 

tahamnıftl .cieblleeail aotuk dero
eeelal tayln edebllauık 1oln çml 
flpllk IOYl!nat'Ü bir frlJidere flr-
IQıflerdir. FriJiderdetd '°"*lak 

- so derecesindmll. 
Genç müteiıua..Uar bm dolabı• 

nın içinde, fntlbalannı da yumll"' 
111 karar nrmlflerdl. 

hrl dPilm 10ara yanmaz 
muılardı. Yedi d-'rlka ıt0nra 
dQktc>rlardan biri baJdmıştw. Dl• 
ıeri oııblr dakika tahammül • 
mittir • 

Böylece tecril>eye ntba7et nrtl 
mlf11r. Doktorların 'f'aıl)'etl ıı~ 
nhimdl. Ancak Ud aat sarfında 
a yıJabfılıd Ue r. 

Doktorlardan biri: 
- Jtanunın dlJftarla"ml!n dtı· 

ralrladılını hl11edcr IU>I oldum 
deaiıt&. 

Çrlnf iç1n ıfri9' 
Belçibda, LlyeJ lehrltttt. bll' 

sinema nrdır. Slnmıa it IJapılı• 
dır. Bu Juıpılardan lklıinla tlserln 
de: "ıUoiı., kelimesi 11611 çarpmıık 
tadıl'. Oçftneft kapıdaki yazı ıa~1 
açalptlr: '{ 

•cıkıfa mahsus slrft,•, / 
Doltua lıılemi, 11W ....... , 

KaUat fmaf1Mt• bir ..... ~il 
tarlfından fead edltmlfUf, 

foplQcut: C•fHfll f'•'1fllt .,. ,... 

T. .. BAHaAIJ 
L!IA8ARBUI 
8118APLAa 

1 bdMlteenn 
~dulu aynl&D 

lkraml,.ıtırı 

ı adıt 1000 UN1ıtı 

l • IOO • 
1 • IDO • 

lt • 100 • 
10 • IO • 

IO • • • • • • • 

DOKS'08 

HAFIZ~ 
"LOKMAN HEKJM,, 

OAlllLln ~ .,....,....., .. 
"""'.._. .. tterts U l.'l'llı WllM ,., .............. . 
Vıltldar &allt Hukuk lldlttmll

llnd•a: 
8'2/202 $elimi Omek .. r 

dar Salacak mahalleısl lakele . 
Noda. 

Ulllftdır halk 1ra.mvaJlın ,ı .... 
keti tıarafından alcyhinlıe açılan 
alacak davasının ~reYBn eden mu 
it .....ıac1. ~ .. ı. ...... 
............... '*'1riftl• dafttl)'e 
bUlttıblll iade edQnılf YJ sisi ta
IU)'H "ltU. 4e obadılt bildi 

- ===--•!:-c-c,.;. 

........ 
D&AM KIBlll 

KIŞ MASALI 
( SOIBDl IDIDll 

YALANCI 
Olamat1eal. ..._. rbler u.ao da 

mMlae " ... ~ 14 ele 
O«MiQlr 'l'lntraa 

Raıid Rısa Tiyatrosu 
llallcle ... lda ..,.., 

lhdıkl)" •ren- •IMllllUJD4la 
Bu alqam 

-ABILZADlll.SB-

.... \;_ lr kerecik yanımda fml, 33 Karışık porsram (Pi.) l2.45 A· mlıttr. lc1ıtaıe fOM ...., •ı• 
'- ~l'f ""1ır etmek hile bana hu jııns haberleri. 13.00. 13.30 Karışık '"0 '"' H llGllNrr 'lltlıt "''~6,. 
_, 0'tordu. RilyAda görmek ve şarkıla~ 18.00 Prosram ve memle- lırl Ilı dola olu •• '""' "" 
~ bQ

11
Q düşfinmekkn buırün ha ket saat ayarı, 18.03 Mftzik. 18.45. Tlrll IMlt•tuı• llll ,.,.,. ... ,, 

·~'l'otq>1Uc zevk ve b:ıhtiyarlığı Rodyo dans orlteştnsı. 19.30 Mem ,.,.... ............. -· • 
-·~ Ilı. .... ................ , .... ..... ~ ı... •1\lnıseye ftfmndım yok. kim leket sııat ayan 'f'e AJans haberleri. • ..... • .._ 

~ ...._ aııı " 19.45 Serbest 10 dakika. 19.55 şar ...,.... ..... tll 
~'ııaı· anuyor, buııJ:ır arasın• kılar. 20.15 Radyo gazetesi. 20,45 """ .......... . 
~· &a de var, o, çok seyrelc Halk tnrkftıın l>lt"enfyoruz. 21.00 (Mevcudu aulmı•brl 

, Diş, Nezle, Grıo, Romatızma 
Nevralji, Kırıklık va Buton Ağrllarınızı Derhal Keser 

illa:.~~ a7 konuşma. 21.15 MQzlk. 2'UIO Konuş 
.. .:"1'1.1\ e~1 paytahth bir kızla ma. 21.45 Radyo senfoni orkestra-

~" lllL nıı,, Yedi yıJ sevivnişler, 
·'111 ıeı sı. 22.30 Memleket saat ayan, A-

s."--· nılştl, kocam onu ço · 
.._. b jans haberleri u borsalar. 22.45. 

'ltı:.:" ftıı IUy0rdu. Nişanlısının 22.50 Yarınki progrMD Te kapanış. 
"llııt .).__ ıa&terdf " nişanı ladf' 

~1tııı;;Yled1, 
"« ıııe, 0 Iduitunu, Tftcudca dilış· 

'••ııı "• hatta btr parca lhtb'ıu .. 
~l&tüyordum. , ......... : 
' ... df l tıen nıl iade emn, o 
'~)e 80rdu. 
~. lçt11" f dertren, nıırıldıın:ırak. 
~"-itap •de etmeyeyim,, diye 
~~ "te ajlayacak gibi olu· 

.. .,,.__,.. •• ı 
~"11111 li ııı kaJ>lltmak için orta
~,_ ~ı altın yQzülfimil ona 41' .\lcl · Ynzqn Kudüslen al· 

• 
1 ve te,ekkür h!Je etme· 

--t~ 'llııa içine onu ilk gl>rdll-
~l 'Q lar!ıhinl yazdırmıştım .• 
·~1'd IOnra bize sene ulradı, 

""tıt~a h94ka bir yQzük vardı 
111~ 8-clec •enin verdilin yüzOk 
!'.t bac e teklini deliştirtlim 
4' ~:ezara benziyordu. Bu 
~ fe)•lere tahammill e-

'llııı -.at c. .. ~ dedi. 
~ bet;lltıı J> Vermedim, fakfff, O. 
ı ~llQı ~dlıti küçük slvııh htı· 
'-t.~l boy~n Üstüne bir mezar ta 
~fıtı 11 boyuna yıkıldığını 

~le.at~) •ınrna, ben onn kı şlık 
~~ on l>rrnck niyclinde)im. 

llıJ~llııt. 8 
bir şeyler söylemek i , . 

ltıııu:~. ~söyleyeceğimi de bil· 
~ ~, a k sıkılıyorum, son S ._,,,,~rı, sıra alrı hissediyo

llbı rıı darlaşıyor, kalıblm 
0 '11701', Dftn, ıene gıee· 
etnıeıe Jule nktı müsall 

Salı 
7.30 ProfP"&m ve memleket saat 

ayan. 7.32 Vtlcudumuzu çalıthra· 
hm. 7.40 Ajans haberleri. 7.55. 8 
30 Müzik. 12,30 Program ve mem· 
le-ket saat ayan. 12.33 Karışık por 
ıram(PJ.) 12.45 Ajans haberleri. 13. 
00 13.30 Karııık şarkılar. 18.00 Pro 
gram ~e memleket saat ayarı. 18. 
03 Radyo salon orkestraaı. 18.45 
Milzik. 19.30 Memleket saat ayarı 
ve ajans haberleri. 19.45 MOzlk. 20. 
15 Ratlyo ıazete~ı. 20.45 MOzlk. 
21.00 Ronuşma 21.15 Mftzfk. 21.30 
Konuşma. 21.45 KlAsik tOrk mftzl· 
ıı. 22.30 Memleket saat ayan, A• 
JRnı. haberleri 'f'e borsalar. 22.45. 
22.50 Yanpkl prqram •e kapanıış. 

7.30Program ve memlelet snııl 
ayarı. 7.32 VQ('udOmuıu çalı,tırs 
hm. 7.40 AJans haberleri. 7.55. 

8.SO Radyo salon orkestrası. 12.3!1 
Program ve memleket 11at ayan. 
12.33 Kanşık J>ro«ram (Pi.) 12.41' 
Ajan!! haberleri. 13.00 13.30 Şarkı · 

lAr. 18.00 Proıırnm ve memleket 
saat ayan. 18.03 Müzik. 18.45 Rad
yo dans orkestrası, 19.30 Memle
ket sruıt ayarı ve Ajanıı haberler!. 
19.45 Müzik. 20.15 Radyo gazetesi 
20.45 Halk tQrküsO. 21.00 Konuş 
ma. 2l.15 Halk türküleri. 21.30 
Tomsil 21.50 Rlya,etlcfimhur ban
dosu. 22.30 Memleket saat ayan. 
Ajan!! haberleri n borsalar. 22..15 
22.50 Yarınki .JllOJ{ram ve kapuıJ. 

ICABINDA GUNDllKAŞE ALJNABILIR 

-"--

tun• 11atırıayamac!L .Bannn1a beraber ona l'Ok mncbfmr 

biaııettL 
!Jıtlyat lradlmD bel' ne kadar 9attl, 1-fı perttan lae de, 

78dacle ve etvarmda prar " uame& tun ~ görL 

Dilş'ordd. 
llerkM ıeıB JftlM otal'daktan _,.,. J)enea•r 7.epıe-

h dillultL l.laUpr Jıaclml stet,enrek: 
_ BM•nwtuar dedi. Ban ttımdnm 1111T 
Zeynep, cevap vermedi. Fakat ghlerbulell ft llaftt da. 

ldak bQkDtllDdell fıall.....,. aal8tıb)'onla. 

DeDaDtr, ı.tJDI ..U.,...-.lr. mö-....r lılr •ftl'la do. 

dl ldı 
- penrmefeadl, o.terin ftllclNldlr. 

7.eyaep, Mrdeablre batırma Barannrretldln uv~ Z8-

beycle pldl. Çbd oau da bir adı ('Cmmll o.rer...,,,.-Oaferta 

nlldellt) Jdl. BOylll bir llA7re& lclade llaUyar b4mı ııtbcflL 

Baruaarrttldba aeYC1191 ZDe7de o kadar ,...ı. " o kadar 

perlpa clejlldl. 
KIZlll mtıte,.edcllt ftl f8tlrın ballnl gOren Oeaaalr, llıa.. 

DUD aebebiat aaJa,dl: 

- Ben, dedi, 'ftSlr Oaferla nllılMI, tJblMkl blntl Ma.. 

bammed'l kucledfyorum. 

Zeynep, dedellt JlarUDIU'ftlllclln 'n!Zlrl olaa Oaferı nurl 

&n•IZID öldtlrttOftlllil " allealnl aa•ıl yok ettlthd blllyonlu. 

Vezlrt• aaaeslnden de ~ktanbert haber aımmacutı için on• 

IHmlf zannediyordu. 
Birdenbire Batlmlltk damarı tuttu. Bu alJeye dedE!ll 

gibi klD ve nefretle muamele etmek tatecll Blllııı Jldade9 
... .,, ... 0e......ır, ZeJllOM lııalaat vena: 

-ıı-

Eaen rtizglrm t81rl:> le, dalplaııaa 8Ularda bu 'aPo
larm canlı aldalert; yakalandıktan yerden kurtulmak 1at;1. 

yen yılanlar gibi kıvrılıl orlardı.. 

Öyle ki lnaana, nerede iae bu afaçlamg kö'derl kopa. 

cak, neblrln •kmtıama ~ olacak g1bl gell:>or<!a. 

Bu Bb1 mam.ara, lk14e bir göden oraya dala 7A17. 
nebi DenaDlrln aöderlnl dlnlemekt;cn menecllyo·da. 

Bununla beraber, mtlrebblyeatntn a3yledll" 90ll .nder 

Zeyneblll aaan dikkatini telnntı, ı~cıe doktoıan bula 
lmlk lhtlmaD olan gemiye clJkkatllcıe bakmaktau kendlalal 
a1.aınıumttı. 

~ kız gklerlnı ııtn.enık sordu ~ 

- Doktor blu nehir yoUyle mi geliyordu!! ika onııa 
lrarad-, ııtlvarl olarak geldltfnt 'blllyorum, 

Drnanlr c:evap verdi : 

- Buradan ~ ... .,._ .ı--.tan ve hem ıle nehlrdea 
l.ki yol V1lrdır, 

• -ıo-

tın1YAR KADI 1LA OE...~Ç Krt. 

Zeynep Ue Denantr perdenin arkasıncbn ıe en ge . 

bakarak kontlJU)orlıırdı. Gemi, içinde kimin buh;Ddut u an 
Llplmada:n son akıı.ıla kaybolma.k tiz.ere idi. 

O aın~s, orada durmakt;a.n biraz sıkılan l'f'D~ k 

kalkmak lıtcdl. Fakat bl r:l nblrc sararın lalu 'l'lıJnden ıw 
tatma akaeden bir su ıtı rt!"91. H unu müteaklt' ~ 
tNhiyle ~pınan btr ,elkt ntn tesl onu yerine ruıhlaclı P 

teredea. baktı.. lakeleye 7eDI yan .. m11 blr ) el!iCJl.I ı; r ! 
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.. Harbin uklet merkezinin intikal etmi:_ bulunduğu Doğu ve Orta;.nrk ce2heleri mıntakcu.!!.!! ;:öaterir hrr.,_r_i_ta_._··----

-n- flatmmı reşld'ln Oftıttan 

Bu )'elkonlicle Ud ta~ vaJ1ılı. Yelkenleri hıdlrmr.kle 

meııcnıım. l"clkenllnln pm.va. taraiında iki kadıı.ı otonıyor
dıı. Bunlardan birisi. eskimiş rengi BOlm~ bir ihrama sa.. 
nimi§, ,.oztinü pejmürde bir yaşmakla ö~tti. Çelıreııin

dıml ~rden ya h olduğu anlaeılryordu. ötekisi ıse, 

Bf)'Sh blr cn~rl ı;iymlıs, yüz.ünU ayni renkte bir ynJIOn.kla 

o~. 'Yalnız ı:özlert görilnüyOrdıı, 

Blraa eoma tayfalar gembi, lakeleoln lwlkalanı$laa 

birlsane k&lm bir lpkı bağlayıp.iskele De gmnt nısına bir 

Wrta parpıll'll koydular. 

BODU gören ~. ayağa kalktılar, blrbu lno tutuna, 
t.uıana lmrn)'l' p.ktdar, 

l',aolı .kadm, ..v.ıkf hlrlajo: .ara.yormuş glbf cı.rııtına ba. 

kmdı. 

Bono göroa tayfıil&rılıuı birisi: 

- MMmın.ı:ın filU'ayr bnradadu, tey'Ze! • 

Pmıı:oredı-.ıı bunu görım Denanir, derhal a,·ağa knDcn

rak kapıya lwııtu. Kadnılarn dlkka ı. dlkkatJı b.ıkmağa 

a.oıa-. 

7.eyoep be, oturduğu yende mtirc~i.) esine bakıyor, oft 
;J'llpac.'lğmı mc.rnkla bekliyordu. 

Çok geçmeden, Denanfr merdl\.·enı sümtıe ;nerck gelen 

)'a§h kadını kucaklıL.dı. Sonra eğilerek lştlyalcla elin! öptü. 

~fl merdh..,.nl çıkmnı;'ll yardım ettJ. Diğer genç kız onlarm 
pe§!nc takıldı. 

Zeyıı-., bu ,.erenlerin ldm oldukları hakkı •da DenaoJ. 

rfwı .mabnnot Ye.rtnMlnt bckllyordıı. Fakat u, uırşey ı;(iyle
~ btr baetona dayana, .daynna yürüyen lhllyur lüıdın.. 
ıııı. '9e ,...,..,,Bkl inala kapıya doğru Ueı-liyurdu. 

IJarınm rr~ld'in Oğı.ıltan -•3-
Kapıya yakl&§mca, .Denanlr bo~mı uzatarak: 

- Bu~run hanımcığ'Tm! dedi. tçerlyr. gjreı:ru. 

Bunu:ı tizerlne Zeynep ayafa kalktı. <.iele.ı ml!lltlrlcrl 

• lau-~ılayarıık hep beraber 11Srayın bah kapısına çıkan bir 

korutonı gC!:)tllCr, oradan da b\iyük 1>lr odaya gadller. 

Odada blrka.9 cariye \'lırfjı. Zeynep onlara oradan çık. 

mnlannı emrettL Sonra ihtiyar kadınla genç ktz.3 l~erlye 
gumclerlni söyledi. 

Kapıda, ayak kabılannı çıkarerak l~rljtı girdiler, 

Z~yncbhı göııterdlfi bir aedire oturdular. 

Zeynep de odadaki muhte,em divanlardan hiri!dne ver

l•~Prek o ınrada yaşmaklarını !:•karan ıulsatırJ~rlnin yüz.le.. 

rino hnknıağB btMtladı. 

llıtlyar kadıııın aaçlan lyloo ağarmı,h. Genç •kı1. ise, 

h<>nüz hayatının ilk baharında idi. Bir melek gibi gilreldi. 

~lütcıııısıp cııdaınlı, buğday renginde sevlınJı bir ~Uz.ii vardr. 

Tavırlnnrıdau asfl ve gün göı-mU, bir allcnln kızı ohlu. 

tu belli idi. 

Giydiği 8lya elbiseler, Mkl \'O pejmürde ol•nnsınn raj.!. 

men ona yakıııml!'ıt,ı. l'üzGıı.de bariz bir hilzUn ,.e tecı;sUr 

Jueri vardı. 

lrt lyah gözlerf ağlamnktan hafifçe kızan .. ışh. 

Odaya glrlp oturuncaya kadar b&!fı önline d:ığrn eyil,tl. 

Oturduktan biraz aonm başını kaldırdı. Zeyncplc goz göze 

~l'ldi. 

?.tC'ync~,bu c.a:dbcll gözler ve bu sc\.imtı yılı. yubıınet 

gelmemt,tL 

o. bu tılrin kızı blr :.rcrdc J'Örmü!ftti, takat nerede oldu. 

Milli piyango 
biletleri OrtalE 

Vskrt baflıtı 'llllmarmda ""Vakit okayoeulan lıq !la 

Bu kuponlar - beo gfhı .Orooekttr. Okuyucuları.-, H ....... """'. 
itibaren JrııponJanm \'akıt Klt;.ııbevlne getirece1der w,a ...... 

receklf'.r ve bunlan ~ kurlltla berabm' veren& Jıaıı ......... 
btn alsc&Wardı:, 

6u müracaat. piyangonun cekildiği giinden bir 9'a8ıa -•• 
c!evom edecektir. Bu suretle toplanan para ne tutuyıona VM 
nunıo Mi:lı piyango biletleri afacalctrr. Aldığı bi1etferin 

lciliı gününden bir gün evvel ilôn edecektir. 

Gene piyangonun çekilitinden önce iftirak 
mikdan noter huzurıunda tesbit edilecektiw. 
hangisine isabet vaki oluTsa alınacak olan 
piyango çekilmeden evvel noterin teebit ~ 
üzerine tevzi ve taksim olunacaktır. 

Böyıece ahnan bUtön biletlere ortak olmaic mlbıilla& 
Vakit llkoyucnlan, tıstlmlc mlkdaı-ı 400 olunca 100. IOO oıa.e-
olonca %00, 1000 olunca 250 Milli ptyııogo bilet.ine otCmılr ıtfl 
Bu aurotlc Vakıt•m dalmJ aktryucuları ~ ku.nış lwa .. I..,. 
ve 500 {lly&ng"c: blletfnde taıtblerfnt deneyecekler w ......... tJI" 
tyt talihleriyle baokalannı da mes'ut «!tmek ııaadetlDe ........ 
yftzlerce, blDlerae Vatot okoyocuswıan iyj taliblıulm • ı S1 • 
edeceJ;lerdtı. 

hk kenarında 11e1retmekte olduğumuz kuponlan 
toplam:ın1D tavsiye ed11rlz.. 

Taşra okayucularımıza .............. ~"-' - -~.....__ 

Ta§rn okuyucularımızın kupon vo 26 kunış veya IS ttaratf!I' 
pulu göndermek içln kaybedecekleri r.amanı dlltllnerek ...,_ 
10 olarak kabul ediyoruz. ..... 

Bütün t&§ra okuyucularımız, kuponları 10 oluDtıa IS llm4 
pulu ile derhal Vakit kUtUphaneslne g6ndermelldlrler. 

fnhiıarlar·U. Müdürlüğünden• 

ı - Ke§U "fe 1zahnamcaı mucibince ldareml.zbı Cibali ~ 
•inde .Yf:'ptırııcagı ambar, iskele ve garaj tamiri :i§t açık eDll 
iha.!e edilecektir. 

2 - Keşif bedeli (5958.72) lira yüzde 7,5 muft.kkat 
Jlradır. 

3 - Eksiltme 20.10,942 Salı günü saat 10.20 de Kab&ıqte 
şubesindeki mr.rkez aJmı komisyonundtı yapılacaktır. 

4 - Ke~lt ve iMhname (80) ku?'U§ muka.blllııde her ,,. 
ııonrn sıszn ~(.çcn §Ubeden aımablllr. 

ıs ·- t&teklllerln ekııllt.ıne için tayin olunan gUn •e eaattıe 
gUvenm~ pam.aı ve oartnameııfn ''F,, fıkrası mucibince U. 111 

§Bat ~beııi::de.n aıacaklan eksiltmeye l§Urak veslkulle birllW 
komisyona m&racaatları flA.n olunur. 

# jekercl ~ 

1 H. AlUSTAFA ve MAHDUl\IU 1 
Sayın mUşterllcrinln bayramını 

• kutıar. • 

OZCAN 

içkili Lokanta ve Birahanesi 

manlı bankasının 

ziyle Ycnicaml ve 
heleri 12. 13 ve 14 l 

•ahibi Mehmet Oz.caner ~~ 

Muhterem müşterilerinin ı ~: 
bayramlarını cande.n kutlar ~ 
ve saadetler diler. 1 ~4 

" 
Kayserli Apik Oflu Namlı ' -================~ 

Türk sucukları am.ıli muh 
terem mü§teı ilerine ve bayi· 
/erine bayramlarını candan 
kutlar ve saadetler diler. , 

Tür .. iye CUm urı1et1 

ZiRAA T BANKASI 
lurUJllŞ tarihi: IHS8. - SermayMh l00.000.0ll ~ 

Şube ve aja.n.ıı adııdl: ı65. 

Zirai ve. ttcaı1 her nevı banka muameı.ı ... 
Para tılrlktlı enlere 2&,000 Ura lkramtye ~ 

Ziraat Ba.Alıaamııa ırumbanw ve ihbarsız tesa ı• 
.o as W 1ıru.ı tıuhınaı:lanl een~ • cıeıa ı:ektlecek .ıara • 
·'-Ana göre ikramiye dağıtJlacaktu, 

ı adet ı.ooo ll.raWI &.000 Ura 
• • 500 • 1,000 • 

' • 230 • ı.ooo • 
ııo • ıoo • a.ooo ,. 

100 &det GO llreldl 
1%0 .. 10 • 

ıao • ıo • 

DiKKAT: Be88i)lınmdakJ paralar b!r BOJle l~cle IO ~ 
;~yenlere ikramiye çıktıCJ takdirde % 20 fazlastle 

Kur'aJ&r .enede ' defa, 11 Mart, 11 Bazıran. 11 .,... 
11 BirlııctkADunda çektlecektl.r, 


