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Tiril sivil tayyareclll· 
llade bir zaler 

Bu~ün 

Komutan 
olmak san' at 

Nuri Demirağ Gök Okulundan mezun olan 
tal beler dün uçüşlar yaptllar 

General Vavel'ln birkaç ctba tıllrecıels 
tıok mtlhlm bir konferans Mırtıll 

1 tncı ll&yf&nusda 

.. .iç havamız 
E 

'-n.; >"•nı cihan barbının aonunu bekleyen lıuıaQlarla dolu olaa 
~ Vlyanadan bir görllntlf , 

~içinde Avrapa: is 

da bir hava bayramı yaı:mıqlardır. j devam ectDm;ftir. Okut talebeleri 
Eayranı eğler..~t.~erine saat 10 da dört fiJo ~l ede'Z'ek muhtelıf 
başlaıım.1§ ve akşam 18 c kadar •lc;ıt3lar ve alan Uzerinde de akro • 

-------------------------- basi ıını.eketleri yapmışla.-dır. 

Nuri Deciral Göt Okulunun 
son devresini iıkmal eden 16 genç, 
I>Un Nuri Demirağ uçak aıa~ııı-

Yuaa 
FAZIL AlDDm AD:A(I 

Bugttn 2 nci aayfammda 

ı~ana : Alnianyanın 
istirahat şehri 

Us 
muzdan mahrum kalıPL' blr bao 
baliııe getirllfnee birden bire ne 
)aıpacağını ~: senelerce 
•üren bahranlardan soan aattus 
ile ll&deee blyltft, itikat mUtevMI 
bir lehir olarak büyük Alman)'a
nm hadutaın ~risint" Jrimlce ba 
ı;aşkmbjı geçmjff benziyor, Eıild 
A vosturya • Macaristanm ~rkni 
lPİmdi BHyük ~lmanyanm içinde 
bir ktirah.'t.t tehri olmattar. Bu şe · 
hir yenı cihan harbinin MOnanu 
bekleyen ~sanlarla dolmuştur. 

Rom el 
kuvvetle t 

Mısıra mı 
yuruyecek? 

ALMAN ORDULARI TUAPSE 
iSTiKAMETiNDE iLERLiYOll 

Muhlm tepeler, 100 den fazla 
istinat no :<taları elegeçirildi 

Bern: 14 (A.A.) - Ahnan ordu 1 kafilelerini .,., diler dilşman han 
ları Ba~wnandanh~ı lebHli: alanlıırmı bo.mbalamışlardır. Vn1at? 

Kafkasyada Maikop'tan Tuapse' nehrinde orta tonajdu bir düşıı;.m 
ye giden yol üstünde pike uÇak t"l'$ ticaret gemisi batırılmı:stır. Don 
killerile desteklenen Alman kıtaJa cephesinde İtalyan av uçakları 
rı, ~eniden hAkim tepeleri ve )iik· kendileri zarara ulramaksızın, iki 
sek müstahkem mev?ı:ıleri. hücumla dü~an uçalı ~tışlef"dir. 
zaptetinişlerdir. Bu münaseLell.: Cephenin merkeı kesiminde hi:
yalnız bir tümen kesiminde 100 dü~ıın mukavemet noktasının talı 
den fazla müstahkem düşman is· rlbi sırasında 64 ka1.amat ele ıce· 
lfnat noktaları el(; &eeirilmiştfr. çirilmit Te bir miktar esir alınmış 
Stalingradda ve D:>n cephesind~ tır. 

SovyeUerin bazı karJıhk taarruzla FinHındfya t6rfezinde kısa tr~ 

~ ve hücum hareketleri püski\r • . tifadan taarruzlar yapan av uc:ık:n 
tülmüştür. n bir SOT)'el tot>çekerini aletle -

Volga dolusunda ~iman savat u 1 mişlerdir. 
caklan gftndüz asker ve malzı me (ÔtlXlmı Sa. 4 Sü. 5 dt) 

iki kruvazör, dört torpito 
muhribi batırıldı 

Vllf&DıtOD. H (A.A.) - Reamen larm d& batmq olmaı&n muhtnael • 
bildiriliyor: dir. 

La Valtte, 14 (AAJ - Cumar
tesi günilndenberi dUtürülen dflt. 
man uçs.kkı.rının sayısı 41 e ÇJkm:ş 
tır. Birçok d11şman uçağı ha!ara 
uğratılmış olup bunle.nn hareket 
91!:ierine dönememi5 old'llklan un· 
nedilmektedir. A'man ve ltalyan 
lann hava taarr:ızlan yeniden şid 
detleıımittir. Bazı mllşahitler, Roo 
mel kuvvetl'1"inin tekrar Mıaıra 
karşı ~ geçeeeklerirt.i tab • 
min etmelttiedir. Malta Uzerine.yıı
pıJan bava taarrtızlan, her iki && . 

atte bir tekerrür etmekte v~ bu tt.• 
arruzl:ıra taJuiben 2ı50 uc;ak itti • 
rak -:tmektedir. Mütearrızlann bu 
hilcumlard:ı birp av uçaklarmın 
rdakadnd~ pek - miktarda bom
be.rcbı@n ~lan kullaamalan. ı 
adayı bombalamaktan ziyade tn • 
gfüz u~ak!annı kendilıerine çete. 
rek onlan ağır kayıplara uğrat 

Salomon takım ad&tarı clvarmda 4 Bir Amertk&rı muhribi batmJf ye 
Japon harp gemt.l b&tırılmıt cUter birçok Amerikan b&rp geml8t hM&ra 
ikllll de huar& utr•tılnu,tır. Batan 1 utramlflrr. 
gemiler bir krllvuör dört torpido Bir knıvasör dalla 
muhrlbidir. Haaara uğrıyanl&r blr 
bant ımıvazörle dört mWı.rtptlr. Bun V8flngton, 14 (A_A.) - Bah-

riye nazırlığı tcblifi: 

Manidar 
bir görüşme 

Amerikan ~nizaltılan, uaak 
doğu ıUa.nnııla&i dQfmana ~ı 
yaJ>t*lan baN)lftin apilc\Mi·ne
ticeleti verdiiint bildirmitlerdir: 
Bir ağır Jmıvuörle cırt& tonajda 
l>ir tics.ret gtmiai ve lrua küçük 
bir ticaret gtmisi il ekilçük lbir pet 
ıo l~ batınbnnı, büyük bir 
petrol geıni&!i ile orta tonajda bir 
yilk g~misi haııara uğratılmı• keza 
c.rta tonajda batık& bir petrol ge
mi&i de muhtemf'l olsnık hasar 
görmil$t'llr. Bundan ba11ka kilçilk 
bir .Japon ba.bkçr geınD.i batını • 
mlft;!r. Bilttm bu kayıplar bahriye 
nuırhğınnı bundan evvelki hiç 

mak tasavvurunda o'.duklarmı gös 
te!'me'ktedir. 

Romelin tekrar taarruza gec; • 
nıdt için iki zırhlı tilmene ihtiyacı 
o!duğu ~ılmektadır. 

lTAJ.YAN TEBJJGt 

t.,.aJaDJll eeld Fraaas elçlıl 

l•panya lıral ailuiyle 
göriiftü 

Roma, H (A.A.) - İtalyan m
dula.n umumi lcararglııının 871 
n'Umlıl'&lr tt-b}'ği : 

(Devamı Sa • .. SD, 6 da) 

par1a, 1' (AA) - taviçreden PL. 
riee gelen tspa.nyamn P'raııA e.eki bil 
ytık elçimi K. KulDone de Leon, Lo • 
zanda ikamet eden t.p&Qya kral atle
llinden Prene del A.8t;nırlea ile uzun 

.Oren bir görllflD8 ya.pmııtır. (Devamı Sa. 4 Sü • .! de) 

( Şeker bayramı neş' e içinde geçti 
t 

4\ 
1 

Batla ...,..._ ...... lelıaae, MI pler aeoWlli lılr ........ ..... TDrktye, lMJ 7Jb ljelrer .. ,,._. 
'1mzar Y'8 Defe 1c1D41e ..,.... ....,..lalar, ....... 7'11maıto obalı- ..,_ lıa)'lalmll Ok ıtta8d. IW .. J'. 
r&m ....,.a lotnde. bayrama mü8aı .-tıencelerle geolrdller, ae.tmıle, lıaJ'l'alDI eaalandıraa lld laüba g6rfl7onmıuz 

Tetekldlr - Valut, 'lıa7J'8111 mttna1ebet;lyle teJcNt, teletoa 99 mektupla 1ı&7ramau t,ebl'lk 1*t,fUDda ı.a.. 
lnw okuyucalımiıa, mullablrler ve doatlanaa tetekktlr etme.Jl Wr ftl&lte bDlr. 

Bay,rama iştirAk eden 1 (IO lıı:adar 
üniversite tale~i d:: kendi arzu-

1 Wile uı;urıılmuştur. Okulu ikmnl 
eden 16 pllçtıen 7 • yüktek mil 
heoditı okulundan, diğerleri de a: 
niveraite*ndir. Gen~lere m'llftf • 
fakryetler temenni edem. 

Yetim çocuk 
Her dlldea afk ldkA~ 
al'MIDD~ .. Anbmtaa 
fl9"l'ÜIDll Delta Jdliyeyl bas91a & 

~~. 

Milli Piy an1to 
Orı~klığı 

25 kuruşla yüzle~e bilete 
ortak olabilirsiniz 

Olmyucuiarmma faydalı bir ld&metf;e lıulmımalr -~yle ,.._ 
JI kurut bqı)ıjmda yöslenıe MllU Pb'uco Wletllle ortak etme çareül 
bulmuı ve ay bapndaa i&llıarea 1ılıfl* keaannda kapoalar Detretlldttlk 
Dag\i.D, bu kuponlana .,........_ UpJ'or n llUrall JmldJuzlal'IDI :16 

kapta wı J1 lmrut ~ -- '8fbTorlllL U JrapoaJa orta1ı1ıp 
IKlrü etmek ıate;reoek lııer olmsac •· kelleli -... .....,_, olanık. 
...... kadar Jalaee al........._., 

T1lfra okayuoallY'P:amda ....., '_........,,.. 8lmM lillıeyıcalw9 

JiıNta IM*lt ~ J2 in'. 

Alman denizaltılan 
Drt ptl9 J 

l 

18 gemi 
liinDAto tutar 
batınll 

Berlin: 14 CA.A.> - Alman oı .. i Giiz ~simine mahsm dew_. 
dulan Baştumandanııtı teblil\: Ye çok pdtıetli fırtı.r.alar JU&r 

Hafif Alman savaş ucatları diln den hareketıerinin .sücle,ınlt b9 • 
baskın hareketlerile Manş denizin- bınmasuıa ralmen h.. den•Jıla 
de Viııbt adasındaki ukerl bakım lanınız da şimal AtlAlntikie tam 
dan önemli tesislere tam isabetler yüklü ve Jı:unet.U himaye aıt&d1t 
elde etmek suretile başanh bir bulunan ve İngiltereye dolnı 7o1 
taarnıa yapmqJardır. Ada açılın- al&1ı kafilelere DM!nsup PDUlld 
d~ ve dolu tarafında bfiyGk sabit gGn.Jeree süren fevkallde alır ma • 
bu dok hasara ulratılmıştır. cadelelen icap ettiren takı 

Hususi teblil i~e de bildirildi· lan 8Önunda topyek6 82 :...•w: "i gibi, Alman denizaltılan, yeni- nillto tutannda J4 gn · hıN 
d d . . k k' t)' emı ........ en Ufman ıçın ço · ıyme ı ve Iar ve başka fki gemiyi bpllle ha 
!'eri kıtaat tqımala mahsus yük sai'a uirahnışlardır 
aenıilerini tahrip ederek babrmır . 
hırdır. Bunlardan 23456 tonilıto Düşman bu suret~ aoa 4 liD ı-
tutannda fngHiı .. Orcades,, t1eml· çinde Ternöv ile Cmit burnu ara
si Kap açıkların•a ve Fritovn anı- sında Yeniden topyek6n US 1ıla 
ııında batınlmıştır. Sılllh ve malze· to~l1,ito tutarında !8 Repıi kaybd
melerile birlikte Orta Şark ve Mı· mıştır. Bu kayıplar Alman dea,.1 
sıra gönderilen kunclleri la$ıyan tılannın başarılı hoareketleri wsıe· 
VP ~ ili 10 bin kişi alan bu gemi· sinde temin okıD111u.)tur, 
Jeri bilhassa bu hiznırller için ynp Şunal AUantfkte duşman k8ftlıe
tırılmı' IG<i süratli R«"mi idi. A:t-ni Ierine kartı yapılan hareketler .
sularda 17425 toniJiUo tutarınıfa 1 rasında birinci sınıf deniz telme
b~şka iıki ~eml daha ba~ınknışhr. ni rojerin kumandasındaki denlzal 
Du,man boylece hah cenup Afrı· tım1z bilhassa temayin et ı 
ka kıy~la~ı açıAındn fll hin tonıı;, kendi başına bir kafıle arası~d! :; 
toluk ka}ıplara u~ranuş bulunın:ık- I bin lonilllto tutannda 8 düşman (le 

ladır. mısi batırmıştır. J 

istifçilik ve stok
ç.alukla mücadele 

HASAN K.UMÇAYI 
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Söyledlklerlnin hepsi doğl'U ldı \•c j udunı ve size knl'§l son:rnz oUkrao 

.ofru olduQıı lçln do U:nldslzllğlmj hlslerfle doluyum, 
\rtırıyordu. A§kım o kadar CO;} rnn ı Elimi uzattım, o da uzattı. Bu ln· 
ve mukadde.sti ki, onun ~•trhalde kar ce parmaklı fakat kendine göre kuv 
,ılık bula.:ağın:ı inannıak lhtlyııcını 1 vetll, gUzcı eli, onun göz.~rlnln içine 
duyuyordum. Pek zait bile olsa bl: bakarak avularımın için· nldıın; sık· 

gUn onun öksüz kalma ı lbllmnli be· bakarak avurlarımın lçine aldım; sııt 

nl hnrnp ediyordu; korkutuyordu. tım; 11onrn hislerimin ta'!ıınlıgına da 
Annem omuzllanmdsn tutu; ya yannr.ıaııım, ductnklnrıma 1;ötUrdUm .. 

naklarımdnn öptü; gUIUmseyerclt, \"edlde körpe ve el dcgmemlş bir 
ı:ok inandırıcı bir ses!e bUkmUnU ver- ~anbal;:tı; Uzer! ince slynb bir tülle 1ir 

dl: lülmli§ beyaz bir zamba". 
- O da ııcnl seviyor! Hiç şüphen Onun her tarafından t:ıce bir a§k 

olmasın! Annesi de buna .;ol<tan ra 
zıdır; bc:ı b ı .ııez miyim i 

- Umarım ki, Wyle o ..t1~n ! 
- Ben ilk !ırsntta ve en yakın za-

manda gjder lconuşurunı; cörecel{Sln! 
Birdenbire yerim:lcn fırlnm~ım \'e 

rılğm gibi bağırarak: 
- Sahlı:ıi cnne, sahimi söylüyor 

eun? 

\'e büıyıı. kokusu dnğılıyMdu, Penp:? 
\e mini mini gUI yaprag m andıran 
t:maklarım, ince, uzun ve beyaz par 
malclarını hayran bnyrc.n .ıcyredlyor 
dum; bu, uyanık görUlen \'e bitmesi 
hiç istenmeyen bir rUya. 1::1; lA.kln k • 
sa sUrdU. ÇUnkU biraz sık. arak, garip 
bir sahneye biran ev\'el wn \'ermelt 
için acele edcrelt ellerin\ ı:ekti; yer 
gösterdi: Diye boynuna ntılmışım; yanakla 

nndan, çene.sinden, ellerlı:,,en bir çok 
detalnr öpmü,umı 1 

- Buyurunuz. ayal.ta kalmayınız' 
Kendisi d,. annesinin y.-nına otur-

Annem sakin ve r.:ıesud, bana, be· 
nim sevlncjme bakıyor; yılzUnUn ve 
ı;özlerlnln rengi açık br yaz sabahı 
nın ilk ı;,ıklarlle gülen, derlnleııen. 
renk renk bir utult gibi açılıyordu. 

Annem bana Vedld'l lle nl.J:ı.nlıuı· 

mamu. hakkında ve onun anncsile ko 
nuıı:ırak verdiği kararı b!ldirmiGti. 
Sonra elini omuzuma ko,·&.rak: 

- Şimdi git ve evvel~ eiınesinı: 
conrn Vedldeye teşekkür et. 

Demişti. 

İşin bu kadar çabuk \'e kolay bite 
ccı"tml nasıl ltestirebllirdlm. 

Hemen, lıı1'1cın sevlnclmi mümkU."l 
olduğu kadar h:ıp:a cde:ck, olQıın bir 
rkek tavrı tak•nmağa çalışarak git· 

tim, Nacıye hanım kamerlyede. ta! 
lan!nrın ortnsmda ve sarmaşıkların 

;:"ölgcslnde dantel örUyordı.:, 

Duyurunuz, oğlum. 
Dc<li. 
Hemen. büyuk. bir aayaı ile ejleri· 

nı öptüm: 
- Size tC§ckkür etm ğc geldim, 

anne ... 
- Bana te§.Ckkilr edilecek biç bir 

,ey yok ki .. Bu 1.§c biç ~.ıu·ı§madım, 
Ka;arı \'cdlde ba§lıbaııın.ı verm~Ur 

u bc~cndl ve, peki, dedi. Bununla be· 
rP.bcr benim fikrimi sorarsanız bun 
manda sizin gibi bir bııynt arkad~ı 
bulamazdı. Kendisine onu beğendiği· 

izi, hntttı. sevdiğinizi aöylemlşsinlz, 

D<ıylccc o size siz de ona tıoı-ç!anmış 
sınız. Şlmdl ödcşiyora nu .. demektir. 

Biraz ötede çlı;ek {arhlarını düzel· 
tco bahçlvana seslendi: 

Ahmet, git ve banıo küçük ha· 
rımı çnğır! Kemal bey g,.lm~, sizi 
l"'kliyor, der in. 

Arayı! gırdim. 

Ben ırideyım: O!lU buraya ka· 
~ t ·mayalım ı 

ı cdırr. 

r:r t ı<ayna.namın kişlan bcl!ı 

llr ı~ c.:atıldı: 
Or1ur. bı..ıayıı gelmcaj daha <! ı~ 

ı ı c'ur; d ha hoşu'1a gideri 
\'c< el ge.cu. Sıyah krep damurdan 

· riC b r rop gi~U; ao\ omuzunda 
. yalı ; diiedcn iri bir fiya:ago var 
~ı . O ı nı gene siyah kadifeden bir 
i-: rurrı~ sıkmış; kıvrım k•vnm eteıı:· 
• •I akıtıcı ve dalğ'alı, topuktarma ka 
d ı uunıyordu. Saçları kaim Ud ör
~ ·I hnllnde omın:lanndan eırtma ear
lkı~ordu; örgUltrln uçları par!ak 'Ve 
kıvır kmr kabarıyordu. 

Bn robu onun sırtında hiç görme 
miftim. Se\11nç ve saadetten o kadar 
oSUrho§tu.m ki, böyle bir günde siyah 
clbi.8e gjymeslnl biç yadtrgılmadrm. 
!Hattı\: 

- Yeni elbiseniz çok yakıpnı§: 

ı;Ule güle giyin! 
Dedim, 

du. 
Bu genç kızla bu knrı.n yanyana 

ne kadar blrblrlnln eşi ldjler; o zr . 
mana kadar bu derece b\, birine ye.• 
kın ve böyle gllrmemjştln.. Hııttt\ an. 
nesinin yüı.Undeki isterik bırçln gö". 
geler Vedldenln yUzUnde daha kuvve: 
I! gibiydi; yalnız, onunk! er gençllfln 
llu\'\"et ve rengi altındar, henüz bUs 
bUtUn bclirml§ değlldl. 

Nlıan1andık: lk1 aileni!! ve bize ya 
kın olanlann arasmda P!usikl. neıı~ 
ve lçkt ile geçen birkaç .:.ı.atten son• 
re. parmaklarımıza aıtm hıı!kaları 

geçirdik. 
Bir aralık Vedide bana dedlki: 
- Bu halkaya bazılar. c.saret hal

kası <!lyorlar] 
YUzUnde, c:ıarete glrı• .ğl:ıl kabul 

edenlerin durğunluğu hiç ~oktu. Göz. 
terinde berrak bir parılt• dudakların 

da gUzel bir gtllU~. ynnıı~·arı:ıda pen· 
~elik vardı. Halbu ki, bı: ~z bir şl
ım:rcttl ve bana: 

- Sen de böyle mi clllşUnUrsUn? 
Ben §imdi esir mi oldum~ 

Djye sorar gibiydi. Fakat onun ne 
ler dU!JUndUğ\ln!l tahmln cderltl.'n pek 
çok dt'!alar yanıldığımı düşündüm .. 
Her ı...>ıtımaıe kl\flı 1kl tarafı kollayan 
bir ı.ıekllde konuşmayı uyğun gördUm; 

- Ne çıkar, o hnlkayı ben de talf. 
tım. Demek ki, ikimiz de birblrlml• 
zln esiriyiz. 

Bu sözUmc şaştı; blrdl•n bakı.şiarı. 
nın rengi !tarardı; yUzUnUn ı,ıen ç!zgl. 
leri slllndi; yerini bir havtı.l kırğı~lı
ğt al mı§ görUndU: 

- Siz de bir esirsiniz hn .. Benim 
esirim! ... 

- Niçin olmasın! Bu esaret beni 
mesut eder. Vedide ... 

Sustu; alt dudağı azaJık kıvrııdı; 
hayret ve kırğ'tnlık anlatn.n bir jest
le beni sllzdü; blrıoy ııöy.cmelt lstr. 
di; .eöyllyemedi: yutkundu ve başka· 
lnrma dönerek gellol gU:rr..1 konu,ma. 
"'a baoladı. 

Geç vakıt onu anneaile birlikte 
kÖ§klerlne ı;ötUrdUm. Dalma onlar:n 
sol taraflarında yUrUdtım; dalma or. 
tarın dudaklarından dölfülccck olan 
istelclcrl birer emlt telAkkl r.derek 
yapmıığa hazır bulundum 

(Deııamı var) 

Küçük bilgiler: 

( Aıırıatıceşmt) aılı nerodr.n kôil· 
nııştır? - Aynalıı;cşmc, l\ıımcr 
Hatun camisine yakın lıir çeşme 

idi ki, Yeniçeri ıığalığından ~arlr:ı 

:orun olan Gürcii lsm:ıil P:ışo ~ap· 
lırmı,tı. Suyu 'l'oohıınt- rnyut'cl.w• 
dı .. Malı:ıllcnin adı bu ç~mrılcn 
:ıhnınıştır. 

alevleniyor 
Bur..ıı. 25 l:anunn.-,\\'el l S28 

Kt"rd~im iki gözüm. 
Ötıeki mektubumu postaya gön

derdikten sonrr. ikinci bir uhuv
vct~ame: biraderneni r.ld:m. Tuh. 
rirat müdürll be)in n.!lhdumt.ı hak 
kında doktorun zeyli mektubn 
yazuığı raooru leffen takdim cdi
Y<•ıı.ım. T~bdili h:ıv.ıya ihth•.ıcı 
mübrem \'C acil im:~. 

Vnndettiğln cevapnurei mufe.s. 

Süleyman Nazil, okuyct" 
cağınız mektuplarını gene 
l nconnu' nün münaktı§aıını 
yapmakta, Fransızca metin· 
ler vermektedir. Bu arada 
birçok Fransızca kelime tel" 
kik edilmekte, tercüme ve 
tefsire uğramaktadır. 

~alı bakliycrıım. GönJ-:rJiğim şırr- tndili tc-hn-~ür ederiz. 
kı geçen ı;chri mayi.ita ynzılnıı jtı 1 Sı.it (L'ıriv e Fölıi) grameri. 
(Bir kııc n:-· r.vvel veya öeçenıcı-. ııin b riııci .senesini bu hnfa bili
d~ y:ı.zı}m15) gibi bir kaydı il".ve rıyor. Fr:ı.nsızca.Jaki muktescbatı 
ctmem11ısem schvetmişim demek. 1 turkg::d6ki malfuru:.tı hrzırasmdau 
Bu ş:ır1Pnın bugün nrzarnndıı bir zıyade ve bu da bulunduğu ni;;l>et. 
mc'Ziyyctj vnr.Ja o d ı s~nin li tfu le fcvknla1edir. Seni ve çocuklnn
ist lıs:mına mazhar b:.ılunmasıdır. nı öperi l iki gözüm. 

(İm!L.'lll Gazali) hakkında ynz,iı- Knrdeı;in 
ğın e&eri 1:->blett:ı.br ve hattô. lcııbil Süleymnıı NAZİF 
İ"c kableli~mı:un okumak isterdim. Rişin makelesini 
Senin adi bir sey ya::mıy:ıcağ"ını yanımda alıkoydum. 
r ilcn!erdenbn. İstersen göndere) im. 

Evet, pek iyi ke~fot..mj~ n. Meç- * C: * 
i:u: \''? malüm bahsini F.C\?l mektU- Bursa, 81 kanunu(:vnl 823 
bumda tekrar e<Hı;:m :H:ıruf hak- Karde.s. 23 kil.nununue\'Vd ta-
kında bir k:ı.ç doğru söz EÖY!iyel-iJ. r'hli ve taahhütlü m-ektııhunu şim
ıncık içind\. Bıı adnm öyle lir ga- , di nldım. Yarın bayram. Bir ~ok 
r.bei hilkat ki Haliki bile istiğra- ieun var. Bununla beraber mektu
bc duçar eder. J:tuna ~imdi cevap vermeSC?n rahat 

Geçenlerde Pı:ı.risten 'hir çok ki- edemjyeceğim. 
tap'ar celbettım. Bunları okuyo. Sadedden bihltiz:a.m o kadar u. 
rum. (Vnı'kit buldukça) kaydını i- z:ı.kln.5tlın ki mUbalıisin ben olma . 
lüve etmeğe lilzum yok. ÇilnkU srun E'Sns bahsi bile anlaxnmiya • 
,·ekte ltir.ı.-nund:ı.n ziyade malikinı cağmı, (Meçhul, malüm, maruf) 

Fa.ik'i nihsyet ni53nladrk. Allnh meseleleri birbirini takip eıforek 
mani vermezse gelecek mayısta eıkt.ı. Evvela bir l<itabm ismi olan 
ııllıiı.!ı ve =ifa.f ob.C3k. Bunu bil- "L'inco~nli" yü sen "meçhul,. di
m em ge-çen mektubmnd'.l sana yaz- Ye tcrcUme etmek istedin. Ben 
m!ş nuyllnn? meçhul olan mebahisin terakki-

Ellerini, gözlerini öperim kal'de- yrıtı fenniyye ile ma.lüm olabile -
§im. ceği ihtimrll ve em."llline nazaran 

"":ıt- * lbunu 'namnlUın" il~ tercUme daha 
Bursa, 25 l<fınuniıcv' el 132fi mUnasip ola.cnğını kasırone ihtar 

iki göziim eimdim, ve h~limenin evvelindeki "in'' e-
De>ktor Rişenin :ı:nnkalei müter- datr selbj de bu jbtarı ~·it ec1ebi

cimesini <likltatl" okuyarak mUs. leoeğin! itaYcye ictisa.r ettim Bu. 
tcfit oJr.lurn. Doktor R~c gibi bir mm UZC!in<' ''ct>nnni95nnce" ın 
filime budah dlyçbilı;cclt kadar ne "m1tifct" e da:h.a mUUl.)im o1du. 
ii imim, ne budala!.. ğum• iddia ile ortaya bir Jlizumsuz, 

Jep~nlar hakkındnki mesruda • münasebetsiz ''m..-ıruf,, çıkardın. 
til~ istihza. eden Anntol Frauııdı. "!nkonnu .. nün "nfunnlilm,, den 
Ben bunun sözler.ni aynen 'P.klet- baı1tn bas:t "~ mUre~ep bir keli
tim. (Nak!i kUflir küfür değildir) mc ve tabir ile tcreümei kabil ol
derl~r. Maar.ı.afih Rişenin Modkof. maclığrı iddi:ıt.h h~a v.c dalına 
larl:ı Jnpo:ılar n.rn!illlda tesis et- mus1nim. Dikkat et, Mehmet A1i, 
rnek istediği mu~a.yesei fenniyyc- 'benim hatfa.tmn tashihe çalışırken 
ı.uı sad~il5.nc olduğunu söyle- S<n cl:ıhn !>üyük hatalarda bulunu
mck !çjn Anat.:>l Frans kadar de. yorsun. İşte mcktubunu:ı ilk frkra-
ğil, hiç ulim olmak iktiza etmez. sını aynen naklediyonım: ... 

Fazlü tetebhüUnUn crereca.tını "Bir cıözc bin kltnrı ile cevnrı , er 
bilirim. Bi.:: hepimiz hıızu:-t• kemn- clihrimi mukaılcl!!J'tlci kelam i'ttilını: 
lfıtmcla kü~ük kalırız. l•'aknt sc · ottikten c.onrıı meçhul ile manıf 
ııinle mübahasa.u ilmiyyeden ziya- hakkınclal•i fikri snbı'krnıln inat el
de Ş"P..s.iyyau sam.miyyeye binayı tiğini ~ azıyorrun, ve <livorsnn lıi 
mUkf~tebc etmek lh?.na d ıha ho~ ge- (m~lıul) t~orf mn1mb:ıt·ılir. MH-
1ıyor. Sen Bursayu gelirsen veya tn'•:ıfma h:rer birer ee\ np 'ere. 
ben bir fm;..'\t Ve mtinnsebct dllsil- yim. Bir 1-ell!ne ve cllmleyi tercii
u~ Batrncsıiye can ata.bilirse~ n1e edcı~•en ev,rliı onun ma.nnsnn 
seninle uzun UZ!.ln öpUsilr. konuşur, bihakl•in anladıktan sonra o ma-

Nasıl Gir 

nnyı Dle\'kÜne göre btziru lisannnız 
da hnngi kelimn t c<la cd?l orsa on
larla tercilme etmelidir. Bu cihet
le İgnire'nin mugabi1i meÇhultlür 
deyip, bu lfıgntın dalıl) olcluğu 
clinıleLeri mutlakn. meçhul \'cya 
nıU:Jtak:ı.tı ile tercüme edersek pelt 
gıırip olur. nazı miımllerle iznlıı 
mesele edeyim. J<'rruı n k!nan~oi 
medeııiyye inin birinci m:ıdclcsl: 
Nul n'cst eence ignorer in loi'dır. 
Bu ~ümlc, Kimse knnunun cnhili 
nddohınnınz, suretimle tercilme o
Junnuı.k I!izım fse de..... ilfih.,. di
yorsun. 

Bu filmımn mebahisinde guru
ru ciddiyyet veya hem gurur, hem 
ciddiyetle vazetmek ist.::<liğin ka
idei sahthayı i..<i rotır sonra nü
munc mak.s.mınn göstC!'diğin ter
cüme:i a.cH:C" il-O kendin tağyir ve 
tekzip ettin. Bir lke1irnenin her 
yerde a.yw f>"Urctle tcrcümffli ka
hil ohmyncağmx ben de mUnasc
bet diiştü?:çc taldb..."=1'te ihtar ede
r.:m. 

Nul n'est cence ignorcr la Ioi 
mnddf'i kanuniyyesini (Kimse ka
nunun cahili ttddolunmaz) gibi 
Ct'mi olant:ı.ra :yanışacak surette 
hem tilrl<~e, hem fransızcada a.. 
tercüme edişin ban yol gösterme
ye ~'ken k~ndj yolunu ea.,ır. 
dığnıa deli lotsa sezadl1". Ben se
ııin ye.riıuw ~ llimane 
zav'ma Jt\U'Vnffaln 'Yet h~ ututı 
.. Bir kelime ve cUmlcyi ten:Ume 
c-der.kıen CV\'e18. onun manasını bi
hnkJ:in anladıktan flonra o mana. 
yı m~vltiine gi>rc b!zim lisanımız. 
da hangi kelimnt eda ediyorsu 
onlarla eda etmelidir.,, dllsturuna 
mUteell.imane tebaiyyet etmeğe 
hasrı: mahMeli tevs.ltih ederek o 
maddeyi (Hnites kanunu bilmek
le millre1Jeftfr.) fl)aJOeyf 1nrti1Ye Ye 
metinesi ile te'rCfime eder w (Ca
Jıi: med:ı.n itizar olamaz.) gibi ıa. 
tif bir hnl:iknt ılc de iz.alı ve tcn
Yiri m:ınnya çah,trdı:m. 

fgnorer masdarıriı t1lza.mmun et
tiği mans.yı nefyifoe (nu]) sıfatı 
saJibcsinin liı.zımı gayrimUfarikı o. 
lnn menfiyyet birlesinee b1r su. 
butu knt'i ctlmı:ık tabi! Ye belki 
zarurl olduğımdan (bt"lmıeMe mft
keJlefiyyet) ruhu ibare suretinde 
inkişaf ve binaennle)~ as1] ile ter
cüme hom Hifzan, hem msn<?n iti
laf etmiş olur. 

Meçlıu!Un olmamak gerektir ki 
Tiyer'in n•:tku meshurundaki: "On 
vaut plus P3r les egards que l'on 
observe que par caux que J'on ob
tlenc." clbnlci eşherini Şinasi mer
hum hemen hiç bir kelimesi nslilc 
tevafuk et.miy<:'cek surM.te (Hay. 
eiyyeti zatiye mazlınn hUrmct ol
makta değil, ifayı hUrmet etmek
teöir.) ibnre~'yle lisanımıza. nak -

fDcı•amı 11ar) 

ç aavamız ...._ 

1 
' 

zı, hu~Wıi bir takım va."ıta1nrı is
tilzam eder: lakin unutımıynlım; 
dUnkü klbarhğm gunliik hayutın
<lıı nlcJade c,_c;ya sırasına ~en ni. 

--------------- j ce i, bugiin miizclerimlzdE>, an
nıanl . . • til:a vitrinlerimizcle yer tntmnktn. 

CSef pek ılerJemlj Ohln hızım 

1 
dır Ve yer tat'l'l X.... ]~ ]-'-- J> 

\' h:ı,v ıtn-·-'- ') Rı:;u ııyı \Ua-0 •U· 
c "ı •ou.&a g:ırp nı e l U\'Mınut nanla beraber bir nr,ıra -.,·nk b. 
yu ıuno. farkı bu ocagr- Alın • • • • ..ı ın ır 

azveıt ve Ç 
natalll 

Sivri akıllı 
proleıörün 

Bayram mü.ııasebetlYlol 
çıkmadıfı iki gü.ıı fçind• 
olaylardan biri Çörçiil' 
nutukları ve bu nutukla 
sınmdııkı yankılarıdır. 

İngiliz ba,veklll Edi 
ledl!i nutukta memleket 
hiçbir devrinde kaydetdl 
de müttehit olduğunu bl 
velt de "taarruzu ııaurJa 
manya, Japonya ve lt 
ku<lreUerinl tamamlylc 
yoruz.,. dedi. 

Mihver basını ve radY 
nutku muhtelif b 

~.y.. 

lkı gUn lçfndcki olay 
Kolomblya üniversitesi 
den Dr. Gcorge T. Benll' 
sonra kurulacak dü.ııy& 

mUtaleaları ve ı;Izdlğl b 
Tarihten, mlllctıeıin .. t 

rollerinden habersiz pro! 
sivri bir akim kt.rı ola 
,.eyler ileri sUrdllğU nıeıl11 

da Çanakkale boğazını 
Ruayaya peokq çekmeli. 

Bu harita mü.ııasebe 
ne~r!ya t üzerjne .A.merl~• 
z1h etml§Ur, Telgrafı a 
ruz: 
Amtrlka resmi mahaflfl 

Vn§ington, 12 (A.A) ..,.. 
tar .Amerikan mahafill, 
Amerikalı mecmuas 
kiye Avrupası '°~ Bo~ 
geccnlerde ileri .UrülıııUI 
lea.lara Blrıe.ıılk Aınerlk• 
nfn hlı;blr vcçbjle l§tıraı 
olduğunu beyan etmekte 

Bu makale muharririııl' 
tin blr mUmeaalU oııxı 

husul!I! bir Unlverslte p 
ve mUtalealarmm ta 
old\llQ, kaU;rea 
hattı hareketinin hatt& ,,. 
kan c!kA.rı umumlyeainlJI 

1
, lnsmmm lfadeııi addedil 
llrtllmektedlr. 

ŞuraBt da ilAve olunu>'°' 
kanın matbuat hUrr:iyeU 
ananevt slyaaeU, gündetlJ 
mecmualara tam bfr 
ramıenm tra<le et.:m4111 
ı.ıetmektedlır. 

Balıkesir V 
isabetli bir 

Bnlıkcsir VAiisi, ze~ 
Yatlarının artması üzeri 
Yt istikrarsızlıkt1ln ko 
Bahkesirin Zeytınyııl' 
mınlakalarında toptan l 
lan tes'bit etmiştlr. Burtl 
buçuk o.side kodar .olıı11 

lannın topten kllNU ı: 
lncnklır. 

- Size te~ckkür etmeğe geldim, 

G~b sahife1erfnin kadrolıın 
daraldrkça bl'raz iç aı;ııcnk yazıla
rn hiç rastla.ynmryaenğız diye kor
kudnn. lb.lbnlii öyfo olnındr. 1'uh 
üzerinclc marsık gibi öldlirücli 
miyrenlcr yııpan tok7inli siiıler 
yıınınd:ı nra smı bazı hos h:wndi~
lcrc rn.stbyonn:. Üylc ha\'tı<li51er 
ki nleJAde 7JU11:uthı.rda en hasit 

1--------------.ı -:e~ ler gibi giirUnür. Llikin fü nn Vedide hanım. Bi~eniz ne kadar mes 1 ı·.albinin kasl'etten buna.Jdı!;rı zn-
Her gün bir karikatür nınnla.rıfa kntiyen öyle değil •• lfe. 

dcniyet yn.nımılnn, cihnn zelzele. 
leri ne olursa olsnn belli ki lhti
yoçlan değiı;meyen bir be~ J'Q. 

lıu vardır: ,.e o ruh :nccldikı;e, bi
raz nıs.nael'i serinli'k arar, estetik 
~zlntiler ister. 

ı ı . • . n,. an Y.nm:uıdır, ıptı<la ıııyusalnrnnız ( :ı- n~lızde \'c bılha: sn 151nıaJ ka. sonra e\'lerlmiz h:ı.rl 1 k ' 

1 
vımlcrlndc aldığı mana •• ' nnınıı: or-

İfül" . • • . ..... • kunç <;oysuz bir i tıhıya. nğrndı .. 
.ıa edebılı~un kı boyle hır k~r Avrnp:ıdnn "s!l.J"ka mnhsu.; di c 

§ıln!'ı1rnnn~~ dıld~tl~ yapmış hır l.ulrnretJi bir marka ile bel~eli ~- ________ _. 

"' 1 ncl Kloter humma har.ta· 
'ığıııd.ın ölüm yal:ığınrla yatarken 
demiş ki: "Yer yüziindekl en bü· 
~ ük hükümıiarlıırı helôk ettircr. o 
Gök hükümdarı kimclir ncnbAı .. Dıı 

)larhin mağlup olacak liderleri ce
ıadıın kaçarken Klcıter gibi mi 
stivlenecekler ! 

o;: Almanya lmpırııloru JY .ncl 
Hanrlnin rakı·hl ol:ın Papa VII nci 
Gr~uur Romad:ın ı;açmnğa mec• 
ıh ur oldu; Napoli ci\'arında kede
rinden ölürken: "Da.mıı hnkkani · 
~eti 5e\'dim., ba~sı·ıltk.tnn nefret 
<'ilim. Sürgilndc öldüğümün sebebi 
budur ... demiş. Bu imparatoru hal 
)'aya au, kiyamett• •n~ına gelm~ 
le nıttbur etme;c 'fe onun titreye 
mre:ı·e karlar fcinıJe ayaklarına ta 
pondığını M!'}Tetmek mi lınkkaniyc 
tJ ~e-mıek, bııknılılrlan neılm et-
~ ldU 

- l/ani ıeni bir kiJp•k 11trn11~ 
lı da sahibini ddvd clmi1tln .. 

- Sorma birader. avukat bir 
müdafaa 11apt1, lılr mıirla(na unv 

le ki, sonunda benim köpe/ii eser· 
1 dı~em nelkesiııi rıl:urclı •. 

Gazetelerimizin bazılnn e\·lelerimi 
zfn içinden. uılann clö~cnmcsin
deki' man:.ulnn bahsetrncğe bn la. 
h.Ydlftl't'a öncedenberı ilgil.,ndjğibı 
ı.u konu üzerinde okuduğum 5e. 

Yİmli ve isabetli sözler, hfınl ke. 
yiflendirdi. Dilerim ki' hal~mnl7.ın 
dikkati şu alan üzerinde dursun 

., \'e bilginlerimizin, artistlerimizi"1 
Zl'kist • p~ojektörleıini oraya 8Tk 
.,ık Çl.!nrsın. •• 

Ev ne dernektir? DöŞerne 1ır. 
demektir? Ve bir n!funin ·unclcti
ni kurmakta. gfüzel bir "Ytn'l!l" nm 
yeri ne oltıbilir! Ru suallere Tiır-
kiyenin fc: mnic;etini nJü.lmdnr erle. 
cc'k surette mUshet \'c menfi ı•e. 
rnn':ır \"ermek iç!'n ilci un<ruru be. 
nıbcr diişlinmeliyiz. Çapaçullujl'u 

;)~ırt~ ıçın, Tiirkıy.erle bir (ok tarak ç&anlrp pazarlarnnıza ve Şu (mıı.hrukat otl•i)' ..1 
a,1e ;)arası bu mesele etrafında yız. Onun yaptığı ve 'P'~ 
toplanır. Baba. ocağı, ana kucağı \'e ~urtlamnıza s~rillcn~ Upriintü yı. ğil, adına dUşman! 19'~ 
'atan bııro.ğı :rurt, ehenımiyethı · ınrns. son yo tur. Ne y:ızık ki °'" dile döntl§ savaşı beııı • .-1 
l.üyiik bir la~unı o ev dediğim~ c.ıklı b~r. ~ö~ ka~lılığı bize ban!'B- resmi bir değer auıığIXIG""" 
yerde bnlııyor Bövle olunca h yenılık ornegı snndrnyor. Rıll- ~de eı:ruıall yakılıp ater' 

• • ••• yor111:: Doglln yaşama şartlarının 
. Evet, böyle olunca ce\'ap ha.ait- güçJUğii ~i'nde bö.:vJe endiseJer-e va- ~an on yıl aonra cııı ._ 

t bü yanında da (otta) ! ~ ~ ı.r, • ."Yük küı;UJc, fakir z~ngin, he- kit kahr mı diyenler ar; ifeğiltlir: ~~ 
r.ımızt'n ev ana ocsgr-mrzn ısınma. hnlbtıki hakikat kı~. a bı·r rnanz·"- arasmda (yakıt)ı dUyJSl 

"" yor, aevmlyor muyuz T O 
mrı.:, onu Sevmemiz, ona bağlan- rn gösteri~·or. S:ıym dikkat çeke. kıt) ne güne duruyor' 
mrunız. bnh.'ilnde fımil olan her !1eY cek kadar mobilya mağazası a- ~ 
~yn hır dikks.t ve himmete değer ~ılmakta \'e memleketln iç kö,cle. kclimealntn nesi .arT "" 
oemcl< olur. Hakika.t <le tam bu- rine b:ıyaj'.;'Jnın a!llağı!J "e ze\•k (Yakacak), (ya.ıut) 
dur. İcıt~ o A utman bir duvnr kiğı- dii~~tilnü bir çok Mi e"9a cıllrlll. (mahrukat) dememeli . 
ılının, b_ır Ianıb:ı S!>p1ttı<ıınm, kiiçıi~< nıektedir. Jlalknnmn aranıkhl:rını 
bir a_ntılta \'Cya tablonun hi'r :Jile dilemeliyi7... 7'Urk evladma, ·ur
;~rlıgı.nda n: ı~nıuJmaz yeri ol:.ıtıi- ö~n en htlcra taraflarında <l:ıhi tt
~ eeel;jnl gorürib:, R:that köşe, mız, :?Uz.el ve yerli simasmı Re

::ıtJ~ 1 ık, ~e~ :rlfzlft. dm"llr. s~ ~ rmrb1'itPi!i k"fnfle hrbct • 
ı, "~ ~rellı hır muhıt... memiş bir yın·a dileriz ''e böyle 

f tıraf P.delim ki' bizde bunlnnn lıir yuvanın her 1.-ıınıl~a!llJnl hem 
lı~psl \.':tnlr. Bizim cetlerlrniı l•endi Jc ~evilm~lnt miTii iç terbi;•emi
k~~"le.rinı~e hazan birPr ncfn.<ıet zin an:ı vnc:ıflnrmrlnn hir1 ~ayn. 
ııı_uzesı \'Ücude ~etinni5ferdi. Hiç I m. 1 
"'Üphe yok; her denin IIUUset t.r~ Fazıl ahm~+ AYKAf' 

VasıPdan: 



o L-ITI K A=t 
tof Kolombun 

Gnko harpte rolD 
en:mııı ................ .... 

:c;4~erikayı keşli -· Müttefikler ve mihver 
0/' kullanmnh istiyor? - ltalyan ratlyo.u-
5~- Avrupa A mcriiıanın anaıı - Kolomb· 

•ene ı;onra Avrupanın man:zaraıı 

'y .._.. .. 

c.l2an: SADRI ERTEM 
l{oı 
fı<t otııtı •ln '>'ıt'l'uıı lcıindcn bugün mahrum oluşudur 
.. 

11't<' ııdcrb gıı·. ki, o memleketi içinden cıkamıya-
•ort cı ı•. - ,,:.d· "rü•·ı .. lıı ~uz ll" 1 cngı b r ""' ıre) e l.i A emt§tır. 

alı, tasııu he .. rc ti ~ 1 Şımdiki ı·eisioümhur gibi harı> PC· 
"'• ' c l'!ll"~ 1 • 1 • .ı~-~·ı oııcc , t ; !itnı c ve ~hret at1kasmda ""~n ., aıı ı"'t 

~ tıilıa et 11 ."'. \'c kom~u!arıru tatlı sözlerle al· e crı d • • . 
PıruugaJ a , u- ntmaga ııg-raşan ıı1..~ n \:c ona 

~il ntıhnaı· tı üklrk eden Nokslar, Vcls le1· ve 
aııı.ı· • sıırıı. \'"lk"I " .,_ h' "' 1"k · .. , 194.» , ı ı ~r .:ımerıı·l\ayı r ~::~a ete 
~.o, tarih~ Jı. mın "=ürilklcmektcdirJ~. Cenup .Ame-
1~1\ tozı1

1"h ızh<:. ril;~mdnki meınle<kctlcrn ele 5imdi 
~11 ı n\a ı •· d"ı-· "nk" "bi k··ı.ı: ı..: .,.,_ ltıtılıarnt :11.cn 1.-;ı'lnt ı ;!'ı o.u uır ıu.ı-

ı·· ' ıc ınc:\. !\.......__ 111lıcktcıJ" • ·UQ\Ç Jıaz:rJ:ıynn Ruzvelt, mutat 
ır t'flttlt dili e~yCE!inclc. yine b~ka 

~ l!J.t2 dr mu. ı e 'eketleri fe!iıkctc ı;ürüklcmek 
~ıınıct bir tnrur- t r. ÇinC' btiklal Yerilcccğ.i ve 

ııı'•dır. Onu hem i. tiyazların kalkacağt da, harp 
ı,; 1~~cr lıir fılo kazruıılıncaya kadar tutulacak bir 

"' ~ilıi ı.utıurı- sözdür. Bu harbi Amerikanın ~ 
..... na.cağına göre. Çin-:ı istiklal an
<· ak Japonlar ta rafıntlıın verilc
rcJ..tir. Amerika, herkesi ve bu a-
111c1:ı. kendini aldatn<lumuıı. Ja· 
ııonyn kendi hay:tt SH!ıasındn yeni 
ııııarnı yaratacak ve Şnrkta de
' ·, ın1ı sulh tin ;i mili olacaktrr •• 

Görüyor.oo•ınur. za\ allr Krist<ıf 
R-cılomh'=ı keşfettii:i kıtıL yir oJmıı. 
dı. 3.lnrz yar 9lnıamakla kalma-

1 " • dı onu sim<li 45fl 11ene sonra 1tal-
•'.A • ~ n. Am~rilmy::ı k: rsı bir tahri'k 

'"usıtası ol:ırak kulht.nm.k İ-;fj
yor. 

K RJSTOF Koloml,'ıın •Pe7.ll· 

nndan kalkıp l"eni Dıln· 
~<il a na.sih::ıt ıetmcsinJ nrzu ediyor. 
İtalya ona merikaya nasihati\ 
tnemOJ' ederken .Japonya Kolomhu 
Çindeki dnasını hal için ortak o. 
lıra~ <fMet ediyor. 

Muharebe canlı kııvvtleri'n nııi. 
caldelesidir •. Fakat bu harp f'ltnh 
mefhumunu ne l<a<la.r geni!!letti: 
in anlar lizerinde tesir yapabile
cek her kuvveti, ufllk df ol• ih
mal etmemek onu harbin ktldrmıa•
nu sokmnk bu harbin ortaya çı. 
kardığı propaganda tRktiklerin· 
«len biritfa. 

PMpaganda bö~ lece Kolombu 
mezanndan değil tarihin iıbele
rinden, müzelerden sürii'k]eyip 
harp meydanlanna se\·ftetti. İ§İn 
ciddi tarafı ttranırsa Kolomba ülti
nıümlen be~ asır sonra muharebe 
m~.r<lanlarma sürükleyenlere hak 
't-mıek, onu bu harbin hakiki mile 
ıimlerinden :;.aymamak mtımkün 
<leğildlr. Auupa Amerikaya gİt
me.:eylli, Amerikndaıı getirdiği bU 
~ ük sen·et ~·ekunlarile denizlere, 
'~ diğer kıtalara yayıloı.asaydı As
yunm koltuğu aJtmda ı<akin sakin 
~n§a)·an, fıkara \e cnhil A'nıpa 
ne dllnyc' i hll"SJ:\r ark:uın<lan ko-

rı ~ar. ne de büyük imparatorluklar 
~ <la.r .. iıntcrd~ ki· ! ı ırnMıı. :aH\ı;ı~. :ıe .~"' dünya•la 

ı:ıllıt · u~ ııelmi • ' ~·, pı~ on o.mak ı ~teyen kah-
ı ~ l"ıtı.da1<i arızn· rwııı•l"':ım t:ılıayylil ettikleri haya. 

ın ot k 1 ı ı tııh.ı:tlml, ettirm:;.~. imkanını \'e· 
ı irdi. 

J-,akir kulübclcrtfo oturan, ı,aı .. 
hini J;ilisenin ;;iinalt rı!rnrma höc
r('Sİ hal:'nt- laı:·nn :ııı-an!:ır bf'!1kl 
rnal<İne ı.u!lanmaılar. clünyayı 
scnneder, s:tra~·lard:ı oturınnz 

lar, rahatlı ~ı bir i'leal sn~·mazlar. 
dı. Bir i P<'ffi'·~~~ nıı:nııınun ro • 
mant?.i ı.,ığı altrııda ulıre'i alemler 
ta~:n \'Ur edrr 'e kı·., iiıeı ine ku. 
rulrnu<ı mlde~!ııc eli: i.:i" ıı mctlenl. 
:rct!erden 11:z.!'k ka'm'lı. l\ıı!ıımbdan 
CC'I v\h: sene sonra \\ rnrıanın 
ın.ınzarası lıudıır. 

~ 

\" A ,._ J T 

Ankarada 
taze bahk 

-·-

ı•:ırıt.nm int>an tRsnifin- bu) uk ku\ \eti, birüll~ t:ınn51 diye 
ı!c er al:ıbttcc~f;inc, ina.nırnlar· tanıdığı ııa.rruu.n, lraın<.l~ine ~ 
<iuıı ılcgılim. Pal":' nııı azlığı \"ela lıir <lekeı·, htıll't:; hir scref 'emaedi
tnklnP.ıı, ı.n ilr, C!iô\nlla, ~ll'•te , ·c -sof. ğinj göriince de kn:a.r. Uu kere tu
cln ... ııpr!Sİt. kendini ı.:-o··tcrir. Fu- tnr, ııarasını, 1-iıitii yolbrrda. haf'-
1.nt im tc..,i,-i.1 ruh ' ' ı,afnya im cama;;.::ı giriı.ir. Onunla baı ka.ları. 
clar ~ iılvdnel;ini hiı' "llllnıı~ o- nı snt111 a!.mağn lialkı 11'. Son·eti. 
runı. ı.i ma~' İ~'lll lmtilliŞr.e \."B2'fe 

Bununla hcraber, paranın, ~er eler. 
, uzıinılr onr.nli hir rollı olmadığı· ) i~ mesela lehn ooin ııa..ra"'J, 
~ı dn inkar edemem. Her ~ey c;i1li 'uradıı bir Çe'i11H', bunıda bir 8" 
o ıla kuflıııınıı elin. ta~ıyan adacıın c\i, <iterle lıir h, tn.nc. l~rjcle bir 
imlıiliyetine ~urc b·i 'c~ a. fonn i,- mrktcp, lı!r 'r. •l ph:ınc, bir dl5pan. 
'er ~oriır, eı;erler ~ıfanıı.. ı::etirır. ı:-cr, bir ~etiml~r ı, ırn~ı hn]İDifın 

l\al ne:, 1.ekanrn, tesebbüı.;iın, 'iıks-::lir. tıim •:mnt. frn miıkii· 
atıl~ rn!ıgın, knMHyetiıı ma:ıılır. fotlnn l1eH•tİ:ııt' h" riın rel . men1-
~m hunlar, 11nra '1 "~rn et'' hB· l:•J;nftc mr.~C'1 i ~ .... n·cflpr~,, f nZ"rrla· 

li:-t• lıoyamaz. Ka1.a.nmol• luıdar, '''"t • olur. 
parayı Jnıllerımnk, elde totnınk eh Tü,.klnin hu ~ oltlıı!,j t'!Sulerj, 
i1:r I iinenlir. n•ed 0 nfJ""c <li!ın o; nı:-t n büyiil\ 
N:ımuııb kazanılmış Reruıltcr knr ,.c <'D <;."l lı 'zleı:nnrıı b;ridjr.Vatım 

..... ıncla ı-;:n gl «Juynnlarn, i'o;te tın- ~ıCJ'\"(ıtinin t·,~ C\ 1" tlamıııı eline 
nun içln h'll• ,·eririm. 1' cı·mef" !~<:l·rhğı ~l on yıl~, 

ı '!'~ bile. ~unnn cJindr kH.fa yjne o c l<i nsif nıhu'l c:tn1nmlr·ı 
~ armakt:ın h!l'-'kn i<:c yaramaz ~i1rttyoruz. 

-Tahmil, tahliye 
işlerinde 

ahnan tedbirler 
Şcluimizde bulunan münakalat 

vekili Amiral Fahri Engin bilhas
ea lıd;anbul Jimanmda tahmil ve 
tahlive işlerinin azami silrntlc re• 
reya~rnı temın için almaok ted· 
birlerle meşgul ohn9ktad1r. 

1 
J..en, hnkı' orsunur., hlin. onrlıın Tarihiz hirlikt,. Jreni• hıdrralf. 
bir abitlr :ı~hyor. Ne iller. bi. mmz. J,oıdi öınitrlt>rirni7.f n ~ 

Ank~raian Mbc! ;erıldigınc T;'-' 1 rer birer onun ônünile:rı "rrtikçe nıit-.ah~clrri de ~;; crİ\·or, ~b:ı 
r-c, ~a lllP..dde1erının cok pah~Jı b:ı r&nhlt du u ·orlıır. memleket. luırnt.kl-:: nı ın zenginl,. 
o«ıuğu şu sırada, An~ara bele~bı • Pamnm d:ı talihi btı ..• Meseli: ir, öz c\iiillıo.ınt:tı clinrfc bnhtn-
fY~ 'hftlka hem ucuz:, em u c ~· 1 wc-t, onunl.t aptııl ı .. 'brine mer- d111~ :vfiifsf>J-;-. "• 'ph n"•lnra. ~er;. 
lık :v-ediı"JlV'-k Uzcrc kurdug:..ı bti\ ıık 1• K..._d• • "-iıkcu.·m tikt,e der.in yuıohr nlmıı::tır. Şı.ı ~· nda h" 1 1 ı 'p"l '.\.p.ır. '" ını .•• fl•I , 
EoğuP.hava deposu _ nbFc,~~ ın • ı•ııılasımı l'H r. Zn\nllı bilmez, ki lml6e miW .... n,.ti m;lll rt\ .. re W· 
kını faydalandnmaga :u<uuııı tır. 1 1 • ı el re~n,,ollardn yürunıelh iı. 

Dil k .: ·ı 7 r: t lu•ll:l'b:ıJ;J. tır •llıc er e trrm:aıı. 
n .An aray:l s-e1o1rı en ·" en .. d h k ı ol mnı Döny.anrn en l;l:akkı Süha Gezarn 

lstanbul limanının halen ger:-k 
i·Jıalıi.t gerekse ihracat tica.rrli 
bakımından faaliyeti n:ırmal za _ 
nıanlann l<at. kat fevkiııdedir. I:!a 
hJJi ticaret ~yeti de ~ it'· 
lıari} le çok yiDa;e'ktir. Buna muka· 
bil )iman iı:ılcrjnfn yil!i}tü1m • 
i!::n ıa.znn olan işçi- Ne.~ çok 

taze torik balığı 45 kunıştan satı- =8 ='=e==c====· =================Q4=·=· fhğa ~rJmırrlm:l8trr. 

r'-Zıı l m1'}t:U". 
Devlet limanları işletme umum 

mildlirlüğü ook ;,iikscık ücretler 
,·erdiği iha.ldc Ç?k büyük ınU~U • 
Jatl:ı işçi !bulmaktadır. Bu ~çi mık 
Hu ı da hiçbir zanın.n işin kın et 
t rdiği kadroyu doldunmım-ıkt ı 
C:ır. 

Umum müdiirlüğün elinde bıı • 
lunan va.sttaların en mühim kıı;:r.ı 
<:r.ha mühim devlet hizmetlerine. 
tahsis olunmuştur. Bu itibarla 1i· 

Heladan çanta ~tınrken 

Dün öğJ.eden eonra .Kadıkoy va· 
ur iıSkelesindc bir hmmlrk vaka~ı 

'to]muştur. Sa.brkmrtanian Necati is• 
kelcnin kadmJara mahsus helala. 
nndan birine g:i~ bttişik ka.
b1ned"'.ki Hidiyc Şort"R'l\mda eo~nı; 
l::ir kızm i~inde 350 lira bu'unan 
r.antaı;rm r.alnrke-n yetişenler ta • 
Jrnfından yaltalan~trr. Stıcıu ad 
lı:•eye u ... lim -edilmlşt~r. 

VAK 1 T' A ~ 

'"A 8 O N E 
OLUNUZ 

nınrı v~~ları da ~~ azdır.. ele tahliye olunama.dığmda..ı mu • 
Bu va.zı.yetlerden dolayı hman ayye~ g\inlerde kalka..'llamı~tır. 

l'izmetlerinin aksamasının önw1c ' 
geçilemematedir. Eli mUhhrı mc-' v,.ıulin riyaaetl altınaa yspı • 
seJoe poeta vapurla.'t'I!lm muayyen lnn iÇtimalarda ide.reler aramn<la 
zamanla.rda bo~altıla-:nannısıd1r. ı cir koordinasyon da temin oluna . 
Geçen ihaft.a t z m i r ve hu . rak l~p edc.n tedbirlerin alınma· 
hafta Karadeniz postalan vaktin_ ' sına c;alıştlma.ktadır. 

........ 5 PO R ..... l 
1.. . ................ , ......................... . ---

Galatasaray Gençler 
birligine 1-4 yenildi 
nknm H (\'nlut) - Galata

t.aray tak~mı bugün Ankara G~uç 
krbi'ı~li<"i ile kaI1Jıla~rr. Genç er. 
l . liğ-· 4-ı gn:;ip gelm "'tir. Gala· ':lr ı .. 

1 
. 

ta sara" bugünk:i oyunda sınır e:.•· 
ne hakim ola.mamıslar, h~em. uç 
oyuncuyu çıkaMlak mecburıretm • 
<le lka'ımıştır. • 
Gıılatn<ıara:)· - Demı"Jl-Or .3- :ı 

berıtbere kaldı . .. 
An'.:taru, 14 (\'akıt) Jı:vvelkı ;;uıı 

~ehrjmiz.c gelm ş o'an Galat:uı::ıray 
fu~hnJ tn.kı:nı ilk k.uı;ıla~masını 

1 •• "'CCı! • Dem::-sppr.n yaptı. E,·,·e Kı ::. • ~ 
• ur og• d~nberi devam edeli ~·a~ın • ., 

le ilzeri dindifinden. seyi~cııer 
tribün )eri vakt.inde•1 bir haylı .• c~~ 
vcl doldurmuştu. B.ıııvekıl Şuıtru 
Saracoğlu rln ı;eref tribü.ıUndeY. 
di 

Mılsaba~ııya 15.30 c a başlan•lı 
Takanlar sc.:ıada ş'J knerolar)a 
füilcliler: 

Gnlnt&Sll'"·"·· Osnıaıı }'ııruk, 

Salim • Mu :ı, Jsmail, :'ılu~tafıı • 
·Hikmet, Şahap, ('~n.ıı, f1iinılüz, 

Gazanfer. 
Dernirspar: 0 e\lat Şe\·k(':t, 

Mennnıı • Cdil, Fatırı. Ali İ:.keıı· 
der, Rauf, .l\"lyaz.i, Uüleml :\lurnt 
Hın mUteşekkı!di. 

0) un De-r;rsporlulanr. rı!(.n: 
fr baş!nrlı. P'iroiirıdi d<.ı1<ilrnd:-. 

\nlrnralılar ıU: ... '>lü kazand:'ar. 
Bı:- dnkika d»ır·ı d,ı G.ıahasaı·a,. 

tıl:ır l ~rherli~i temin f'ttiler 12 
ir.c c:.kikad:ı Galatr.ı-•trav ı"nr ':ıir 
fnvul atıc::ınch•n ikinci gollerini Jc 
l:nznr. dı1ar. De He bu ~ekil<lP- :t -1 
r:aıuta"~r.ı~ lehin: ncti·=elerıth 

lkinCi de\•rc-''e GnJ:.ıtns>ırnylı!J · 
r.ıı bir golUn" mukat.il Demirsµ.:ıı 
!ula" ik: gol 'aptılar ve miısabaka 
bu şekilde :! 3 beraberli!<!: neti· 
tdendi. G11.ı 'tn.sa1-:ı) lıl"l • hıı~lin 

1J nci mils-ıba <al arını Geıılf!~rbir 
1 "'i ile ynpnc,.J>J:ırd:r 

[~~~I 
BAYRAM ERTESi HESA LARI 

B ayram &fuılcrı geçtikten sonra, 
bu g-UzeJ üç gilnün batrralarıyle 

avunurken, bu uğurda harcanan pn. 
rala.rm hua.bmı yapmak da bir za.. 
nırett.ir, hcnUı: ram~ yarııımd;;ı. 

iken, ••yeni giyinmek., ve misafirle. 
re ikram hazırlığı için girl,.<dl"n mas 
ranar, epey yckfln tutuyor .. Her lk
tı.ııat yılının gösterdiği değ'jfiklik 

bakımından acnba, biz do, ne gibi 
tasarruflar ynpabllmlşlz!? 

BirÇok hususi~Uerimizden :feda 
ettiğimize §tlphe yoktur. Meselft. nor 
mal zaman arda oldufu gibi, A4>r 
bayram Ustu. §apkasmda.n iakarpi. 

nine 'armcaya kadar yepyeni bir 
giyim takımı dllzmclt kabU olma. 
yor. Bazım eskileri te.rsine çe~jri

yor Yeya, daha önceden çcvrilml 
olan~nrn, son bJr çekldllzen vererek 
idare etmek yolunu tutuyoruz_. Fa 
kat bunlar. zaruret kendini göster. 
dlğl zaman, derhal akla gelen ted. 
blrıerdır. Bunlar dışında kendlmı:ı: 

dUşUnerck, bazı geleneklerimizde hu 
sust değlıılkllkler yapmak gibi tu. 
tum yenilikleri ortaya koyablliyo:
nıuyuz. '! •. Mesc!A, Şeker bayramla. 
nnın bilhassa §U harp çn~lıı.rına tf". 
sadUl ctllğl sıralarda ı:ckcr ikram 
etmek, götürüp geUrmPk ananesini, 
diğer tu bil tatlılarla pek Ala deği~. 

Hreb lırdık. ker lııtihl 11nl ölçUIU 
bir seviyede tutabilme bumm.• 
lx'rabcr hnlkı tatlıdan mahl"Ul4 et. 
memck lçın, bıllıaıısa pekmezin pro. 
pagandaaı yapıldığı u &amanlarda 
bayram anancmı&de de ona benzer 
blr takim tndıllt u ullcr icat edebL 
lirdik. 

Bır vakıUar, I\ h\•cye harcanan 
pllrfl.yt azıcık ol ın tasarruf edebil. 
mck için, al1cler nrnsında tıılr fin. 
can kahve yerine, bir ı.adeh yeril 
malı llklSr ıkram etm k yolu luluL 
mu§tu ve bunun f P.yda ı da. glSrU'. 
au ... Bu tutum tedbiri dıpnya pa. 
ı-a gtt.memcıunı aa mak baknnm. 
dan fl{mlze geliyordu; it)ıall.U tah' 
did ediyordu. l"akat doğrudan do"'. 
ruya kend1 mahııullertm:ziıı klendı
mjz tarafından istlhl!kinde de bir 
muvazene gözetmek lazım gehncll
mjdlr? :Mutlaka yerli malı §eker ol. 
maam da, yerli malı l\züm clm.ın, 

lnclr, fındık, taUı sucuklar, badem 
olsun ... 

Harp bayramlannda. b !Uba§lı iç. 
llmn.1 muhitlerin modalartınnaamı 

beklediğimiz bu usullerle, bayram 
sonu hatıralarını olduğundan dahıı. · 
b'lizel ve llzUntüsUz bir hale gctı~
Cl'ğlmlzi umuyoruz. 

Hikmet Münir 

Başına bıçak saplanan adam 
EHC'lkl ak l C..,.cmbcrl.ta,tı; sazo. 

fııbı ko.sının bu.unduı;u sokakta bir 
yaralanın vakası oımı bir adam 

.Mahmut ~ıça ı bUtUn pddetılo Ser • 
klsln c;.ıplıık baı;m:ı \"'\• rnun, kama &.. 

damın kııfatasma ·aplMmı§, kal • 
ı;c..rıp bir şckıldc va, .. ıaı:•nınır. HA. mıştır. 

dl"e şöyle olmu tuı·: Scrkis kı:uılar t<'ı~d ;ııcrc yuvarlan 
Bu 11oknkta. kanı!uı 'l .thk yapan nuş, Mr.hmut kaçmak bteı ken :yaka. 

Scrklı:ı ve Mı_ılımut :ıd v:ıa ık! ::ırkada~ 1 1annıı§tır. Scrkls 1ctr·ıı L n yctl§enler 
vardır. Bu iJ,( dUl.;lta•ıc b1r tllrlU bir_' tBrafuıdan ka.lclın.amk cankurtaran 
biri ile gcçjncıncmck• ,•ıı Bu nuoo ı otomobilı gelinceye knı ar Çemberli • 
sık ııılt ha\·gnlıır oım .kt& ve ık! kun. taştaki eczanede tcd ... vı allına alın • 
cıuracı blrbırlcrıııc afrı· ı«•zlu sarfct. mış, bu sırada polısl,. k ndlRlnj .sor. 
mektı..dırlcr guya çekm!§lcrd 

Dlln oltş~m ıl a ~ C!4Y" •IOğr-u Serkls bu ha.ld Ccrr"İlll ,,a ha&ta • 
,.ene nralnrınlı b.r ı l\'.1ak ,açık. nesine kaldınlmı. bı.;•ı< hastaned 
~ış ve Scı k!s Mahmu .ı k'lfrctmlştlr. doktorlar tnr fından \; ~ır.daıı çıka 
.Matunut buna çok s1:ıjr <Lın\§ ve e .1 rılmıştır. 
llnl e.ılm Cf!blnc ntamk 1'1 kamnsım • Serldsın )a.rn ı ağır 1-c de lıayatı 

çek mi . Seı kı in Uzc·ı•.e atılmıştır. tehlikede göı Ulmcmektc ır .. 

Haber, kendisi gibi, mülkiye mektebine girmek istiyen .lzm"r idadisi 
• 1 larırı.lan biri tarofından geliyordu .. Ve onları mck:ebın musabaka 

ar~ac a~ w 1 • d h k . 
~ 77 ·--
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,: ~~:ıi'~ . ç~MiJi/lil.\' 
r;i~d~~ .. J::? ~._,,,..,._. ___ ~ 
Yazan: ZEKi MESUT ALSAl\.J 

Artık kader yolu çizilmiıti •. Orada yürümek, arkada birçok şeyle· 
bırakarak birçok ~eyler kaybederek, yurümek lazımdı.. Bir fo.lı açmak 
için bir fasl.n kapanması tabii idi .. 

' Mus•of:: da hayatının Aydın faslını, daha iki yıl önce k~pamıs 
gibiydi .. Fol.al o, bunun o zaman farkına Yarmamıştı •. Sa~ı!ordu ~ı, son~ 
ra herşeyi bırrJk:ığı gibi bulacak, ve bıraktığı noktadan yuruycce~tı ... Şı.nıh 

1 • .. - ı t G "ye donmanın ı • 

İM!incnları zı:ımanındo lstanbula gotürecck oln vapurun zmır en a. c etı 
.. r.urı" taalluk cciiyordJ.. _ _ 

gu • ~usıcıfo, !:mirden dondüklen sonra a~mıJ oldug.~I sanddıgını. tektlro: 
w 1 1 d s· k -n hummalı b•r hazırlık 1 c ve a zıyarc crı 

top:c:mago >CIŞ a '·· ır aç {lU ' • •• idi kı A dın 
. t" Ve yıne ag·ustos ayı sonlarının 51cak bır gunundc Y ılc geç•·· • d. 
· • onunun kalcbalığı arasında trene bın ı .. 
ıs.u~y b b b" kaç dostu ıo~yi ediyorlardı .. Tıcn, lokomo· Onu anası, u osı, ve ır 

1 
• 

tif;n uzun bir haykırmalından sonra kalktı .. Kendi gözleri d~ dolu o d~gu 

1 'd ·aıycın anusına babasına ve gülen dostlarına el sa ladı.. Bugu 
ı.ıı e ag • k b · 

ı özleri, arkada kalco tanıdıklarını çobuk oy cttı .. 
cınonA~tı!c geriye bckm~ktB, geriyi dü~nmekte fayda yokı.u.. - - " 

• b ·· · d" Ve yolun bir kıvrımlı yc·ıııdc gurultu ve Muslcnll, c;ını onc c;evır ı.. il "d 
• ı. ı k t f · Ü d uzayıp giden demiryoluna baktı • erı e neşe 1ıe .. oıor. o omo ı on n e . . " d 

1 
t 

ı. a k 'b" - ·nen bu iki demir ı;ızgıı ustı.;rı e ya nıı e· b:rbirinc .. ovu$ ca gı ı goru .. k dd 
d - " 1 f h at rarkı da donuyor, ve onu, mu a er kerfekler CiJ '• ml'S O anın ay .. 
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Çalalı 
Danseiellm 

.,ah~r t.mgolar, rumbalar '-e 
ct,ı;antrlk dan lor, <.:ar taJkılan. 

808 GROSBV 

~Ti 

n anarsınız. 

mu vaktı dr 
Joltan mu~ar· 
!meniz 'fer ~k-

GESCLIK 

rnddt vasıfill" 
L cUmc sö)'1e· 

Cesarel. sib· 
nü1 mcselMl 
z. Hakim bir 
komutan içın 
general hpla 
rişl iyi ohnr 
. Bedeni eeu 
>elere erı~ 
~ göğüse "r 
ırda oklıı~ 
değildir. Fa· 

iz de saytlr 
sayede teh
ne olduAun11 

:ın başka ma· 
;cnerali ordu 
Hı scvkedeı-

keşfl idare 
çarpısm!llana 

ısı lılzım geo 
r, l\lall o ~ 
orta l er· ııtle 
trlı"ike içeri• 
üındun., ''hır 

lulfctlijii en 
tuğunu so~ lü• 
ır sonnı, Jor· 
•lmayan hir 
.alin sarsılma 
ıtin en karan 
i inadını :ın· 

er, diyor. ~ 
şlul"ki, m re· 
rt-ok koca tl
otturmuş: .:r •• 
~e ook ehem• 
yet Anım ol
i bir "f'asıflır. 

hepimiz has 
ik olmayı, <>
ok sağlam ge 
:ı. tercih c ·e· 
zayıl bir vtl
ıller ve W.11a 
ispat cimi • 
jk seferleri • 
birçok hcye
ın t'91ı":ıı • • 
r.,tır • 

'Iİne gcl,'\O" 
bir şıılri, Hr 
•f '\'C nşık nl
avsif f'dİ\or. 

rkeğin k l•n 
düşmnn irırı 

.ocakları Y r 

+ 
•evamr ı•ar) 

~ us 
MATBAASI 
foıe eden 

ve119i/ 

- 45 -

•rlnc lıukııl;111 

Z&Dlanda Ollll 

alma onu sor. 

n ~ına ge. 

~ml§ti.. Eğer 

• eder ellndt'n 

nete çal~ırdı 

neaj gotlerln. 
ıfııza ctml'ğ 

nle;ıı ip ihtiyar 

ıtiyar l~a.dnt:ı 

at Bermekı. 

rJ bundıın \'O 1 

Uı sofuk H 

ti celbetm<'k 

n maJQm h!'ı· 

clerdl. Çllnk 

ara, sGt -r. 
ıa Jlbl bakan 

il: huımn.ttıı 
16 01 9.33 
18.28 12.00 
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1 tiınali yoktu .. Bc.ışka ufuklaıda .do dolaıma~, başka yoll~rd~ .<!0 ~:vu~:~ akibctinc doğ:u k.:>şturUfOrdu .• 
Bu oynak ve kıvrak ten kome. 

d ylc CAD& ynkuı gll1Jel ae.tı ile gö 
nUllcrl büyü!Uyor. Yer:erin!zı .-..eı 1 
den tutunuz. Telefon: 49~8' ! 
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hayatın ve ı:m11 tahrik ve tcşçı eden hayalrıı bir :'Zaruretı ıdı... . 
uçan k~} !Jıbl, Mu~tafa da memleket gövdesinden ayrılarak, Kendı mu· 

kaddeıatm: re<j('p edecekti. . . .•. ld' 
Niha/C?I Mustofanm beklediğı lıabu ılc, bckledıgı gün ge 1•• ,._.. 
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Saat 22 den sonra nakil 
• 

vasıtaları işlemezse ... 

Japon doaaam .. 
atır zayiata atradı 

(Ba~larafı 1 nci sayfada), 
hir tebliğinde kaydolunmamqur. 

ingiliz gazeteleri 
Almanlara ateı 

plülrlJor 

Ruzveltle Çörçilin nutukla 
gazetelerinde nasıl ka 

lstanbulda k6mDr tasarrufu i· ı Gene Son Dakika'da "günün ;Loııuca, ı.ı (A.A.ı __ Bu obDa!l 
çın n:ıkil vruul:ılarlllın saat 22 den mAnhı,. sütununda bir muharrir neşredilen bir Amerı:.o.n reııml teb • 
sonra iş!clilmemesi, umumi toplan· ayni konuyu incelemekte ve y:ızı· !fğlne göre Salomon :ı1alılrt ııularm • 
tı lerlerinin de hu ı;oatle kapatıl· sıııı şöyle bitirmektedir: 1 da. blr deniz muharetest o!mu,, ağır 
mııs1 h:ıkkında bt'leclil e encümeni· Gece p:n·dosu l:ılbik edilsin. c· bir Japon kruvazörü.~ muhrip, ı nak 
nin bir karar vermek üzere oldu· dilnıesiıı ışık 105arnıfundnn' ı;'ına· 1 tiye gemisi batmlmın•r. ı Japon ağı; 
ğu havadis nltıka uyandırmıştır.. cnk neticenin eheınmiHl'iız oldu- kruvazörü harp dışı ~ilmiştir. ı 
Son l>:ıkika arknd:ı~ımızın dünkü ı;runu iddia edenler?c her:ıbcr d«-;:{ı· muhribin dalla batmv, oıma.11 muhte. 
B:ı~maknle inde Snılri Ertem bu lız. Bu hir prcnsıo mrselcsidir. Te me!dlr. Amerikan rrunt!erinden bir 
hususı.ı uzun mütalenlar ileri ~iır- (errüata drğil. ) c!:ünlara ha1nlır. &aı;ı hasara uğra~tr. Yalnız bi:-
mckledir.SndriErlem, nakil vosıLı!a l\ömfir tn~"rruru yalnı;: lstnnbııl;ı muhrip batml§tır. 
nnııı :ıı:ıt 22 de tı1lıl edilmesi ile TC ynlııız ışı~a inhisar elm~ı:ıeli· Deniz muharebeai ıu ,ekilde olmuv 
40 bın ton komür tasarruf cdilrcc- dir. Hütnn memlekete ve bülfın lni tur: Japonlarn gecel~yin Guadelka . 
ijlni doğru bir hesap nctices! l.;e mür istihliik eclen liizum~uı fo:ı· nal ada.sına takviye J:ıu.ları çıkar • 
hnlkın hunu memnuniyetle kıırşı· Jiyet nevilerine teşmil cdilrlH!i malan hava hUcumıari\c durdurul& • 
lnynca{tını k:ı:,•deltiktcn sonra takdirde bugün ),lhk bir lrnç lıln madığından kruvazörlcrJe muhripler. 
<.okak ıem·lrnlının :ıvni sanıte ke· fondan ibaret görünen tnsnrrufıın den mürekkep bir deniz kuvveti ıevke 
ılme-;inin doğru ohnndığını belirt miklan birkaç }ÜZ bine çıkahılir. dilmi~Ur. 

ıneklcclir. Muharrir. hu karann ida Biz resmt ve yarı reo;mt birçok mii Kuvvet pazar gece.ı Japon kunet 
rt, sly:ısl ve iktlsndt mahzurl:ır r~seselercle. mllnak:ıliıtın. ha illi f ılı lerlnln önilne çıkmı§tır. 30 dakika 
mcyd:ın:ı çıknrabi!ecdinl, eğlence rika ve tezgahlarda fstihsnlc hiçbir suren muharebeden s:ınT'a Japonlar 
) erleri koponınca kaçak mües· 7.İynn vermeden l:ömür tas:ırrufu asker çıkarmaktan vaz_tl'(er~k çekil_ 
scsclcrin nçılacaüını. bu suıetlc yapılabileceğine inonıvoruz. Es:ı· mişlerdlr. Ertest sabah Amerikan ge. 
~oyri nhl:ıki fiilin tnammüm e- şen tasarrufun bir m:ması da elik· mııert avcı ve torptı tqıyan tayyare. 

clccciUni sö~ lcmekle '\'e makalesini kotsizlik veya ihmnl yilzilnden :ra- lerj düşmanla. temas teı-!!! etmiştir. 
~<Jylr bitirmektedir. pılan biiyük veya küçük bütün Is· Amerikan uçakları 2 Jaıxm ağır kru.. 

llu lrnran verirken dcmcJtojiye rafları önleyerek isUhH\ki tnh 1it vaz6rUnden birine ta:u 1"8bet kaydey 
lcğil, orıa:rn çıkabilecek, if\:ı.rl etmektir. Busust, l•mumi , e resmi leml§ıerdJr. Bundan sonrA harp ge • 
rn:ıli, iktis:ıdi, ahliıkt mahzurları hııyalımızrfa büyük isrnfi:ır olmnsn mlleri top ve torpu l•ı: çarpışm:§tır .• 
ırözönüne alarak ona göre karar' 'bile büyük bir y~kı'.ın tutı:ın klit"ıi1. Guadelkanal adaıındakt Amerikan 

1 • denlz BilAlıendazları §lrt:ale doğru verme! dir. Tasarruf her şeyden 1 ısrananmızın dov:ım etıi~ini gös-
evvel ciddi hesaba dayanır. teren 1şa~ller pek çoktur. mevz1lerjni ileri göt•lrall,lerdir. Ja . 
--------------·----------------- ponlarm 60 tayyare ı:e bu mevzilere 

Amerikada 18 - 19 yaşındaki gençler 
silah altına alınacak 

\'a,ingtôıı, 14 (A.A.) - Parif.. l ll~m 15 gün içind eimza c
Il'ento ha.rblye encümeni reisi Mey, dJlmek üzere rds Ruzvelte tevdii-
1~ ile 19 yn.5Jlldaki gençlerin ııi- tin muhtemel olduğunu s5ylemiş
lfilı altına alınm8!1lna ait kanmı tfr. 

Belçikalı baltalayı- Türk gazetecileri 
cllar bir fabrikayı 

yaktılar 
Londra, 14 (A.A.) - Belçika 

miletakil ajansının öğrendiğine 
göre. Belçikalı baltalayıerlar, .B'ı'8• 
ine-~mle, cıvarındn ambalaj 
1.8.ğıdı ve mukaV'r.l. fabı:ıkasını yak 
ml6la.rdır. Bunlar tutu§turucu kim 
yevt bir madde atmak surctile fab 
ri.ka. lbina.lannı ateşe vcrmiflerdir. 
Mukavva y:ıpmağa mahsus 250 ton 

, kadar sanun talnip olunmuştur. 
Belçikanın her tara!mda fabrika
larda ve çiftliklerde başka birçok 
b:ı.lta.bma hareketleri olduğu bil _ 
diri1mckt~ir. 

Cenubi Amerila-bqvekili 
Londrada "' 

Londra, H (A.A.) -- C'cnubl Afrika 
ba§Veklll general SmutJı lngfltereye 
vasıl olmu§tur. 

General gazetecilere yaptıtı beya _ 
natta '1ll!lan söyleml3~fr: 

''.Müttefiklerin, §imdi en.rinde tut. 
tuk!an kı:.ynaklarıa ,..atert elde ede _ 
blleceklerlne kanlım. Hız bulan Ame. 
rlkan gayreti buna. tmı:a.n verecek 
tir.,. 

Stokholm, 11 (A.A.) - Myter a 
jansınrn diplomasi muha~ Cen~ 
Afrika birliği bqveklllnln Londrayı 

r.jyaretıne müteallik olarak yazmrJ 
olduğu makalede h&rbln be.flangıcm 
dan beri mare:ıa.ı Smuts'un Londray; 
yapmı~ olduğu bu ilk ziyaretin ffl'I 
kail~ mUhim olduğunu, ç{inktt mfJ. • 
hlm mescle!erde daima kendiatyle ı.. • 
tl§&rede bulunduğunu/beyan etmekte• 
dJr. ~ !Je İllgiliz lcabbıestnın pek 
ziyade arzu etmekte olduklan zı,. 
retinl yapmak :için bu anı 1ntnurP 
etmesi Londrnda yapılacak mUzake 
relerin ehemmJyatinj göstermektedh:: 
Muhabir, dıyor kt: 

Uçan kale fabrikalarını 
gezdiler 

Amerika: Batı şehırkırinden hi· 
rinden; H (A.A.) - Türk gnıcle· 
cilerf ha1en şehrimizde bulunmak• 
ta ve harp fabrlknlorını ziyaret et· 
mekledirler. Bu nra•la meşhur u~·nr 
bleleri yapan fabrikol ı dn gez· 
ıınişlerdir. Misafirlerlmız SCl .:ıha ile 
ri esnuında dünyaca şöhret knz:ın 
mış Amerikaa endüstri 'e zir ı. t 
istihsll merkezlerini de glkmC•lLr 
dir. 

Türle gazetecileri, harp gemilcrı 
için lilrbin makineleri ve muazz•ım 
elektrik ıeneratörleri yapan işçile 
ri gördükleri gibi aihr t:ınklnr Ye 

bomba uçakları inşa eden işçi!rri 
de ı, babında Rurmck fırsatını 
buJmu,ıardır. Bundan .başka şimnl 
balı kışmının mıllıemmcı 1 ı 
)'etiştiren topraklarını se1.misl.-r 
.,.e bütün en <Jünynnııı en önemli 
bakır istihsAI sahası olan Mont nn 
~ini de ziyaret etmişlerdir. 

Geçtikleri şehirlerin lıeps'nde 
Tü.rk gazetecileri ~Jüyük Jınrr.rd 
ve sevgi ile karşıl:ııınıışlar J erli J•:ı 
sın tarafından fotollr:ıffarı alınmış 
ve muhtelif görüşmelt-r ~cıpmışlnr
dır. Muarirlcrimiz, l<'Di Turl.;:yc 
Ye ve Ortoşarlc1al:i durum:ı hünıl. 
İIRi ve bağlılık gösıcı·t-n Amerıknlı 
«azetecilerlc geniş öiçüdc fikir le· 
alisi yapmışl:ırdır. 

Nevyoric, 14 (A.A.) - .Ameri· 
ka g&rctelerl, Till"k f.!3Zetecıleri 
h~yetlnin Amerikadaki karn, de • 
nız '\"'.)!hava ordıılnrr tcı:ielerini ve 
Amer.ikan h:ırp fabrikn:nrı:ır ziya· 
:.ret etmelerini büyUk 1'ir alaka ile 
'takip e~kte v~ b!! bnnt:ı müsaıt 
~ve tefsirlerde bulunmak . 
tadmar. 

Macarislanda 
ışık karartma 

yaptıkları hücum, havıı muharebeleri 
neticesinde tardcdilm'ıtır. Japonlanr. 
8 bombardıman, 4 avcı tayyarw dü_ 
§ürUlmü§tilr. Amerikalılar 2 avcı tay 
ynresi kaybemlıılerdir. 

:MUttcflklcrin., Salorr.on adalarında 
ki tesisat üstUnlUğU ııayeainde mev • 
kilerini tutacaklan, batt& geııtotete _ 
tekleri muhakkak savılıyor. 

YEN1 Gl?lı"EDE 
Londra, ı,ı (A.A.) - Yen1 Ginede 

A\'UStraıyalılar, Japon kuvvetıerme 

cepheden ve yandan hucum ederek 
Japon mevzilerine glrmi~Jerdir, llerl 
hareketi devam ediycr. Japonlarm 
Buna. tayyare meydanına hücum edfl. 
mıı.ı. uçaklar tahrip edllınl§tır. Raba. 
ul Japon Ussllne de gcc6 hü.;umu ya.. 
pılmı:ı, birçok yangınıar görQlmQş • 
tür. 

~ * ... 
Vaşington, H (A.A.) - Bahriye 

nezaretinin tebliği: C~l.l'hl Paaltik. 
DUn sabah donanmanın uçakları 

Yenl Georgje adaımnı tl!Zlallnde Ja • 
ponlann iki kruvazörü ile dört. muh_ 
rlblnc hücum etmlolcrdlr. Bu kruva • 
zörlcrdcn birine tam 's.ılet vakl ol • 
muş ve gcml hasara uğraml'.§tır. Tay. 
yarecıler son de!a olar:ık bu kruva • 
zörü gördilkleri zamah. kıç tarafından 
suya dalı:ıI§ olduğunu mUphede et • 
miılcrdlr. Kruvazörlerd .. n ikinci.si de 
hıı.ıı:ı.ra uğraml§S& da huar pek ağır 
değildir. HUcumumuzu pUakürtmefe 
kalkı~m~ olan Uç dü~man deniz uçağı 
dü§ürülmütıllr. 

Don.ıınmanm uçakl4n Rekat" llma. 
nmda dil§manın uçaksavar teslelerlni 
bombardıman etmi§ler ve denJzde Ja. 
pon deniz uçaklarma !ıaheUl endılht. 
!arda bulunmuşlardır. nu hücumun 
neticeleri maınm değUd~r. 
ll birincitt'§riJlde Japonlarm av uçak 

ları tarn!ından himay"l edilen bom _ 
'tıardıman uçaklan, tc.pyek1Uı 85 bom. 
bardıma.n ve 30 av uçaktan dört dal. 
ga halinde gelerek Guaje!kanaldakl 
mevzııertmlzi bomM.·d•man etmek 
teşcbbUaünde bulwımu~.&T'dır. Donan 
mu.ıım av uçakları hunlarla harbe 
glrişmlı \'e onları hiçbir hasar vukua 
ı;;-elmlyecek yerlere lboınbalannı at_ 
reağa mecbur etmi§tlr. Japonlarm. 8 
bombardıman tnyya~::"o (O) mQde_ 
Undc • av uçaklan dllfürillmüştUr. 

Bizim kayıbımız 2 •v u;ağmdan lba. 
rettir. 
BaJıriye sillhcnd&Wlnmız iki gün 

devam eden taarnız hareketleri ne _ 
tice.sirıdc Guadelkana l!1 rtmal Ahi • 
l.!ndeki mevzilerimizi 'Jf; ttya doğru 

genı,letmeğe muvat!ak olmuıla.rdır. 
Ordunun i.v uçakları kıtaatımızm 
harekatına yardım etmftler ve düş • 
man kıtaatile mevzilerine taarruzda 

LoD.Qra. H (A.A.), - Gaeteler,bil. 
haaıa. DeyU Tel&"rat. Ç«lrçWn nutku 
hakkında mütalealar aerdeylemektc 
ve ez.ctlm!e bu nutkun "Bir -teşci ·ve 
ihtar., olduğUnu yazmak'ta.dıria.r. 

Deyll Telgraf diyor ki: 
Çörçil, ıı.azilerln telıdi~ karoı 

hiçbtr :ı.aat eaert göstermlyecegiml.z 
hakkında teminat vermektedir. Al _ 

manlara nrUecek yeglne 'Ye kati ce. 
vap adamaJullı çallfmak Te Oltlarla 
çetin aava,ıara glri§mekUr, 

Taymis diyor ki: 
".AJman!ar aJdıklan e8jrlerimlzi 

zlnclrllyorlu. Neden dolayı biz muka. 
bele btlml.lllde bulunmıya!rm. İngiliz 
mll!etlıılıı ruhundan bir infial dalpsı 
geçiyor. İllgiil.z milleti Almanlara 
kartı a.manaız bir harp yapacaJctxr ... 

Deyll Keyl, diyor ki: 
"Esirlere fena muamele eden böyle 

bir milletle hiçbir us!apıa zemini bu. 
!unamaz Te fe!lerl ula at!edllemez.,. 

DeyU,Ekapres, 
"Almalll&n ezmek için istical ede. 

Um. Canllertıı oezalanacağı gUnün 
yakl&§ma.n onları e!irlere fena mua. 
mele cbnektea menedecektır ... 

Tedhiş 
Yugo.lavyada 4 köyün 

bütün nltelrlm iılam etlilıli 

Londra, H (A.A) - Nevyork 
radyosunun bugün öf!eden sonra 
yaptığı yayımda, Yugoslavyanm 
Va,.~ngton bUyük elçiliğine gelen 
haberlere göre, bir Alman a.t1kert 
treninin tahnöine lllCl>ep otan in • 
fillk yU.zUnden Almanların Yugos 
lavya cenubunda 4 köyün bütün er 
];ek halkını ida mcttikleri bildiri!• 
~k~ir. Kadtnlar ve ~ırklann 
toplanma lm.mptanna gönderildik
leri slSyJenmelrtedir. 

Alman 
tayyareleri 

Mütteliklerin ihraç hare• 
ketinde laıllanalmalt üzere 

•altlanmıt 
evyork, 14 (A.A.) - Herald TrL 

bUn gazetesin.de bimba§r Fieldln~ El. 
yot §Öyle yazıyor: 

"Alman tayyareleri nerededir diye 
sora.nlar var • .A.Lman bava kuvntıe • 
rinln bütUıı cephelerde aayıt dUı • 
mu, olduğu meydandadır. Almanlar, 
mlfla.rdır. Fakat bu uçakları orada 
toplamak fçm dlger ceplıelert boşalt. 
miflardır. Şarkı Akdeııizde :müttefik. 
ıer havaya tamamlle hllıtjm bulwı • 
maktadırlar. Garbi Avrupa.da Atlan • 
tik Uzerfnde uçan bUytlk bombarch • 
man tayyarelerinden pek,az baıı.edil. 
mek'tedir. Alınan hava uçaklannm 
miktan lngiljz uçaklarının ve uçan_ 
kalelerinin harekltına karıı koyamı. 
yacak derecede a.zdrr. 

Alman tayyarelerlnden bir çotunun 
harp edemlyecek bir hale gelmJı ol • 
dutu ve bir talummı da. Almanların 
mllttdlkler taratmdan .Avnıpaya ya. 
pılacak ihraç hareketi haJlnde kulla.. 
nrlmak üzere pk1amış olduktan muh. 
temeldir. 

Alman Pilotlarının yeni model u • 
çaklarJa teerllbeler yapmakta olma • 
lan ve bu klf tngillr. §ehlrlerlne hü. 
cum etmeleri ihtfmall de vardır. 

Herhalde .Almanların hava ııtrate. 
jllcrlni vukuatın tazylkl altmda de. 
ttıttrmek mecbur~eUnde kaldıktan. 
nt gösteren birçok alAme'tler vardır. 
A.ımanlar Hltlerln pek beğendiği ta _ 
bjyeyf takip ediyorlar. Bu tabiye şu • 
dur: 

Bütün kuvveti blr noktada top.la . 
mak ve bu noktada hücuma kalkma. 
dan tedafltt vaziyette kalmak ve an. 
cak kısa taarruzlarda bulunmak. 

Loadra, H {A..A.) - RUZ\'Clt. '\'C 

Çörçi1iD aynı zamanda ~ylem:iJ olduk 
lan nutuklar, bu sabahki Londra. geze 
leleri1liıa ~rmm mevzununu 
teıkil etmektedir. Bu gazeteler; şlm 
diki anm başlıca dllfll..nceslne T'llc ı 
etmekten hall kalmamaktadırlar. Bu 
dU,Unce de oudur: Kumandanlığın 

tnhfdi Te mUmkün olauğu kadar l'l'..ı. 

ratle t.aarnu.a ceçmek stratejisini~ 

tatbiki. 
])eyli Herald Ue De)1l Telgraf 

b~yazılarma koydukları b!!.Jlıklarda 

zikri geçen nutukların harbin yenı 

blr aaflıaaın& i§aret olduğundan bah 
eet.mektedirler. Bu yanı ııa.fha, zımnen 
Ruaveut.in kaygıamı tcşkı.! etmiş 

olan harbi aonuııa laal cdecekUr. 

Dola ceplleılnde 
f aa,mıra/r 1 ııcl sayfada) 

MMkoYa: 14, (A A.) - ~ \• 
Takti neşredilen SO\"J et ek tebhi:;I. 

Stalinarad çe,·resınde kıt:ılaı ı· 

mız mevzilerini tahkim etmişler -
dir. Burada karşılık!: topçu ı: c hı 
van topu atışları olınuştur. Bır Juş 
man pl_}:adc taburu Jıo2ğun:ı uij·a
tılmış Ye me,·cudu.ıuıı büyük lı.ıs· 

mı )okcdilmişlir. 

Bir Sovycl komutanı 2 hin:ıyı 

«eri almışlır. 
Slalingrad şir .. al batısında ıtıe\• 

:ıdi önemli çarpışm"lcr olmuştur. 
300 Alman yokedılmiş, • top 'c 
başka birçok slllihlar tahrip o!uıı· 
muştur. ı 

Mozdok cephesinde :rnoş devıım 
etmektedir. Burada blr dfişm:ııı Lo 
mın imha olunmuş, tl tank, 4 lop 
.,.e malzeme ve asker birçok L:ım· 
yonlar tahrip cdllm iştir. 

Novoroslsk cenup doğusul'dıı 
birliklerimizin gerisine sıırknn sa 
yıca üstnn düşmsn kuvvellcrlnın 
yoll:ırı kesilmiş ''e kıtalnrımız iOO 
Atman askerini yoketmlşlerdlr. 

So•yet bahriye ı:ll!hendıız!ı>rı 
dü,man tarafından işgal edilen K:ı
radenfz kıyılanndıın ;bir nokt'lyd 
akın etmişler ve bu kö •de dUMK· 
lıyan bir Rumen si.m.ıri t:ıhul'1Inu 
yOıketıiklen !onrn buradaki mOl,lm 
mat depcsnnu, verici rad)o mcrke 
zlni hanra uçurmuşlar, kurın ıy 
sübayiuı esir almışlar \C tedir~.n 
edilmeksizin yer".lerln• donn1Uşlrr· 
dir. 
Stafüı~;,..t komftnist partisinin 

kararı 
MoSkoYa: 14 (A.A.) - Son lı:ıf

ta tatilinde hir toplantı yapan Stn· 
liııgrat komünist p:ırlisi merKezi 
kabul ettiAi karar munasebetilc 
Stalin'e aş:ığıdııki mcs:ıJı gün J"r
mistir: "Slalirı1Jrad1 mfirl:ıfan et!c
ceiiz.' e herne pah:ı'iınn olursa ol· 
sun dü,manı yokedcceğiz.,, 

.Hoakova, 1' (A.A.J - Röyter a 
j&n.aırı.m .busull muhabiri bildiriyor:· 

Staılngrachıı f{mal bat.ınndan gelen 
Timoçenko kuvvetleri hareketlerfnl 
fimalde St&!ingrad :latlk&meUnde 1 _ 
lerlly•n Alman ucunun gerfjlnde batı_ 
ya dotru genlfletmektedlr. Bu su 
retle Ruı takviyeleri Don dfrsef!ndıı: 
ki büttln Alman köpl"ll bqlarına. kat1t 
kuvvetli bir bukı yapmıı ohıyortar. 
DUıı öileden aonra Stallngraddan ge. 
len bir telgra! ııehre ka rıı Alman 
kuvveUerı tarafından yapılan tedbl-' 
a.lwılannuı ıiddeUendfği bU<!irlllyor. 
Keaeü. Almanlar son günlerde chr .. 
raylar almttlardır. Bu raylar dll~er • 
ken 2~00 metrelik bir ytlksekliktcn 
itibaren kulağı ağır edici bir gUı1lttU 
çıkuıyorlar. Cepheye pek )'akın olaıı 
Stalingraddakl muazzam trnktor fal:> 
rikaaı obüa yapurlt.rı altında çalı _ 
maya devam edjyor. 

"Bu ziyaret, Çörçllln Edlmburgtald 
nutkunu aydınlatmaktadır. Kumal 
leyh bu rıutkunda. töYte demittf: • 

''Hıırbin bu ae.nellfnde pek c1ddl Ta 

1-:aranlık bir devreye vardık.,. 
Buda.peşte, 14 (.\.A,) - 16 ilk 

tefrin aınt :.'0,30 dan itibaren bü
tün Macari!taııda ışık karartma 
kara.rı: yUriirltiğe girmiştir. 

bulunmu~la.rdır. DUşınau ağ'ır zayiata nezareti aıa#Jdalti te'ıl!gt rıqretmtı. 
uğraml§tır. t}r: 

M09kO\B, ıı (A.A.) - Mo:do' 
çevreanln dağlık bölgelerinde Sovyet 
kıtalan kuvvetli diliman piyade V<! 

tank teıklılerine fiddctll blr karıılı~ 
hücum yapml.§lardcr. 15 gün C\ v ! 
bqtıyan ve halen şiddetle aürerı ç r 
Pl§malar Tunp:eye çıkarı vnd•Je '· 
Novorc.:ıiakin 6f> kilometre knd r cep 
DUp doğusunda. devam etme!ttccti.:'. 
Alm&n bava kuvvetlerine menaup av 
cılar, cenup tepuinln bUtUn çarp • 
mal&nnda çok öneın.ıj roller oyn& • 
mıılardır. Alman elirlerlnin söyled • 
lerine ve ölülerin Uzcrı!lde.n ç1 ; 
llOtlara (Öre dt1pıan ukerter ln 
yaklapn kış mevslmlnden ıiddet!e 

korktutu aıııaırlmaktad.tt. 

İtalya deniz ticaret filosunun 

I\c-.·~oi"k: 14, (A.A.) - Resıul 
sl:ıtı~tiklere göre, Ri:lcşik millet· 
er deniz kuvvetleri ln rbuçuk mil· 
~on tonilAlo tutarında İtalyan ticır 
ret ~cmlsi b:ılJrmı§lnr H 866 hin 
onll ilo tutarında ı;:cz:ı İtslyın ge
misini h:ısar:ı uğr:ılnıışlardır. ft:ıl 
Hl, httrptcn C\vel cl·~niı ticaret fi· 
!osu lCkiıııunu 3 buçuk milyon ı~ 
ıililo\ıt Jmlm:ıktn iıh. 

---<>--

Çinin kapitülasyonu 
~11eselesi 

.JAPONLARIN Gl!:Mİ ZAYlATI Cenubi Pallltik: G~en hattalar için 
, 4-01 l BULDU de Japoal&r bir çok faa&tl&rdan ut.! • 

VS,ington, H J,A.A.) - .Amerjkalı tade ederek Guadelkaıı!ll adumdakf 
!arın Japon donanmumı uğratmıo ol kuvvetterlnln miktarmı arttırmata 

aultıan son hezimet net.fcemnde Perl muvaffak olmUfla.r'dı:. ~ler, 
Harbur ilinden beri ude Amerikll!l muhripler ve ufak taııtıU pceleyia 
kuvvetleri tarafından l>Atınımı:ı wya Japon!ar taratmdan gönderllmtı olan 

Londra, ı 4 (A.A.) - Salı gU- hasara uğratılmıf o!a:ı Japon harp takviye krt&laruu karaya çılcarmJı • 
nii Avam ka.maramıda so:-uian bir gemileri ile rfıu&v.in ge;nOerinln .mjk. tardır. Donanmanm Guadelkanaldı 
suale cevıtp ve'ren haricjye nazır- ta.rı •oı e balif olmu,tur. Gazeteler bulunan uçaklan, kan)"& ÇJka&kta o. 
lığı müste~ı Rlsard Lev, Çinf'1e. tarafından yapılan ve •·umt teb!JtleM Jan kıta.ata ısrarla turnada bu!:ım • 
ki kapitül5.syonlann kalkma.c;ı i.:t.- istinat eden gayriream: hesaplar dü§. muşlarsa da yalnız ~avadan yapllaıı 
nin ÇiJlin i.mtiyulı mmtakalanna. mann 80 harp gemisiain batırılmış bu taarruzlar ib.r~ hareketini durdur 
~amil olduğunu ve H~ngkongun olduğunu, .23 harp gercia!n!n de ibat. mata kiti relmemlftJ,.. Bu IK'bebtfm 

Amerika ordusu 3 milyon Çine a\·deti meselesi:e a1ii!•adar ol l mı~ olmaııının muhtew~ bu!undutu. dolayı Amerikan kruTazör Te mul:trJp 
znad~ı söylemiştir. nu ve 9' gemlnm has.ue. uğratıldığı. lerblden mllrelckep bir ı:nıpa düfmu 

'"§in.;ton, H (A.A) - Harbiye -----o- 1 nı göstermektedir. Dl~T' hesaplara gemilerinin yeni ihraç ha19ketJerJ 
tiaC1rt lııl. Stjıruıon, mUmeatıler lDflC.. Çin kuvve'ı:leri taarruza aeçti l nazaran 105 g<!mi bat;:-:.mıa, 50 ge _ yapmalarma mani olnuılt emri Yeril 
'- ba.*,. 30. '" erduma....... 0 l minin batmı:ş olmasr muhtemel bu • mfftir. 11 blrlncltepinde cece :ran . 
il ııCM _,bnda 1ıullmu taJcriben 1 Çwıking, H (A.A) - Çarşamba lunmuş \'t! 156 ısı ha."arl\ uğt'lltılmı,_ mı.dan sonra Amerllc'\:l gemileri dtl§. 
'~ .2dO 'lb kıfldca fu!a olarak aqamkl Çin tebliği, Ctıı kuvvcUcrj.. trr. rnanrn knınslJr, muhrfp ~ taptıan.. 
190 yll.mO& c.op,.akOa 7 m!lyon 500 nln Çekyang cephesinde Laıışl ve Vu. DENİZ MUHAREBESİ NEREDE na kar11 muharebe~ girlfml§Jerdir. 
tlha ~ uau.ıa elıdlle- tııfldlr - • yi'de taarruza geçtfklcrinl bildirmek- OLDU! ı Bu muharebe Savo aduınm b&tmmda 
,........ talil'. Vllfdnrton, 1 4(AA.) - Bahrtve vuku" re'tmfııttr. 

•*• B-_.inlli, H (A.A.) _._ NC1;recli· 
lca biJ' tebliğde SOn 2i s:>.at zar • 
fmda )ara cephesinin bazı kesim. 
JeriılCe h~ lki tm'afın bir:ız fnali· 
Yet göM.en?Uf olduk.lan kaydedil • 
mektt'dir. 

rıa teltU.11 
Bovyet uçülan. Finlindıra 

körfm sahilleri Uzeıiııde kc~if fa
aJlyetiııde bulanmuflar ,.~ t!iln sc· 
ce Ladoga. göliıniln batı :-ahi ine 
bombalar etmı§larsa da hiçbir ne_ 
1iM" .. ,~ .. ~_.,,.. ..... ~ .. , ..... ~ir· ' 

Amer luın <!' 

teıı bah,9etııı 
sulh gayelerıııl 

Dey!i Telgraf 
ı;ıunlan yıızı) or 

F..ski safb.ada 
çarpışıyordu~ 

ta:ı rruza g 
Da ıy t legP 

de 1918 ı;en 
mıynn ıs n )e 
tınln iç a ısı 
mil oldu u:ın 

rlkn rcıs cu1%)!1 
ton m kbur ııı 
oldult nnı. 

bir jn!ırnd:ı 
mektedır. 

Pasll 

Gece 
dı .ani 

lcJhourııe, 

tefikJ-erin P . 
ciak i ur.ı W1l t 
ği: 

Rabou -
lerin:lcn nı 
kil, lüçbir :ı:rı 
elen gece e)'l11 

b:ı.rdmuı:ı e )f 
Buna. - 11 

tnn torafınd3 

olan S!I. Vll'J 
resi ilzerinde 
y:ıpn:ı:şlar -ve 
n n Şahı~ ,ıı,ra 

Raboul. -
clnn savn.c; ll 

reEillt' bjrÇOk 
lar ve )arı; 

Buna. -
ri kayıptır !1,{U 

bardmu:n tıı' 
hova. üsJerlr.İ 
Ierdir Elde 
değildir 



ETi Ç cu 
" Afıı•f.ala Lfıtfl Elmenfeluti'deu ÇC\iren: S, M. YURDATAP 
~on ı 

•il " aınanlar<l;ı, oturduğum e· Delikanlının bu inlllisile knlbimın 
Jaııındek' b' " . dok ı ınanııı usl knlınn zızladı~ını hissettim. Kendi kendi 

ı taşınuı, linni 1·a~l.ırında delıknn 
.\ 

1 
rnıştı. 

esı::dıRıme göre Kahire Onl\'er
)ord e ve:ıa lisckrtn birinde er 
,, u. 
iıııı 

Utdıığu odamın pencereleri, onun 
tşıy odanın pcnceresile karşı 

<tiı : oldu~u içın, bu solğuıı 'ıe· 
• .... ah 

!ikanı zun tavırlı, zoif vücndlu 
lıir ıyı sık görüyordum. 

ie~ın~ok "nkitıerini odanın hir 
ı 1~ e bulunan bir lftrnhanın za 
t y 

1 altında kitap okwnnk veya· 
011:~ Yaımaklıı ı;eçiriyordu. 
~et hu tabii hallerine ehem· 
t '<>;errniyor, secıyordum. Nıhn 
rı h 'Uk bir kış gecesi, bir iş i· 
zuın ıı 0danıa çıkmıştım. sene 
Iıı.:811~nun J>ençeresiııe takıldı. 
ış 01 • masanın ıı tünele yııyıl· 

aıı b' ller ır dertere bıışını esmi5· 
~a ;e <:alışmaktrın l'Orulup, ıı}
\ Re~dı~ını zanııcllim. Fakat 
t<11~111 eden mas~d:m bıışını k:ıl 

k 1 SÖrdüm. Gözleri nğltımnk 
1\ ~~rrnıştı, önünclcld dertere 

ıııı. okz Yaşları, yazdısı yazıyı 
., c]f 
'llı. tneleri birbirine ksırış· 

llita2 
r ı. sonra tekrar eline kalemi 

~ ~·a 
'1ıı k zı Yıızına{l.ı koyulchı. 

'de, 1 oranlık ve sojtuk kış gece· 
•leh~! dö,enmemiş bir od:ıcla 
l\)ı~ • Perdesiz oturan bn dc
baıı 8 0cunana 'Jaşlodım. 

'8 bıııı a ilenç yıışında hayıttın iı-
~ed <:ekiyor, kim~eden yardım 

en h 
l:ı~ıın ' u yasavışm a{;ır yükü 
Oııırd 3Rn cahşa·orrlu. 

11erlerj U§um yerde, c'cllkaolıyı; 
ı ~•na nı, kltııpların1 toplayıp 
Ilı, ' Sirinceyc kadar bekle-

\' oıaıc 
'e eııe 0dıımıı çekıldl~lm zaman. 
1 k sö:ce ilerle."lllş!I, Nerede fce 
tlıınd ecek lf. 

rı a~.11~ 11 sonraki f!c<-"elcrde. onn 
lı hu , l:ı:dfraplı hayat içinde, 
la~111~Rur, lıiinı;:ilr n~alrken, klih 
~e ılih~· ı:ocuğunıı kn) betmiş bir 
ı>rd 1.._ fnliyerek kıvranırken gô 
Oıı ~•Q, 

ıııı b 
r<lıı 

0 
u heli, hnnn çok doku:nı-

llleı~ ' ıtğlnrken ben göz yasımı 
~ tıa.:Ordum. İnlerken yiirc· 
~ llrfc

0
d J>nrça oluyordu. On.ı 

"1 "ıııal'l as slhl sokulup derdini 
~I,' heı1cıı:o1c arzu ediyordum, fıı· 
~ lıııeıı111 husust hny:ıtını Jdmse•ıln 

1 llııror istemiyor, diye ona yak· 
'ı brı11 dıırn. 
~~ lsı,:'• onu uzııktnn yokla
rı• Yere .111: ?dası knpknrıınlıklı, 

1 
R~-. sıttı~ıni zannettim. Fnknt 

t· Y•ucd 1 hır 
1 

en odaıi.ın znH \'e sir 
nllti dtıvm~ğu başladım .. 

me: 
"- Her halde, z:ıvnllı genç b!'ls 

lndır. Ynnındn dn, ona b:ıtrnc:ık 
kimse yoktur; ne olursn olsun o• 
dasına gitmeliyim!., • 

Diyerek, uşağım:ı feneri ynkfır
dun •• Delikanlımn oıurduğu bin:ı· 
l :ı geldim. Delikanlının odıısına 
girerken icime bir büzün çöklO. 
Benim seldit;imi ıml:ı)ınca, gözle· 
rini açtı, 

Birdenbire odada bir ışığın pa· 
rıldadığını ve tnıııınadıih bir ııd:ı· 
mın yanına yaklaştığını görilnce 
hayrette knldı. Fakat ağzını açıp 

birşey söylemedi. 
Yanına sokularak yatnltın l.e

nnrınn ilişıverdim: 
- Ben senin komşunum. ya· 

nınızdaki binada oluru)orum. ln
lcyişinden fzdlrap çektiğini anla
dım, yanında kimse olmndı{lı için 
belki sana yardımım dokunur diye 
gelelim .. Hasla mısın?.,. 

Delikanlı. bu sözlerimi duyun· 
c:ı a~ır bir hareketle elin\, :ılnı.nn 
görürdü. Ne demek isledi~)ni nnl:ı 
dım. Elimf başına koyclnm, ole' • 
ler içinde ynnıvordu. zıı, allı ı;o

cıık silmnye tııtulmııştu. 
O ked:ır zııyiflemiştikf, i~ne, ip 

H~e döıımiistü. Kapıda duran uşo 
ğımı çağırar:ık henim evdeki sıt· 
m:ı iltıçlarındnn birisini getirmesi 
ni söyledim. 

Ilirıız sonrn, uşıığımın getirdiği 
iliictan birkaç damla fçirttim. Ken
dine selir gibi oldıı. Beni tatla ve 
s:ımimt bir bııkışl:ı süzerek mırıl

dandı: 
- Cok teşekkOr ederim. 
Ona sordum: 
_ Bir derdin mı nr, hrde· 

şlm ' 
- Hiç bir derdim 1•ok., 
- Çoklıınberi mi rnhatsızsın? 
- Bilmiyorum. 
- Senin bir doktora ihtiyncın 

var, müsıınde edersen çağırtn~·ı1n1 
senJ muayene etsin. 

Delikanlı, urun unın inledi: 
Nerede ise nğlayac9k bir gözle yfi 
züme haklı: 

- Hayatı ~lüme tercih edenler 
doktoru ararlnr. Diyerek, yıırı b:ıy 

Sın bir h:ılde E;ÖZlf'rini knpadı .• 
Doktoru ça~ırmııktnn başka en· 

re bulamadım. Hemen u~ağı tanı

dık bir doktora gör.derdim. 
Doktor: bir mtiddel sonrıı; hna 

van ın soğukluğundan. sok:ık'nrın 
knranlıifın dan ve ç:ımurdan şikiı
yet ede ede ı;:elrll. Hıslnyı mıı ı\c:'" 

ne elti. Sonra kulağıma eğllerel· !ta 
Cif bfr ,esle : 

(Sonu yarın) 

a 
~ ellof/rc }'erli Askerlik Şubesinden: 
v:ıbelt\lz ,. ,. "" 
~iıl"l( de kayıtlı olup terhls ed!lmiıs henüz terhislerini işletmemi.§ 
J\l , SUbay ve nakert memurların kılyıtlarmı yaptırmak .1zere ntlfus 

""-... e te~ı:.ıs tczkcrclerlle birlikte acele §ubeye müracaatJnrı. 
Q~ • (14' .. "T--lSCS?) 
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Soldan sağa ve yukarıdan aşauı: 

l - Asker yemek kahı, 2 _ 
Bir harf, hir kuş, hır ılı:ırr, 3 - Gü 
neş değil, bUk.i dcPil şart, edatı, 4 
- Üstüne öteberi konur,· sevgili, 5 
- Fasılıı, bir müıık tlıbiri, alış, (i 

- Dir vılfıye!, içilir, pokerde adı 
geçer, 7 - Baş knJdır:ın, edat S _ 
Mz, boyıındn bulunur, Zaman 9 _ 
Bir sesli harf ,yemekle bernber le 
nir, bir sesli harf, 10 - Bırincı sı· 
ranın aynı, 

Yeni Eserler 
Türk Yurdu - 3 ncü t;ayısı cık. 

ıı. Bu sayı ışair Mehmet Emin Yur
deknlun bir mauzumcsilc bıışlıyor. 
Niyazi Sabri Ergül kendi ede· 
hl mesleklerimizi meydnnıı koy:ı•, 

c-11k münekkfd be':!iyor. Hns1ııı f', ... 
ridin milliyetçilik ve lns:ıni~etçi· 

Jik yıızısı devam etmektedir. Halim 
Sabit Cllim bakımından nhllrk) e• 
serini tetkik ediyor. Hıışhn Nabi• 
din iktisadi sosyoliji ve Türkçülük 
makalesi dikkati <eken bir yazıdır. 

••• 
ÜLKÜ - 1 Bii'iııcil<".Şrin S'lyuıı 

geldi, Ahmet Küdsi Tecer, Mehmet 
Kaplan, Şevket Aziz Kansu, Tahcıln 
Il:ıngo oğlu, Haıım BaJ\i -Ku:ıter, 
Hııkkı İT.zet, Vahdet Gültekin. Me 
sut Cemil, Bekir Sıtkı Kunt, Ca· 
hid Beğenç'in yazıları, Ce~hun ~ · 
tuf K:ınsu'nun bir köy düğünü .şi• 

iri. 
1'1~• 

ISLA!tl L- TÜRK .Ansiklopedisi 
41 nci sayısı çıktı. 1 ·"'leş Oku: 
Efdalettln. 2 . Abke adl1 Asrı ı.na

deıtc yaşayan kadınlar- Ömer Ri · 
za. 3. Altın Ordu acvı min sıyast 
ricalinden Atıf: dır. -\ptullnh Z!h· 
ui, 4 • Defterdar Alıf: Zrki Phl.. A• 
lııı. 5. Kuyucaklı Atıf. 6 • G'ı .<11~ 
Atıf. 7 - .Iecclle Sarihi Atıh E • 
ret Edip. 8 • Al ~ıı. ı .. •nn: 'Efd.ıJet 
tin. 9 , Kellim. r0 •scte 'e Tasavvur 
ta Ayan: Profc ör İsmail Hakkı lz· 
mirli. 10, Anadolu ltımıell ayanları: 
Efdalettin. 11. İsmail Hııbibe, ce
vap: Müsteşrik ve Misyoner zihni· 
yetinin yayılşı, 122. İslftmdan uuk 
!aşma: ürkçülfik yerine Milslüman 
Türitçülük: Çinnra ilı "e !irk yıırdu 

• *. 
l'üc~l - 85 - 86 - R7 ncı ~a

yıları bir arada çıkarıldı. HJlt•lc; 
Ediple bir lıonuşma. Siı.ckli hak
kııla dair Hasan A!!ao.!tlunıın, (Ya· 
nan) a dnlr Nasuhi Dayrlnrın (F~ 
him hey ve biz) e dair pror. F. 
Ecevidin ·yazılan, Behtr.t Kem:ılin, • 
Fazıl Hüsnünün şiir~ri. 

~ *. 
Cinaraltı - 55 rıci !:Ay~ı zen· 

gin münderecaUa çıktı. Oku},ıcu· 

I:ırımıza tnvsiye tderlz 

Yazan: Gl. Vavel 

.uir askeri lıa5buAuc ını\llık ol
ması icap eden csııslı vasırı:ı n 
tayin için ugruşırkcn, hu vasıf• 
l:ırın gecmiş zıımnnlardn ne su· 
retle teslılt edilrruş olduğu hnk
J.ındn bir fikir t'dııımck Icln ta• 
rlhe göz attıın. fllr senemle mu 
hakkak lazım gibi sayılan aske
ri fııziletlere vesaireye dair nıev• 
zuun hakikaten ruhuna kadar 
nfifuz etmiş bwdum. Bu tarif 
Sokrııt isimli bir hiıkimindir. 

"General, erlerinin yiycceninl 
ve savaş ıçın z:ırurl olan her 
mııddcyi nasıl lt.'min edeceğini 
bilmelidir. Pilünl:ırı; ıımc:i s.ı

hadan ihata edebllecclt bir mu· 
hııyyeleye, onları ıcrıı ~dcl>ilecl!k 
iradeye mtılik o!mıılıclır. Gener:ıl 
)orulm:ız ve iyi sörilr bir müşa· 
hiltir; hahacnn ''e seri i>ir iınıir; 
Sd \'e J,;urn:ıı, ruuhııfız ve hır

sız; müsrif ,.e cimri; nlicenaıı ve 
hasis; cüretkiır ve mutedil olma· 
lıdır. Dir senem) blllfin hu fozl· 
Jelleri ve daha birçoklarını do
"uşunda ıbernber dünynyıı getir· 
mlş veya ibunlan sonr:ıd:ıiı kaznn 
mış bulunmalıdır. Zirn nizanışız 
ins:ın yığınakları bir or<lu ueltll· 
dir, tıpkı bir ev yapmnk için ıır

saye yı~ılan rnal%emenin ~ ol· 
madı~ı gli>i .• ., 

nu tarifdc benim ençok he)'" 
şuma giden nokta meziyetlerin 
sırnl:ını.:, şeklidir, Zirıı ıbaıın göre 
komutanlık sanatının lı:ı:ldkt ) 'O

lu orduyu idare ile başlnr, \'C 

starteinin veya harbeden orduJa · 
rı idare etme ~annhmn yeri ~on 
da gelir, halbuki, birço~c a ke~ 
Jcr stratejiyi ve '.harbi idarr et· 
meyi orduyu bazırlamndıın daha 
ehemmiyetli sıınırlar. So:krnt a 
melfyeyi ve iradeyi en clıeınml· 

yetli iki fa~ilet sayarak üzerind~ 
ısrar etmişdir, ti. bu da yerin· 
dedir. Nilınyet bir seneralln nııi· 
lik olması icap eden meziyetle• 
Tin sayısı ve tenen"Üii komuta• 
nın faaliyet göstereceği ı;ahanın 

genişliği, karşılacnfh ,·nziye!krln 
tenevviiü ve kendisini ynrnlab!I· 
mek için intibak <'lınesi icap c· 
den mcı:iyetlerin ııddiyeti hak
kında t. m bir fikir ·er ilir. 

Fakat Sokr:ıtın tıırırı l>Jle b:ı· 

na söre bir ,generalin esas vasfı· 
nı kAri derecede tebarüz ettlnnet:. 
Komutanın esaslı vasfı cevnlf. 
yet ve harbin darbelerine taham· 
mül kljdretidir. Sokrat zamanın· 
da bu ômilin şlmıl'ki ),adar elıcm 
miyetli olmaması da muhtemel• 
dlr • 

Bugün harp h:ıllndc olan fW 
neralln zekAsı yıılnıı 2~ saatin i. 
çerisinde değil, gıin'erlıı v~ haf• 
tal:ırın ioine, kontrolü fm'kflııı .ıl• 

mayon haberlerin ve hnbra gel• 
meycn hadiselerin çamuruna gö
mübnüşlür. Komutan harbin her• 
hangi bir lınmd:ı, hararet dert-cc
sJnin değişmesi; yahut dü~monın 

beklenmeyen bir hareketi netlcc
ırl olarak en 8$&ı!ı 100 met~ lrti. 
radan sert'"i>ir zemine düşüo;e ben 
~eyen hir dnrbcye maruz kalabl• 

- ıs- HanmurreelcJ'fn OfuDan 

dıınıın th:erlne hllkitmdann beğırdığmı f:ılttlm: 

- Ne dtyonıun, yaya mı gelmı,n 

)fabeytnd: 

- El·et, hem de yalınnyakla .• 

Damnur,..,,,dln gtlr 9e8I tekrar ytl~elıll: 
_ Onu deJ'h:l1 ynnıma al, ne arzusu varsa yerine gcll. 

rec<'~m. 
Bu sınn lşlt,lnoe l!itedlltm olacak, kocam ve oA"lıırı kar. 

tolncnlc dlytı sevindim. Biraz BOnra yanıma gelen bftşm&be. 

yLoıcl ile bur.ura girdim, hUlrO.mdsr beni gfirUnoe ayaıta kalk.. 

tr. Başımda.rı ye göğsUmden öptU. Ve bana bir .}Cr göstere

rek yanrr.a oturttu .. Biraz ne.fes aldıkfnn sonra: 

ı - Ah felek bize neler etti. Senden korkarak adamları. 

.unz blzt terkettl. Dll~mıınlartmrı: tUrlll, türlU lftfralarla 116· 

nı kışkırttılar. Sen benim kucnğrmda bUyüdiln, stitilmiJ l'm. 

c!Jn Ben de bunlara gUvenerek kencltm\ d~rnıınlarm "crrln

den ve felrğin sfllclerlndca knrtardığımı zaııneditordum, 

Hıırauu~ld merakla: 

- Ey lk3ldln ana5t, dedi, neyin varf .. 
- Senin baba.o ycrfnde olan koaam Yahyayı kasdt-dl. 

:ronım •• SevgUI hUkt\mdarımTL, o ıılzl ne k:\dar ıte\ ip şer. 

katla muamele ettlfinl, kard~lnfı. için naal hayatını tehll.. 

lö.eye koyduğunu ba.tnlarııınr7 .. 

Bn sözlerimi dllckat)e dlnll)en Han:ınar~ıDn kaııları 

oatıldı: 

- Ey R-Ofldln anası! dedi, Bu olmnıt, bitmiş bir bıtJr. 

1tlakaddeıatm önUne geçilmez, Alla.lım gazabına utra.mıtt,u'. 
- Fııkat tsnn lstcıllği ıteyl mukadderat uyfn.l&nndan 

sller, isteıIIJliııJ bll&kır. lleriie.Y. unun elindedir, 

lnailtererıin bu harpte en uül.:• 
ıtk Komutanı olarak Tenıayıi: c• 
deıı ve şimdi lllndistcmm nılida

faa$ı ile meşl/ul olan Gcnernl 
( ~·avel) Londrada vulundııfjıı bir 
&ırada kimlerin, ne kibi va$ıflıır

daki adamların uüksek konudan 
olabilrceğl mev:urı ıi:r~rine Ok~· 

ford Oniversitesiıule bir konfe
ram seriıi vermi;ıli. Bu lwııfc· 
rans son zaman1arda toplmıarn;; 

toplu bir tetkik yc.:m lıallne gr• 
tirllmlştir. 

nııoünkii cihan lıarbinde mil'" 

lıarlp dcııletlu için en nıiihirıı 

mesele bilhassa modern sildhlar 
ile cfha:lanmış büyük ordıılar111 
komııtn.~1 olduijuna oöre I nulli:: 
Jlaş komutanının rol: dikkate d,;• 
oer olirdü/jümü: fikirlerini ne~· 

redi11ora:: 

J lir. İnce ve nazik maldnelerın 

1 

harp zamnnındıı fııydası azdır, bu 
kaideyi ordunun mficehhcz oltlu · 
ğu sll:lhl:ır ve ıldetl.:r hakkınd:ı 

doğru bulduğumuz gibi ordunun 
başbu!ıu ve binnefis ordu hakkın 

da do doğru bulmaktayız. Hıırp ik 
tidanndan nstün bir dnlnnma ka· 
biU)eti tn~ımalıdır. Britany;uun 
harp m:ılzeınesinin !Czunısuz de
rece.de s~lam oldul?u çoçk defn· 
lar tekrar edilmiştir. Ayni şey ko
mutnnlnr hakkında d:ı doljnı ola
bilir. Bıı saljlamlıAı lehde kaydet· 
mckte haklıyız. 

Bazım milnnknş:ı edilen bir me
sele var: Harp bir ~anat nııdır, 

yok.-;e bit- ilim mi? Beni bu kon· 
reransları venneye davet ederler • 
keıı benden harp "ilrninirı,, brnn~· 
lnrınd:ın birisi hakkında söz sör 
leınemi islcmlşlercü. r:ğer başka 

bir üniversite lararından söy söy • 
lemeyc davet edilmis olsııydım o~ 
!:t ilıtimnl'ki bu "ilim,, ltellmesi ye
rinde "snnat,, ıkeliml"ı;ini kııllı na
rak benden aynı §tYı istiyecekU. 
Den ne lhlr ilim, ne de' bir sanat ta
nınuyorıım ki, oradn rakipler dli· 
me yııhul sanııtkANt !aş alma, Ali· 
m!n veyıı sanatkarın iıleUerinl çal· 
nınk yııhııt iptidai mnddclcrini )"DK 

etmek hürriyeti kabul cdilıni~ ol· 
sun; htt buld, Alim, vahut ann\k:'ır 
zamana rağmen bir ı'ilatO, )'91ıut 

bir tecrübe üzcrindt",. çalışır. nıın· 
lar yolunda çalışmken isler btr st:ı.
lii ~ apsınlar isterse bir fen tecrO
hesl, kıırşıların.da t.önnetten başka 
bir şey gllrml'zler. 

nu şarllar lamaıni)le tahakkul< 
elmiş olsııydı Jrngün karanlıkta kal 
mış nekadar ook sanal şaheserleri 
\•ilcude gelmiş bulunurdu Ve bıı 

gün l:ıhukkuk etmemiş ne k~dar 
fen keşifleri in~:ııılı ı;:ı faydalı mey 
Yalarını vermiş uiuı llu'> lla~·ır. E
ğer harbi sivil IAbirforle tariıf et· 
mek Ulzım gelirse, onu bir oyuna. 
cok haşin bir oyuna lıenıetmelldlr. 
Bu oyıınu bitirebilmek için sağlam 
bir vücut -ve s:ı~lam bir zckA şart· 
tır. Elinin allındn insan hayallan 
olan komutan böyle bir mesuli· 
yetin nğırlıAına tahamm(}J edebil· 
mek için yorulmayan ibfr dimsğa ·• 

mtıllk olmalıdır. Bu yükün ook a· 
llır olduğunu son h:ırbin cerc.r:ını 
esnnsında ansızın C:lru ü.ş n.sıkerl 

hıışbuğların sayısından anıırsınız. 
A-;keıi t:ırlhl oku<luEıunuz vııktı dır 
:ı unıklı olınnınaktan doğan mU\·ar· 
fokiyctsizlikleri not el :neniz c:eı ~ı.
tir. 

CESAREE, Slll//AT, GENÇLiK 

} Bir ,komutanın mııddl vnsıfi:ı-
rı h:ıl·kında birkııç lıelime söyte· 
meye luızırlanıyorıım: Cesaret. sib
hnl ve gençlik .• Görünü~ meselesl 
ile meşgul olmn) n<"~ıı!ız. Hakim bir 
sima şfiplıe yok.ki bir komutan içın 
fs.ydalıdır, Fakat bir general h1>kı 

1 hir koşu alı sihlglhterişf iyi omır 

1 
dığı halde iyi olahlli r. Dcdent ccsa 
ret bugün yükse'k rütbelere erışmif 
komutanlar fçln, ,::ü~ göğüse tar 
pışılnn esı'ki ıamanlard~ olduAu 
.kadar esaslı bir vasıf değildir. Fa· 
:kat hiç ehemmiycuiz de snyılr 
mnz. Zira sener:ıl hu sayede teh
likeye ko) duğu şeyin ne oldtıltumr 
dnlıa i)•i aııfar. Bundan başka ma· 
kine h:ır'blndc dahi ı:ıenernli ordu 
lannnı Jınrp eephcsıne scvkeder
kcn; yahut biızıtt hir kesri idare 
ederl<en, lıntta h:ı· :ı <;arpı mnlnrnt 
da bile bnşdn görebiliriz. 

Maddi ve mane\'ı cesnrct bir! 
komutanın mfılik nlıu:ısı lilzım f'e" 
len bir vasıftır. Yuller, Mnlbor tb"tl 

methederken "harlıiıı ortıı ~ criııde 
snkin cesaretinden, ldı'ikl' iç rı

sindeki soğuk kanlılığından,, ''hır 
komutan kin tabiııtin Jütfl"ltiıli en 
btiynk mevhibe,. .ıldu~nu sô!- ili· 
yor. Volterden iki a.;;ır sonra, Jof· 
fra pek de hayran olmayan hır 
askeri mtt'habir mar~alin s:ırsılma 
1·nn sük(\netini 'Ve 1 katin en karan 
Iık günlerindeki v:ıhşl inadını :ın· 
lntarak: "Bu meziyetler, dl~r. ~ 
le neticeler d~trmuşturki, rnnre· 
talin irlıldip ettiği ~frçok koca tlt
hiye h:ıtalannı unutturmuı;tur . ., 
Sihhat de bir gener::ılde QOlt ehem· 
ımiyctll ibir muvorfakiyct Amili ol
ma1da iberaber bu iufi bir •asıftır. 
Zonncduim ki, bugün hepbntz h:ıs 
la bir Na.polyana mn.Iik olmayı, o
na mağlüp olmuş birçok sa~lam ge 
nerallere mfılik olmaya terci'h c ~e· 
ırb. Müthiş bir zekı"ı zaYJi( bir vfi• 
euda l erle c-l>ilir. Yt ller ve dalıa 
ibfrço.kları bunu bize ispat cimi • 
lendir, Ma'horuk bfh·fık seferlerı • 
nin dc,·nmı sırasın •l:ı birçok heye
ti :>ilıhiyeler 1arnfınıl.ın tulı!'I ı 
yncak halde slls!erllrr.ıstır • 

Şimdi yaş mescll"sine gel.)o
rum: F.s?d Roman•n bir şıılrl. Ur 
il:) erl:ınn iharıbetmeoıinf ve nşık o}o 

m:ısını rezn}et deye tavsif ediyor. 
numınla beraber bir erke~in lrn l•n 
için Ye fılr generalın dfişm:ın irı 1 

lehlike1i olmn'klan c•lr.acaklıırı " , 
tııyin güçtür. -... 

(Deııcrmr var) 

SAHIBlı ASIM US 
8asıldı6ı yera VAKiT M.A.TBAASI 

UmumT Neıriyatı idor• eden 
Refik Ahmet Sevengi/ 

-4"i-

Oaferln annesl, efenclJmJ.z Me'mıınun tızerlne tıuımı,0 
nrdır. Çiınkü onun kucağında büyüdü. Aynı r.&nııuıda ona 

cok hizmeti ve :muhabbeti 'Vllrdu Efendlmlz dal • ma onu sor-
nı:ıkta n hUrmetJe n.ıımnktadır. Hatt.A o'''lunun ._ • "' .... ,ına ge. 
len o fclikottcn tıonra onıı. yardım etmek lste~u.. Eğer 

onun h!UA &ağ oldu runıı bilse) dl, buraya da,·et eder elinden 
gelCJtı kad!U' ikram ederdi. Ve onu teselli etm..&o 1 ~&e çıt ı~ırdı 

Denanir, bu sUıJerl i!Uylerken Ca.ferln annet;i göıJeri •· 
den nka.ıı ynıılnn llmeğo \c metanetini mohafıu.a etme 
~.ıJ.ı,ıyordu. 

Zc.}n~ıı. mUrebblyeslnln \'erdiği izahatı dinle.)lp lhtlyar 
kadının ağlndığtnı gôrlinoc kıı.lbl yunıuşadL İhtl)ar ltn.dnı3 
acıyarak onunla beraber ağlamak lst<'dl Fakat B • ernıekı, 

l<'rin ailesiyle bir tUrlü yıldızı banımadığl fçln bundan \Ilı 
gcı;ti, 

Denıı.nlr; Ze.) nebin mlsatlrlerlne karp hAJA 

IAJatyt durduğunu görünce, onun merha.metını 
i~ln dedl ki: 

sofuk ' 
celbetmcl< 

- Harunurreeld efendimiz. de Cnte•le , • ., oaan ma.JQm h!'ı 

dlseye rağmen onun \'8lldcslnl ııever bil._ ..... • ' • ._.. ederdi, Çünk 
ona ela, valide l kundakta bırakıp öldllı......... 

-~"u sonra, aDt ver. 
nılstır ve onu terbiye etmlııttr KencU&J bi • ne r arın. gibi bakan 
\"e hikmet eden etcndlmlz., ıısk aık 0 bl na ~ bııımsatt;ıı 
akd danL5IJ'dJ, Hat.tn blrkaç defa kend.l , __ 

s~ (ICf Bqldln aa. 
nesi!) diye hltab et,tlğtnt de duTDlOftonı. 

- Öl le ise O. benim bUyttıc annem&, 

Claferin annesi Ubade ııı&dbıtl laımd: 
- BIL'Uda ben lhlıı carı,_,t:ıJrn. _,_,. ,_..._. b ' nnAU•nuar e ~ .... UlllJJPofll 

a11a l;:al'll olu te~llA _.. ...._ ~ , , , n 



- ·-......,. 

Jealcilt.i "'''" ! 
Kuyumcunun markası mücevherin halrikf gümüş 
vaya altın olduQunu temin eder. 

TUNGSRAM KRiPTON markası de aydınlatma 
ımpulları ·hakkında varlleblten en iyi teminattır, 
TUNGSRAM KRiPTON ampulları en az cereyan 
eerfeder ve en parlak ıtıgı verfr. 

1 Hugunku rad;:-ı 
7.30 Program ve memleket ~aat 

ayarı. 7.32 Yücudıımuzu çahşlıra· 

hm. 7.40 Aja~ haberleri. 7.5!>. 8. · 
30 Kuışık Progrıam (Pi.) 12.30 

Proısram •e memleitet :mat ayarı. 
12.33 Karıııık Proımmı (Pi.) 12.45 
Ajans haberleri. IS.00 1ı.30 Şarkı 

ve Türküler. 13.00 Proçam Ye 
menüeket saat oynrı. 18.03 Çifte 
FıtStl, 19.00 Konu~ma. 19.15 \"foto 

Bir Kalku 
Romanı 

Birçol( yabancı dillere ferciime 
edilmi8 olan bu eser.•• ,"iyazl Ah 

mel tarafından noğrutJan d()Qrıı 

ya Gürcü di1lnden fercümr edi• 
nılştfr. Ba~tan 'ono kadar aıı • 
•uırrrrı ve kahrmr ?nlrlr mtnlabr. 
lerl ile doln olan l>rı neft~ eser 
Tnrk matbaafrndo m, rıiim11nerliı 

nyatt• •o ııun" nıaa bu ewer. 11o 

UAm keallJ gettnınlere V•lnt Ktta. 
""'•de vti&d@ 50 tenz:rıt.tı. '!O im. 
rop .erftmekıedh 

(Mevcudu azalmısbr) 

. •1'••'1! 
.. 

Milli piyango 
biletleri Ortaklıiı 

\'ıal.ıt bn~lıı{ı keıı.ırında "\'akıı okurucuları kuponu .• vNrııekıedlr 
Hu kuponlar 11n b~ıt glin 11llreC'.ektlr. Oku~,ıcul:ırımı~ 14 tUrln··ı\e!}rlnde~ 

itibaren lfuponlurıııı \'akıt Kitabevine getıreccl,ler veyll buril'& gönde. 
recP.~ll'r ,.e bı:nJarı 25 imru,ıa beraber vererl'.k kar ılığında hlr mak 

bnz alnra •,ı,. r<h:. 

ıJu muı ocaat pıyongonun çekildiği günden ~r hafta evveline kadar 
c.!e,,aı.1 C'dcceklir. Bu suretle toplanan para ne 1utuyorsa Vaıkıt idaresi bu 
nunıo Mi:lı piyango biletleri olacaktır. Aldığı biletlerin numaralarını çe 

kiliş gününden bir gün evvel ilôn edecektir. 

Gene pivangonun çekilişinden önce iştirak edenlerin 
mikdan noter huTiırunda tesbit edilecekt;r Bıletlerin 

hangisine isabet vaki olursa alınacak olan ikramiye 
pivango çekilmeden evvel noterin teıbit ettiği mikdar 
üzerine tevzi ve taksim olunacaktır. 

8öyıet-e abuaı. bütun biletlere ortak olmak mllmkün nla('Rktır: yanı 
Vakit l)kuyuculurı, iştirak mJkdarı 400 olunca 100, 600 oıuneıs ı~o. 800 
oıunC'a :!00. JOO<ı olunC'a 2~0 Milli piyango blletıne ortak olabi "Çelderdlr 
Bu suretle Vakır.m da.imi okuyut·uları 25 kuruş karıJılığmd:ı 100 - UO 
ve 500 l'h'an:& blletlnde talthll'rlnl deneyN-.ekler ve dedlfimll' gibi, ke11d: 
iyi talihleriyle başkaların. da mu•ıı• rtmek ııuadetjnP erecek'er. yahut 
yll:ılercc. binler~ \'akıt okuyucU5unun 1)1 talib.lnden kendllerı latif&dE' 

edcl't'klerdtı 

29 Birinciteşrin keşidesi 
Çok l't·u~ıı ikramı)elerl ~ulunan 29 Birlnclı.r-&rin keşldeıı' lçln baı. 

lık kenarında ne rl'tmekte olduğumuz kuponları vakıt :eçlrmedcıt 

toplamnnı7ı tavsiye ednlz. 

Taşra okayacalarımıza ____....,, ~ .-. -~........-

Tatrıı oku)ueularımızın kupon ve 25 kuruı veya :!5 wnııluk poeta 
pulu gônotrrnw" için kıL;'l·bedec.ekleri zamanı dtlşünerek KUporı 11ayı11n : 

Ut oh&rak kabul edlyonJL. 
Rt\tün t»§ra okuyucularımız., kuponları 10 olunca %6 kllruıılnk post;ıt 

pulu ile ıkr!ıal Vnkıt ktitUphancıılnP göndermclfdlrler. 

Yüksek mektepler muhasebeciliğinden: 

(4:!!:4ı Iıra 71.l kuru,1 ke§lf bedcııt Çapa Selçuk kız ens~tUı!'ll binaıımrn 
l,ımlri ıı.çık f'ksıltmeye konulmu§lur. 

Mukavele eluiıltme lıayındırlık işleri geııel buııust ve fenni r.ırtname. • leri proje k~il lıUlAaaları Ue buna mUtc!erri dığcr evrak okul mUdUrlU. 
gum.e göri.i~!'cektlr. 

Ekai!tme 1910.9•2 pazarteei gilnU saat H de Yükaek meırtepıer mu. 
hasc~cJllğjrıdc yapı:aca:Ctır. 

Taliplcrın 326 lira 60 kuruş muvakkat teminatla en az b r taahhü~te 
SOOO llra!:k bu ı~e benzer iş yaptığuıa dair idarelerinden almış olduğu ve. 

ı ıııikalara ist ı.a.dcıı tstanııul vj!Ayetine mUracaat!a ekeiltmn gl~nllnden ta... 

'>oloları. 19.30 Memleket s:ıal a}o
rı Ye Ajans haberleri. 19.4:; Ser 
h= 10 dakil\a, 19 5:i Şarkılar. 20. 
15. Radyo sazete-;f, 20.45 Hafü so
lolar (Pi.) 21.00 Konuşma. 21.15 
Müzifr 90hbefleri. ~2.30 Memlkt ~n

at ayan, Aans haberleri ve borsa
lar 22.45. 22.511 Ynnnki program 
\"e kapanış. 

1 
tll giln~eri b1.riç Uç gün evvel almmııı ehliyet ve 942 yılına att Ucaret 

._ ______________ ,. ouası veslltalar!yle gelmt;leri. (ill5) 

ŞEHiR TiYATROSU 

'lı't!'lıJI ıııı~ı' 1 O 8 ~ t~~ ~ M ı 
ı ~ KIŞ MASALI 

ımt KOMEDi KJSMJ 

YALANCI 
o.muteırf, Pazar gtlnler" H,10 m 
8-tlne ft ber Çarşamba U de 

Çocuk nyatro911 

Raşid Rıza T iyatrosa 
:&aılde Pltkin BeraDer 

Kadlkiy Sü,.eyya ~ 
Bu akşa.ın 

-ASILZADEt.F.R-· 

ile sabah, 6ğle ve akşam 
Her yemekten sonra gün de 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalavmız.. 

--- Rarannrt'eflıf'ln O_tulll\n 

ı;-elnıiM,1\-. BaMmız.a gelı n felAket cenabı hıakkın mukad~rn. 

hndaadır. 

ihtiyar kadın, süziınli bitirmedi, Hıçkırıklarla ağla_mağ., 

tı.,lach. 

Ze)nflp bu ya"lı kadına acıdı: • 

- Zavallı kadmt. diyerek lnledl, S:iıra ,unu iİlh·ı• l'ttl: 

- Ummü Cafer, ni) e dedem ııenln batırın için u.klunu 
alfet;medi. 

Yatlı kadın, gtiz ;)atlarını allerek: 

- lluım! dedi. Efl'ndlmjz Harıınıırreşfd. hlzJ ku;kanıın 

ılütmaıılanmrLın lrtlralıırına lıı ınanık oğlumu oldürttlı. ~f: 

t>lllUft efendimiz. blrşeye karar 'erdi mi, klmııenln ricasını. 

lııtörhıtrnuu dınlt'me,, o kararını tatbU. ederdi, .Se yapalım, 

kade:r, OO) le lmlı.-

SonrG Denanlre döndü: 

- D.ı,m&nlarımı:ı. Harunıırre,lcle tef'fr l'de. edt> nllıa

Hıt lloeanı l'&lıya~ ı, oğlum Elfachl'ı ela bap1te attırdılar. H••r 

H kadar kendisine yahanp, ona emzirdiğim eütttn hakklçln 

•ffet;mel,•rinl lıtcdinı!U' de bu ecfaatim bota çıktL Onl.ırı 

eeı1lest b'lrakmadı. 

l>enanlr, merakla ııordu: 

- NMll }'aPU•f 

~n-

caterta ......a l1bade, ko111undaıı ye&opare bir ı:umrıit 

1 J .._ ,..mm, ~k kutu çıkardı. Ufak bir 1tltı11 ı..a. 

~ -*" Mal 1111' aıJak lsolruu ekata yayıldl 

• • ·; • #' I' •• . " 

ifanın ırrP.şld'ln Oğu~rı -17-

.thtl~·ar kadın, kutudHn bir tutam BBÇla, bir iki ın, 

tıkardı: 

- Bunlan kendiııine goııt.ercrek kocama \e oğluros &e· 

raat etmıık tııtediın. Çtınkü bu tutam saç Ul'i bu dlıler ona 

aitti. Ben oulan bir batıra olarak 83.klıyordum... Şefua(,ımı 

kabul etmedi •• 

Denanlr, merllklandı: 

- Yanma nasıl gittin İıftnrm<"ıl:ım ! 

1 bari~. mağrur , .e l'fddi bir t,a\'lrla ıuılatmafn başladı: 

- ~avallı oğlum Oaferln ha ına o felAket geldikten 

onrn f.llırunıırn.""ldln uynl zaıuan:la kocam l."ahyayı tl:ı te\·. 

kif dtirdlefnl öğrendim, Hükfimdarı bluat görmcfe karar 

\erdim. 6t•nim hatırrmı kı,.mıyacağına , .e benim ııefaatrnu 

s,abul edect'~inc c.ınjndlnı. {Jünkti vaktlyle benim bir tek ııb

(,)mle btrkaç mabkfunu affettiği vi.kldlr .• 

Vbad-.,, burada sö-ıünll ke•tt. Anl119dryordu kt llflyecanı.. 

na hAklm olamıyordu. Biraz yut)runduktan sonra 9Öztine de. 

\aııı f'tti: 

- .. Harunurreı:ıjdln !!ara) ına gittim. !:skiden <uıun ya. 

nına izinsiz olarak glrmeğe alı~tığım lçtn ı;one öyle hareket 

Ch!le,k ıstetJlm, l<'ıtkat kapıdaki muhııfız.lar beni içerin~ gl1'· 

rncktcn menettiler. Onların va!lrtaslyle huzura girruek t~I• 

i7in ı .. tcttlnı, milsaadc edilnıcdj .. Bir hayli bekledikten ııon. 

r.ı ~ uı.umü açtan, papu~lanmı da çıQ.rara.k. o vadyette bil. 

k•ınıtların ~aireı.lne doğnı bü~iik bir heyecan içinde ,rttrU. 

•hını. O ııırada oradan gec:mekte olan boş mabeytuoı bem 

&iırdU. Hemen Rarunurreetdln huzuruna girerek: 

.. _ ıı.:rendlmlı:! dem" .. sut anneniz kapıda, çok pt'ri1&• 

t>JI vaziyette bekUyor. Buraya kadar yayan gelmlt .. 

baş -

lıtanbul Belediyesi ılanlan 

Tahmin bedeli 
3930,00 

56152 

\lk temınat.ı 

207 00 

l2 34. 

Belediye motörlQ vesaltinll1 
'e tahta aksamı tamlrtnde 
mak üzere O kalem kereste 
si mubayaası. 

Belediye kimya.hanesı için 
:fen kitabı mUbayaası. 

Tabml:ı bedt,.lcrl lle ille teminat ntikd rla.n yukarıda yazdr 
ayrı açık r.!<':lillnıeyc ltonuıınuştur. !haleleri 23.10.942 cuma gtınU 
de Daimt En::uıne:ıde yrpılncaktır. Şart.nameleri Zabıt ~e Mu:ııı:ı 1' 
düı!üğU kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk ~inat makbuz "it 
tupları ve kanunen ibrazı JAzım gelen diğer vcsikaıarı ili> lhJlle 
ayyen natıe Dtııınt Enctlmen<le bulunmaları. 

Tahmin bedeli 
768,00 

578,2Z 

nk teminatı 
57,GU 

t.!l.Jl7 

* .y. .y. 

Şehzadebaşmım 

h ı esinde Tramvay cadd 
82, 82/1 numaralı dUkkAn 

p 1 ı. 

Rumeli bısarmde. Refik tıt1 
sınde 97, 99 en yeni t.apı r"' 
tında. dUklcA.ru hulunan '"' 

satl§l. 

'Iahmlr. oodellerl ile Uk teminat mikdarları yukıı.rrda yazıl! 
ankazı satıl11ı:ık üzeı·e açık arttırmaya konulmu tur. lhaıe 21.ıo. 
şamba gllnU saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartn~ 
bıt ve Mııarnel~t müdUrlUğQ kaleminde görUlebil1r. Taliplerin ili', 
maltbuz vcy& mektupları ve ibrazı 1&.ztm gelen diğer vesikaları 
gUnli mu-ıyyen saatta Daimi EncUmcnde bulunmaları. 

KUPONLU· VAD~U · M1=VDUA 

VARU61NIZI TEM"N EDE 

MEQ AVtN 9~iNDE PAQANIN rAJZ1·v1:~11.I 

TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S' 

r. "&UrKASI 
~:l'ASABBOI 
8f;8A.PL.ı.R 

ı lklnc1te9rt11 
Ke§tdestne ayrılalı 

lkra.mlyet.r: 
ı &det- 1000 UJ'&lı} 

ı • 600 • 
1 • 260 • 

100 
IO 

• • 
• 
• 
• 


