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Şıpka kahramanı Süleyman 
Paşanın imza1tz bir mektubu 

Havacılığımızda ı:;Pe-ariHarbour 1Admira, Galatasaragı 
yeni b i r ad 1 m ::b~skınmmin- 3 -o mağlii.p etti 

Etimes'ut fabrikasının ilk uçağı 

fd"Gn Ankara semasında u~ 
Ankara, '1 (A.A.) -Türk ifna Kuru- ilklerde Ba,,·ekll Doktor Renk Saydam a-

1: tıkamı alındı 
• 
• 
'• Amerika donanması 
~başkumandanı Amiral 

• , • Nimiiz'i tebrik etti 
• • 

:•Japon kayıpları: 
munun M.'klr.lnci kurultayı müna.sebetlle bu dına Milli Müdafaa Vekili General Ali R11.a 
&'lln öğleden e\"\·eı Etlmeııutta tayyare mey· Art~nkal, J&nıuda H~,·a i'lüı.teşan Gen&- 1 

danında h:ım şenlikleri yapılm,,tır. ral ~kl Doğ'Mı ile Türk Hna Kurumu ba,. 2 3 k • • ~t 10 da lı;tlklfil marşı ile açılan bu şen (Deı·Rmı: ~a. 3, SU.(; de) // 1 l ve.ya 0UÇ~ gemısı 

Büyük bir Türk! 
ihti ıatcisi ne 

-~~~~_,,r...----....-~--...,, ...... ~..._. ...... ...,._...,,( 1

• tahrıp edıldı , 1 veya 
Mussolini-Bado:lio 

1 2 uçak gemısı ile, 

saygı 
r 

• 3 zırhh , 4 kruvazör, 
11 3 nakliye gemisi ağır 

hasara uğratıldı 
1 

Amerikan donan-
,• masz, Japon do- J 
J nanmcsını tak ip J 

Alman taklmı dün en güzel 
oynadı oyununu 

/fdmira - Ga!atasarcıy 

karşılaşmasmdan iki 
mücadele 

Süleyman Paşanın 
66 sene evvel çıkan 
bir yazısı manevi bi; 
hazinemizin yüksek 
kıymetini belirtiyor 

1 ediyor i • 
Va§ington, 7 (A.A.) - Amer - r Şimali Afrika 11 

knn donanması ba§kumandanı A-
1 

miral King, cumartesi Amiral NI- .____ il 8 J' b 1 

. 
ltalyanm ılah.ili \'8UJetlnln bozulduğu haberleri 'lık ıok ortaya ~ıkar. Her 
çıkı,ta da bu lkt adamın adı muhakkak anılır: ;\IU!!$01lnl n Badogllyo 

mitz'e aşağıdak i mesajı göndcr-

mi~~:aDma, bahriye siliıh<'ndaıJa- G' 1 R ı· tc h' ı e' n· ı n 
rı ve sahil muhafızları M'dway a· 
dasına düşman tarafından yııpılun 

taarruzu cesaretle ve müessir bir mu k a b · ı f 
surette geri p{iskürtcn donanma, 1 a ar-
bahriye silahcndazhırı ve orduda-
ki kuvvetlerimize hayranlıkl:ırını 

bildirır!cr VC silah arkada_şlarının ruzu ı'nkı'şaf 
düşmana t(harb.n bir cehennem 
olauğunu» isbata devam cdecek'e
rinden emin bulunduklarını beyan 

ederle" ediyor 

GaJataearaylılu 1-ıhn lbldeıtf önll•ıte bt'.kJll ..,.111 ~1fÜ)"orlıı.r 

Admira takımı dUn son maçını yı· 
nl" J<"enl'rbahçe stadında \'e on bin ki· 
ş!Jik bir seyirci kiltleıııl önUnde yaptı. 
Mi<ıafirlerimiz bir parça da Galata-

çık bir !arkla galip geldiler. 
Bir gUn c\•velkl yazımızda Galata. 

saraylıların son zamanlarda yanlış o. 
yun slstemı ile muvaffall;ıyetslzükle· 

saraylılann evvelce işaret ettiğimiz re uğradığı ve bundan bu maç için 
taktik hata.•ıı yüzünden, fakat hakiki kaçınmaları lazım geldiğmi kaydet-
kU\-vetll"rinl göstert'rek 3·0 gibi R· (Deumı: Sa. S, Sü. S; de) *·* 

Yeni yapılacak Fen ve 
Edebiyat fakülfereri 

Bombay, 7 (A.A.) - Koı,grc il· 
der. Pc.ııd.t Nchru, Brll.anova a· 
jansı ımılı:ırridııc .. ş;ığıdııld dc
n1cçlc bıılıınmvsiur: 

Dü/oka çekilişte 
ı. l r/azan an arı 
bildiriyoruz 

Hinılist 11ıı:n müdafaası hakkın. Milli P i\'"n"on 1 . . .. .. un O unru tertip 
dakl ını.ltalfıam, orduda yiiz mil- 2 ~cı çekıliŞl dün Ankarada Scrg .. 
yor.l:ın·a insan bulunması merkc· evındc saat ıs de ~ekilmiş ,.e çc. 

•. YaJn·z ordunun çalışması klllşı kalahalık bir hıtlk kütlesi ta
kfıfl deglJd:r. Her erkek ve kudın klp etmiştir. 
harp l\,·ın bir şeyler yr.pm<.h ve 1 İkramiye kazanan numaraları 
ordu muh:ırcbe meydanında yeni. aşağıya Y•~ıyoruz: 
lirse müdafaaya bunlar devam el- 23.000 ltra kaz.uıan numara 
mel!dlrlcr. Şiarımız ımkan olduğu 3'UH 
kadr.r şlddetlı ye devamlı savaş· 
mak ve tallm Olmamaktır. 
Çın mukavernılln~ baktıkça bu 

(DevMlu Sa. 1, Sü. ı ele) •J.• 

l o.ooo lira lcazanaı-ı numaralar: 
t7J9t9 t7714Z Jt37P8 

5 .cıoo lıra kaı.aoan nllln&l'a1ar: 
~: a.. ..... J;. t.t .. 
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Çeviren: Ntlzlıet BABA 

Şehir 
Habarleri 

Mühim bir vesika u~~-;-'\ 
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Şipka kahı·amanı Süleyman ~~~~~~~;~~:.!.dik~· ROOSEVELT 

''İş başında olanlara 
iaşe fişleri 
dağıtılıyor 

Halk da. ıtma. birlikleri bu sabahp 
P • b e kt b ~ çoı»p•ı< hn~ıııınr çoğ>lm•I" 
aşanın ımzasız ır me u u :·:~!:~~/·:.~~;'·b;~·· 1~:·,'. 1 ~~.~:·ı'"~'ı'.~'.:: 

bacak1arJ YC a.rai;.l:ırı dliı:~Un ol
nııyan, lıattU tlüzj(iiııhik "ilyl<' dur
'iUn (,.'irkin olanlnr C'tıraıı"'ı.t; t;f'LllH'

"'l"lc>r (.'ok I~ i t•dct·ckl('r. 

kendilerini kontrol 1 tan ltıbarer bulundukları sahalarda 
iaşe fişlerini dağttmıya başlamışlar-

• v • • • d / dil". Aıle reisleri yanlarında bulunan 
ettıgımızı ugurma ıgız,, k!nıselerin adetlerı.-ıl ;.;mJerl ve yaş-

l
ları ile birlikte bildirecek ve imza e~ 

_ 5 _ B', Wzi!emlzl hakkile görür- deceklerdir. Idare he~·etıeri bu fiş-

&eK, iş başına ncçen c:dall9 da, ma- ı 1eri nilfus kfı.ğttları ıle karşıla.7t1r- 1 

kamın kend 'ıine aetireceği şere! t.hktun 8Qnra d~fterlcrlı1e geçirecek
ve (mtlyazlardan ziyade mt:mleke- }erdir. Temmuz ayına mahöu'3 ekmek 
te olan h!zmet borcunu hatırhya- karneleri bu fifler üzerine dağıtma 
rak çalışır ·ve işlr.I daha iyi ba.::a· b:rliklerı tarafınd:ın bu ayın yirml
rlt'l ı;ine doğru dağıtılacaktır. }< ... işlerde, 6 

O emokra:: çln yapacağı

m.z lt.~c fedakarlık; 

Demokrasi, her vatandaştan mil- ya.şından büyük olanların dogum ta
li bir iman bekler. Böyle bir iman rihleri, ne iş gördUkleri yazılacaktır. 

memleket işleri hıkkınd> daha 
fazla a!Aka ve ~layış göstermek
tir .. M.eseliı: Bir şehir \'e kasabada 
memleket işlerine dair bir toplan
tı ol•a artık o akşam başka eğlen
ccleri bir tarata bırakmak, oraya 
koşmak ve gôrüşUlcn meseleleri 
can ku' •i·lc dinlemek gerekt.r. 
Böyle hareket edersek demokra.sl 
ıçin eo ap.ltdan en yukarıya doğ .. 
ru kontrol \;azırem\zı görmüş olu-

kurulduktan sonra her fert takke
sini önüne ko)~arak nereden gelip 
ner<cye gitt!il'nl iyiden ly.ıye dilıü
necektır. insanlar için; neye ve 
niçin Jnandtğını b'.lmemek, nasıl 
ve i(·n yaşadığınI kestirmemek 
ve komşularına yardım edemeden 

Odun ve kömürcülerin 

bir entrikası haber 

alındı 

ruz. 
Çoğumuz; ortalıkta ne olursa yapmak kadar gartet ~lndc geçen 

olsıın, ııı;bize ne"• der, geçertz. bir hayat ta~avvur edilemez.· 
l:lalbuki demokrasi d3.vastnın te-- Kom,. dan maksat yılnız tan1dı· 
meU, bu kı!ayı terketmeKtcn ba- fımız, aöri.i!ŞtüğümUz tnsıın1ar de. 
rettir. E r ee aşağı tabakadan ğil, bilg'mlz ve hayaıım;z içinde 
başiıyarak butür> vatandaşlar, u. yaşaya!\ insanlardır. YUzl~rlnl hiç 
mumi ha.ynt.a a t her işe yakından görmedljimlz maden amelesine, 
alakadar olsalar, 0 1şlerin ~at- gezıin işçilere, ~ıbelerde yaşayan 
hına bakmakla kalmıyarak içyü- fakirlere, topraktan yiyeceğini çı
zilnü görmdc ehemmiyet vene- karamıyan çıctçllere kadar btilün 
ler, vazife sa~fplerlnln hepşl me- vatandaflar bu çerçeveye girer. 
sullyet yilkUnil da'ha lyt duyar. Hepsini düşünmenin, derUer'ne 
kontrol olttnda olduklttrnı anlar- çare bulmak fçin uj:raşmanın haz· 
ıardı. BülUn işler mlz de daha yo- zını duymağa başltyacak olursak, 
!unda giderd.. böyle düşüncelerle utraşmadan ge 

K"JmUr w odun fiyaUarın1n, içinde 
bulundoğumuz n1e\"tllmln icaplarına 

aykırı olarak günden g-Une artmaı:n 

Ye btr çok yerlerde hAlA. odun ve kö
mUr buluna.mamur a!Akalı makan1-
ların dikkat naurını çekm1'tlr. Bu 
hususta yapılan soru,turma. ve tnce
IPmfler esna~ında. alınan b:T haber 
alAkah makamların kulağına. gitmiş
tir. Bu habere göre, oduncu ve kö
mUrcUler aralarında, önUmUzdekl kı
p. doltru Mahrukat Onsl fiyatları dil 
ş!lrıtll&!I t&.l<d!rd•, flı•atıarı kırma
mak ve otlsin te~ebbtlllerlnl bir sıs .. 
tem dah.Hnde yapılacak mUıJterek ve 
mukabil teşebbü.~lerle kar4ılıyarak a-

Bu iıte parU mekanizması da çen • ·ilk ıUnlf'rimize acırız. ktm bırakmak içln, bir anlaşma yap-

ı 1 f d lıd S im Şuna •[·ıphe edilemez ki g~m·ış mıf, hatta. bir muka,·ele bile imzala-çok üzum u ve ay a ır. eç - • ., 
den evvelki hazırlıkluda bir par- gilnler!n nesl!lerf, b;r demokraside mış!a.rdır. Belod!ye Iktısat mlldllrlU-
ti; detnokras1)"e büy{ik h zmetler- ferde veriler\ hak1ar ve salA.hıye.~ ğU bu bapta tahkikat yaptırmakta
de bulunabll r- Umumi i~lerde f!-1 lcre !Ayık insanlar olmak için lu· dıı 
i'l mesullyet alacak adamları tanı- zumu kadar gayret sarfetmemlş- Ç k d b' 
ınak ve onları dah,. isabetle s•ç-: !erdir. Halkın arzularını anlamay' e mece e ır ceset 

mck hususunda bize çok iyi reh- ı ve azmind<'n istifade etmeyi iş erli- bulundu 
berlik f!debilirler. Seçmeyi baştan 1 rıemedik. Bu kusurlarımızı itiraf 
ı:;avma usul ve itiyatlara tabi olap etmeliyiz, 
rak ~pmamahyız. Seçecej:imiz Halkın müsavi adAlet hakkında
•dam1arda mem1eket davalarına kl emellerinin tatmin olması Jçtn 
aliika, vuku! ve bu davaları hal-. hiç kimsenin muayyen bir hayat 
letmek hususundi ihtisas aramalı· 1 seviyesini-n a~ğısına düşmemesi 
Y'•· Sonradan haaıl olan anlaşmaz· 1 şarttır. Bunu temin edemezsek, 
lıkların, iş ışten geçtikten sonra lhalk ortalıkta hakkan'yet hüküm 
fayda vermiyecek tc:ıkit~cr~n ve sürdüğüne inanmaz. Azlığa mah
hat:~ l!tfralarr!l önüne geçmek ü- tus saydığt 1mtlyazlar1n hasretlr:: 
ı.c:re kontrol vaz\fe.stnl evv ld n ker lci bu bir ee111lye için fe!a
) apınalr ve son""a pı:man olmama- dın. başlangıcıdır. 

iıyız. Herkese muayyen bir hayat se-
Bu vatandaşlık vıızlfe<inı gören- vlyeslnden fazlasını tem:n etrıek· 

!er ıç;n husu>! b.r muklf&t yok- I le, mutlak ve muhakkak olarak 
tur. Ancak en büyuk mükafat; hü- ı hakiki sulhc erişcb;Jiriz. Çilnkü 
kUmctin, vatandaşlardakl en :le· 

1 

herkes mutlak., sulh ister, herkes 
ri, en aüı:cl ve en seçme duşilnce- rahata ve müvazcneyc kavu§mak 
leri yerine ıetirmek suretlle i~e- için çalışır; herkesin karnını do-

• mekte ve vazifesini görmekte ol- yuracak ve sıhhatini koruyacak 
dujJunu bilmek ve buna vicdanen bir mevkide olması, adaletsizlik ve 
ka"'' olabilmektir. h01nutsuzluk hislerinin doğması

Hormon ve yıldırım 
aşkı 

r.a mini olacağı ıç;n harbe de bir 
• adAlctslz!lğl giderme vasıt&sı diye 
bakmaktan vazgeçUir. 
Şimdi de, demokrasiden ne ka

zancımız olacağını sizinle beraber 
inceleyelim: En büyük kazanç va. 
taedaşlar arasır.da kardeşlik hissi 
kurutmasında ve müşterek bir he
def• doğru beraberce yol alıp ça-
lı mtktakl hazzın duyulmasında. 
dır. 

Halk grupları arasında çok bu-

H ornıon naı:ariye~inden habt"ri-
lundum. S'yasi liderler davaları ve 

nJz var mı 't Bu nazariye ,ımp meseleleri iyi kavrayıp iyi anlat
dl modadır. E ... k.den bir erkeklpı ka- tıkları zaman, çok defa görmü~üm. 
dının ilk bakı.ta birbirlerine r.,ık ol- dür ki halk, doğ'ru ve isabetli Il
ına.,ından, no.. .. ıl(o(a. li.endllerlne yıldı- kirler ve emeller üzerinde kolay
rın1 çarpnlll.8ınd.an bah. .. eı.Jllir gibi bah ca birleşeblLr. Hakiki bir kardeş
olunurdu. CJn ... i hayatın hormonla· llk ruhu peyda olması için de an
rın t~ ... ırtlf'ı iı;ılecllğlne lnauanlar ~im- Jaşma. ve emel birliği kfı.!idir. 
dJ nte"'f"lt>yl, enir erkekle kadının hor-!' Eğer biz küçük muhitimizde bu 
monlannın bJrbirile kayna'}R1&sı di· yolda bir terakki elde ettiğimize 

ye hah ecUyorlar. emin o tbilirsek; bütün koskoca 
lformon na7..arl;\·f"!ıllne kanaatçe bir cihanda olan bitenle de alBka 

bağlı bir tng·uz: romanc-ı kf'ncU ey- peyda etmiş olduğumuza da inana-
1enme"!lnln hlkil.ye ... lni -,ö~·ı" anlatıyur: biliriz. Hayalimizde bet:ren yeni 

•'lutaa .... ıp bir bekiırdıırt. Glinlln ve dahr güzel dünyayı bir hakikat 
birinde bir kı1.la f'\:ltnnılJf" karar '\·e- haline koyabilmek tçln yegAne yol, 
rlrı.,eın bin türlü ~artın yerinde oluı> halk tabakasının görüş ve telilkkl
olmadığını ara°'hrmıya.. kıı:la. aylar- terine &öre pl<\n kurmak, yani her 
t•a, fM'nr1er('e tanı•;ııp lyl('e anla;mı.ra işe mutlaka halk tabı;.kaları ara-
taraltarduu. .sından bııılamaktır. 

Bir gUn heınş'rf"ınl 2.i,yarete git- Den1okr~slc1Mı kazançlarımızdan 
ntlştln1. Narin, ~aklo taYırh, kara göz biri de; uyanık durmzğa ve hudut. 
lü, e-smer bir kız kencll~lne ml'iaflr ta nöbet tutan a3ker gibi dalma 

Çekmece civarında Kalitarya kö-
yünde bağlar ara'!Inda 25 kulaç de
rinliğinde ve Jç!nde su bulunan bir 
kuyuda 26 yaşlarında görlinen bir er
kek ccscdı bulunmuştur. 

Kuyudaki ıu boşaltılarak çıkarılan 
ceseıdin bir kaç gü.ndenberi kuyuda 
bulunduğu tahn1in edilmektedir. 

Bir Cinayete kurban gtttiğl zan
nını uyandıran ceaet adliye doktoru 
Enver Karan tarafından muayene e
dllerek morga kaldırılmıştır. ?.!Uddei 
umumi mua\·inlerinden Ziya Yazgan. 
tahkik ta ba ,la.mı,tır. 

İhracat ruhsatnam~le -
rine yapıştırılacak pullar 

Thracat ruh!a.tnamelerine yapıştın- · 
lAca.k pullar hakkında Ticaret Veka.
letinden Istar.bul Ticaret oda..<ıına. bir 
emir gelmi,tir. Bu emre göre, yeni
den allnacak ihracat ruhsatnameleri
ne 100, ayrıca her madde için 10, her 
madde gTupu l<,:in 25 er liralık dam
ga pulu yapıştırılacaktır. Ticaret o
duı bu emri allkalı tacirlere tebliğ 
etmtıtır. 

vazife başında olmağa çalışmak
tır. Dikkatsizlik ve ufak b;r dal· 
gınlık haklki demokrasinin orta
dan kaybolmasına sebep olabl!ir. 

İnsanların hayatından kederi ve 
emel ve hayal kırıklıklarını btis
bütun kaldırmak elbette ki ımkan· 
~ızdır; fakat insanları kütle halin
deki inkiSarlardnn Ve mahrumi
yetlerden kurtarmanın yolu her 
halde bulunabU!r. 

Dünyada insan için yenl yeni 
başarıların ·verdiği gönUl hazzı ka
dar tatlı heyecanlı bir şey yoktur. 
Bu başarıl~rın en mühimmi ise 
hotbinHQ:e ve ihlira~a karşı; sevgi, 
fedakarlık ve feragat sayesinde 
kazanılacak Z(ferdir. 

İöle bu ruhta b:r demokrasi ida
resinde halkın hayat seviyesi dai
ma iyile~ecek, daimaı yükselecek
tir. Öyle !"anıyorum ki istikbalin 
gençrğ; bu başarıya ulaşmak gay
retlerinin zevk ve hararetini du
yac:Jk ve demokrasinin kat'i zaie· 
rint temin edeceklerdir. 

-SON-

(20 Mayısta. Ali Suavınin doğ. 
duğu günün yıldönümü ves:ıe:ı:ıp 

le bir münakaşa koptu. Ahmet 
Hamdi Tanyeli; meşhur Şıpka 

kahramanı Süleyman Papnın, 

66 sene evvel İttihat gazetesinde 
Ali SuavI hakkında çıkan bir )"B· 

zısını bu münasebetle n<·şrcttl. 

Abdülhamidin cülUsundan tam 
bir ay sonraydı. All Suavi, o za
man çıkan Vaklt gazetesine bir 
mektup göndererek meşrutiyet 
sistemi alcyhlnde bulunmuştu. 
Bunun üzerine İstikbal, ittihat 
gibi birçok gtzeteler demokrasi 
u~ullerinin müdafaası için kale
me sarılmışlar ve şiddetli yazılar 
yazmışlardı. (Süleyman Paşa), 

Srrbistrr.da Rus Generali meşhur 
Çirnayefl mallüp ederek İstan
bula döndüğü ıırada bu yazıl3r1 
okumuş ve milvazenell tenkide 
her \'akit için örnek olacak bir 
makale il-e kccdi düsüncelerlnl 
bellr!ml~tl· 

66 sene evvel yaıılan bu yazı
nın Uslübundakl tazeıtk ve temız
Jiğe, fikJrler·indekl berraklığa dik
kati davet ederiz, 

Bugünkü başmakalemlze mev
zu olan bu tarih! makaleyi aynen 
aşc..~ıya g<'eiriyoruz.] 

M e'zunen lstanbula avdet 
için Yenipazardan SelA

n'k'e avdet eyled!ğimden İstan
bulun taze havadisinc iştiyakım 

hasebiyle önilme ıelene haberler 
sormaya başladım; bir hayli ha
berler aldım; fakat İstanbula ha
reket etmekte bulunan vapur 
müsaade vermediğinden, elime 
son posta ile İslanbuldan gelmiş 
olan İıtlhat, İsfkbal, Vtk't, Ba· 
slret ve sair gazetelerden bir ku
cak bir şey tutuıturdular. Mal 
bulmuş mağrlblyye gibi bunları 

kucaklayıp kemal·! lştlha Ue o
kumaya başladım. Mütarekeye, 
musalehaya (l] dair birçok ha
vadisi tez g:eçtlm. Zira bunlara 
dair zaten Yenipazarda da.h!. blr
<;ok mal(ın·at rJmakta idim. Gö
züme Ali Suavi efendln:n mektu
bu lllştl. B~ştan aşağıya k3dar o· 
kudum. Sözün doğrusunu ister 
misiniz? Hıçblrlslnl bejienmedlm. 

- Niçin mi dlyecekslnz? 
İşte, sebebini söyllyey!m. Bir· 

kaç gUn evvel Ali Suavinin Bul. 
garlstan meselesine dair yazmış 
oldutu mektup [2] u İttihat ga· 
zetesl derceyledl. Bunu, istikbal 
dahi ehemmiyetini takdirle mec
muasında bulunmak üzere, nak
letti. Bu münasebetle Ali Suavi
nln fazlından, kemalinden., dira
yetinden, fetanetinden bah.solu
narak medh ve sitayiş &öklere 
çıkarıldı. Şimdi, tens'kat·I mll
!lyye hakkında yazdı&ı mahut 
beyannamesi [3] llzerlnc ctnne. 
tinden, cehlinden b;;hscdiyor!u-
nuz. 

ı •. ç illn evrtl akıllı olan 
Q::sl Ali Suavi üç gün sonra 

mı çıldırdı? 

t.tç &Un evvel filim, fılzıı olan 
Alı Suav·i üç ıün sonra ilmini u· 
nultu, :fazlını kaybetti mi? 

işte bu sebebe mebnid;r ki ya. 
zılan şeylerin h~çbirislnl beien
medlm. 

vakıa. ben asker bir adamım. 
Yazı yazmayı pek de eyı b!lme· 
aem mayup olamam; likin öyle 
mübahasat.l mühlmmede dlva 
kazanmak için Al! Suavi gibi bir 
adamın aklını cinnet ve fazlını 

cehaletle tefsir ederek hak ka
zanmak yolundaki meharet-ı ka
lemlyyeyi tahsin eyleyecek sade· 
dillerden de değilim. 

Amma, sözüme baktp da, zan
netmeyiniz ki Ali Sua\lln;n ma· 
hut beyannamesinde serdcyledlğ; 
elkirı tahsln ..tıcnlerdcnlml 

BH'akis! 
Ben, efklr·i cedide erbabında

nım nasıl ki ..... [ 4] efendi kalemi-

ne dayanmış olan efkilr-1 cedide 
erbabından ise, ben dahi kılıcına 
dayanmış bir efkAr·! cedide er
babıyım. Usul.! ist'bdadın blna-yl 
şevketimizl neden dolayı örsele
miş olduğurm takd;r ed•nlcrde
nim. Seliımet-i ütiyemizl tc'min 
.:çin tens;kat-i milliyyeyi vat ve 
tıe'sise ne kadar muhtaç olduğu· 
muzu görenlerdenim. Asker oldu
ğum haysiyetle (Padişahım çok 
yaşa!) düasını diline dolamış; lfı· 

kin buna (millet çok yaı•Iı (va· 
tan çok yaıal) zemzemelerlnl da. 
hi terdi! eyleyen ~skcrlcrdenim; 
şu halde ben dahi tenslkalı işti· 

yenlerd~nlm. 

Alt Suavintn varakasını redde 
gelince: 

~ en gerek sizden ve gerek 
IİÖİI İatikbalden da ha başka 

şeyler düşünmekteyim mülihaza 
ediyorum ki All Suovl kimdir? 
Ve ne haldedir 

Bu, zeki, fatln, Alim bir adam 
olup, on, on be~ senedenbcrl va
tanından mehcurdur. Bugüne ka· 
dar v•tanına avdet edemedi; koy· 
madılar. Koymadıklarır.ın M.be. 
bini de bilemem; fakat koyn1a
dıklarını b:Hrhn. 

Ali Suavi zengin bir adam de· 
llld!; zira, f<krl hasebiyle ötede 
beride bir hayli döndil, dolaştı. 

İstanbul kendi dUhulü .için kapı. 
tarını kapadıtı ıtbl, taayyil;il 
için dahi kesesinin ajzını bUzdU. 
Eminim ki yedi sekiz senedenbe· 
ri Suaviye lst&nbuldan beı para 
gönderildiği yoktur; halbuki he· 
r;fçlk Parls gibi bir yerde famil
ya sahlbld:r. Ne yer? Ne Jçer! 
Yemezlerdcn, fçmezlerdcn dejll
dlr ya? .. Böyle bir' adam kalemi
n! cıııyr) in menfaati için eılr ·
derse tay·pten kurtulamazsa da, 
fakat hiç olmazsa mazur ııörU
IUr. 

Diyorsunuz ki •Süavl Muhbiri 
yazarken tenslkat-i milliyye ta
rafdarıydı da şimdi çıldırdığı ve
yahut Um!ni, faı.hnı kaybettiği 
için o eCkArı tebdil eyledi .• 

Yanlışınız \'&r, efendim; ~iuh
biri yazdığı zaman, karnını o eI
kıirı terviç edenler doyuruyorlar
dı. Ya sekiz on scMdenberi? .. 

M uavinln kendi kalemini 
gayrtn men!aatl 1çin esir 

etmiş oldufunu heber verdiğime 
taaccüp eylediniz mi? 

Tens.kat.ı mllllyyeden bu ka· 
dar mutazarrır olan (gayr) k:m 
olabilece#!nl mi dil~ünilyorsu· 
nuz? 

Etra!ınıza güzelce bakınız· O 
sizin y~ nınızdadır; devlct-i 31iy
yc bir meşrutiyet inlizan1ına ıfr
diji zaman en ziyade mutazarrır 
olacak klm olduğunu, her ne za
man iki d!lkıykacık. teeınmül tt
scnlz, bul: bi!irs'nlz! 

Ben Suavij·i tayip ctmeın, bil
akis, tahs\n ederim! 

Suavinln zlkr olunan bC'yanna. 
mcs:nde serd cylcdigl cCkür ba· 
tıldır, vtıhidir. 

Suovi bu c!kArın bı1tn ve vihi 
olduğunu gizlemeyip, belki, ilan 
eylect:; zira scfide ::;l~t:.h. hakka j 
batıl, gündüze gece d ınek mer
tebesinde hata etmek, Suavi gibi 

1 
b·r adama mahsus olmadığını ka
dınlar bile takdir ederler. 
Şu halde Suc.vi bö)le deıni~se 

istemeyeceği bir ~eyi demi$ ol
ma~ı besbelli bir maddedir. 

Kcr!di menfaat ·nı. tensikat·i 
milliyycnln vaz'cdllmemt-s!ndc a
rayan tara!e nısihat cderin1 ki, 1 

lstihsal-i nlat:aba vüsul iç'n bul
duğu yol, çıkmaz bir yoldur! 1\.til
lct-1 osmeniyye me~·anında Sur.v; 1 

ol fcrld-1 asr dcillld!r k', onun 
bi:)yle blr beyannan1e!l c!k~r-i 

cedide·! mlll;;·;·ey! tahvil cdcb"I· 

V a k ı a, Suavi, tCkar.i 

ccdideyi testse ba~lanıış 

olaııl2rdandır. Lilkln lkm· l elnlİ~ 
olanl~rdan değildir. 

Aralıkta bir kere, Suavlnln yüz 1 
yirmi parça te'Hf sahlbi lJh• ;,ı.d"ın 
olduKu dcrmc~·an edll\r. 

L<ikln, Alln1 olınakla eserleri 

çok bir müellif olmak dahi olmak 
IAzım gelmez; Suavlnln vallde!'i-
ne yazdığı mcklupl~r dahi bu tc-

Jifatın içinde dahildir; en bi.\yt\k 

telifi bir clld olarak ele alınabl-
lecek bir kıt'aya varamamıştır. 

Ondan bı,şka elkar·i cedldeyl le· 
sis ve teşkile çalı§anlarımız var
dır [5] ki masallarından ble hür· 
riyet fikri dersi alınabilecek olan 
eserleri bir klit.{lphi!nc doldurur. 

Holbuki tcın;ikat-i milliyvey: 
men'etmeye çalışanlar, eazım-i 
milşArünllqhlml ele alıp da, Su· 
avinI11 beyannamesi Q:ib! birer be
yannameyi cümlesine yazdırıp 

Han etseler, gene bo~tur! 
O halde, zikr olunan crbob-l 

kalem, kendi teşkil etmiş olduk
ları efklr-i umun1iyyc karşı!ında 
mes'ül kalırlar. 

Vaktiyle Avrupada yeni ve es
ki .fikirler musadcme eylC'diği 1?8-

nada böyle kuvvctll kalem crbn
brnden bazılarını ele alarak ken-

(Devan1ı Sa: S, SU: 5 dt) « .•. J> 

f;!Alct ~lt\ 
Dile kolay bu ! 

~ n e\'yorktan blldlırlldlğlne gür~. 

U ~ Almanyay& yapılacak hava 

taarruzlarına. Amerikan ha.va kuv
'\·et1erlnden en az dört yöz bin ld'I 
ı.,ttrak edocekın'.fj. Alh bin t'Uotun 
Kolonya gtbl bir ,.ehrln altını Ustüne 
getirdikleri dil,llnillllne dört yllz bin 
kı,Hık bir ha\·a ordusunun neler ya
pabllecetl kolay<'& &nlAfjılır, 

Londra, Kolonya ttzertnde )·apılan 
ket'f uçu1Jarından anl&fıldıfına gö
re, Kolonyada Mj"lam hlç bir !jeY kalp 
n1adığ'ını bildiriyor. Acaba lnglllzler 
bu sağlaın kahnıyan 7f'yler ara!Hnh. 

düşman1anrun mA.ne,·ıyat.nı da katı
yorlar mı bUmMl; Fakat dört yU7 
bin kı,nnc hlr ha,·a. ort1u~u akınları\. 
t,tlrak ettiği Küııün onun da. saflanı 
kaJamıya.cağına lnanınak Ui.zımdır. 

E:lfNIYET SANDJGI 
EmnJyet Sandığı l·e-tmı, beş )·a,ııuı 

girmiş. Allah ömrlknU arttıl'bın. Eın
ntyet veriel bir 3·a.şayıf yolu tutına
saydı, zatı bayJe ,,erefll bir 3·a,ıan-

nııya ula5an1azdr. Bu itibarla. tok ya
ı~uyacafı nıuhakkaktır. 

DELi MJDIRLER f 

lllr An1er'ka ra.tl3·0 ~plkerlnin ,·er
diği bir hab<-re göre, mayı!t ayında AP 
merlkanın 25'?000 tonluk 67 ticaret 
g-eınlbl bahnlmı,. Fakat buna. n1uka
bll aynı ay l('lnde An1erlka 580000 
tonluk S8 tane yeni tıc•aret gcnıl 1 
yapmı,. Şu Jru,anlarda akıl ,·ar diyen 
beri gelsin: MadrmkJ vaı.lyet değlş
nılyor, nl~ln bir taraf harıl h3rıl bap 
tır1111.'., ç.a.lı'jıJ·or ,.e öbür taraf ha
rıl harıl yapmıya utra.,13·orf 

LAVAL HAKLI 

La\·111, Aınlral 

Darıa.nın ellndtn jandanua. kun1an

danlığ11n alnıılj. La.\'al dotr\J!tu yer· 

de11 göğe kadar haklı. Jandıır1na. ı;u

ba~·ıııdan getnl kuınaııtlanı olanuya
catı: gtbl aıniralden de jandarma ku
mandanı oln1az: 

7atlısert 

gehnl..,tl. I<ı.ıın yüLüne bakmamla 1-
rad-.·ınln f'•·Lme.,ı bir oldu. onun ba

kıı:ında da ha3·re-tı1 bir aliika. '\e tf"t
liınJ;\·et farkettıın. B<"ş, on Jaki.ka 
kafa tuttum. ~onra lradenıln harl('ln
de bir ku\.\ete tAbl otaruk yerimden 
/ırludnn. Kııa: cD:th.., eder mi<Jnlz '.'• 
dile .,ordum. l'er·nııen kalktı. Kardc
":!in1 gran1ofıınu l'Jlettf. Kızın e11nln 
tenıa-.r, 'ıta.k \& <''>k canlıydı. Dan"i
.,derkf'n .. alonun ..,İJH•rll ucuna gittik. 
Orada. kızı h\r, bir t1aha öı>tllın. O da. 
tabii buldu. Bir t<'k öı; sd,)·lemedrıı 

a)'rtldık. Ertr. I glin anne!!ılne glde
rtk kend· htl ı ... tecıun. };\·lendlk, n1e-
1ıiuduz, horınonl:Jrnnu:ın eınrhıl ytrl
ne getlrdlğln1l.ıe 'IC\lniyoruz. Bir er
.kekle ka~tının .kendi horrnanlarına 

t:llll urguo bir horOlOO R hlbilc kat• 
ıtu malan binde htr thadUf edf'r bir 

SONMIYEN ATES 
cudilnQ ileri doğru uzatıp yumrukları'' 
!lkarak: 

- Fesat kumkuması karı, sen daha 
hl!A buralarda mı dola~ıyorsun. Çabuk 
bohçanı topla. Defol, b;r daha yUzünil 
görm!yeytm, diye haykırdı. Ondan f!on
ra lklnC'I bir kriz gcldl. Bereket versin 
doktorun vlıJte zamanıydı. Ben, sağa 

sola çlrpınırken kapı çalındı. Koştum 

,çtım. Bir de baktım doktor ..• Sevlr.ç
ten az kalsın adamcajızın boynuna sa
rıl8cakhm. Doktor içerl girdi. Hastayı 
bcrbad vaziyette görünce şaşırdı kaldı. 

Acele enjeksiyon yaptı ve bana: 

menin mümkün olamıyacaji:ınr biliyor• 
dum. Onun için hastanın. baş1nda, b•t·
şik köfkün bahçivanrnı bırakarak Rl'~lı• 
Göttcpeye ~.ttim. Refikayı aldım. KoŞ

ke getlrdin1. Ondan sonra da size ko~
tum. 

~bUı;ıaldlr. Jl:\yııt, blr erkek. ,rya ka .. 
tlınrn ,·ü1.Une güJUp bGJ·le hır fır88.t 
,.t"rir ~·t>rnıeL, biı.lnı yaptlğım11: gibi 
1ıtına dtrhal dört tJle arılınaıc , '° 
kadrini bllınek 1 r.ımdır ... 

. EltÇl. 
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- Beni, s;z ndlle~tirfünlz, Siz bayalı-
1aştırdınız. K~rımJn muhitinden ayrıl .. 
ma!'laydım, tertemiz bir insan olarak ka· 
Jac:nktım. Zavailı masum karıcıgıın. Sc,. 
nln her ikazır.a aksilikle mukabele et
t ~n. Seni anlıyamadım. Kar;;:ına çıkmak, 
ayaklarını öperek ef d:lcmck istiyorum. 
Fakat hanııı ~iızle?. 

Tekrar onlarıt dötıerek: 

- Daha ne duruyorsunuz alçak se
filler... Defolun evimden... Bir daha 
_ UzOnilzil ormiycylm. Ö!Uyorum, tıka• 
nı; orum. Allah,-n .. diyerek ellerin! sık
tı y!izO ınosmor old,, D'şlerl k.Jı!icndl 

Yazan: i smet z/y A 
Alizından köpükler saçılarak sendeledi 
\.e yere yuvarlandı. O ando bUtUn o ser••rl güruhu dağılıverdi. Hemen beyin 
;·nnıno koştum. VUcudil kaskatı keıll

miştl. Zeyncbi yanında bırakarak der
hal bir doktor bulup aetırdlm. Doktor, 
asabi bir kalp kriz~ olduğunu söyledi. 
Kalbi takviye edecek ıırıngn yaptı ve 
hastayı bu sabah için tekrar ziyaret 
edecejllnl •öyllyerek çıkıp gitti. 

Hasta, sabahleyin idet;ı kend~ne ıel
mlşU. Fakat o meliln Kürt karısı ıı;ilıU. 
re 'Jlşti. Birdenbire heyecanladı, ken ... 
ciisınl kcır ·oladan atmcık i:ıter cibı vU· 

- Hasta, bir şeye s:nirlcı~di mi? diye 
sordu? .. 

Ben de hizmetçi meselesin~ anlattım. 

Çok c:ını sıkıldı. (ÜçUncil bir krizi~ 
gelmemesine çok dikkat etmek lıizım. 
Hasla hiçbir şen sın·rıenm;yecek. Ben 
~kıama tekrar uğrarım) dedi ve gll!I. 

Koca köşkün içinde hasta ile ba~başa 
knlmıştıj<. Derhal size teltfon etmeyi 
dUşUndUm. Fakat telefonla ıizi •krıa el· 

Hikmet vcyin, bu \·e(nklir \'C dost 
ndan1ın ,tnlattıklarını bir hikfıye dinler 
gibi dlnlemlştım. Çünkü artık, kafam
dak'I düşünce merkez; lfü\s etmişti. 

Hikmet bey 1iı.kırdısır:a devam etti: 

- Aklıma gelen başıma da gelir ha. 
nıme!cndi. .. Şu iki kadını Yazıhanede 

gördükçe fena halde ~lnlrlcn:yordun1. 

Şunlardan bize bir fenalık geleceğini ~·ok 

iyi tahmin ediyordum. Bunlarda ne sıklı

mak ver, ne de utanmak? ... Dün ak1•ın 

bile kö0ke beyefendlnh-. otomoblll ile 
geld:ler. (Acaba adamcağızı miltce~~ır 

eder miyiz)? .. diye en kilçUk bir •aygı 
e!'eri gOstcrmtdilcr . 

DUn T11k"i·n1dcn Tiint>le kad:ar 
kı'-a bir yürü.} li~t~ t1ikkut ettlnı: 

n.:· .... tıathğun kadınlurın lic;tl' Jki~l 

~-orttı~"ıı. J-'akat bı>ninı kı.,nıe-

tlnıdt>n nıhJlr nt"dir ": Ak"illiğc 

b9.kın ki ~oroı,-,ız g<'tınl)C lti)·ık o
lalJllecC'lder henıt"'n d(' yok g hl 

l<:-tt> blr haC'ak ki bl1ek lıı<·r, bı.ll

dır nılibHli\ğuo;ız btleğln ~ekiz ka1ın

Jığında: Ter~ rr,·rllmlt de!'lltiye ben-
7.l.'·or. ı.·a bu: Kabartınıı harıtalar111 
nehlrlt-ri gibi tl11l\"l dan1arlar rı~· 

.kırnıış; "nhlb'. nıuhalckak Yarl._l' 
ıuUı>telü. -ı·a 'jU: Traş edUn1l'! ktl
ları sert -,o.kallı bir dellkanlının 

bir giinHik tırR".'ı gibi u:raını~: goı.r 

fena hatıJor. l::'a o: l"ağınur akını-: 
du,·ar g-lbi dalg-a dalga kir l('lndl"; 
iil." g-i.indlkr ~ ıkanıuanu~ olma'-• ıu.•k 
nuılıtt-nıf"l. 

ı-,te bir aıak ki, l .. karplnden t.ıı

~an arka. tarafında -' cn:i ~·ırml bt'-: 
kuru,luk hi.iJliklüğünde bir yarn 
f'ar. Ya bu: l'parplnln ön tarafııı

t1akl dt'liklt>n 3alnız parnuık deA-11· 
p:ırnıakla birlikte nasır <la dı,arı 

fırla.ını':l· Ya "u: l~c: kat ınantarlı 
1-.karı>inln u,tüne kolkıı> olurduk
~·a, 'ıf'ık ,·ırık tcrlrını, tabanının 

tutkallandığı göriUU,yor. Ya o: ı·
ıun Onıer'ln ayağından blrıı:t ufak· 

Ben l>ö~elerın;~ı ~f'rlnde ol~ant 

~orapo;,ı~ ge1n1ek ~ö~·le llUr"ıun, ("O· 
rap i.J.,hiııe çorap g·3erlrn. 

Tilntle yakla..';lırkf'n göı.ihnr l•lr 
elfl ba<.'ftk 111.,.u: KlU.,lk zarif bir ı .. -
karpln tl'-ttinde 11:\lıi hlr tornadaı: 

ge{'tnl~ gibi dlttgUn, nlo;b<'tterl ) r· 
r·nlle blr tlft baeok. lle1n ı,ın tu
hah, eoraıı-.ız. da değ'll. I<~akat lnı 

bir '-'ırt harikanın ı.ahlbl, dlkı,ını 
çarpıtnıa.tlan, tek bil" buruşuk bı• 
raknıadan ö3·le ln('e bir çorap gil~ 

ını, ki, önden bakthnca. çorRJJ"'' 
senılabll"r. 

l';lıuden ";-Ö)le tlt'ditn: 
- Ey bayan! Sen çorapsız gez dt 

deınlndenberl gördüğüın ('Orapo;ıt· 

larıu gUnalılarını affeltlr! 

KÖR KADI 

Soruyoılar: 
Kad k'.:iy tromvay1arı 

DUn bir oku~·ıı<•uınuı.ıl11n ahit· 
ğınuz blr ınektupht oku3·ucuınuı. 
'Ö)"le dl)·or: 

tCumart~ı glinll 8, 15 \·apuru 
ile Kadıkö_\·e g{'('tlın. Boı.;tant•ı 

traın\a;\·1111 taın JO dakika bek .. 
le<linı. Bu nıiiddet .ı:.arfrnda. l·!t
kl\dar ıııemtıne giderek beş traın
' al geldll;-1 haldr ,.~enerbalı('t'J·e 

&idecek bir, 'todaya gldN'f'k bir 
trıun\"ay geldi, Bo!ıtt&n<'I)'& gldep 
cek olan bir tra.ın\·ayı yüzden 
fazla yol<'tı bekll1ordu. Gld p glp 
şedekl kontrole, gel«ek olun 
trrun,·ay bu l·oıcuları alıuaı:~a nt 
olacak? dedin1. Gayet sert bir e· 
da ile cYlm1l dakika ..,onra g-eıe
cek tranı'a.l·la. giderler» ınuka.~ 

bele:cılnde bulundu. 

l - Acaba. Kadıkö3· Tran1\aY 
slrkeU l..!!ıkUdar ;;emtinr lri',. 
İra.n1l B)' l'.;'lelct<'iiıı~, <·uınartr ... l 
gUnU g'bl bir glinde, o -ına.t Jlo"
taneıya. lkt araba l,lcttmeı. mi': 

2 - Gl<ıedekl mcınuruna, halkfl. 
kar~ı daha J uınu:-ak nıukabelr 
etnıe~lnl rica edenıez mi·: 

Ciğ ::r yahnisi 
u n1ey1.;1Jncl(' ta1,e soıtaıı, t'11t 

ı·' nane ile .)·npılan t·1j;"t>r luhll 

pek nefiM olur. Brn de btıKUn bUtii: 
bir takını koyun t'fğ('rl aldun. ı· fi ll 
µarça1ara doğrıyarak iki ~aat ~~:,. 
hıraktıktan -..onra kM·rlrden gn " 
dlJn. Bul ta.ı:e o~anı (.~ dojrayarıı, 

f 1 atf''C \erd nı. Plırnıf)·c ~-Uı; tut11ı\, 
11,ine taze nane do radıın. Tut ,... 

1 

biberi dr ko)dWn. I_yJce ııl~ln('f' ııltl'l'I 
ten iııdlrillın. Sıcak ıcak 'OfrlıJa - rl 

derdlJu. Taze ~ e,ıı erll~ten .)-&Jltık'' 
ho,nf"la da )·enıeği tan1anıladıııt. 

GU. J:t:çt;L( , 
Tanı nıe\'r,lınidlr. '1bı gibi h0"~i 

gülleri ('ar'jıda NıatılıJor. "aoı rf"\re 
pek gi\zel olur 'e hor.ı ıle ıni~~·J' 
lkr~un olunu~:.ı. n1nkbull"' g'('('Cr• JO 

rıın kilo gül Jtlj)r1Jı(;"11•1 .ıt~dih)ıl~ıt 
diııh.•rinin b(o~-az ;\erlerini 11\:lJ..~'", ... 
kc~cli. Yıkan1nh. lllr kilo toı ': ~ 

. ı~Jl 
kerih!' kıırıı;ıtırarak kt1.'a,Ylı tur .,_ 
''ert>:ıt' ko~ıu!l.lı Ye ilıf'rlni kJı>•'l.ı::,. 
b'r gN.·e lJır:ıkııı:\lı. };rte'-I ,abalı ı#" 
ne bir h d:.k -,u kıı~·~r!\k ka~·ı·oıtJl11 ,t 
h, köpUğliııü aldıkt:ın ~onra ı~ı.ne >LI~ 
Jlmon ~ıkarak atc .. tcn lııdJn11L· 1 I, ,.• . ,,.~ 

('Ok k:lı,c!ere bo,alturaK ,,,ıj{u)"tl ~ 
agııl:u·rnı h.aıı;.ııııalı ,c <l11la.!:;l ,.er 
tırıı1<·li. 
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mm:trJ i3 Bl!l I :ıt=J # a ! 3 31 
Askeri ourum Milli piyango 

lngiliz uçakları 
Emden'i 

bom baladılar 

Admi~~ .. ~.:!~.~~s.~~.~~~.=~!~~.~iJ D•::!!ırk l 
rnişt • .-. Arlf ve GU. düz gibi ağır iki yuncular, me,·sım icabı olarak bozuk 

1 
............ ...,.... • -----...-. 

l •yuncu fle w sisteminin tatbik edil· bir oyun oynadı?ar. Osman çok fena 'ap onlar 
meslnln imkansız olduğunu bu va- bir gUnUJ>de idi. Hattı\ yanımda bu· J ı 

Yazan: 
İhsan eo-AN 

PJs'fikte v: UzakJoğud:ı ,· 
~ rta Pa lflkte l\Ild\ay ada ı a

'Y/ çıklannda iki gtlndenberl bü

YÜk bir ha,·a - ilenlt muharebelıl ol
ınaktadır. Amerikalılar bu muluu'e
beJ e dair 'en.I haberler 'erdikleri 
hahlc, Alman u ulü hareket eden Ja· 
Ponlar !henüz bir rehllğ neşretmedller. 
l\1Uhareben1n U~Uncfi gtlnü da Japon 
llflkfıtııc gcçııılş olduğundan artık dof 
ru b.r fulınılnac bulunmak gUç defli· 
dlr. 

Mld,·ay, Orta Pa lflkte Han&y a
dalarıııın şhnal batısına llD,en mUs
tahkenı bir adadır. Harbin başında 
Japonlar daha garpta \'ake, Guam 
adalarını aldıktan onra buraya da 
göz dikerek uak bft!llllak ktedllf'r; 
fakat te ehbUsİerl netlce&Iz kaldı. E
ğer bum' ınr alsalardı Jla\'ay adal•· 
l'ıııa çıkat'.ma maksadlle taarruz. et· 
~lerı epe)CC kolaylaşa<'akh. lUld\·ay 
adası, TokJ oya 8879 mil mesafecled.'.J', 
Al}lltı yukarı şimalde .Alenten adal•· 
JiJe Ja1t0nya) a BJ nl uı.a'ldıktadır. A· 
ınerıkan hava kun·etıerJnin çoğalıp 
bUyUnıe t. Japonları şkndlllen endi· 
ŞeJe düşürmilştür. Alentfen adaların
da Dukh Harbour U Une )apılan fıa
\'a akmlan ,e bunun arkaSından 
~ldvay adasına çıknnna maksadile 
g!rfı1llf'n lıa\-a dc.n'z taarruzu bu .Ja
Jlon enıllşeslnln ilk a!Ametlerldlr. Ja· 
lıonlar harbin başında MJ(f\·ay adaııl· 
le lfa,·a,· adalarını ihmal etmekle ha· 
ta tı,ıedİklerlnl anlamışlar, .Japon •· 
dalarının emn'yet ,e selt'ımetl için 
l\lentıen - Ha\'8Y • MJdrnydan geçen 
.\ınerlkan zlnclrlnln bu halkalarını ~ 
le gcçlmtok derdine dfişmUşlerdir, fa· 
kat gf!9 kaldılar. Amerika. donanma
•ını hn,a kunetle,rlle talc\lye etmiş, 

•rtık JaponJarla boy l.ilçllşecek kud· 

retı ka:z.annıı,tır. Bir milddet sonra, o 

baş döndUrUcU gllratle Uerl!yen gemi 

\'e ta~ yare ın,aatı tıayeslnde .Japon

)'a.)a karşı kahir bir UstUnlük tem.in 

td~eğ'I D\J.lhakkaktır. 
Jaııonlar, üç gün en•eJ Mldvay •· 

dasııı& taarruz etnı"ltır, fakat .Ame· 

t'lkan ha,·a - deniz kU\"\'etler.I .Japon 
donanma ını )"&kalamı' ve mubare
~Ye mecbur etmiştir • .Japonlar Mld
''Bya asker çıkarmak istiyorlardı, fa
kat buna t "ebbll!I b'le edemedikleri 
•ııla,ılıyor. Amerikan deniz k1i ~ vnt
~rı kumandanı Am.lral Nlmltz, bu 

ltılJJıarebeyc alt ilk raporunda ez-
1:tıınıe şöyle diyor: 
«- Muharebe henll:ı bltmtmS.,Hr. 

l>tışnıanın kayıpları hakkkında ell
ll'ıf7.e henüz tam ayı gelmemiştir. 
lıunu tnUteakıp ıtııteıle neşredeceğ.z. 
l>U"1ıan tayyare gemileri uçakJarlle 
blrlıtcte batırılmı11tır. Japonlann 1 

>-ırhJı, 2 krıı,·azörU ağır hasara uğra
tıbnıştır. Jl&-~ra uğratılan ,1ıışn1an 
c~rnııerlnden bir kısmının usıerlne 
\aranııyacakları tahmin edlllyor.• 

"•P<tnlaır henUz bir tebllk neşret· 
ll'ıetnekıo berl!J>f'.r, Mercan deniz ma
tı.rebesı g bl im muharebe)1 de Ja
l>otıJarın ka) bettlklerlntı JhtJmal ve
~1Y0ru'.l;. Amerikan hal'& kU\"\'etJe:rl, 
•11 muharebede de Japonlara ka"ı 
UstUtıl\kk temin etmiş 'e bu mak&&t
la şllphe iz l\IJdvaY mUııtahkem ür.-
ıııı_. • 
... ıae bulunan deniz \'t'l kara tan"B-

l'eJerını de bu muharebede kullan· 
ltıı'ltır. 
k Japonya ~mdlye JcıU!ar Pa.~!flkte 
t'lldlı;Iuı fı tık gibi J<:ll •buldu ,·e A
~:rlka) ı t;ojtan gibi ) alnız kabuk Uı;· 

de kabuk çıl<aeak sandı. Amerika 
~lııı kabuk olmadığını ıôSteroıJyo 

t1-tnıştır. 

ziyet dahilinde gol çıkarılamıyacağını Iunan bazı arkadaşlar bugtln Osma-
lşaret etmt.;Uk. Nitekim dUn sarı kır- nın kabul gUnU diye hayrflnnıyorlar- Çin de 

. (Başı ı ınclıle) «:» j 311755 313068 333699746571 334720026259 Hava taarruzlarına 40l mızılılar buna kı.ırban gittiler. Ari· dı. MUdafnada her za.ınan gtlzeı O· 

099087 133512 271332 352658 356705 f n cı:ı11 .. ıluı.cak ~ekıiüe geri kalması ~'Unlarını fle)Tettlğlmlz Sallm, iyi • .1 ı • [ 
::~~:: 370989 375893 376113 399240 cin Amerikalı havacı yUzllndendalmamisafirleriml7.ln'bns- blrgünllndedeğildl.Arif,hUcuınhat- lı ıer ıyor ar 

z.oeo liri kamnan nmnaro1lar: Ge& lira bzaııan nunmralar: d d k kısı allına &irdilcr. Bununla lsraber tını f'elee uğrattı. Geri oynamak hu· 

013575 
oa2925 033291 044839 Son dcirt rakamı 0892, 8'147, O İŞfİrak e ece şunu da söylemek lazımdır ki. Ad· susundnkl inadı bu hattın rnndıma-

065156 074587 086715 089!!15 9648 ile biten 40 bilet. Londra, 7 (A.A.) _ Havıı Nazır· mira takımı dlln hakikaten gUzel bir nını sıfıra indirdi. :Muavin hattında· 

125442 
l7lll0 213026 218279 100 lira kazanan nurMralar: lığı tebliği: oyun oynadı. Bize haklkt futbolu gös- ki Ismall hiç yok gibi i8i. Misafirler 

.,
46976 250996 258484 268638 Son üç rtkamı 300, 451 ile b • Bomba tayare!crımizdcn mürekkep terdi. Bilhassa hUcum .Jıatıanndakl bu taraftan devamlı bir gedik açtı· 

:
83158 284019 348649 3760951 ten. 400 bilet 1 kuvvetli bir teşkil, cumartesi • pazar anlaşma zevkle seyredildi. Oyun açış· !ar. 

.. 
1 000 

lira kazanan numar.ıı.r: 50 lira lolzanan numaralar: gecesi Em6ene taarruz etfrilşlir. Ha· !arı, depllLsmanlan, ilk iki maçta gö- MAÇIN TA~ILATI 

003
;

47 
OOSS81 008233 012073 Son fiç rakkamı 294 ve 995 fle bl va müsait idi. Ve tayyarelerimiz )'ıe· rcmedlğlmlz şutları görWmlye de· Şazi Tacanın idaresinde her ıki 

012162 036155 049465 052310 ten 800 b ıct. deften ayrıldıklan zaman bUyUk ynn- ğerdl. takım oyuna çıktıtı zaman san kır· 

050215 060724 072191 074916 20 lira kaıar.an numaralar: gınlar ht\l!l yanmakla bulunuyordu. Sarı kırmızılılar dUn bu sistem ha- nıızılıların l)Byle bir klldro ile tt1isa-
084590 085249 085613 103396' Son Uç rakamı 147 221 447 Bomba ve av tayyarelerine mensup flr er knrşLSına dlz!ldlklerı görUldU: 

106295 116387 122312 137155 644 752 (le b ten 400 bilet uçaldar geceleyin düşmanın Hatanda- Ga~atasaray pilavı Osman. Faruk, Salim· Ismaıı, En 
143152 153776 156511 180761 10 Ura k:ızanan numaralar: d:ıkl hava alanlanna hücum etmiş· ver, Eşfak • Hikmet, Arif, Cemil, 
182495 183744 186281 188888 Son iki rakamı 77 99 ile biten lerdlr. Bu hareketlerden g bomba ve (Jlatl ı incide) § GUndUz, Gazanfer. 

197006 216815 • 217046 229342 8.000 bilet av ııçagımız dönmemiştir. şebblls ed 1ml~ ve bu şakanın ılk Misafirler de takımlarında merkez 

240952 262043 
265854 266081 3 lira kazamm nwnaralar: Nev;ırork, 7 (A.A.) _ Ordu ve do· kurbanı meşhur Galatasarı;ylılar. muhaclmi sol ıçe almak suretıle ufak 

271955 273825 275955 279992 Son rakkamı 4 veya 5 •le biten nanma gazetesi, Almanyaya yapıla· dan Mazhar Hova olmu~tur. Bun- bir tadl!At yııpmıflardı. 

281999 287294 288116 291666 80.000 bilet ikramiye alırlar. cak hava taarruzuna Amerikan or· dan sonra mektep müdUril Behçet oyun baş!ar başlama&, hUcuına ge. 

295238 296509 297097 298163 25.000 1 ra ikramiye kazanan dusu hava kuvvetlerine mensup en az havayq kaldırılmı~ ve böylece bu çen mlsa!lrll\r Gal tasaray ka'~slnl 

Pandit Nehrun un 
mühim beyanatı 

(Başı 1 incide) */* 

307293 numaralı bilet Anknradn 400 bin kişinin iştirak ooeceğinl ya- eğlence bir hayli devtın\ etmlşUr. sardılar. Bilhassa Ismallln tarafından 
sı:tılmıştır. zıyor. Saat 11.30 da meşhur Ahmet yapılan hücumlar birblrlnı takip e· 

ıo.ooo llrn kazanan biletlerin bir Gazete, bu rakkamın, Aıncrlka ha- atımın çaldığı tramtıele lk Gala• diyordu. Bu arada dıı GalntAsarn.y 
tanesi İstanbulda ve Sökede satıL va kU\'\"etlerl kumandanı General Ar ltsaraylılar konf'erans salonuna J<Aleııl büyUk bir tehlike g~lrdl. Os· 
mıştır. noldUn bir demecinden çıkarıldığını çağırılmışlardır. Burada cemiyet manı aşan topu Fanık kafnsllc kale· 

Tokyo, 7 {A.A.) - Dome1 aJa ı 
Çeldang ctopheslnden bUdırıyor: 

Çeklang eyaletinde Çoaçemu ısını. 
mühim stratcJık bir noktanın alı.1mıı. 
sı Uzerino Çunkıng Çıiılilerının llçUı 
cU harp ı;evresı Jn~on kontrolü l· 
tına maddeten glrn1lş bıılunmaktadu 

Londra, 7 r A.A. l Jııpo:ılar, '.Bıı 
nınnyada Çin hava alaıılarmı ı ,ga' 
ctriıek lı;ın g..ı~'l et sarfelmektedır 

3 koldan taarruz ed<.'n Japort km 
vetlnln 12 blrı kıslden müreltk~p 0 
duğ"ıı l lımın cuılınclüeaıı-. 

f;ungklng, 7 ( A.A.) . DugtınkU 

pazar gl\nll neşredllPn bir tı!bllgdC' 

.f'Uchov'un sukut 'e Şıınsıen ha vn 3 • 

!anının Japonlar tarafından l,galı Jı . 
ber verilmektedir. 

Malzeme) e ,::-elince Japonlıır 876·: 
top, 2440 tllnk. 31 b.ııdcn fazla oto
mobil 240 uçak. 21 bınden fazla nııt 
rnlyoz ve killllyet ı mıktnıda \ ngo 
gnnlmet alınış! rdır. 

teslim olmamak azminin ~!n.~1~~ 
tana karşı bir Japon tecavuzunu 
akim bırakacak yegiine ~are oldu
ğu hakkındaki kanaatim kuvvet 
bulmaktadır. Sovyet milleti de ayni 
şiarı muvaffakıyetle ta1tlp .etmiş.. 
tir. H.ndlstan'da bu kannatın vü
cut bulmasını 1sUyoruz. 

5.000 er lira kazanan biletlerin blldlrmekte61r. reisi Fuat Bf\b.n toplantıyı kısa den çıkardı. Yukarda kııydt•ttlğtnılz 
2 tanesi Ark ra, 2 tanesi İstanbul· bir nutukla açmış, bugün ilç nesli gibi sarı kırmızılılar Arifııı \'C Glln· r 
da, bir tanesi de Ceyhanda satıl· Ankara at yarışl :\fl sevgi içinde burada toplaytn Gıı· dUzf.lrı geri oynııma·arı yUzUnden bas- ı us· Alman 

harbi ' mıştır. latasaray Tniiesscscs nln 74 sene kı aıunn sendillğ!nd~ l glrmlşlt>rdl 
G 

2 
(Ba'ı 1 incide) •§• evvel temelini atrnların hatırasını ÇUnk!ı geride katan Arif, takım hll· ---.-. 

anyan 5,25 lira, plASe 33:S, l:S5, saygı ile anmıştır. Bunun üıer ne 
255 kuruş Verdi. Reisici.imhur Milli Şe{ inönü~e. cuma geçtiği ~.aman ilN'lye gldemıvor 1 Sı vas top ol da 

lklm.·ı koşu: Bliyük Millet J\'leclisl Reisi Abdiil. ve tablatlle muessır olamıyorlardı. 
Birinci: Romans, ikinci: Otdenılr, halik Rendaya, Başvek 1 Doktor Oyun bll bMkı altında devam edcr-lı harbi 

llrUncU· Uma ken Polcla.'l vapııan bir hUcumdn sol 
" · .,. cı. Refik Saydama, Genel Kuı·may "' 

Pandit Nehru, su sözleri ilfıve 

Tarihi bir vesika hava 

1 

etmıst!r: 
Böyle bir ordunun hazırlanma· 

(Ba!fı 1 incide) X"X. 

zerinde bir harbe başladıkları bil· 

dirilmekte ve şöyle devam edıl-

mektedir: 
Oanvan 6?5 }A 660 400 k a"ık topu o:-talamalt istedi. r'also ya. Moskovn 7 (A.A.) - Slva ... to. 

"' w • P use • uruş Başkanı l\Irreşal Fevzi Çtkmn§a, " pol üzerinde Karadenlıdl'kı bu 
verdi. Maar.f Vekili Hasan A" il Yl"ıcel \"C pan top ta bek'enmlycn bir vaziyet· 1 

81 büyük ölçüde techizat meselesi
dir. Falrot Hlndlstanda ısllAh ted~
rikl başarılmaz gilçlUklcr arzetmı· 
yor. Tam bir ıt madla konuşuyo· 

Bununla beraber Alman mille
ti halii zafere doğru yürüdilğUnü 

Rus den z u sune kar~ı Almanlar 
r!)fincü (Gu.I ko~uııu): Pnrtl Genel Sekreteri Memduh te Galata .. aray kalesine glrh erdi. lardından ynpılan yC'nl bir hucur, 
Birinci: Çobankızı, ikinci: Demet, Şevk.t E"ıcndala tazim telgrnflıırı Bu surclle misafirler ilk gollerini csnosında geçen İklncıtcşr.n \'C llk 

sanıyor. Siz, General, bahis mev· 

zuu ohın şeyi daha iyl billyorsu· 
nıız. Sizin için ·Alman milletini 
kurtarmak zamanı gelmtşt'r. Bizi 
kim rnahvolmaga götürUyor. Mil
letin blzz t temellerini kim sarsı
yor? General derhal harekete geç· 
melisiniz. 

UçüncU Heybeli. çekilmcs. kararla$hrılmıştır. Bu kazandılar. Devre de l·Ô Admlra le· kAnun aylarında oldugu dcreccd 
Ganyah 21 lira, plllSe 480,2ıi5, 1325 arada Maarif Vek 1 mitd"" m"l- hine nihayetlendi . 

m. Çünkü Hlndlstandakl durum 
:nnedlldiğlnln çok üstündedir. 
Eğer idare, Hindistan hükı'.imet -
nln çok lhtlyarlamı~ ellerl?den ge
ri alınacak olursa ıstıhsalımiz bu· 
gün lkt misline, hatUi üç misline 
çıkarılabllir. 

1 u dl " • " şlddcll' hava muhaı·ebeleri cer 
t ruş ver · klyede bulunan Galatas,.ravlıl r· Iklncl de\·redc rUz.gArı lehlerine a· 

Dil aıı u " .. yıın etmektedir. 
r ne koşu: ı dEn, Hoca Fa'k'len, Abidin Oaver- lan misafirler hlleuın arını daha zı. 

nı~ncl Hümayun, lklnel Vido, Ü· den gelen telgraflar da okunmu<:- yade ısıklaşttrdılar. Galatasaray mU· ı 
~üncı\ Ren. tur. • 

1 

dafaıuıı mUtemadlyen t~hllke geçiri· 
B~lnrJ ko~u: Burdnn sonra daveti 'lcrln alkış. yordu. Mlldafaa bir aralık bunalır gt. 
Birinci: Savıı, ikinci: Ceyldntek, tarı !~~ de kürsüye en l'Ski Gala· bl oldu. nu tazyik neticesi 28 inci 

~sar<y ı olan :-.ıuhtor İsfendiyar· daklkadn tnlSAflrler ikinci golıerlnl de UçUncU: Bozkurt. t 1 l 
Çifte bahis l24 lira '\'erdi. oglu çıkını,; ve çok alkışlanan sa. kazandılar. (Bn!Jı l lncltle «/» 

H mimi blr h tabrde bulunmu hır. Ortadan bir hlicumda sol iç nıllsalt. mizden bir lta<;ı ev\'elce !?1 inci tumer. 
a Vacılıg" ı .TIIZ :la Bundan sonra kürsiiye gelen mu- bir vıır:i•·ette v. akaladı.ıı-ı topu ı;ıkı bır 

h ı E ' 0 tarafından işgal edilmiş olan Harma. 
BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Sili • b • d arr r rcfiment Ekrem Talu, Ga· şiltle Osmanın elleri aruından kale· 
san, . e)man Paşanın kurduğu yenı ır a ım latas:raya dair hatıralarım anh1t· ta varmışlnrdır. Sııbahle~1n dUşm .. 

)'eUerlnl hiç sönmez bir manevi o· mekteplerden feyiz almı§t.ır Ab ye 11okt11. Bundan sonra da oyun yl-
(Ba§ı ı incide) X 

cak haline koymak llızımdır. Böy- dülhamH biltiln gııyretlnc r~ğme~ (Ba,ı 1 ln<'h1e) // hll§hr. Bundan ııonra mektebin bu ne mlsafifl(•rln Mklmlyetl altında başlıca zırhlı kuvvctıerinl Klghls· 
ıe adam yctişt.ren bir milletin, bü. onun yarattığı sağlam temeli s:ır· kanı Erzurum l\lebuı;u ::'llkrli Kor.ak "~ne mezun ettiği gençlerden Ca- geçti. 37 inci dakikada da sağ açık brldgc'dekl me\·zllerl tutan kıtalan
tün insanlığa karşı: «Yükselmiş I samamıitır. Darilşşafakayı kuran- olduğu halde genç ta~·yarec·llerl tef· Vlt Ergilnsoy, söz alarak genç. Gn- UçüncU go!U kaydetti. 1 mızıı knrşı harekete ı;eçl'miştir. Pı· 
bir varlık sahibi olduğumun i§te 1 tar, ilk ders kltaplıı.rımızı yazan- Ut- eylemiş, bunu takiben J<:tııneı>ut ı:tais~~nylıltrl:-ı duygularını ıfade Maç ta bu suretle 3 • o Admlranın 1 va6em z ve topçumuz zırhlı kU\ vet-
dclill!» diye haykırmcsı, bu adam· ıar .. rasında Su"leyman Pa"tının a· fabrikasında ~-aııılan ilk tanare al· e m ş r. . galibiyeti il~ sona etdl. • "' " 1 Bunu müteakiben konlerans sa· ,a ıat ·L• •-'-·· la erimiz taıafından deste'tlenmek su 
larını birer mtlll bayrak g bl kul· dı geçer. Bu memlckeUn gc,.mtş kı,~ar araı.ıffila ha\'Blannııştır. ' • __,..>" • .. -.r ... ~ ·-n rı 

1 Miııı t ıhı d 
" ~ ılikl !onundan çıkılarak ycmekhanele· BUy01< 111a.,tan e\'Vel Gata•--~·a•• _ retlle bu mc' zlı 7'.aptetmlşlerdlr. Oğ· 

lanması cap eder. ar. n e zamanda b&ıına geçenlerin; yurdu ~eı erin penane durarak lnlft " ....,_ ,, 
bu ölçü ve nevide hazinelerı olan ctndan sevenler, yUkselmes ne "3· pl!nlJrle akrobasi. beden terblyeıol, re gld imiş ve ~ureda çok candan Fenerbahçe ~enç takun'arı karşılaş· ledoıı ıonra flddeUI .sanışlnr de,·am 

,, t . . . . bir nc,ş'e \'C samımlyet havası için- mış ve sarı !Ach•ertıller bu maçı 3·2 I etmlşUr. DUşm n batıya pU.SkUrtW-
memleketler, bunlardan. mllletler- lışalar ve etek öpmek istemlyen. &))&re ile akrobaııl, minimini )B\ - d h 11... l ti y k 

J 1 e meıı ur P .. v venm ıı r. eme • kazanmışlardır. mllttUr. 
arası boy ölı;Uşmede manevi mer- ler için ltıyık gördU~u likıbete ur._ rularılan tıqlu·arak itse talebeler n· ı t b'" .. . G ı t 1 1 ıs ., • en sonra utun a a asaray ı nr 
tebe ve saygı kazanmak için 'stlfa· radığı ve sahte mahkemelerde su". den mUrekkeıı bir genrllk klltle .. ının ı il l t tl 1 d • zc er n ramp. er ne ı:ıyak uy u· 
de etmek ihtiyacın~ duymazlarsa rQndUğü zaman h'ç yılmamış, ken- kt>ndl. ~'llptıkla~ı ıılanör H'. tayyare! tırak Tnks ıne kadar gitmişler ve 
ker.di kendilerine zıyan etmiş ve o dini arslanlar gibi mUdafaa etmts. mode !erinin gıi!ltNlh•rl, ıınrnşllt ile burada bandonun ı tiraklle İstlkH\1 
llrnekte adam yetiştirebilecek kay- .ur. Bnğdada rütbeden mevkin n 'atlayış ,·e filo ile ıı~m:u Jhtlva eden ş 

k 1 l ' c lik hl ff k ti mar~mı sö,vlemi"lerctlr. .Abideye naklarını urutmuş o ur ar. mahrum bir ferd diye süriildüğü program, hlly r mo,·a a ıye e .., 
- zamıın da yeis göstermemı$, derhal başarılınu~tır. Vekillerll• ıııehu .. ıarı· Galatı.saray namına bir çelenk bı· ı 

Süleyman Pa§Syı hang'mlz 16- bir hususi mektep kurarak haya- mızın ,.e Kalabalık bir halk ktıtletd· rakılmıı ve Gslatasara)• ~rellne 
yıkile tanıyoruz? Meseli Garlbaldl tını vakfett ğl asil yurt dflvasınn ııln büyük bir. alı\.ka ile takip ettıkle- üç defa (Sağol) diye bağırıldıktan ı 
admı unımıyan bir okumuş insan lmkflnın mUsaadc eltıği şeklld ' rl bu hll\'a 11enllklerlnde ııro(framın sonra toplentıya son verilmiştir. 
yoktur· Her Tilrk çocuğu bunu bl- devam etmlııtır. c, lıemeıı Jıer tıafha,.ı lıazır bulunanla· 
Jlr. Garlbnldlden yOzlerce kere rın takıllr ,·e alkı!Jlarıaı toplaıııı~tır. 

yüksek bir lhtllAle!, bir lnkıllipçı, Bu çapta, bu ruhta evHlt ycllı;· 
bir vatanperver, ayni ıamanda bir tiren milletlerin kendi kendilerı;e Pearl Harbour bas 
mm adamı olan büytik Silleyman lnanmnğa h:::kları vardır. Böyle • "l , 
Pa&anrn kadrini bllen Türkler; beş, bUyUklerlni anlamakla sevmekle kınının ınh l\amı ! 
on kişiden ibarettir. örnek diye kabul etm~kle manevi a~ındı 

Halbuki son asra alt askeri tarl· hazinelerini işletmiş olurlar ki bir 
himlzln en şanlı sayfalarını yazan· milletin hakiki varlıjtı ceb'r ve (Bafı 1 lnclde) % 1 
Iıır arasında Süleyman Paşonın as. şiddete dayannn geçici sistemlere duğuınm: hıılde filomuza \'C ordu
ker ve kumandan sıfatlle yeri var. değil, böyJ<ı kıym<ıtlere dayanır. muza hücum etmişlerdi. O tarihte 
dır. çarlığın oyuncağı ve keyfi is· Fakat boy1c adamlara karşı ka· çok büytik hasarlara scb~p olduk· 
tıbdadın kölU b r nümunesl haline yıtsızlık ve alakasızlık bcliı'lrse, ları doğrudur. Fakat bu lıarckctlc· 
inen Abdilltizlz saltanatını yıkan· manevi hıtzlncler maddi zevklere ri yurttaşlarımızın bu ihanetin .n
lar .araiında en cür'etli, en fedaklir alt ölçü ve iht'rashırla ihmale uğ- tikııınını almak i~·in ı;arsılmaz az
rolO oynıyan odur. Askerl mektep- rarsa; ortada bir iakım hastalık mini intaç .etmiş ve muharipleri• 

Ul b 1 k tt istidatları var demektir. Bu tak- . 

Mühim bir ve! ika 
(Rl\şı :! nclde) c .... 

dl menfaatlerine mu,·afık neşr.y· 
yata sevkedenler bulunmuştur• 
Llıkin o yolda b 1r ftydaya dest· 
rcs olamadılar. 

re=- ğer zamanımızın bu kı. 
~ sım ınenfaatpcrestleri c· 

me11erlne varınağa yol bulm•k 
lstlyorl::ırsa bundan başka bir ) ol 
bulsuıılaı·-

Onu dthi oylc her rastgelen 
bilemlyec ğlnden ve bulamıyııcıı· 
ğınaan erbabını bulup ondnn 

,_ .. 
K&ZILA Y CE~!uiYETi 

GAZMAS KE 
ra11rı11aıı Mldir ly )tiı den : 

Ankara - Mamak 
Kalorifer ve Sıhhi Tesisat Yaptırılacak 

ı - J.lamak'ta K.ı&rlay Gazmaslce tabrik5sındıı hı.şa o unan Idaı'e 
ve Ltboratu,·ıır binaları kBlotifer ve sıhhi teslllat yaptU'ıla· 
calctır. 

2 - Talipler bu ite aJt proje, şartname ve muka\•elename sureUe· 
rını m'8al •aatı artında Fabrlkad::ı tetkik edeblllrler. 

3 - Talipler bu lfe alt teklif mektuplarını en g~ llı/619~2 pazar
teel fUnU saat 12 ye kadar Ankara • Mtırııtık't.:ı. Gaznıaske 
Fabrlk88ı Direktör!Uğllııe tevdi etmiş bıı'unacn.klard r. 

4 - Tokliner Kızılay Genel Merkezınce tetkik , e ta tblk olundu~ 
takdirde en ehve-n flat tekllC edene ıııale edllt'ccktır. 

:S - Talipler tekltf mektuplarllc beraber MOO ııra'ık bir mu,·akk'lt 
teminat mektubu vereceklerdir. 

41lıerlkun ha\'a km"\·etlerl donan· 
~Yı deste.klemcldo kalmıy&CUtır. 
1 arın öbllr ... un Amerikalılar, Jng Uz-

lC'r nazırı sıf'a e u mem c e e dlrde gözü ü .. k . mlz n maneviyatını sarsmak şöyle 
yle bir terbiye sistemi yaratmış. m zu eçma , çare ara·! 

~ır ki ruh bakımından benzerini mak Uızımdır. Meziyete ve hlzmc· dursun, blllkls kamçılamııtır. 
bir daha kuramadık. Bu memleke· te karşı nankör bir hale gelen mu- Pearl Harbour'un intikamı şlm· 
t:ıı \'arlığrna, imkansız gibi cöril· hltlerde ah!Aki bağlar gev er. mu- dl kısmen alınmıştır. Bu intikam, 
nen şartlar karşısında hizmet et- kaddes ııtc5 sönmcğe YlİZ tutar, Jnpon deniz kudreti hiçe ind'rll-

sorsunlar. , .................................................. 1111111Mtl 
Yoksa, Suavlnln beya'flnamesl E :)1· n F 1 d. R" t" ..] 

g bl, beyannameler, yaznnı da, _,· e >e e ·Y ~ ıyase r:-~ıe, 
yıızdıranı ~a cfkiır'i umumiyye Bir adet au gııaojen motörlle bir adet ltlaıye motopompu aleni mil· f!tl f>U J 

l n larl'ıi Alnıaayada unayJ ~lr· 
ttlne ~'aJıtıklan mUthlf bombardı· 

;::anlar gibi Japon lislerlne bll)fik 
la'• Urtılılarlle hlll'um.a başlıyacak· 
tdr le Japon harp !'Anayllnl tahrip 
14 eceklerdlr. Amr.r kanın Japon ıstl· 
tı ~ ın, durdumıak Jçln Çine yapaca
~tııu Yarılımlıınn en '"erimli 1 bu 0 • 

"' llfr. Anıerlkalılıır Ala!lka, Alentien 

ml" bulunan binlerce mllmta2 ln- manevi ölçüler bozulur, hulOskAr· 1 1 k 
'L Jık alır, yürür, mcfkı'.irecl]ik m de· medikçe tamam anmıı o mıyaca • 

S 
cillğln kölesi hallne iner. tır. Bu istikamette bUyUk terakki· 

S E ... Bize artık maddi nimetler, mc\•- ler kaydettik ve amacımıza ıiden 
,. "'W kiler verebilecek kudrette bulun- yolun yarı yerine vardığımızı söy· 

Slnema'l'r \"e Tlyatrmmnda mayan büyUklere karsı gösterile· l!yebl!'rlz. ' 
CINAYI'~ MI'? HAYIR:._ cek sevgı ve saygı, bir millet için Muhgrebe bllnıcmlşllr. BUtUn 

"lld\· ' clıato uy \'c lla\11) tilılerJne sahip ol-
1" arından Japon adaları Aınerlkan 
b.ıı~• • dt>nlz ktıvvctıerln'n t~ldl ir.1-
lıa •dır. Harbin b~ında yapılan bir 
h ta sonuna kadar düzeıtııemeL Ja
lı Ular l'a lflkte yalnız ttnubl lı;tl· 
1ı:;:ııtte llerledJlcr, çUnkU ucm ve 
lıQ l' rnuvnffalnJetıer ka:r..anmak 11'11· 
ı.ıa7 ' 8rdı. ark ı tıkıımetlerlnl lh· 
" 

1 
ett.ıer. Atn{'rlkan harp makine· 

Bu gooeden ltlbaren manevi sıhhatin, zlndellğin en gti- raporlar her.Uz aJınmamııtır. Bu-
zel imtihanıdır. nunla beraber düşmanın a$ağıdak1 

"ıı -Aalh '•z r.anıanda korku~ıaı~·nı 

Zati Sungur 
ea..,tanbaşn programıaı değlştJrdl •• 11 • ~ · z. 
Se,titt.llerln giiı:ll önllnd~ bir I•· 
sanı destere Jle kıtır kıtır kl'!d· 

)Or: Dikkat: SES SINEllASI \e 
TJl'ATKOSUN'DA 7ATI SUN· 

OURUN SOS pB()(;RAMI 
GettJerl saat 21 de. Cumarlesl 

,.e rasar mattne saat 18 da 

'-ıı rnı,lıırdı. Çlnde Uerlemlye çalı· 
>ııe •aııunıar, 8'•llba nınıyata pirin· 
.,., liderken mdekl bu1ıurdan oJa. 
~lal'\'lır. ..___ ___________ _:_:=---:----~--=----

Erzurum İmar Birliği Riyasetinden: 
l k dörder daireli sekiz pavyonun 

ı llıa.r Birliği tnrnfından ~·aptırııaca 
l\şası ı 1 kSlltmeye konulmuştur. 

1( Ş kapalı z:ırf usullle e ir " kuruttnn (8) pavyonun 
ıtı tflf bedeli her pnvyonun (12U3) 1 a. ~ 66 Urad 
~ınuu k ... dır Ilk temınatı ı4 ır. 
Ş eşlf bedeli 99..ı46 1 ra · birUfl muhaaebeSınd• görWe· 

bııır. •rtnrune, p;tı.n ve dığer c.,Takı ımar 

~ita u sa.at 115 de ıı:rzurum vllAyet ma-
ltaınındll lıne 80 haziran 1942 salı glltı onu tarafından yapılacaktır. 

'l' lJ a lQplanacnlı: Imar birliği kOnıiBY r adan alacaktan ehliyet 
\' a Plerın Ticaret odası ve bu işe alt na ı t 4 
~ •ka ve teminat m kbuz ve tekilf mektuplarını o glln s~a ı de 

ttar koın yon riya etine vemıe.ler1 llAn olunur. (8997 • 613 ) 

Ali SUııvi, hlzmetlcrtnin hakkı 
vernmesi JAzım gelen b:r lnkı!Ap.. 
çıdırı bir mlllctin devamlı ilham 
kııynağı diye hasralint duyduğu 
bUyük insanlardan deiildlr. Fakat 
Ali Silav'ye alt milnakaşanın, çok 
meraklı bir mektubun ortaya çık
masır.a sebep olduğu SUieyman 

1 Paşa l~te böyle bir adamdır. lderl, 
hatır:ıs:, bir millet fçln ebedi bl~ 
feyiz knynaf ı, manevi kıymı:ıtltr 
için elı.;di bir ölçü ve örnek ola· 
blllr. 

.Eğer Alı Süavi müna~aşası; Sil· 
leyman Paşa numunesinde insan. 
!arın mllU ıstıtarnız için 6lçil dıye 
kabul edilmesi şekllnde bir ccrey3. 
na yol vçarııa bundan faydalı bir 
miınakap 01-maz. 

Sill-eyman Paşanın mektubunu 
bulup neşreden Ahmet Hamdi 
Tanyeli'ne ve vesikanın tarihi e· 
hemmlyetlnl bellrten ve yeyan 
Hakkı T~rık Us'a bu siltunda te· 
tckkür etmeyi vazife sayarım. 

Ahmet Emia 'l' AL MAN 

kayıplarını muhare~nln bu sal
hası için taın b.r güvenle llAn ede· 
billrl:ı: 2 veya 3 uçak gemlal ve bu 
gemilerdeki bUtlln uçaklar tahrip 
edllmlşUr. Bundan başka I veya 2 
uçak gem'si hasara uğratılmış ve 
bu gemllerdeki uçakların çoğu tah 
rlp edilmiştir. İçlerinden en az biri 
ağır olmak ilıere 3 zırhlı hasara 
uğratılmııtır. İkisi •iır olmak ü· 
zere 4 kruvazör hasara uiralılmı&
tır. 3 nııkliye gemisi hasara uğra
tılmıştır. 

Hasara uğratılan yukarıdaki ge
milerden bazılarının Uslerlne döne 
memeleri mUmkündUr. 

Uçak ıemUerimb:den blrlne ısa· 
bet olmuştur. Bir m 'ktar uçatı
mız kayıptır. insan kaybı hafiftir. 

işte, bu çerçevede bulunan or
dunun donanma ve sllAhendazlorı· 
nın memlekeUerlne takdim ettik· 
lerl bUinço bucıur. 

Vaşington, 7 (A.A.) - Paslflk
te, Mldway adası dölaylarınd21 A
mer kan donanması Japon donan· 
masmı takip etmekle meııuldür. 

muvacehesinde tnkbihlen baskı.. zayede ile satılııc&lttır. MuhAmmen kı) met 1200 liradır. Istekl&l rın 
hiçbir fayda hasıl etmez. 26f6 942 cuma gUn\l sut 15 de Edirne Belediye EncUnıe une mllıaca-

Anladınız mı, efendim; Sun•I alları llln olurıur, <6016> 

zikr olunan beyannameyi ne su-
ret \'c keyflyt!Uu yAımıılır? 

Bunu nnl dınızsa muhakema· 
tınızı ona göre yürütünüı; ılra 
efkAr.i umum yye sizin dahi ka· 
lıptan dokme, musanna' mücade
lelerinlzl tahsln etmez itikadın· 
dayım.ıı 

rı 10 tarihlerde Sırplarla (ıkan 

mobarebede 8 Weyman PiMi& Bua
yalı m8'hur Ceneral ç ı r n a y e f'J 
maflüp e hnllf, IHı: defa A ı e il · 
s .1 n ı: ' a sfrmJ9ttr. V AIUT 

l2J Bu, Lord l"'tlrancford'• • ka
ruıına Pariııten 17 AğU8tOll 18'78 
da yaıı:ılmıt bir mekhllMln tereli· 
mnldlt lıit B alprlar Jtılllfte ~du 
bir ianeye :lfUn\k elnıemlf Te Türk· 
lere clÜıfmanlak pteriın...laJ llof 
gönnem.tştl. AH Suavi. ba madama 
m~tnbanda BııJırarlAta• meııeleBl
alıı JçyllzllnU -ıatmaktaclır • 

VAKiT 
rsı Sllle1ft1aD l*f&DID (Be)'anna. 

ıne) tledllt AU 8uavllıla balılflHI· 

lbn1a matbu mektubudar. 
VAK.iT 

[4) Gazetede buratı dört nokta 
lıonaJarak hO!} brrakılmıthr; af&· 
tı4a yaıı:ılan bası vudJatıi s•re 
•lit'IMl&Jd ad (MHhat) olaealdu. 

VAIU'I' 
rıJ Aıünet Mltht ~nJa kaa. 

4oluadutuaa h1llanoluubWr. 
VAKiT 

KUPONLU· VAOE; Li · MEVDUAT 

VARLl61NIZI TEMiN EDER 

ME~ AVIN CUAINDt;· PAQANIN . (AJ21·VE Qili~ 

TilRK-TICAREl BANKASl·A·S· 



r 

Ü 

e 
il 
m 
a 

• 
dl 

1 

Soldan safa: 
1 - Türk musikisi terlmlt'rinden, 

~ atranc;;ta bir t.A.bir 2 - Gösterme; 
'·ram er terimlerinden. 3 - Tiyatro 
t 'rimlertnden; Hazır. 4 - VilA.yet; 
·azı. ~ - ~lareş,aller kullanır; Ter-

! : Bir renk. 6 - Sonuna bir harf 
1-etirilirse hUkUmdar olur; Bir banda 
dı. 7 - Bazılanna göre babayiğit-

1· ğin ş,artlarından: Kadınlara. hUk-
ıeden. 8 - Tenis terimlerinden; Bir 

l 'ransrz edibi; Sonuna bir harf ge
l r'Je bir böcek olur. 9 - Beraber; 
'rastallktan vikaye tedbirlerinden; 
ı~asıla.. 10 - Bir nevi lmUhan; Bil
'"Ukbabamız. 11 - Eski bir sillh; 
·ı:.r nota; Bir .ı:ıayı. 

Yukandan &-"8-ltY•: 
ı - Bir gıda maddesi, Bir nota.. 

.ı - Yeni bir isim; Herkesin kam
bur be~lcdiği. 3 - Bir neVi atkı; 

Maden1 ipin bayağısı. -4 - Bir nota; 
Afu!likide b.r işaret. ~ - Kinaye; 
En fazla. 6 - Bagıama edatı; Boks 
terimlerinden. 7 ~ A!rikada mühim 
bir us: Sıfat eki. 8 - Bir yaralama 
tarzı; Bir renk. 9 - Uzatma; Ba

yağı. 10 - Zar! edatı; Aydınlatma 

vasıtalarından. 11 - Bir nota; ~ 
gezenlerin yaptığı. 

EVVELKİ BULMACANIN HALLI 
Soldan safa: 
1 Beşikta..~: Re. 2 - Eza; Ami-

ral. 3 - Nika.sne (en sakin). 4 -
Ela; Ilık. 5 - Kevgir; ş.ta. 6 - Ne; 
Kırık. 7 - Kekeme. 8 - Ab; Eniı; 
Çam. 9 - Pek zalim. 10 - 11; Ale-
nen. 11 - Sahne; Sena.. 
Yukarıdan a.,atıya.: 

1 Benek; Hapis. 2 - Ezilen: 
B .. tA. 3 .. Şakavet. 4 Ezan. 5 -
It: Na.le. 6 - Tanır; Kile. 7 - A
mel; Kesın. 8 - Şi (I'); I9ık; Me• 
(sem). 9 - Kireç; Ne. 10 - Raf; 
Tımar. 11 El; Hakem; La.. 

Müddeiumumiliğin 
bir tavzihi 

Vatan Gazeteıı! Yazı I•i•rl 
MUdürltlğüne: 

~n<zin 5/6 9•2 gUnlU nüsha
sının birinci sahifesinde ba.,iayıp U
ç:Uncil sahifesinde nihayet bulari ve 
Ahmet Emin Yalman imzalı (Akıl 

ve insafın dllirturları) (Pire için yor
gan yakılmasına bir misal) (Adliye 
Veklletı !le Gümrük Muhafaza tef
ki.l!Ltının ve umumiyetle hükümeti
m1zin dikkatine) başlıklı başmaka

lede mevzu olan ve adliyemizi ilgi

lendiren kısım tetkik edilmlf, Yu
nan bandıralı Ayanoe Nlkolos motö· 
rU kaptanı Andon lisansa tAbl eşya
ları memleket haricine kaçrrmağa 

te~bblls etmesi fiilinden hakkında 

tanZim edilen evra.k.ın Mllddeiumumt
Uğe geldiği hukukuA.mme dA.vaaının 

açıldığı mahkemeye tevdi edilen dos
ya üzerine 13/41942 tarihine duru•
ması tayin edilerek mahkemece gö· 
rlllen lüzum ve kanun! sebepler üze
rine zabıt varakası mUmZilerintn 
fahlt sı!atile celbine karar verfdi
gı, o günkü durufma celsesinde esaa 
hakkında muta A.ada bulunan müd
deiwnurnDiğin suçlunun beraeti ta
leblnde bulunduğu, mahkemece suç. 
tunun tutulan mevaddı motör tayfa
larının kendl~~nden habersiz soktuğu 
feklindeki tarzı mUdata.a.sı nuara 
allnarak tayfaların celbine karar 
verilmek suretile duruşmanın 24/4/ 
942 tarihine bırakıldığı ve mezktll' 
ce'aede ıuçlu Andon'un beraetine 
karar verildiği dunLf?Tl& aıruında. 

suçlu kaptan Andon'un motörde bu
lunan ve gazetede bozulduğu bUdi
rilen maddeler hakkında herhangi 
bir f<!kJde bır talepte bulunmadığı 
gibi mahkemece motörlln seferden 
men'ine dair de verilmif bir ka.rar 
olmadığı a.nla.şılmıttır. 

Tavzihan neşrini rica ederim. 
6/6/9ı2 

1stanbul C. Mödd.elımıamhı! 
H. Onat 

R adyo 
BUGtlNJı:tl PROGLUI 

12,30 Program ve memleket sa· 
at ayarı, 12,33 Kar1'1k f&rkı ve 
türküler, 12.45 Ajans haberleri, 
13,00 - 13,30 Şarkı ve tUrkUler pro 
gramının devamı. 

AKı<Al\1 

18.00 Program ve memleket sa. 
at ayarı, 18,03 Radyo Dans or· 
kestrası, 18,50 Fasıl heyeti. 19,30 
Memleket saat ayarı ,.e Ajans ha
berleri, 19,45 Konuşma (Yardım
sevenler cemiyet. adına), 19,55 j 
Şarkıla.r, 20,15 Radyo G ~zetesl, 20,4.U 
Bir halk tü.rkücıil öJtt'cniyoruz, 21 ( 
Ziraat takvimi. 21,10 Şarkı ve tür- ı 

killer, 21.30 Konuşma (Günün me- ! 
seleleri, 21,46 Radyo senfoni or
kestrası, 22,30 Memleket saat a· 
yarı ve Ajans haberleri, borsalar, 
2"' •:-- .. ,..2 ~o Yarınki program ve 

kapanış. 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden : 
8- 6 - 942 tarihinden itibaren yapılacak tevzi ıtın kupon numaraları ile müracaat 

mahalleleri aşağıda gösterilmiş olup : •• •• gunu ve 
t.) :"ıı~umaralan ilin edllmı, olan kuponlar hlmJUerlnkı nöm cüz.d.anJarYe beraıber blltlfrllen maıh.allere mtln.caatları. 
2.) Ayni Soyadını ta . ryan bir kaç nltfus cüzdanmıa, atle etradnııdan btri91 tara.ftndan lbraııımJa kuponları mukablUnde istihkaklarının verlleblltıttii· 
3.) Henüz Jlü.n edilınem'ı, olan ntın1aralar tçfn müteakı:p ilA.ntaJ"ımıı:la teır"r;l göaleri biJdlrllecelhtden numaralrı nan. edUmlyen kupon hA.mlllerJnln müracaat etmeaneleri. 
J,) Bir taraftan mahallelerde kupon tevzlatnııa devam edKntellte ol4ufund•n llenttz teni kwpolMI almıranıann evlerini ziyarete gtdecek n1emur1arımıza intizar etmeleri. 
5.) Tevzi dclplerlmlz tarafından eYleriııtn ıJ:yaretlntı e\IH ~ıyan kbıııı&eıere MıUıare M7J kuponu verilecej'lnden hu daj1Hrıaya latlza.r edilmesi rica ve lliln. olunur. , 

ikinci Liste Müracaat edilecek günler: 
Mül'IK'aat olunacak mahal Kupon No. 

8.6.942 
Kttp&n No. K•Jton No. 

e.t.M2 lU.912 
K.epon No. Kupon Ne. 

U.&.H% 12.6.942 
Xapon No. 

1$.6.942 

Kupon No. 
16.6.942 

Kupon No. 
17.6.942 

Kupon No. Kupon No. 
18.6.9•2 19.8.942 

S. B. YerlJ M&llar Pazarları Bahçe· 108301-109800 
kapı mağazası 

l09801-ııooe1 121262-121800 
nooo1-121251 122001-123000 

125701-126000 135201-136000 - 252701-253571 268701-270000 270001-271500 271501-272000 332001-333500 

lHOOl-135200 252001-252700 268001-2ll8700 282001-283000 

S. B. Yeri! Mallar Pazarları Beyoğ· 9871- 10621 
ıu matazası 

S. B. Yerli Mallar Pazarları Kadı- 119001-119:500 
köy mağazası 

S. B. Yerli Mallar PB.l!&rları Uoktı- 91001- 91500 
dar matazası 

Burhan Sunar: Ist. Yeni Postahane 132601-132997 
arkuı Aşire!endi sok. No. 3.18 

Mustafa. Sami Hamanazah: Iat. Ye- 254.01- 26000 
nipostahane arkası A.,lrefendl sok. 
No. 20 

Sadi Kapianca.lı: Ist. Yeni Poataha- 31401- 31900 
ne arkası Aşire!endi sok. No. 48 

Ahmet Ata Kö<ıeoğlu: Ist. Mahmud- 61601- 62000 
paşa lıe.şı No. 195 - 197 

Ahmet Güvenç: Ist. Mahmutpaşa 69601- 69700 
başı No. 149 

Arusyan Balıkçıoğ!u: Ist. Mahmut- 70601- 70700 
paşa başı N oı 130 

Mığlrdıç Baltayan: Ist. Mahmut- 71601- 71700 
pa,a başı N o. 68 

Kadri Ozyılmaz: Ist. J..tahmutpa.şa 128601-1287~ 

başt No. 91 

Leon Cevelyan: Ist. Mahmutp&f& No. 130101-130250 
134 

Mustafa Yılmaz: Ist. Mahmutpaşa 131601-131700 
No. 123 

Ihsan ve Hllııeyin Ozer: Ist. Mah- 138601-138900 
mutpa.,a Hacıköçek camii No. 15 

Süleyman Kıt.hyaoğ!u: Ist. Mah- 142801-143000 
mutpaşa Hacıköçek camii No. 10 

Hüseyin Hilmi ve Süleyman Sırrı: 144901-145100 
Kapahçar1'I M.ahmutpaşa kapısı Ay-
nacılar No. l5 

Mehmet Faruk: KapaJıça.rfı Sipahi 146901-147000 
sokak No. 20 

Ece Mağ"azası; Sultanhamam ca.d- 8006- 8400 
desi No. 59 - 23 

Mehmet Nuri Toı>başı: Fincancıl~ 14.7901-l-i84.00 
Mahmudiye han No. 3 - 4 

H&}'Ti Doğu ve ferik!: Fincancılar 1H201-17t450 
Mahmudiye han No. 1 

Zeki Zeren ve ortağı: Fincancılar 192701-192900 

Yusufyan han No. 8 

Şermin mağ&Z88ı: Sultanhamam 194701-195000 
meydanı No. 2 

Ahmet Hamdi Topb~ı: Sultanha- 197701-198300 
marn Dikranyan han altında No. 4.7 

Şakir Şatır: Sarıyer caddesi No. 1-9 172001-172100 

BurhanettHı. Ba{ltımar: Sarıyer Or- 258l501-2l58800 
t&çe'1fle caddea;. No. 25 

Hüseyin Ouıaraç: Be,iktaf Orta- 100001-100100 
ç..,me ca<ldesi No. 67 

Cemal oğlu Yaşar : Tophane Boğaz- 124001-12412() 
kesen No. 112 

AbdUlvehab: Şehremini Arpaemlnl 254001-254060 
Baruthane yokuşu N o. 23 

Fethi Bener: Ka8ımpa.şa Bahriye 22401- 22750 

cadd .. i N o. 66 

Sa.!Ahadd!n lmre: BUyUka<la Çınar 256001- 256200 

caddesi No. 1 - 10 

Teke oğlu Haygaz: Mahmutpaşa. 261901-262000 

No. 109 

Muhip Alptekin: EyUp Kalenderha.- 96001- 96100 

ne cad. No. 78 

Hakkı Sagesen: EyUp Muhll•p~a 97001- 97100 

cad. 52 - 2 

Oaman Eren: Eytip Muhfi.opsl/a 96001- 98100 

cad. 65 - 1 

Mehpare Heper: EyUp camMkebir 99001- 99100 

cad. 60 

Pandell Ilyadio: Sultanhamam A•· 264901- 265100 

lan han No. 6 

10622- 11372 11372- 12000 

119501-1~ 112l!Ol-1121100 

91501- 02000 92001- 92500 

131001-138300 lil6301-1M600 

~1- 2'600 2eaıll- 27200 

31901- 32000 57601- 58100 
57201- 57900 

62001- 62400 62t01- 62800 

69701- 69800 69801- 89900 

70701- 70800 70801- 70900 

71701- 71800 71801- 71900 

128751-128900 128901- 129050 

130%51-1~ 130401-130550 

131701-131800 131801-131900 

138901-139200 139201-139500 

143001- 143200 143201-143400 

145101-145300 145301-14S500 

lt7001-147100 lt7101-147200 

StOl- 8870 9361- 9700 

WM1-.ltj717 160201-160700 
150001-150!00 

17t451-17t700 174701-174950 

192901-193100 193101-193300 

195001-195300 195301-195600 

198301-198900 198901-199500 

172101-172200 172201-172300 

258601-258700 258701-258800 

100101-100200 100201-100300 

l:ıtl21-1%4240 12t%tl-124360 

254081-2ııtl20 254.121-25t180 

22781- 230!!0 23~1- 23400 

256201-258400 25iH01-256600 

284001-zetıoo 264101-%4200 

96101- 96200 96201- 96300 

97101- 97200 97201- 97300 

98101- 98200 98201- ft300 

99101- 99200 99201- 99300 

2$8101-265300 %65301-265600 

19001- 18750 18751- 17401 

112501-113000 113001-113500 

92501- 93000 93001- 93500 

13te01-138900 136901-137200 

27201- 27800 27801- 28400 

58101- 58600 58601- 59100 

62801- 63200 63201- 63600 

89901- 70000 70001- 70100 

70901- 71000 71001- 71100 

71901- 72000 128001-128100 

129051-129200 129201- 129350 

130551-130700 130701-130850 

131901-132000 132001-132100 

139501-139800 139601-140100 

H3401-H3800 H3601- H3800 

145501-145700 145701-145900 

147201-147300 H7301-H7400 

9701- 9870 128001-126400 

1607.01-151200 15U01-151700 

174951-175200 175201- 175450 

193301-193500 193501- 193700 

195601-195900 195901-196200 

199501-200100 200101-200700 

172301-172400 172401- 172500 

2:!8801-258900 258991- 259000 

l<M!301-10f)(00 l<HMOl- 100500 

1:14361-124•80 124481-124600 

2114181-2542t-O 254241-254300 

23401- 23700 23701- 24000 

256601-256800 258801-257000 

264201-:194300 284301-264400 

98301- 96400 96401- 96500 

973&1- 91(00 97401- 97500 

98301- 98400 98t01- 98500 

99301- 99400 9H01- 99500 

-1-265700 265701-265900 

Yeni neşriyat : 

Foto Magazin 
Devlet Demiryolları ilanları 

17402- 17948 104001-104750 

11,501-114000 114001-114500 

93501- 9i000 91001- 94500 

137201-137500 137501-137800 

28401- 29000 29001- 29600 

59101- 59600 59601- 60100 

63601- 6t000 68001- 68400 

70101- 70200 70201- 70300 

71101- 71200 71201- 71300 

128101-128200 128201- 128300 

129351-129500 129501- 129650 

130851- 131000 131001-131150 

132101-132200 132201-132300 

140101- 140400 H0401-H0700 

143801- 143945 144101-144300 
lHOOl-144100 

145901-H6100 146101-146300 

147401-147500 lt7501-147600 

128401-126800 126801-127200 

151701-152200 16ll201-l.62700 

175451- 175700 175701-175950 

193701-193900 198901-194100 

196201-196500 198601-196800 

200701-201000 125201-125700 
254601-254892 260001-260100 

253001-258100 258101- 258200 

259001-259100 259101-259200 

lOOMl-100800 100601-100769 

124801-12(720 12i721-l:ıt840 

254.301-254360 254361-2l>H2() 

24001- 24300 :M301- 24900 

257001-257200 257201-257400 

2l!H01-264500 284501-264800 

96501- IH!600 96601- IH!700 

97501- 97800 97601- 97700 

98501- 98tl00 98601- 98700 

99501- 99600 99601- 99700 

265901- 266000 278101-276241 
276001-276100 324001-324100 

104751-15501 105502-106252 106253-107003 

114501-115012 166001-166500 166501-187000 

91501- 95000 95001- 95500 95501- 96000 

137801-138100 138101-138300 138301-138600 

29601- 30200 30201- 30800 30801- 3HOO 

60101- 60600 60601- 61100 61101- 61600 

88401- 68800 68801- 89200 69201- 69600 

70301- 70400 70401- 70500 70501- 70600 

71301- 7lt00 71401- 71500 71501- 71600 

128301-128400 128401-128500 128501-128600 

129651-129800 129801-129950 129951-130100 

131151- 131300 131301-131450 131451-131600 

132301-132400 132401-132500 132501- 132600 

140701- 140823 142201-142500 142501-142800 
142001-142200 

141301-144500 lt4501-lt4700 144701-144900 

146301- 146500 146501-146700 

H7601-H7700 H7701-H7800 

127201-127600 127601- 128000 

l.62701-153200 163201-163700 

175951- 176000 192201- 192450 
192001- 192200 

19tl01- 191300 194301- 194500 

196801-197100 197101-197400 

260101- 260700 260701-261300 

258201-258300 258301- 258400 

259201-259300 259301-259100 

108001-108100 108101-108200 

124841-124960 lMIH!l-125080 

25H21- 25H80 25H81-254540 

24601- 24900 24901- 25100 

257401-257600 257601-257800 

26t801- U4700 264701-264800 

96701- 96800 IH!801- 00900 

97701- 97800 97801- 97900 

98701- 98800 98801- 98900 

99701- 99800 99801- 99900 

324101-324200 324301-324500 
324201-324300 

146701-146900 

H7801-147900 

12001- 12400 

153701- 154000 
174001-174200 

192451-192700 

194501-194700 

197401-197700 

261301-261900 

268401-258500 

259401-259500 

108201-108300 

125081-125200 

215450-254600 

25101- 25400 

257801-258000 

264801-264900 

96901- 97000 

97901- 98000 

98901- 99000 

99901-100000 

324501-321791 

iNHiSARLAR 
UMUM MDDORLOGONDEN : Foto Magazinin 76 ıncı nU&hası en 

son moda aaç tuvaletini temsil e
den bir b&yan tototratlle Mi.?<! Mor
gan'ın en yeni resmi Ue süslü. olarak 
çrkmı,tır. 

Bu sayıda Ho1ivudun endiı:selerl, ye 
n1 filmler ve rMimleri. Genç kızların 
gayesi nedir? 

Sadrt Ertemin fikir ve fikirsizlik 
hakkında bir muısahabesi, Neriman 
Hikmet, HU!:eyin Rifat ve Salih Ze
kinin 'iirleri, A'km kudreti (Münir 
Çapanın netıs bır hlkAY.esll Aktuaııte 
resimler. 

Muhammen bedeli 3000 Hra olu ve ııaçı idare tarafından verilmek 

Uzere imal ettirilecek 10000 ktlre<fın açık ekalltmM! l&/ &/1H2 •alı gU

nll sa.at 15,30 da. Ankua'da Id&re ltinuıında topl.nan Merkez 8 uncu 
komlsyonc& yapolaeaktır. 

Bu ı.,e girmek ieteymJerin 225 Hra.hk muva.k.Ka.t teminat ile kanu· 

nun tayin ettiği veaikaJarı ve tekliflerini hamilen aynı gün muayyen 

saate kada.r adı geçen kombyon reiallfinde bulurnıwıaları ıt.zımdır. 

şartnameler para.sız olarak Ankara.'da Malzeme dairesinde, Hay. 

darpıu,ıa'da TesellUm ve Sevk şefllfinde görlllebillr. 15173) 

ı. - Çay ve kahve fiyatlarının arttırılması hakkındaki 18-3-942 
günlü ve 2-17555 sayılı kararname hükümlerine göre Ziraat Bankala· 
rına, Mal sandıklarına veya Gümrüklere yatırılması lazımgelen paralar
dan henüz ödenmemiş olanlar 1 Haziranda yürürlüğe giren 4223 sayılı 
kanunun muvakkat (4) üncü maddesi mucibince 1-6-942 tarihinden itiba· 
ren on beş gün içinde inhisarlar idaresine ödenmesi lazımdır. · 

Doktor I!fet Onurla spor masajı 
hakkında. bir yazısı. 

• 
DOKTOR 

ORF ANIDIS 
Cild ve Zllhre.ı mütelıasoıııı 

Beyoğlu Suterazı IOk&k No. 5 
Nil apartıman 2 ci kat Tel 43734 

* Muhammen bcdt!i 1H25 (on ;edi bin dört yüz yirtnl ~) lira olan 

20500 (yirmi bin bet yüz) kilo muhtelif elıe.tta kU1'Ju n -u (%2 hazi

ran 1942) pazartesi gllnll aaat (18,30) on be' buçukta Hayda 'l'&f&d& 

gar binası dahilindeki k tm.ittyon tarafından kapalı zarf uıırulüe a&tı:ı 

alınacaktır. 

Bu 1'• girmek iıtiyen!erin 1306 (J!in Uç yllz altı) Ur& 83 (oekaen ae
k~l kuru.tluk muvakkat teırriMt, kanunun ta)'in ettiği vesikalarla tek-

• 
liflerini mulıtevı zutıannı ayni g11n aaat (14,30) oıı dört otuza kıt.dar 
komisyon retaliğine venneler! llzımdır. 

Bu ite ait .f&l'bıaın•ler ıuaı.yondıuı puvız olarak dafltılmllktadı\". 
camı 

il. - Ellerinde mevcut malı olanlar bu malların satın alınarak be· 
dellerinden borçlarının mahsubunu istiyebilirler. 

111. - Müddeti içinde borçlarını ödemiyen veya malının satın alın· 
masını yazı ile talep ve malına ait vesaiki ibraz etmiyenlerin borçları 
yüzde 1 O zamla ve tahsili emval kanununa göre istifade olunacaktır. 

' J 
Sahibi ve Neşriyat M lkJür ü : A hmet Emin YAI..MAN 

V• laa N.,rıyat Tiirk Ltd. Ştl Vatan )la-..ı 


