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~~k Milli Şefin Tetkikleri 
~ks"ı" e arşı -~-
~~ Reisicumhurumuz dün sanat-

raıı ta J arp ~lnrsa 'Uzak l k t b • •t G l S ~,~~~~ı;:,~dlr~:~ı::: ar me e ı ı e üze anat-
llıi 1 "-t!antık~nya tiçler m'.sa. 

~ı:~ir~:iğ~nite~:re:ee::;- lar Akademı·sı·nı· zı·yaret et· 1ı· ~ ~tııcınnun nzara ıle düşman.. l 

Ruzve~t 

inqiltere
ve vardım 

~ "'""-ı'.,.t.;'•ktc Alman>·' . 

~lbıcabıt 
~lafı elt'in 
' lıı Alnıaoı Son nlclığı karar 
~ bı ~llz arın ne l ap:ıcalda
l.;'. r ltı lllatbuab h.ltt b" b" 
~l'O <.'takta a 1 U• 

Milli Şef, bu iki müessesenin çahşma
larını gözden geçirdiler, izahat aldılar 1 

.~ t, ı\ı:ı~ tetkik edJyor \ c 
~~tı~ltııanıar ıldığrna göre. tngl. 
'e Ilı~ bJrını tn_!'nfından ild ha 
~~aı \er: adır o;abllcce6'1· 
..:~ıı. 4ınerY.caeldwirler. ı·a Al· 
~ hiç k~ıak Cumhurreislnin 
.. ~ .1ııtenıetıı . asmadan Ame
~lldel'tn kb'1 ulara dcn'zaJ. 
~lt at tn ~,. tc \'e A vruımya 
~il~ dl:\\llırı ·:n gemileri batır 
~· ~ htrtn~ cceklcrdlr, yahut 
~ t:._ garbi ası nlılllcr:ini n 
~ ~ebbu AfrU,a saWllcr'ni 

~~Jı..~<' lıu1ı1: urctıl·le bir mu
~'A- 11.Caktır 

>tı:"~""' n . \ıı..~ Söğu 00 c' clt'c kaJ'5ı 
~tıı.Alal'ltıı hp saymı~:farsa ela ne 
~ -~ en" ._ dt- ile ll'rdj uz sarih surette 
... _ ~le lht.Jınr. Bildirecekleri • 
~'lııa le nıu~l 'erilemez. Çün~ 
~- llları.;da Ve ~hclit bom .. 
"qj t11fteeeğf 11 cıkrıı fiiliyat sa 

~~y~ltııas1 t~ı· an bunun pek 
b~dan ıtıu1ıa a ıdir. 
~ ~ da rn~~ırı Gaydanın l'll
~ııııı- P l'dee('~~l'ln Amerlkaya 
~~ık bi t,'l hattı hareket 
~ ~ lr, Gar fikir edinmek 
\.~ llıda nı ) <la ) almz mas:ı
\..~ 1- &ltııdld:!dnn okuyor, O 

le cloı Amerikan de • 
~- OL..:"" ısta nıu görüyor '\'e 
L.,_~ nar • ' ~,_ lıı cledJkıııı doluclan per. 
~tı ıu11ı crı gibi o da 
~'lal'rltllı ~YYarelcri~ln \'e 
>.._~ ~k IC)~Yan gemilerine 
S \'e "'- !nıekten rl bol bol yap S bı;"11~ızuıc 1 ınUteYellit bir 
~ -~~e 4ınc cinde bu tehli
. ~t '""'Qı etın rlkan kuwetıe
~:ııt giiıı ~l!)ry esine lllkayt gö-

için 
Ko:-grede 
yeniden 
tahsisat 

is eyecek 
--<>--

Reisicumhur bitarafhk 
kanununun tAdili için 
bazı mümessillerle 

görUştU 
Va~ington, 15 (A. A.) - Mü . 

messiller medisi reisi Rayburn 
gazeteciler toplantmmda beya.ııat. 
ta bulunarak reiaicumhw: Ruzvel• 
tin bugtin bazı milmeesillerlele lbl. 
taraflık kanununun tadili mesele • 
si hakkında görüştüğünü bildirmiş 
tir. 

Mumaileyh şunla.n flive et.mi§ • 
tir: Bununla beraber bu hususta. 
henüz bir karar ittihaz edileme • 
miştir. Reisicumhur perşembe gü11 

nü kongreye bir mesaj göndere _ 
rek fngilterPye yapılacak yardım 
için yeni ~ ·isat kabul edilme&. 
ni istiyecexfir. 

Relıılcumhurumuz, Gü.rel Sanatıer 
tan izahat 

Relaicumhur İnönU dUn saat 11 de 
Sultanahmettekl merkez l!an&tlar mek 
teblni zlyaret etmtııereir. Milli Şet, 
memleketimizin Pu en eşkl sanat 
..ıttelımln bütün atölyeterhıl ge%mi§, 
temyehane, torna, ve freze lusnnlan 
demirhane ve bilhassa dökUmhane 
ile modelhane üzerinde ehemmfycUe 
durmUf, talebe mlktan, çall§ma va 
zlyeU, her sene verilen mezunlar hak 
kmda mektep mUdUrü Yusuf Ziya E.. 
Umandan izabat aımı.,tı. ... 

Mektepten aynlırken Jııllllt Şefimiz, 
bahçede topıanımı oıa·ı talebeye ııu. 
fatta bulunarak c:K?mlşlerdir kl: 

.. _ Mektebinizi gördllro; atölyelerJ .. 

Büyük Millet Meclisinde 
~· it de%%· 
~ &t~liıl·eıtın ln edllebllcceği 
~ lttlJı da aras Aınerlka. alıille .. 
~lllı 'er llıdaki deniz par 

\ ~ ~ar ~ınilerlnin sokul- 8 ı ı d h k " 
~~d;~"!:F.~, ır ı anı ma umunun cezası 
~lltılıı~· ~41lten~a I ;t filozof ı;a 20 s e n eye ı· n d il r ı· ı d il ~~ '1ııı ,· şııtıdı b Amerika böyle 
~s~l·et~ b~ SÖZier mc\'
~Ot ~l<a r r~wi sekil 
~ ~ cliYorıar bir ıı;cy dcği~ .. 
,, ttı "lrnarıh llundnn da a~ 
~ 'I il 'aııl et şimdiye kadar 

~ btı.ııd e nasıl tabanı-

~ t.ıı .. ~-··~n sonra da avnJ 

~ 
--nnıuı·· ,, 

'-~ t-b. u elclen bırak. l... ı, g" S1 ~ ı\~:l:Ck iktıza eder. 
~ ~ ettıı~:r"le ın Amerikaya 

Bu mtlnasebeOe bararew mlaakaıaıar 
oldu ve mabllemeıerde iki reyle 
idam b1lklmlerl vel'Uebllmeslne 

itirazda balaaaldu 

\._~ ~ lllrıllıd )ahut Amerl _ Ad/ • 
s:~ 1'ıç~l'et a \ .r;nazur göste- ı ye vekili izahat verdi 
~~ do&! fal·d~ ucuda getir 
l' ı\ı!~daıı sı Yoktur. A· Dün, Şemsettin Günaltayın re. 
~ r~~~hya doğr~ya harbe isliğinde toplanan Büyük Millet 
~ ~bir ııhn bugtınkündcn Meclisinde iki ölüm oezasmm 
~· ı\ ltıttı.ır 'erebilir, fa- tasdikine dair mazbatalar ür.e
~~)\ h~"l a ~hna ı ümit e- rinde açılan müzakereler bir 
\..~ ~ b~ çbıl' )'.: e bn~ün A- hayli hararetli münakaşalar ol· 
.,_, ita d~ır arar veremlyc muştur. 
~tt. o dU "!ıısrn'da _lllr muharip Saat 15 te celse açılınca, Ma. 
\._~ "-i~rıı Sa ilclz durmak. nisa mebusu Dr. Saim özelin ve
~~''<:~ağ, ıne!l'lntulıarip ''n· fatına dair tezkere okunmuş ve 
··~ tııda ~ \ 'e bur ederı>k o.. 
'\~ llıaıu atalctı zc,·nhir 
~ ~" ~s~/ gö temıek eJ. 

..._ '~cı-ır.a • 6u sırada Al 
~-.;: ba:ıı ara nuın 
~~ ta lll'sn '\; tnda resmen 
"' llıı "'llttıen 2a.k Şarkta da

~ıtı.ı ~r<'tle talın!. dunna · ı 
iL' ~ ı ~~ "-tı hUtun dünya 
ı"I le ~~ <'diJdı~!;ıcte .. tedfin 

1111 ıtı.a.n28 ~orecck. 

\..,~ 4t etnı('ı..:' ile ılUsmnu
~'l'lQ? Almanya ne 
~ llı~ıaın ı te 
~' 9')' lıll).alar bu ı ' 'e buna 
IL."~Pltlısae:~'kilc fillen 

ltl111._ 11, l<nç • arada ı ı 

Amerika Bahriye 
Nazırı diyor ki : 

Amerika 
donanması 

Amerika kıtallle 
lzlanda arasmda 

hatırasına hürmeten sükut e. 
dilmiştir. 

Bundan sonra hükfunetin tale. 
bi veçhile bazı hariciye memur. 
larmın maaş ve tahmil tahsisat. 
larma zam yapan kanun layiha. 

(De,·amı 4 üncüde) 

Akademisinde mUdUr Burhan Toprak. 
aıryorlar 

nizl, tesisatı tetkik ettim. Bunları çok 
iyi buldum. Muallim1P.rlt"1.zle görU§ 
tUm. Sizin çalışmalarınızdan .memnu • 
niyeUe lnbsetWer. Memleketin ı!iz .. 
lere ihtiyacı büyfilrtUr. Bunun için .da.. 
ha çok ça.tı~mnnızı ve iyi yetişmenizi 
lsUyorum,., 

(De\1UDJ 4 tincüıle) 

1 ngiliz gemi 
kaf iielerine 
Alman deni
zaltllarının 
hücumları 

---0---

T orpillenen iki vapurun 
yolcularını kurtaran 

Brandeburg vapura 
bitin yolcularla 

birlikte battı 
Aınsterdam: 16 (A.A.J - Alman 

denizaltıları tarafından lngiliz gemi 
kafilelerine yapılan taarı qzlar hakkın 
da İngiliz kazazedeleri, ~iliz ami .. 
rallik makamının ne§riyatma göre §U 

malflmatı vermektedirler: 
Alman denizaltılarının ilk taarruzu 

sabahleyin erkenden yaprlını§trr. lki 
İngiliz ticaret gemisi torpillenerek bir 
kaç dakika içinde batmıııtır. İki saat 
sonra ikinci bir taarruz yapılnlı§ ve 
ncUcede ikinci bir ticaret gemisi daha 
tam ortasına isabet eden blr torpille 
sulara gömfilmü§tUr, 

(Denmı 4 üncüde)_ 

"'~la ama,( urctile 
~~StlJinı Ufnktefek ı ıe; 
--.ıııl.ıı nnıhafııza.ya. 

Ticaret gemilerini 
himaye edecektir Tolıruk önJeriDde ~ bir Alma n ~avu!Ju yarasına rağmen taburuna 

Cdilebil' ır. (Yazısı S belde) raporuna yazdırırken \-

Almanlar 
Leningratta 
şe ~ı rin bazı 
kısımlarına 

girdiler 
-<>--

Ruslar en ağır 
tanklarla mukabil 
taarr.uzlar yapıyor 
İngiliz tayyareci

leri Lenlngrad 
mldalaaıma 
ı,ttrak edlfor 

---0--

Leningrad Kiyef, Odesa 
muharebeleri görülmemiş 

bir şiddet kesbetti 
Lond.ra, 16 (A.A.J - (R.B.C.) 
Londra mabafiline ge:en haberlere 

göre Rus cephesinde vaziyet §Udur: 
Lenlngrada hücum insan ve malze

mo zayiatına bakılmadan devam ecıı. 
yor. Almanlar §ebrin bazı klamılanna 
girdiklerini beyan edJyorJar. Rus mu. 
daflleri arasında maneviyat bozuklu. 
ğu yoktur. Rusla.· en ağu tanklarlle 
mukabil taarruzlar yapıyorlar ve Luga 
nehrine kadar müdafaa mmtakası ha
zırlıyorlar. Valday tepelerindeki kuv .. 
vctıer Almanların gerisini tehdit edl,. 
yorlar. 

Merkezde Sovyet mukabil taarru. 
zu devam ediyor, 

En tehlikeli vaziyet Ukrayııadadır. 
Almanlar Ktyefi çevirmek ir;:ln bUyUk 
gayret sar!edlyorlar, Kremençuku :za.p 
teden Almanların Harkofa hücum ede
cekleri tahmin olunuyor 

Londra, 16 (A.A.) - CB.B.O.) 
Hava hakimiyetini ele geçirmek ı.. 

(Devanu 4 üncüde) 

SATIRLAR 

ettiği btr Rus llltıhkAml 

Sovyet 
Başkumandan hğı 
Lerıingradın 

sukutunu 
Klyel ve moskova

nın aklbetlle 
Sıkı surette 

alakalı 
•• •• goruyor 
----<>- -

Leningratta bütün halk 
muharip bir hale getirilctİ 

Relslnkl, 16 (A.A.) - Stefanl: 
Fin Ueri hareketi, petroskojeyi çok 

yakından tehdit ederek muntazam \ile 

metodlu bir §ckilde devam e<ıerken, 
l§gal altına alınmış bulunan çok ge... 
nl§ Kareli bölgesinde temizlik yapıl
maktadır. l41l§&hitleıin ııazan dtltk-. 
tini, bllhaua, SovycUertn, Lcningrad 
cephesindeki nevmfdane mukavemeti 

-cclbctmektedir. 
Vot'O§ilofun, bu ıngeye en g\izide 

kuvveUerinl tab§it ettiği ve w ku.vet 
lcrln artık ölüme mahkQm oıctuğll te.. 
.bar6z eWriUyor, 

(Devamı ( ttncide) 

Almanlarm tahrikitı 
nihayet bulmadığı ·takdirde 

İngiliz ve Rus 
kuvvetleri 

Tahranı işgal 
edecekler 

IMıdra, l6 (A.A.) - Nıyuz Kronikl 
muhabiri, İngiliz ve Rus kıtaatmm 

Almanların tahrlk!tı nlha)'et bulma. 
dığı takdirde Tahranı işgal etmeleri 
muhtemel bulunduğunu yazmaktadır. 

Kozmopolitlikle mücadele 
Zaman zaman, akalliyctlerin. 

tlirk!:e konu~ma.m.akta.ki I!ilrarları 
iilerinde durulur, söylenecekler 
söylenir, şu \'eya bu fikir orta~·a 
atılır, Bu seslerden bazlları müf· 
rittir: içimizde ya:~ıyorlar, diin
yanm hiçbir yerinde ~öremedik 
lcrl nimetlerle diz diz~ kucak Iaı 
cağadırlar; böyle old~ğu halde• 
bıınlann hala Tüı'k dlini benim. 
scmemelerinin sebebini anlamak 
müŞküldür \ :e bu "inat." tan bas 
im bir kelimeyle izah edileme~ 
• derler. 

Bazdan da: Bırakalım, • der
ler, onlann türkçe konu .. maları 
m değil, kendi dillerini ~uhafn
za etmelerini istlydim. Bu ~ 
ktlcle, ruh haletlerlol ma.skcle
nıelerinc meydan ,·ermemiş, te. 
mas ettiklerimi1io kim olduğunu, 
acllarından \'e illllcrinden anlar, 
adımlarımızı ona göre atar, ken 
clhnizi ona g3re ayarlarız. 

İ!}te iki fikir ki, biriblrlnin 
tamamUe zıddJdır. 

Yazan: H. R. 
Bebaslanmıza, muhitlerinin 

dertlerini döken Ada halkından 
bir zat da a:rni mesele üzerinile 
durmuş \'~ ·Adalan kozmopolit 
dilden kurtarmanın füzomunclao 
bah~tmi: . Nedense, kozmopoHt 
dendiği 7.:Wlan akla hakikaten A· 
dalar gelir \ 'e bu dert, her ya:ı 
mevtılminde taxclenir . 

Burada, biribirinin tamamile 
zıddı olan "ya hep, ya hiç,, ten 
hangisinin t~niç edilınC8i lii.~
~eldiğinl münak:ı~a edecek deg'.. 
llm. Ancak, muhitinin mllllyet.1° 
ni koruma" endişesini duyarak 
bu meflelC üzerinde ba!l88Siyct 
ı;österen t.annna.dığnn , .e bilme 
dlğim adalıya teŞCklriir ettlktcn 
"'mrs diycccğim ki, Adalan kO'l· 
ınopolltliktcn kurtaracak kudret 
,.e kuwet mebusla.rdan ~k za.. 
manın elindedir. 

Çok değil, on 1eae evveötc 
mU'kay~ edersek görürüz ki, 
Adalar kozmopolitliktAm sıynf . 

(Devamı 4 ttnciidt') 



mısratiırilan 

Napolgonun hakkı Zelzelenin 
zararları · llikbt ediyorum, Alman • Ru .. 

harbi haşla4ıktan sonra bazı ga.ze. 
lelerin bava<R değişti gibi, tefrib 
larda da bir def;lsikllk görülmeye 
~ladı. Eskiden. harp daha &ima
le 51n.yet etmeden evvel, tilyasi 
t.cfrikalar, casusluk tefrUmlan, roo 
ıııaoa benzlycn, hlki.,.eyo omnı 
'eren yazılar, siya.si batıl'Gbr Ye 
hunlam bcnz.lycn bütün nuı.baatll 
'azılar, hep İngiltereye, Almanya.. 
'a, Danlmarkaya \'C lli.h &ittl 

VaktAld Azrail hazretleri, elin .. 
de ora'k, ~Un bozlu llillmlerine 
ı.;cçlp, kelle u~urmağa, kol, bacak 
flermeğo başladı, bütün menular 
deği5tl, muharrirlerlmb Ubamla.n 
oı o cepheden almağa, ~elri
miz Napolyonun Moskova seferin· 
den dem \rurınağa ba§ladılar. Mü
t-OrclmJerlmiz Napolyonon mace.ra
lannı llsanınırza nak.1etmeğe ko 
yuldular. Xn.polyonun fi&hsiyeti, 
tarihteki rolünü. l.Uoskova ht'!'Zime
tini inceleyip dunlular. Ara.da bir 
~ey unuttular: A ·klıJ.n:nı. Hatır • 
latton yn, mcshur tarl.bçiler ile • 
men Lse ;,..>iri!jirler. Birkaç gfıo 

ı:_n bredin, ~örilrsünüz. 
o kadar ki, bu ba6talık ianirli 

arkadaşlara bile sirayet etti. Fa -
1,nt, onlar, yeni bir :?eY bulup or 
ta~a. f'Jkannryorlar, oka.yueulanı -
na ı;ıwmayorla.r, tstanbullu. ağa. 
h<'yleriııba !'llitunlannda gördükle
ri 'npolyona ait yazı ve tcfrikn
ları, bir makas hllnerlle, hatta 
ı;erlC\halannı bllo dcği tinncden 
ayfahmna aktarma ediyorlar. 

"N1'kll L.-ubur,, a &er'i cevaz var. 
dır, fa.kat, bu da bir fonnaliteye 
Cilbidir. EsJdden katlıdan, mtiffü. 
<len, ~cyhüllslıi.mdan izin, feha 
aJmdıktan sonra bu i!f 7&1>ıhrdr. 
Rn&"Ün <le belediyeler bu hnJ vo. 
riyor gn.lib:ı? •• 

YI\ "nakli Wr,. a ne diyelim: •• 
nunun da bir formaUtesl yOk mu 
ucıaba T •• Benim bUcliğime göro 

13a.şmakaede~ 
----~ ~ ,,_, --- z_.: -

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahlt Yalçm, lhUkArla mil. 

:ldeleyt bııhıs mevzuu yeparalt bu • 
unkll vaziyeti tetkik v~ tahUl et.ınek

t dlr. 
Muharrir, mucadelenm he:rgtınkU 

sathalan etkll.rı umumiyccc mnll'•. 
oldUkçn dlkkate ışayıın bir tesir husı.ı . 

le geldiğini, mntbuatlJI kı>ı.dlslne dil • 
ııen vnzl.feyt pek tnbU bl daire dahl
Jinde :ifa ctmcsl yUzU.'ıdt>.& efkArtumu_ 
mlycde bilUhı esıınfa ve bUtUn tQ~ 
cnra knrnı Meta gayrlthttyarı ve gay. 
rlmcşnı bir ltimat.ııızl k \'e §Uphe hu
sule geldiği gözden kar:ma ması l:Wm 
bir vak!a olduğunu halb\.kl halk ve 
memleket 6rkll.numuı.aiyeııl ile lktisa. 
dl hayat erbabı nrasmda kar~ı1ıklı bir 
hürmet ve iUmadm 6al'Sllmadan de • 
vam etmesi !Azım o!cfuğıınu koydede
rok diyor kl: 

\anlr.r: Ya e.~~r .. ahlbinden miisa
ıwle almak, yahut mehaz ~öshır. 

m(}k. •• 
Neredosin "telif hakkı!,, K u • 

lıllllanu çuı.la.sm !.. 
Gu.etelerlınlzdc> ru .. ladı&"llD ~a. 

rıolyon tefrlkala.n, Nnpolyon.-ı alt 
maka.leler, ettlt.lcr, hntımlar b.ınn 
şa fıknt.yı bat.ırfat..tı: 

Ağrıda dün de iki 
sarsıntı oldu 

A,/,·ı, 15 (ıl.A.) -Ağrıda dün 
~ece saat 22 de gayet hafif ve 
saat 4 de oldukça. şiddetli bir yer 
ı;arıntısı olmuştur. lfü~ bir ha· 
6ar voktur. Erciş ve Tatnosda 
ar.ısıra sarsıntılar olmaktadır. 

'apoiyoo lıutlnratı0rlul< ta.Jıt ına 
otllnnaya karar ~•·mıis, falınl, bu 
işi yapmadan e\"\t'J hall..'111 fikrini 1 
iiğrenmck lsteınts. Generallerin • 
den birini ça;';"1nnı , rey toplama

' ZA \ ' IAT \ 'E llASARA'I Hr\K 
Ki~()\ ,\U:\".\N ~ox 

\fı\l,Ü\1,\1 

"' lçi.ıı Jü.zımgelen tallnıntı 'enni ... 
Emri alan general, rey toplıımn 

ljine en evvel onlu<lnn b lnmı .... 
Wr lkl tabur ru."'keri bir araya t.oı.
lamış, onbm uzun bir nuhıl< lir 
lc.Ukten sonra, aı 11 nınk ndn ge.. 
!erek demi~ ki: "No.pol~·on, imıın· 
rator olmo.k lstJyor, rnkat, ynptı
b'llDIZ büyük inkılrıbın icnpların:ı 

uymak livıın. Hıı hu:.ıı .. tn lıııllun 
flltrini anlamak, rc)inl somuı1' i
cap ecUyor. Bıınun lcin soruyorum: 
~apolyonnn lmpnnı.tor olmasını 
i t.iyor musunuzf Eğer , ·nn;a "İİ~ 
leyin, yoks.'\ yine Ü~ lcyl•ı. mm. 
eden çddnmc~in, hf'r 'atanda" 

reyini serbest ~erb<.."!'lt kullunnınlı
dır. Ve bu onun h.ıkkulır.,, 

Genemi s&r.iinU bltirln<'e hemen 
dönmil , ya.omdaki bulunan yıwc -
rtne, herkesi i .. itehllc-reği hir .,e_ 
le u cmıi \'ermiş: 

- Sen Nnpolyonıın imparator 
olmam.asını istl:çt•nlcıin fsimlcrinl 
yas. Reylerini kullanmak onların 
nasıl haki.aysa, onlan Jmr una 
lll7.(Urmck do imparat-0r olan Nn 
ııolyon Boruıpart hazretlerinin 
h!Lkktclır! Llste~1 sonm bana ge • 
tJ.r, tam \C sıhhatli hnher almak 
i<ıtertm. 

O ına?.lı cıvand:ın peyam ıst crım .•• 

1~ ettiğin iz .tclılıkelı haleli nıhl~ 

~·eye ıaııııı almaca.k tcdbtı1erdc ilk a .. 
J&u:ım ve (ID birinci ,-uy.;rı!lıın lıi7.7.nt 

tikı<'arlarmw>. wrctt Up ı•ttlğlııi Ö) ıc. 

ınck ltaunıuııu iJuydult. 'J iıcoorlnnnm: 
bu lhtlkAnı. lmrsı mU""dtlfl htll'('l,etlıı. 
ı.Io bllJ.'1tmctıc iş hlrllı;l ) npmanın ) o • 
lqnu bulın31ıdırlar. Şimdi ortadA san
ki m1>..mlelcet lkl)C ll)nlııııs, blr ta .. 
rafta halk ,.o hllknmet cıl •er tnrart.n 
rsnııf ,.,. tüccar ·uırnıı ~ibi bir :!'atı 

Ankara, 15 ( ~ı.A.J - Van ve 
Ağrı vilayetlerindeki ?.elzele hak· 
kında en son alman malfımat şu. 
dur: 

1 - Erçış kazası dahilinde bir 
köv tamamen yıkılmıştır. Şim· 
diye kadar 192 ölU, 225 yaralı 
tcsbit edilmiştir. Yaraları hafif 
olanlar mahallinde tedavi edilmek 
tedir. 21 ağ:r yaralı Vana nak
ledilmiş. oliller tamamen defne· 
dilmiş, enkaz altında ceset bırn. 
kılmamrştir. 

2 - Pntnes kazasında ha_"8.rat 
ve zayiat ehemmiyet.sizdir. Ka. 
?.a merkezinde ve Haniye merke· 
zinde 7 ev kısmen yrkılmı§tır. 
Dedeli nahiyesi köylerinde 21 
ev, Sarısu nahiyesinde 10 ev kıs
men yıkılmıştır. Kaza köylerin· 
de iki ölü, 4 yaralı vardır. 

3 - Krzılay tarafından ka1.a. 
zedeler için 580 çadır, 600 kat 
çama.5ır, 300 takım elbise, 300 
çift aynldca'bı gönderilmiş ve ma. 
hallen mümkün olan yiyecek yar· 
dımı yapılmıştır. Kızılay, aynca 
felaketzedelerin ihtiyacına satfe 
dilmek il7.ere ka!i para. gönder
miş. ayrıca Diyarbakır halkı ta. 
rafından 1000. Van halkı tara.. 
f ından 1000 ve Bitlis halkı tara· 
fından 350 lirallk yardım yapıl· 
mıştır. 

4 - Bir Kızılay mUf ettışi :rna· 
halline izam edilmiş, Vandan, 
ı\.ğrida.n ve M~Cıdan öperatör, 
hekim ve sıhhat meımurlan 7..el. 
1.cle mmtakasma. giderek sıhht 
ve tıbbi yardımlara devttm et. 
mektedirlcr. 

5 - Mahallinde gösterilecek IU· 
zuma gfüe yapılacak diğer yar
dımlar ve lıalkın klş gelmeden 
evvel iskanı için 'icabeden ted· 
birler alınmaktadır. 

h sıl olı k ihtimali ile l..arı;ıla~ııl o • 
ruz. Hıılbuki tUccar .ır. ı.uı.rımctlıı 'e 
tınlkm elde "ercrel,, her lCrdıı olduğu 1 
gibi. bizde .ıe zuh ır cdı•bllC<'ck lcnıı =============== 
tUcrorl:ıra \O fena ~ıııa kattjı bir 
mür.:ıdeltı ldnrıı cttildcri kanaatini ' 
lnfabauu tevllt etmcl.ldlr. 'l'Uccar, hU... 
ktln:M..'iten uzak ve uyn Jtalnıanmlı, hU
kOınetin ya.nlııncuıı, mi.ıaıdeı" ıırlm • 
daşı vo müttcflkl bulunmnlıdır. 

ı.nblldir. Ortuılıı iki telflkki, iki ~ü • 
rli-; buhınllulq,:~ bayırlı bir netice mliş. 
lrllll\tla ttlıle oollir. Fakat nammlu 
t lkc:ırlııcm tecrübe ve b'.lgllnrlyle hU· 
l.fımetln azmi V6 tedblı'J blrlblrterlne 
ln:rJın Llll ·~l('rll·ı'S(' brv;lcn tUrlO sem,.re 
nlınır 

l>edlğlıniı. tarz&' ga)et sade blr 
!Jtı .. hıngıı;la t~ldırül Pdtıcek tüccarlar 
nU~esl, vcit nz ınUdılct içinde eminiz. 
ki dl~r ınul•~r \'tı ııamtı81u tlkıccınn 
lıı:tlnınmllc r.actn bir ıuocar knlllbD 
şeklini alır ,.,. ihtlkfi.r müeadcleslıılde 

hWttınıcttn ğ !tolu hl.z.metinl götlir. 
llıı lılr fikirdir. Ou.•rindf} i.Je.ıuek, faıı. 
llyet gl18l('J'l'ft'.k buna d.'\ha amcU bir 
ş kil v mahiyet V(!nnek gene tUıwar. 
lıınnuu.. ten•UUp oocn 1.tr mztft'Cl.lr. 

Din velat eden 

PRENSES 
NEVCiVAN 

1,5 milyon lira kı.) metinde 
bir çiftliğ: 

Türkiye milli müda
laa kuvvetlerine 

vaki etti 
Memleketimizde h yıı-.evcrliğl lle 

t.anuımı~ olan prenses N~vch·an, sek. 
een yaşım miltt>ca.viz oldu~u halde dün 
Bomontideki cvinoe vefa. ctıııi.§tlr. 

Merhum, bundan çok zwnan evvcJ, 
luymeti bir buçuk ııtllyon Ttlrk llrıuıı. 
na yakın olan bir çlftllğinl usmanıı 

donanma.sına vakfctml~ ~uıunuyordu. 
BilAhıre Osmanlı dc\•leti sakıt olunca 
prenses Nevdvan lltı zevci Ferldı.ın 

paşa Mısıra giderek v:ıkfiyedeki (Oıı. 

manıı dcvleUI tabirinin bugilnkU 'l'Ur
klyc cumhuriyeti devletini kasdcttl~. 
nl bildlrmi§, vo.kflycyi Tilrk hnva, <le. 

n1z ve karo. kuvvetlerine yo.rdıını ta
zammun e(l~cck surette dtızeltml§tl. 

Gerek merhume preneutn v-0 gerek
se ınemleketlmiz'r. eski \lll all11 bir a. 
lleııinc men11up bulunan Fridun pap. 
nm ytlk8ek hamiyet eserleri bunun .. 
ıa da kalmamış, muhtcUi vatandaş • 
Inrımıza yapılan şahsi ynrdıından baş 

ka bundan lkt ay evvel ı:le 'l'O.rk hnvıı 
kunımu genel merkezi tmrıno ıl bin 
Inglllz llrnlrk bir tebcrruoe bulunmu~ 
ıardı. 

Çatalağzı elektrik 
santrah 
---0--

Etibank inşaata başladı 
Zonguldak .. Çatalnğzı elektrik 

santra.J.mın inı:.asma başlanmı!'ttr. 

İrı.,~tI Etibank yaptırtmaltla.dır. 
Santral, kömüt'le ve 60 bin kilo • 
vat kudretinde olB.<'Aklır. Sa.karyn
on Ça.ğLo.yıkta 15 'bin kilovatlık, 
Kütiıhya hidro elnktrik santrnlı • 
mn projeleri tnmrunen hazırdır. 
A<1 bin kilovatlık Kiitahya linyit 
~M.ntrahnın projeleri ıle Sn1ihll şL 
malinde 30 bin kiloYatlık Ged.iz, 
Kayseri cenubunda ve Soyhan kO" 
hı ilı:erindckı elektrik santl'alları 
nın rla pzojelcri hazırla,nmakt.adır. 

I htikcir suçuyla tevkif 
edilenler 

Mercanda Yaldızcı Kegam yal _ 
dız üzeı·.ııciı'. J~ııpnhçar rda mani • 
faturacı N!'!sim Amerikan bezleri 
üzerinclı', Ak~arayda Kemal cad • 
de;:lnde eczacı Gnrois ilıi.ç üze • 
rindi'\ Bakn-knyünde eczacı .Mor .. 
dahny naftalın üzerinde. Yanlka • 
prda rczacı caddt>shıde 51 numa• 
raaa Harala.mbo da. çimento üze • 
r:mıe 1htikiı.r ~ apmak suçundan 
dün asliye ikinci ce1.a mahkeme -
si 'tnrafrndan tevkif olunmuştur. 

---o----

Nikah merasimi 
Mcs'ıı.uct Girgin ile Us'cı~men Fahir 

Sözoirin nlkMı meraııbnl atin öğleden 
Vakfetlllmtıı olan çiftliğe alt evrak E 1 ,. u 1 1 ,.. sonra m r.-,,u ev enme nıemur u,.,un • 

bundan bir buçuk sene (J\"Vcl Ankara. 1 d k b ,, U h ·ı 
imi U u1l & ıı a ra a 'e uoe arının uzun e ya • 

dll hariciye vekil z ş r!,tlllH~raçoğ.. pılmıştır. Yeni yuvaya enaueller dileriz. 
Hına teslim cdllınl§tlr. yw 6~ ~ne-
v'i 80 bin Türk Jlrnsı Irat. getirdiği 

nnlqılmaktadır. 
Mcrhumenln ccnıı.zesi bugUn Öğ • 

leden tıonrıı. Bomontl Ebckızı •oka .. 
ğmdak! kon~tan k:ı.ldır:~rıcak ve nn.. 
mazı Tegvlkiye camilııdo eda edildik
ten sonra ıır-ecidiköyU aıırl mezarlıkta 
ki ı'tletfeni mahsusuna tevdı edilecek .. 
Ur. Merhumeye Tanrıdaı• mağlirct d1. 
Itır kederdlde ailesine t.rtzıyetıeritnlzl 

sunanı:. 

-EK~.ıf?c41. 
• Zirant ıaıeri ve ziraat. uayiı ka

nununun tatblkntı hakl,mda mUzalrore 
Jerı1e bulunmnk lizenı An}, araya da.v<:t 
edilmiş olan ziraat. mUdUrlerl diln 
ilk toplnntısını nkılct.aıi~tlr. 

• B>?lediyt!TtlT ba.nkruımm 1940 bo .. 
sap devresi umumı heyet. dUn Anko... 
roda bankanın merkez tinaemda di
vanı mııha!!t!bat reisi Feyzi Oranın 
riyaseti nltında toplanmış ve banka. 
nın 1940 hesap yılma alt blltuıço ve 
l<ar ve 7.ttrtır hcMpları t<'tklk " Ut>ı

dlk olunmuı.;t.ur. 
• 28 eylUJ atılı gUnll Ramazanın ilk 

gUnUdUr. Bu mUnaseboUtı Evkar ldn. 
resi ca.pıııer~ ıcııp eden auırlıkıan 

ikmal etmlşllt. 
e istanbul konaervııtuarınm k113 mev 

slmhıe mahsus tertip •ttlğl kon.scrlcr 
yedi Ukteşrlnde ba§lıyacaktır. Kon • 
serlcrın sayısı 10 dur. Bunun 7· .!il a- ı 
ıaturkn, 3 U de alatrang;ı olacaktır. 

• Son 48 saat 7.arfmda muhtelif 
semtlerde tıaeılJoe B!l köpek ve 17 kedi 
öldUrlilmll§tilr, 

Kosllmlyen 
elektrik cereyanı 

meıeıesl 

Dizdariycdo 39414 tesi$at 
numara.siyle elektrik abonesi o. 
lan ba§mürettiplerinıizden Tur. 
hanın tahliye ettiği evden elekt.. 
rik cereyanının m U t e a d d i t 
mür~tn:ı.r:a. tflğıJıen ,lçesilme
miş olduğunu ya.zmrştrk. Elekt
rik umum müdürlfüfü bize gön.. 
derdiği bir tezkerede bu hususta 
şöyle diyor: 

"Bir yerden diğer yere nakle
den mtişterilerimizin cereyanı 
kesilm'..s1 için na.kilden rekiz 
gün evvel tahriren veya şa.hscn 
müracaat edcı Jk bunu talep et. 
mcsi abonman senedi mukteza.. 
sındandır 

İcl'a krlman tahkikatta mUste. 
rinin 2 eylül 1941 tarihiooe Be. 
yazıt şubemire telefonla mUraca. 
at od.erek cereyanının kesilmesi
ni talep eylemiş olduğu ve ertesi 
~ünü bu cereyanın kesildiği ve 
ayın beşin.de dahi aynı evi iŞt?al. 
etmiş olan mü!lterinin kendi na. 
mına kotratı devrcylemiş oldu .. 
ğu anla§Ilmıştır.'' "l t.o bUgUn bu k.aJ'iıl1klı en.rıyet 

tehllkeye gtnnck me,'kllftde bulunu • 
yôr. Halk ,.e efldln wmımlye gltgL 
do kendisini yalnız. muhwklrlerden mu 
:rflldtep bfr fl!>nıır "e tilcear .2.llınreslnln 
pen lndo bir ı,urban zannelloock ve 
~f ve tuccnrlal'IDı:ı: ela kendllettnl 
bllühltl:;ruı umumun ta'ın ve llnl 
etlbctmJ:J ve mlhıtn.twk olınadıklan 

fma bir hth·ly-et ııl ınd luıknıt ha. 
ı;cyloyooektl r. 
Mantık ve muhaktı.ım>,ııln lcontro • 

tünden U7.al~ olarak sırf hissiyat ve 
se~kl tabü tl'Slrh·Ie ııuı Lnrın derin .. 
hğloo tı0Jnıl&cak bu teliikkl snı1yctenJn 
1ıun7calnl değlştlnnetrı• matuf t~lldnn.. 
ta gayet m salt bir ~t'mln haurla .. 
yacağını d :Olımetulz. far.mıdır • .Harp 
Mnn dcvrrıslnln Avrupayı. ne sürpri7. 
tıa:url:ubğnu bugünden kimse kestlrc
UlCZ. l;'almt hnrp yiizimdl•n lkUsadi 
bayatın eerc)anma gelen !imalar lllr 
lı.vp &Oll:r&.lil içti.nahı imkfınSIZ 2al\U'd 
'\e tlCfaletler ballı; kttlelcrt arumda 

mUthlt gaJıeyaıı.lar vücu.dc gctlrebillr 
\6 pek ook llnıtbra &emin hazll'lı)'lk 
bilir, lla.rbe glnnekten u:za.k kalımğa 
bhtlln amlmlydl 1le çnlıpa mcmle. 
ı .. •tbnlzln h3rp ııonl'86ı lktlsadi tclU.. 
tcot.ıeı1ıı d !lında .knlınayı d3 Uımal et. 

Bwıuo Jçlo büyllk ~il tlarn, cc • 
nıt.>·cı.ıur kurmal;-a vo saireye lhtlynç 
yok. ileri gelen t~ooarların l'lbette hu 
50lli tüc<ıar d061lıırı vurdır \C bunlar 
arada biriblrlerini ı.i~aı't't etm lrto<lir. 
\er, tııto bü)lc ynkm do,.t1.u bir lm
lllpto blrlblrlorlni ı>ık tk uı uıııııta • 
7.tım rurctte gunoofıl fı.dt•t ••dinlrler. 
Tlcıvı vıu.iyet halt!~ llda koııu;urlar. 

l<''lyatla.r ve lhtıktı.r b·ıl<lunda !lklrl•• • 
rtnı söylerler. Ne)•l lhtl~nçları oldu -
ğaou, ne yapılırsa lhtlk'ilnn onlinı• 

geçilclıthn~ıı t4 bit ederler. thtıkll· 
na bir de tUccar bııkımındıın blr oın. 
ııtl!ll, bir giirUn~u ':Y"dır ı.ı "'"mi 
makamların telildtilcriııı ıı~ ııı:.ımrık 1 

Herhalde t\tıl dıırclukları müddet!,'(} 1 
g~n Utm:m lwndJlertıılı\ Rleyblnde • 
ıllr,,, 

• Yenl derıı ı;e.11011i t>qından ltlba. 
ren ılsc ve orta okullardAkl takir kl.m 
sestz talebeye de ilk okullarda olduğu 
gibi sıcak öğle y~meği verUmesl karar 
laştınlmıştır. 

Telefonla yapılan müracaat ü. 
('.ilncUdUr. Abone, daha evvel iki 
defa şahsen müracaat etmi.5. nu .. 
mara.sı not edilmiş ve cereyanın 
ertesi günü keflileceği ceva:bt ve. 
rilmiflt.ir. Buna rağmen cereya. 
nın hala ke.dlmdiğini gördük. 
ten l!IOnradır ki 2 eylülde tele
fonla rr.iiracaatı tekrarlama:: 
zaruret.inde kalmıştır. Maamafih 
bugün cen~,·an kesilmiş bulun
duğundan bi:r,cc mesele kalma
mıştır. 

Polonya 
18 

harbme ait habralar •. 
Yaz.anlar: Muhtelif subaylaT 

ınemeıııl bir vatani vazlfcdlr. 
Bu buflll ta atılacak en haytrb & • 

dımlan biri.at tliooar~ bek. 

MakinelitUfek tabancamı ve Po. 
lonyalı t>ir tercllmn.n nlara.k o is_ 
tika.meti tutuyorum. Esir kafile_ 
mi ~kasına hava.le et.mişUm. Tü 
fek seslerl kesilmi t.i. Nehrin kı 
yısına gelince göruerime inannmı 
yorum. Ka.rşmıda tüfeklerini ç.ıı.t 

lemekt.eytz.,, mrş bir düı;man süvari bölilğli 
Hllııeyin Cııhlt Yalçın, lıwıdan B<Jn.. va'r. Vaziyeti oncak seri hareket 

ra hlır yl devletten beklemek ttlyn.. etmekle kurtıımblllı1m. Mııkfnell 
dmı terkctmcnı iz lcab ettlğ'i.ı:ıl, her pist.oleyi ka.ldfrn...rak ,Polonyalıyı 
ı,ıcyl Alb1ıtan bekler gibi h.UkO.met.ten ~a gönderdim. Polonyn.h sil • 
tıeı:ıcmenın bıZlm için belkı blr rahat varl lb51U{;'iine sil!i.hlarını btrnkma. 
lık ve me5ullvetten kurtuIU§ oldul?\lnu, la.rım her tnrııf'm kıısatılmr~ ol 
rakııt bu rahaUığm ve bu mesuUyet • duğu~u eöyllyecek. 
sizliğin pa.h.dsı lnsanlığıınıı.dan ve hUr Khnsede ellAhını btrnkır gibi 
riyeUmlzden bit' fednklUı::kla ödcneee,. 1 bir w~et gönn.Uyorum. Tereli • 
ğtnl ip.ret e&n'ek eöyle oevum edl • ı man :iki yüzllilUk ediyoı- gahba. A. 
yor: tef etmek :isterken grupu11 icinde 

"iP& lıa mlU"• a*6nA'r 1d A~ Cf!iıte.n )'Örilvorıtm. Bu va~ 

zlvet dııhılindc nteş edemem. Be.. 
ni kimse görmemişti daha. Ycrllll 
den fırltyanı.k "St.ot,, diye ha.y'kıı:ı.. 
dnn. Bnşka bir şey blldlğlm yok, 
Bnslarımn UstUndcn makineli ile 
ateş ettim. Hele şilkUr, sUD.hlarını 
ı:ıtmnğa başladılar. Başlan kanlı 
bezlerle snnlı iki Alınan eslrl be.. 
na dot:'nl koştu. Serbest ol.dulda. 
rına. b;.r tilrlU imuıamıyorlarôı. 

Gözlet1nd(' sovlnç ynslan vnr .. 
Scvınçlmi hudutsuz. Bo.na nasıl 

t eşekkur dccekJcrinl bilmlyorlnr. 

"- Sf2 to.nkçılar şeytansınTT.., 

Dediler. Basit bir Alma.n piya. 
de Mkcrlnden duyduğum bu kelL 
meler b nım için bilyük bir mükü.. 
fat teşkil ediyor. İşte ya:rdımıı 
bir tank geldi. Kurtarılan AJman 

esirleri, Polonyalı esirleri sırayo 
koydulıır. 

BölUğU.m.Uz iJQ bin eeir ve bir 
çok kıymetli malzeme iğtinam et. 
miçtl. Kimse lbu raltanıa lıuı.nmak 
ı.slomiyordu, ealrlcrln sa.yun öğle. 
den sonra dört bine çıkmca kim. 
sc sevincini gizlemedi. Esirler Ber 
Uni ziyaret ede.bildiler, fakat zan. 
nettlkleri ı,ekilde değil, 

l§te Slııdovda. gc,.ııen bu muharc. 
beyi hlı}blr zaman wıutamıyaca • 
ğız. Vatan için ~arııışnn ve vehit 
aıcnleri de unutmıyacağız. BU• 
yUk Frcderik'Jn ııöylcdJği bir cUm. 
leyi hatırlıyorum: "Yaı.,«ayıp ya 
~anuı.m.a.run hiçbir kıymeti yok; 
yeter ki vazifoınl yaımuş ola, 
vım . ., 

XVI. SUBA \' KRiPPNER 
A:Sl,ATl\'OR 

Polonyanm 80ka.kla.n da ne her. 
bat! Daıhıı üçUncll rtınu direkaiYon 
bozuldu. Çcnstoçau'da. durmak 
meeburlyeUndeyiz. B81Uk ileri hn• 
relretindo berdevam. Bana. gelin. 
ce, erat ve motörlU topumla ge. 
ride ka.ldun. Dlrckslvonu tru:ıfa et. 
tik. tlç kitornetre ~'ra vmn kı • 

rlldr. Yine bozuldu. Yine yaptık. 
Nih:ıyet sağlam bir. 4S~lik çubuğu 
bula.ra.k yolumuza devam cdoWl 
<llıt. Musibet bizi iki -gün gocllı:tlr. 
di. 
.BôlUğUmUz sUratle 1lerllyor. .A.. 

n.n yoldan Var§Ova istika.metinde 
ona. yetisıncğe çalışıyoruz. Ara • 
da.n altı giin ge.:;lncc yine tanıdık 
sima.lata rastladık. Kumandamnu. 
zn geldiğlm~J bildirdik. 

O Eylül 1939. MotörlU fırka .. 
mıza mensup bazı tanklar Varşo. 
vaya girmişlerdi. Şehrin müst.a.h .. 
kem bir hale getirilmetıi, taamı. 

zun 84..irntini iki glln icin kes.mis • 
ti. 

Birinci tabur sebir hariclnde 
Polonyalılar ta.rafından tcrkedi • 
len Mihk!.mlarda. yatıyordu. GUn 
sakın geçti. Geceleri evlerden dU!i 
ma.nın makinelitUfek ateei.ne tutu• 
luyorduk. 

11 EyH\1 akşamı yerlmlsf bqka 
bir tabura terkedeccktik. Polon • 
yıılıla.r bunu hilaetmiş olacı&lar. 
dı. Yerlınizl ye.nl gelen taburla. de 
ğtştirmek milmk1.in olmadı. 

12 oyHH sa.bahı nihayet muvaf. 
fak olduk. Topçu ibölükleıi en kı. 
~ -y<>ldan g~ ~lıe!'. Ara-r.l <lOk 

Yeniçeri ve f~ .. 
Yobaz Ka ~ 

Yazan: KadircaJ1 /(.#~ 
• ht-"bl'~ 

'.l'absin Ban~ogl~ pıııJıl r 
ziyade ,\nkaranm m.ın dcıerıı,ı,. 
tanııımııı, çalı fk~n. ,.~ 50ril;;lt ~ 
dll<'idir; onun bıl~t 'c bl~ ~ 
d~n htifade ıırsııtm~ de ı.13!,r 
c·n·eı Gıızi J~n .. titü."U~ııtsİ ,. .. 
hocanu.ı: :-alr Ahınt'İ• Ji . . $ 
'a.sıta.lyl~ kn:1 . .annıı"t ık: .... dl ..,.-,, 

·ı .. ı... ... 
Talı in Canguog u s t;)1Jl1~..,r 

ladığı 'e grruneı· • lto:, ~· 
tetkikinden g~irdlği ıııC"~ 
klta.bmı bast.ırnıaltl~ ~~ 
Gramer, dil gemisJnın b~rl coft' 
tılrk<-cmlz ı.cnclcrdrJl (11-!!~elt' t' 

ıerde ve fırt ınaJıırdıı. ·,ruSll tıO _,, 
k~ıp dun.lu; daha. dog Jl ~t-~ ~ 
minin J'Olcularmclan J>C. )ıerbi .,_ 
tanlık iddiıısmda3dılal', !Jlf~ 
rer tara.fa ı;ddyorla~ı~iı tıiıı::.-' 
grameri olma7.::.ll tcın ı,ııı•ıtl"ir 
J\C farkı vnrdır! Son cırtteıd('.11 ıf 
Anıcri·JuMlu. bir blnıı : ,·ııP•~f. 
ğil çatıdan ha Jantını ' " 11e t 
hlfirilml • Bir bina _rçlıı 1,ııırtt~ 
tersine ln.a mumı.Uıı :Uıı • , 
kin bu tln. fantezi oı~alrrlııM 
lamıu. llalbuld dil 

111 tJ 
15 ~r:ımer y111.m:ıktır. bit~~ 

'l'ahslu Danguoğh~ tab1 lı~ e' ; 
cn·eı ·•Haber" de, Jd • ~ ~e' 
tcnkith•re cevap verdi• t1ıtl·"' 

ijılCtı.~ııı fi' 
gun, ,·akur 'e tdk s 1 rıı)'~ Jf 
di. Ben, bes sntun~ )ıeu~r 111" 
bu ı;iiılenlen son eli~. ot!'.~ 
de durdum; tllyordn j&ıı dl 

"HUtiiıı bunlar ıııUrU ıı ~ ıı' 
kadar \'apılır. tlı1\ııt e~~I' • 1>1Ur , 
tehlike ncrroedlr, 11' ~.d 
Biz bunlan öğrenmcd ' çır '/ 
nını;1, da öğrenıneSiJJ ııc ıJı1,-l~ı 
ekllmle dUşlinınel\tl~· ~ 

'Zihniyet milli kUltUrUlJI ti 
bııllnl tohllkcyc kO)~ıttCI ~ ~ 

('.oeuklanmızı kCD IJ1lf111· ~ 
l)i yet:~tJmıef;c nı<iÜcetfılcl~~ 
lanmızm bizi keD ~f'lt'.!,.~ 
iyi ~ et~tinneğc biılfll 11 ,."-1 

üphe yokt.ur; 0.ra.. eti ~ 
cemiyetimizin ~ettııdf 
cemiyetlerinin kanu-··dlt . .l: ( 
ha dinamik ''e rned"JJ' ~ıt~ 

Osmanlı tariblnln ~ve 6! ~ 
rileme de\1Ji, bep ~· .,eğC,A ~ 
lmlma.k ve tı:endfnl oı~ 
ywtmdendlr. YobaZJsr ffJ • IP";li 
rmleri istihfaf ettııer l "°'1, 

d -·~A- ''ıne1'teP•' ~ I ,C,, UnDMMW• rf1llt ~~ 
Garbın nurlu ofukls ~ t... ' istenen her penoero t 11' 
mlithl "lcars. ku'1"e '' ~ 
ba?ı;ıkla tıkandı. 1 ~~ Yen!çerllcr lstanbU ~!le 
da pt'lla sryrrernk bet> " ~I. 
cJıiar: ,.ur11 :/.. 

- Biz ·reni usulde ~ 'f 
yiT~ Bizim w eski osultl~ ~ 
kurAun atma!<, ke!:C1 of'1'~ 
maktır. rde ~:J 
·Sonra mutııırcbcle ,ışrı · ~ 

soyar. köy ve k~utıııtt' ;: 
ederlerdi. Bu hft.l lf.,.ctl t-' 1 
gö,tennek t~ln de d~o81'" ~ 

- Bre yo~da'lilt z tt11 'f".I, 
te'.';llne daya.nrJma.z •. 

114
'; JJlıl 11/~ 

nnki danı!Jıklı (löğ\•~ t1lf0r'11uıe ~ 
oıı. satrnı!'ılar, m} do etıed1 frr_~ 

Riz ı;ocuklarırnı:ıı11' ~ o1~t", 
ba<llUnak dahn· o.t"";ıeıı ~.., 
Her ne<oH k<'ndLsf~ctJrl('!t ~·,., 
ne"H daha iyi ~·et,> 11ıçt.rl _ . .,,rr 
ynıJar ,·c ylikSelir. le t ;zr'>'·~~ 
b Ö •• ) rf, rnitlC 
az ~ ru, e aflt o(b 1 

tf'r& k05ulmo5 iki Jc , 0 ıll 
1
tJI 

Şimdi motör asrrdrt ~ıı 
fren ancak miifrlt ltt 
nazımı ola.rs.k kU~ 

;ı&t~) ) 
at!1.alı ve mUşktll!l.~111 ~ı 4f 
Kamyonu sola cevi~~~ 
çıktını ve geriye ~~' P 
tünde bir subay V'iJ,IU'.,, 
''- Buradan geÇeftl oltJlf' 

man ateşi o.Itnıda.~ ~ 
Dedi. Her ne. aeÇeot) .,,~ 

olsun geçmeliydlk. 1ı1l ~~ 
Zırhlı topçu koluJll ıat1 , ;ııı jllt, 

sisi için.de asfalt yo:d eııttıl~ 
ğe başladı. lşte ınslt 1!e1"'0 
mileri. Ba.§18J'Dl1IZ1 '-'> ~~ 
tuk. rl:~,;ı& 

Te.m döneınccl dôıteiml0"".11 
dört .ı ~ .ı 

mıza. bir, iki Uç, -.ıen )t'l"'"Ji 
kı çıktı. Arka.dan o-~ı0IL1ıı &il '!(.• 
U>pçularmuz hemen pll~ 'I"". 
rmda. mevzi aldılar. ~ede 
tarı yirmi metre Jll il~ 
c.lafi topumuz iki ô ; tıif ~ 1 
etti; benim kan'lyon gtb~,,.' . 
oklu. D~an biziJll te "",ı?. • 
Jiltlc ates ediyor. tş JJ1l'tı'1 l)ıt t 
tank daha belirdi. uJ11ıl~~ 
birl tank dafi toP y..-~1 
rinden g~ti. Toprllt1 6' 11 
masr, Alman çeliği~ rfol'tlı: 
uırarın önUno ger Ç ~'l'lııı' 
lt8ından ancak bir1<6 ,P'~ 



linönü kampının kadın 
tayyarecileri iTiRAF 

KARŞISINDA 
BlRSORGU 

mez.F akat itirafın tam ve 
hakikaten biislıütün takdire 
değer olabilmesi için aydın • 
lanması icap eden küçücük 
bir nokta var: Bir kelimesini 
anlamadan okuduğunu söy -
lediği Fikt·etin mısralarını 
nereden okumuştur? Y ani ye 
ni yazılı mı yoks:ı Arap harf
li metinlerden mi? 

''Gökçen diyor ki: Türk kızı bu yolda da 
erkekten geri kalmıyor,, 

Bana bir gazetenin bQ§ 
lıkracısı itiraf etti ki, 
mare§al Petenin li:ıeyi biti _ 
ren torunları, on be§inci a • 
sırda ya~amış F!'atısız şairi 
Villon'un eserlerini okurlar 
ve zahmet çekmeden anlar _ 
/armış, 1930 senesi Galatasa. 
ray lisesi mezunlarından la. 
lan numaralı ken:lui kendi 
diline karşı aynı v.:ızi;ette de 
ğildir. On altıncı, on yedinci 
asırlarda yetişmiş Türk ıair. 
/erini okuyup anlnmak §ÖY

~~!!!!!!!!!~~~~~ 'r 11111 ......... "i:~·;,;;~·: ................... \ 

~a Bahriye 1 A. ŞARKLJ i 
h!~,~Beyanatı Günün alacasında har~ket: 

~ lçı~ııı~A..) Amerikan gelen ve bütün bir memleketin 
~~ ııaı.ır bc.rıınatta bulu. uykuda bulunduğu sıralarda, sa. 

ltıı.." ; 1 vı!l<:unsın Knox, bahın saat beşinde fırlayarak 
ı ~ ltı~ uçmağa başlayan İnönü gençli. 

lq ltt lcıta:u~ı:rı .. ı-.ıtan donaıı. ğinin arzularını ve gayelerini 
•e !et tıııa.r - 1zmndn ndası yakından ~örmek fır.;atım ka-
,:~r •e ;ra:raaınııakı denizi zanmış olmak ve bu enerji kav. 
~ ~ harnııı k

1
anunu muelbin. nağı olan Türk G':>Cuklariyle ta. 

.~ ~n e er ta nı!1llla.!' bahtiyarlığına ermek 
~~t~lll'cekur." §ıyan ge. mutlu bir tali eseridir .. Hele bu 

'~~.~~0surıa tercddOdc ~enç ztimre ara~ında dünya ha. 
~..._ lıuı:ıırnıı ... bi:- h!3.nla ven.. vacılrk aleminde ilki olmak şen·· 

·.:r dtnız "!lu•lr. "l'<'sadUf edl.. fini kazanan asker tayyarecimiz 
t.. ıtpt " ,tu ve dentzaıu Atatürk kızı Gökçenin ve Gök. 
,,, cs'a tabrı çen etrafında çe••relenmiş günün 

tlııı fi ('dilecek. üçlü havan fil<>:'unu teşkil eden 
~ ı.._tfiııe de"aın.n ıunıarı söy Edibe Subaş:, Sehavet Yılma1. 

"\I türk ve Naciye Tekyelinin bulun. 
-'~ tınırıer b ta b. } 

~"llel'IJta..,~·n>..lınan harp ge. ması u mşmaya ayrı ır lU· 
~'ı>U.. "" 'Lıgı susiyet vermekteydi .. 

'"' l'<1a t , Uz limanla. İnönü kampının <:eki1,dc başla. ~I :tıı batı Cllauur edecekleri 
it..' >'tıı rnıa~ yan gôsterHerini seyrediyoruz .. 
~'{) ltt 111tıerhı a çalışacak. Ortalıkta bir hn bcr dolaşıyor .. 

!ııı ~11 etınckı:u bcynnntınn - Gök<:en '.'aat dokuz bU<;ukta 
121._ ıltrı. 7 <Ur. 

\ ıı~Clal'l ı. tcn'-':1uı.da Ame gclece'I;: .. 
~ ~llttbı. b"Vut'llt tı2erınc "Hl~ Herl:e-6te bir ~evinı'.. Öyle. 

... X}ı b ya! .. Dersim <lai!larrnda n._k,•r 
bca1ıı1 ·· ır lhtlmaııe arkadaşlari".·le harekata i.,c:tir~ 

kı.ybetmek u. • 
"'- ,., eden. Ralkan tunıe~indc a!:ır bir 

'_, .. binaenaleyh 
, .. lt~=}aoı.vbn ı;cmııerın harp tavyaresivle mu\':ıffnkıvet 
'ıt ~ tııec "" \t k: kazanan ve bus:-ün de mis:ı.firi 
~ lıQ,.ıy • 

1 ··ıagn teşcb. bulunduıfomuz Türkkuı:u ailesi. S 'tlıt1 n~~ .. e kaldıkları. nin başöğretmeni olan bir Türk 
• be ' '!tı,., hemen he. . ~tı ... tnl§ •• 1• kızının uçtuğunu görmok insana 

.... Vö heyecan vermez olur mu? 
ltk. Ylç devnm et • 

h._~ •t ll&.t· Tam saat dokuz buçuk. Meyda. 
, ~ 'Ura~ Uer bu köprtıyO na inip kalkan tayyarelerin ara. 
'~:~l'larsa ~U~tr tedbirler sına, şark istikametinden gele;·, 
~1~1ttarı, ngııtcreyı hczl • bir tanesi daha karıştı. Meydan 
~ ·barıı b Ü7..erinde geni§ bir tur yaparak 

't llı1t~- i°lye8.I uıunnn bu . 
t: ~:--ııı bıııul\ nı l&hakkuk et. iniş yapacağı i!'ti.kameti kestır. 
~~~~ııc,~ rrıı~.ıcaktır Fn dikten sonra rü7.gan karşısına 2-
...._~ 11 bô. · · larak inişe ~ecti .. Arkadaşlardan 

Olurı J• bır tr~cb. bıri ihtiyari dı§mda: 
'- tıııa ''4ae:n l\ra Amerikan ) 

~l\r Ut\'a_ ,,,~de• trl çok oıan - Tcreyağmdan kı çeker gi. 
>,lt\t lıır tını ~ olacaklar . bi bir iniş,. 
ta.it '°rı .,.,;~·7.l,k eseri ola. Diyor.. Hazır ce\•aplılığiylı> 
~ :ı- <>"'11 c:umın kahramanı olnn dostum 
ttıh · tt orııa Ctu n:ız~crdt 
-..,ı.._. · r-:rı Rüf-'tü Sezginoğlu tamamlayor: 

-·'l!ıı r.e maka."\tla " 
açık,. - İyi ama. o !:ıh çekmesini 

ı.r~ '"l göııtcrmelt. 'e .\ de bilmeli .. 
it..~ 1.1 ... ı:ııerıkan (;ökçenin tayyaresi kenara 
ı.~ -<l,lrı ~ " Uhrlblr.e te. 

l\l'tb llıeliar nı~ •ltı!ı hü\ iye. gliyor .. Şimdi merkez binasının 
... ..._1,. "ıa<'t.l: ~reUcr bir köşesinde oturmu~ konu~t:· 

.,, ""% -.ı nıe yoruz.. Her arkadaş Gökçene 

..,.P\ıı. tihe u,. r.ımnc girince , "'·bu ~ ı bir şeyler soruyor .. O da anlatı. 
~~ lı. JI nı11r1 :l'll atmıştır yor . 
~tqt ~~ ve ~ınraı etmeğe _ En fazla he,·ccanlandığ·. 
~ l'tuı t l'r.;ız.aıtıya su nız ,·aka hangi,.idir?. 

1 
)e 11 ~ m, lır 

lıt.fıet ~rcUr: · Biraz düşündü: 
~~lerı d in bu hMıse - I:alkan turncsindevdim .. 

~ lıılkaethaı ne retmı: Btikreşe vardığımda o gün öğle. 

~ · ~ltt ttt~cl.!ntn 1 ev, den sonra bir ha,·a bayramı ol
~ı. '\ıaruı 1 lddıasında du!'!unu sö'.·ledilcr .. Benim de bir 
ıq. l'ı lltıv. e.tırnıııtır · · 

.... U?.at .... ~ etn 1'tır· ara uçmamı rica ettiler .. Mey· 
-.,tlt "'cıa dan küçüktü. Tayyarem nğır bir 

~tı..lıııl'U ltiıııırı ı>e11. ı;enı oldu.. tayyarcydi. Epey düşündüm .. 
"t ~ btr eh ı...~ etUği mt'. Nihayet akşama doğru sıram 
\~ ~ 11 ıı1c en mtyetı yok.. geldi. Bükreı:ı üzerinde bir uçuş 

ı... c~ ''h re•ı.1e1< istedim ld k ~ıııı "r · ·aptmı Fakat inişte o u ça 
'lll ta ~Yden evvel heyecan g"eçirdim.. Meydan ~Ü· 

ta~ - rt1ta. h'aıl.f'\n ga rlp b!r .. d . . ' I d .. b n 
. ~'tlııc. lı k:r.a knraı ko. çuk emıştım. n ey anı yuz ı · 

ıı... .""11 "• .ı.k' " 1erce halk doldurmuştu. f nerkc>n 
"IQ.\ı~~erık ·'nUn Grcere tay\'arenin biraz sür'atli gcl('rck 
~ .~~an Z<lbil! t.nrn • dar meydana sığmama~ı takdi· 

'to_ ~"' 'lll7.aıtısınuı ku rinde birkaQ yüz ki~inin ha.ratı. . ~ ~ttt ı1r:Y~runış oıduğ~ 
~ bı:fllırı bıı:' vcrınl§tlr. 
!\ lı " ''l' eııı lazım gc.. 
~.-'~llık Var<ıır · A 
"~ "lr'""'lard · ramızda 
lı~ dır kı ar. rnUrckkcp 

\. ~I !Jt, dUxı" bu tC§CkkUJ ha. 
."tı 1111ıuı "llllltı 

' tecid , tnedenı mıı. 

' 
Arap harlli m:!tinlerdense, 

acaba okuyabildiğine haki
katen emin mi? ... ~"' .., 

".'! · ' •?fi-· J_ ~ KiTAP 
MERAKLISI 

HIRSIZ J...ı._,..,....u.:;; ~.. .. .,.- 1' 11,..,'1,.,.,,,,,.,.,,,, 

f ~ llllll.-. .,, ~ ~~~~"'111!N•~~ 
ırı ... 

na kıyabilirdim . İ şte buradaki 
inişim en heye<:anlı hatıralarım. 
dan biridir 

- Sizi hayrete düşüren hadi. 
sclerle karşılaştınız mı? 

- Yine Balkan turnesindeydi. 
l Ier uğradığım meydanda. benim 
böyle muazzam bir tayyareyi pi. 
lotc cdebile<"eğimi akıllarına sığ. 
dıramıyorlar \'e acaba tayyare. 
nin içinde saklı biri var mı? di. 
ye her tarafı arayorlar, ondan 
sonra da !::eni hararetle tebrik 
edi:vorlardı Bu hadise beni faz. 
la hayrete ·düşürdü. Bir kadının 
tayyareci olmasını şüpheyle kar. 
şılamak. hele böyle bir tayyare
yi kullanıp kullanmayacağrnda 
tereddüde düşmek tuhaftı. Fa. 
kat ne yal'an söyliyeyim. memle
ketim hesabma da göğsüm ka· 
barırordu .. &,·iniyordum .• 

.. ifo .. 

Bayanların ~lü olarak yapa. 
cakları uçuş başlamıştı. l\1unta• 
zam aralrklt ve pürü7.silz bir u
<;uş yaptılar .. Yine sonıyoruz: 

- Bayanların uçuşlarını na
sıl görüyorsunuz? 

- l\luhakkak ki çok iyi uçu. 
yorlar.. Hatta diyebilirim ki. 
onlara olan güvenim kendime 
karşı olan itimadımdan çok da. 
ha fazladır .. 

- grkeklerle olan kabiliy •t. 
!erini ayırt edebilir mi iniz? 

- H!lyır .. Birinin ötekine ter· 
cih edilecek tarafını bulamıyo. 
rum .. Hepsinin ayrı ayrı mezi. 
yctleri vardır .. Fakat umumiye_~ 
tibarivle aynı heves. nynı cnerJı 
ve benzer kabiliyet ve mu\·affa. 
kı\'ct gösteriyorlar .. 

Bu işlerle çok :vakındcın a\akn· 
ciar olan Gökçenin bu i?.!hntı 
~ciğlislerimizi kabartıyor .. Avru. 
pamn !"ekorlar peşinde koşan 
tayyareci k:ıdınları önünde mem. 
leket da\•asına erkekler kadar 
becerikli olarak girebilecek Türk 
kızının daha şerefli bir mazi ya. 
ratabileccğine citten seviniyo. 
ruz .. Gökc-.ene son bir sun! daha 
tevcih edildi: 

- Dünya harbi karşı md:ı 
Tt!rk uçucusu hakkındaki dü. 
ı:ıünceniz nedir? 

r~te GökC'en burada biraz dü· 
ı:;ündü. Fakat derhal atıldı· 

- DtL~ünüşümü hiç bir za
man tereddüt sanmayın .. Harbe 
giren milletlerin tayyarecilcrine 
şöyle bir kafamda g<'citresmi 
yaptırdım.. Kanaatim kuv\'ettö. 

ie dursun, daha diin dene _ Bir gazetede ok11duk: iz -
cek kadar yakın bir devre mirin Cumaovaıı nahiyesi. 
mensup kıymetleri bile kav _ nin Gölcükler köyündeki 
ramaktan iicizdir; Hô.midin mektebe hırsız girmiş, ders 
bazı mısralarını söhemez bi- ô:letlerile, kitap, defter ve
le. Fikretin öyle beyitleri var saireyi aıırmı§. Şimdi bu ki
dır ki, kelimesini anlamada'n tap hırsızları aramyormu§. 
okuduğu olur· Bana öyle geliyor ki, bu 

hırsız yakalanınca onu ceza. 
Bu btl§ fıkracı f.'. imzasını landırmamalı çaldığı kitap • 

kullanan Nadir Na.diclir. Me. lar içinde "hırsızlık,, bahsi 
deni cesaretin bir örneği sa • ni açıp okutmalı ve salıver
yılabilecek bu itirf!f karşısın. meli, hırıızın kitap meraklıfl 
da, baş iğmek ve kendisini oluşu onun, ileride adam ola-

lj ;;i;;;m·;;ky;;g~~~~:'"~İ~~,;~ keşR~-
desinde kazanan numaralar 

1 
Milli piyangonun 7 inci tertip 50 lira kazannn numaralar: 

'l'ürkku5u b:ışöğyetmcnı Snbllın Göl - . k·ıı · d"' 1 · ı _ 2 ıncı çe ı şı un ıınn· enı.\;rnas Son Uç rakamı (065) ile bit(>n 
~>en ' c ork.ıd:ı:;lıırı uçuştar. ımnn:ı ı ti- ~·onal fuarında "nat 19 da çekı·ı· ,. 

da ,, ., ~ O bilet, son üç rakamı (603) ile 
rahatte - Genç ha\·ncı ltvlarmıız 11 rnı·a ve "ekı"li«i knlabalık b1"r halk b" ,, ,. ..., ıten 400 bilet. son ile: rakamı 
blrl u~L,a hazırlanı) or kütlesi takip etmiştir. (634) ile biten 400 bi'et. 

dir .. İstiklal savaşının tayyare· 
siz denecek menkibelerini bilme
niz ka.fidir .. Türk çocuğu malzC'• 
mesini de kendi hayatı kadar 
mukaddes bilir ve bu topraklara 
olan lüzumunu takdir eder ve 
kı kanarak har<'.ar.. Onu avla
mak hic de kolav değildir .. TC'· 
mennı edilmez Fakat mecburi. 
et k""<lr<;~sında· ne yaman bir 

varhlt clduğunu göstermekte de 
geri kalmaz .. Türk tarihi milli 
bir de tandır. Havacısı ondan 
geri kalır mı hiç? . 

Büyük bir yürek ferahi.ığı 
içindeyiz.. Gokçen:n ~özlerınc 
bnkıyorum. Biraz evvelki uy~el 
durusu, bakı~ı şimdi değiıµnış, 
bir dişi kartal gibi keskin ve o 
kadar da şefkatli .. 

- Uqacak mısınız?. 
Tevazuyla ve mahcup cevap 

Bu çekilişte kazanan numarala-
rı yazıyoruz: 10 lira knzannn numaralar: 

25.000 lira kazanan numara: Son iki rakamı (82) ile bitt>n 
ı 06842 4 .00 O bilet. 

10.000 lira kaza.nan numaralar: 3 lira kazanan numaralar: 
151, 117; 269,654; 324 ,971 Son bir rakamı (2) ile biten 
~.000 lira kazanan numaralar: 40.000 bitel. son bir rakamı (7) 

20:1,611; 238,355; 292,233; 294,555 ile biten 40.000 bilet ikramiye 
295,880. knzannıJ§lardır. 

2.000 lira kazanan numaralar: 
Son dört rakamı (6872) ile biten Biil'iik lkramlyc kazıman yerler: 
40 bilet. 25.000 lira İzmir, 10.000 lira 

ı.ooo Iıra kazanan numaralar: Aksaray, 10.000 lire Ankara 
Son dört rakanu (2001) ile biten 10.000 lira Manisa, 5.000 lira ıS: 
40 bilet. tanbul, 5.000 lira Srvas, 5.000 li-

Son dört rakamı (7192) ile bi- ra İstanbul, 5.000 lira Ankara 
ten 40 bilet. 5.000 lira İzmir. ' 

500 lira kazannn numaralar: lkber bin lira kazanan ~·erler: 
Son dört rakamı (1118) ile bi- 10 parçası İstanbul. 6 İ>arçam 

ten 40 bilet, son dört rakamı lzmir, 2 parçası Ankara. 
(613!\) ile biten 40 b ilet, ~on dört Birer pnrçası Afyon _ Vezirköp 
rnkıunı (7945) il e biten 40 bilet. rü • Çubuk _ Ceyhan _ Erbaa -

ıoo Um kazanan numaralar: Divrik _ Yozgat. - Antakya _ Mer 
\·en"voı: Sorı li" rakamı (740) ile bı"ten ·r · ,._ 

J " zı on - Tire • Refahiye - J.Sken· 
Arzu ederseniz.. 100 hilet. son Uç rakamı (918) ile derun • Kilis • Erdek _ Aydm • 

Bu fır~at km:ırılır mı?. Der- biten 400 bilet. ' Görele - Denizli • Dörtyol. hal ricamızı tekrarla~·oruz: _______________________ ..;. ___ _ 

- Bu se\ in((ten geri kalmak 
ist<'meyir... . 

Ve bir Fnat sonra ~özlerimız 
bu ask<>r :<Izın kıvrak ve tehli
keli har~ket!N ini kendisinden al
dığımız cc-saretle. heyecana ka
ılilınadan seyrediyoruz .. 

l Tçu.'?tan sonra Ankaraya doğ. 
ru havalanırken meydanı dol-
r··~- · ı.· • • ···-.·ı ,..-~ 

yo'culu';: ve iyi ın~~:~·r 
) ulct.ıt.~ \ t' 1\ ı m.şl~ı 
(•diyordu . 

.cnıenni 
t<.:meuııı I 

vi, çimento torbalan konulmuş 
tu. 

zıyaı eum 
G<;nernl Ferldunun refıknla"l prenses Nevcivan bu sabah ~ııılldcki ko. . . ... 

meyi 1.enuısınc ~ıa: «•ınmlş buıunan merhume dUnya hlidil!elerl karşısında 
n:ıkların'~ ııtllınl (•tınlştır. Hnyır i~lerinde bUyUk fedakArbı:lar1 ihtiyar e~ 
hcr~Un chenıın•yctl anan havncıı~tın vatanımızda da in~nt' etmesi arzu ve 
cmclıy,c bu u~urdn o:ıtun gtlcUy,o çnlışmnkta bulunan Türk hova kurumu. 
na clorl bin 1ngiliz '.!raf.: teberrü etmekle beraber tahtı tasarrLfunda bulu
nan bir l'uçuk milyon lıra kıyınc lındc bir çiftliği dahi kara, d:niz ve hava 
k•ıvvcUcrlmlze terk ve ~ibe ctt 6i memnuniyetle hnb<'r alınmıgbr Cenabı 
Haktan kendi· için ·allmet ve mı.ıhtercm zr.vcl Ue orkfUlr nlle!! içİn afiyet 
ve sa..,,_ dileriz. ( t-221 , 

büttin iılot \'C clha7.lan, ve malze. 
meyi bu depoda hazrr olarak bul. 
muş, kullanmıştı. 

Bu yolu açnn, burada hiç klınst
nin aklına gelmiyccek bir şekilde 
çaltsnn o tahta bacaklı adam nuv. 

Buıılan düşünerek göroüğüm 
şeyleri hayretle gözden seçirlr -
ken elektrik kablolarının da kul 
!anılmış olduğunu gördüm. 

Elektrik kablolarını bu adam 
acaba ne diye kullanmıştı? t., lt~t kor eı: •en bir şek!L 

k"- Cttır; &anuı aözJcrine 
~ ~~!Je.. .r aıcncn söyle. 

Yazan: Casus mektebi profesörlerinden 1svedi A. Mh'NGHAM 
123 Ceviren: 11. D. 

Demek oluyordu ki tahta bacak· 
lı a.dam bu dPpoyu bilmekte veya 
keşfetmiş bulunmakta, demir ka
pısını nçarak buraya girip çıkmak• 
taydı. I<.,aknt niçin? Ne maksatla? 

Bunu anlıyabilmek ve ortada 
görlinmiyen tahta bacaklı ndamm 
bura.dan girmişse nereye gidebile. 
ceğini ta~1n edebilmek için depo. 
yu gö1.deıı geçirmeye bn.5ladım. 

r!ı; N o yapmak için? • 
Burada hazır yer altı inşaatına 

~ arıvncak malzrımenin bulunduğu 
bir depo olduğunu bu adam nasıl 
k<'ııfetmişt i? 

Acaba bumya şehrin elektnğini 
de mi getirecekti? 

lt~:ttt , kcııın 
.~ dr... t~ y l"mt kullnn 

b.. ~'lln trır.crı • 
\ıı., "Q~bı ına8,nıe .'n 1 tıb ren 

'
~ ilce .... ·Cllr ve trac '-it ... aıze 

t"ınu ili taşıyan 
l'11r11,llı er tnUmklln ol. 

eııece"''-c.uıı aöylc , 

Zira. bir elimde tab3nca ve bir 
ellinde cep fcncrimle b:rkaç' a 
clım ilerledikten sonra duvarda bir 
kapının olduğunu gördüm. 

Demirden olan bu kaııı vnıı 8· 

çıktı. 
Sahte tahta bacaklı adamr bu 

kapıdan glrmiil olduğuna hiç şüp• 
he etmiyordum. 

Kıınalizasyonun içinde böyle bir 
ko.pı e"·velfı hayretimi mucib ol • 
muştu. 

Paris kanafüasyonunda böyle 
bir§eY görmemiştim. 

Kap'llln yanına ihtiyatla yakin 
tım, önce eğilerek içerislni dinle-

l 
dim. Hiçbir ses yoktu. 

O \akıt tekrar lnmbamı yakar.ak 
aralık kapıdan içeriye tuttum. 

Bunun bir koridor olduğu görti ----•-JI lliyordu. Bu koridor ncaba nereye 
gitmek için inşa edilmişti? 

Hayretle ve hiç gürliltU euııP 
meye çnlı{iarak kapıdan içeriye 
s-lrdim. 

Koridor hayli uzamaktaydı. 
Ayaklnrunm ucuna basa basa 

yürümeye başladım. On on beı; 

metre kadar gitliktcn sonra mnlı
ıen gibi bir yere çıkılıyordu. 

Tahta bacaklı adamın orada ol 
ması ihtimalini düı;Uncrek bir 
mü.ddet bekledim ve ortalığı din • 
!edim. 

Fakat yine hiçbir S<'S ışitmcyin• 

ce buraya da girdim. 
o vakit anladım kı burası ihti. 

\'at bir depo olarak yapılmL5tı. 
Her.halde kanalizasyonun bu mm. 
takada bir bozukluğuna ka1151 he • 
men tamırat yapılabllmesı için o. 

lacak. 
Bu depoya kanali1.asyon inşaa • 

tında kullanılan birçok demir, çi. 

Birdenbire gördüğüm manzarn 
bana blisbtıtiln havret verdi. 

Zira deponun a~ka du,·an orhı
ından yıkılmış, oradan yeni oldu. 
ğu belli olan bir yol açılmrştı. 

Duvarın yıkılması için kullanı .. 
lan ka7.ma. kürek ~i.bi füetler hfı. 
la orada durmaktaydı. 

Demek ki bu duvan acan adam 
zaten depodaki"' hazır ii.letlerdcn 
istifade et.mi§ti, 

Hemen rıkmtıların üstüne c;ı 
karak a('ı\mış olan yere bakUm. 

Yıkılan duvarın arkasından ha
kikaten geniş bir yol açılmıştı, 

Esasen bu vol üzerinde henliz. 
depodan alınıp kullanıldığı sliphe.. 
siz olan b.r kazma makinesi duı
ınaktaydı. 

nemok ki bu yolu açan a.dam 

Adamın bu depodan mükemmel 
surette istifade ettiği aşikardı. 

Fn'Jmt eğer bunlan yapan o 
tahta bacaklı adam idiyse zek!sı· 
na hayret etmemek kabil değildi. 
Zıra ndnm beş parasız yer altın. 
ela _mükemmel surette ve isted ği 
. ekıldo inşaat yapabilecek çareyi 
halledebilmişti. 

Ha.zır inşaat A.letıeri ve ciha1-
lnrı bulduğu gibi herhangi hır iş 
için de birçok demir, çelik ve be· 
ton malzemesi bulmustu. 

O halde tahta bacaklı adamın 
hakikaten tek başına çalıştığma 
şUphem kalmıyordu. 

Bu esrarengiz adrunın hakika • 
ten de tek ba.'jma kendi kendine 
kifayet ettiği aşikardı. İşlerini 
tek başına mükemmel görmek ~· 
relerini klimilen bulmustu. 

Harlkulfıde bir meraka dil tü • 
ğlim halde bu adamın elektrık i«. 
!erini de mükemmel blldlğinc şüp• 
hem knlmndıf;'l· ic;;n her ihUmnlc 
karşı son derece ihU~atlı hnıe • 
ket ct.mc\•c lüzum gördüm. NctC'. 
kim bu ihtlyatımda haklı~ mısım. 

MUt.hi bir hadise benim fev • 
knlAdC' ihtiyatlı dnvronmnmd:ı. nc>. 
kadar haklı olduğumu feoi bir p • 

kilde ispat et ti. Zi.rn n\•ak uçlnn. 
ma basarak ve bü\'ilk bir dikkat. 
le bu açılını. yoldan ilcrledığım 
sırada birdenbire nyağ-m altında 
mcnivelAya benzer bir demirin 
hareket ettiğini hissettim. 

Hemen heyecanla gerive fırla. 

dım. 
Fa.kat akabinde .Ierdeki karan. 

Jığm içinden korkunc bir gök güı
lemesl koptu. Dehşetimd"n he. 
men yere kapnndtm. Bu, dehşetli 
bir infi!Aktı. Büt..ün yerler sarsıl 
mışt.J. (Devamı var) 
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l\ruı lolu aj.ın,.ıııuı çerdl~I tuıbt'r. 
ıerr ı:or~ 1 ınut ı ılhtt ıır.ı nnktt 

Leningıad 
e!raf ında 

ovye er 
ut abil 

ta 
ul 

rruzda 
ndu ar 

Fin basvekilinin ı.utku • in. 
gilterecİe ölenler . Amerika 
heyeti Londradn • T obruk 
cephesinde vaziyet 

uqüne 
~ekkülti keşfedilmiştir Gençler. 
den mürekkep bulunan ve troika 
ismi altında faalivet göctermek
~e olan bu t*kül. cephe geri. 
sindeki mu,·n::ala köprülerile falb 
rikaları tahrip etmcği istihdaf 
ediyordu. 

lngilterede ölenler 
Ağustos ayında tn~iltere tizr. 

rinde yapılan hava akınları ne. 
ticesinde sh·il halktan 169 kişi 
ölmüştür. 

Bundan başka 136 kişi de ya. 
ralanmıştır. 

Amerika heyeti Londrada 
Moskovaya gidecek Amerikan 

heyetinin reisi bazı uza.siyle bir· 
likte dün hava yoliyle Londraya 
gelmiştir. Reis Hariman demiş'. 
tir ki: 

Bir an evvel Moskovada bu. 
lunmağı arzu ediyoruz. 

Amerikan heyetinin şefi olan 
Harlınan, Beaveı broon ile istişa. 

Alman orduları başkuman. rede bulunduktan oonra yakında 
danlığmm dün gece neşre ,,·_~i Sovyetler Birliğine gideceğir.i ll· 
tebliğde şark cephesinde büyük mit. ettiğini ilave etmhıtr. 
taarw: harekttlerinin inkişaf et. 
tiğini. Leningrad mıntakasında l skenderiye bombalandı 
en modern usullerle techiz edil. Dün gece Alman hava tC$ek. 
miş mevziler etrafında cereyan küller 1skenderiye deniz üssünü 
eden mıudane muharebelrlc Le. müessir surette bombardıman 
ningrad çenberinin daha sıkı bir etmiştir. 
&akile ifra~ edildiği bildirilmek. Bükreşte bir inliliik 
tedir. SOvyet tanklarının ağır Bll.kreşte kimyevi maddeler 
tanklarla yaptıkları müteaddit fabrikalarından biri büyük bir 
hücumlar püskürtülmüştür. yangın neticesinde tamamen yan 

.Alman matbuatı, Alman ve mıştır. zarar 6 milyon ley tah. 
müttefik ordulnrınrn, şark rcphe. min olunmaktadır. Bir çok kişi 
sindeki muvaffakıyetlerini son yaralanmıştır. Kundakçılıktan 
hedefleri neşretmektedir. şüphe edilmektedir. 

Alınan mat1>uatı, Alman ve 
müttefik ordularının, şark cep· l randan yola çıkarılan 
besindeki muvaffakıyetlerini bil. Almanlar 
diren son haberleri neşretmekte.. 241 Alman teft>aası trenle dUn 
dir. sabah Tahrandan yola çrkan!-

Diğ'er taraftan, Alman gazete. mıştır. Bunların 220 si ~ngili2'.1e
leri, 12 eylülde. ordusunun başın. re ve 21 i Ruslara teslım edılc
da vurulara.1< ölen orgeneral Von cektir. 
Schobcrt'in hatırasını taziz et. Şahinşnh, bütün lran mebus. 

m~~~l~~elıer Beollohter" ga. ıarmı yarın öğleden sonra saraya 
davet etmiştir. 

zetesi. generalin tercümeihalini T obruk cephesinde harekat 
neşretmckte ve garp seferinde T b 
gösterdiği cesareti ve yUksck Cunmrtcsi . pazar gecesi o • 
askeri terakkileri te!barüz ettir. ruk ceplıesin<leki kuvvetlerimiz. 

müdafaa hatlarımızın şark kısmı mektedir. ·ı · 
Moskovadan gelen haberler, kal'1'}ısındaki dilQınan mevzı en. 

Alman kıtaasmın, Leningrad'm ne muvmf akıyetli bir baskın hn-
dd" reketi yapmışlardır. Bir İtalyan dı§ istihkamlarım mütea ıt ..... b"ıtı· ı'le ile nefer esir edilmiştir. 

noktalardan delmeğe muvaffak ,,.. 
olduklarını bildirmektedir. lstihkii.ınatm muhtelif mmta-

knlarında dUşmanla -pek yakın. 
Mareşal Voroşilof bu gece mu.. dan çarpışmalar olmuştur. Dü~-

harebenin şiddetini art ırdığmı ma:ı zayiata uğramış, mevzile. 
ve şehrin sonuna. kadar müda. rimiz önUnde yirmi ölü bırakrnıg. 
fan. cdileceı:":ini bildiren nevmida- tır iki asker esir aldık. 
ne bir emri yevmi neşretmiştr. Bu harekat hakkında ltalvan 
U kraynada vaziyP-t umumi karargahı da neşrettiği 

Mü:tefk kıtalar lıkraynad:ı. ile. tebliğde Tobruk cephcsi~e 
ri harekcUerine devam ederek mevzii faı:ı.liyet o1du~nu, tngılız_ 
b:ızı mühim noktaları i§'gnl et, ıerin zayiata uğradıi?ını ve esir. 
mişlerdir. ıer alrndığını bildirmektedir. 

Macar kıtalannm bulunduğu İtalyan ve Alman tayYnrelcri 
cephelerde sükfuıet hüküm sür. Töbruku bomlhardıman etmi!iler. 
mektcdir. Bu cephede yalnız er 
topçu faaliyeti olmuştur. 1 ~ı.:..:r·:-----------

Macar tayyareleri düşman 1 
mevzıterini, ve ylirüyüş kollarmı 
bombardıman etmişlerdir. 
Alman tayyarelerinin 
Faaliyeti 

D.N.B. ajansına bildirildiğine 
gör~ Alman savaş tayyareleri 14 
eylülde Rus cephesinin şimal 
bölge inde ösel ve Noon a~al~
rmdaki düsman topçu mevzılerı. 
ne -ve askeri tecemmülere müte
addit hücumlar yapmıslardır. 
Bir cok batarynlar bombalan. 
mıştır. Tayyarelerimiz yere stı. 
rlinürcesine urarak Sovyet te. 
şekküllerini mitralyöz ateşine 
tutmuşlardır. 

Alman savaş t.ayyare!erincleki 
rn.sıdlar Sovyetlerin büyük zayi
at verdiğini hlldinnh;1erdir. 
Fin Başvekilinin nutku 

Fin ba.c;v\)kili Bangell. dun ak
§a.m radyo ile Fin milletine hitap 
ederek. Finleri mücadeleye ve 
çal~ınağa devam etmeğe teşvik 
ylemiştir. 

Ba.3vekil, Fin askerinin yoru'· 
maks zm kahramanca döğüşti'
ğünü ve inamlmıyacak bir sür. 
atle en mUşkiil r;:ırtlar altında 
vazife ini yn"tı~ını söylemif'tir. 

BangclT. mütcnkib~n Moskr
va sulhiinü takip eden mii!lklii 
devreyi hatırlatmış ve demiştir 
ki: 

Daha iyi bir i~tikh1 i temin et
mek Uzere muvı:ı.ffakıyetle <:nlı~
mak şuretiyle bütün bu mUfjki.ı
ıut.m hakkından relebilirdik. 

Finlandiyn !'imdi yeniden mu. 
ndcle eden bir m ·ııct olmuştur. 

Fin kılnJr.rT dü~mam kendi taar. 
nız mevzikriııdn mağlup et.mek. 
tedir. Döğü miyen ve ça!ışmıvnn 
bir millet. tarihteki vazivc-lini 
muh~a~ edemez 
Be!arabyada tethi~çi 
Teşekkülü 

Basarabynda bir tNihişçi tc. 

Harri Baur 
Film çevirmek üzere 

Berline gitti 

Rerlln, 15 (A. A.) - Paris 
Soir gazetes!n'n verdiği bir lıabe. 
re göre maruf Jt"ransız sinema :ır
tis U Hani Bol' fransızca ve nlman 
en llsanlannda filmler çevirmek 
Uzere Bcrllne hareket etmiştir. 

Kayıklardan kömür 
alınabilecek 

Fiat murakabe komisyonu, dlln. 
kü toplnntısmdıt Bulgcıristandan 
gelen l:.ömürlerc ııi t bir karcır veı • 
mişfr. Bu karara göre, halk, Bu'-
gnr:Stan kömllilerlni kııyıktn pe -
rnkende narh Uzerinden yruı.i kilo. 
sunu 7 &turuı:tıın satınalabllrcck • 
tir. 

Bir ırz düımanı cezasını 
buldu 

I\:ndıi Pek adında b.risı, geçen. 
!erde Mukndder nd·nda kUrUk b 1r 
kızı knndır:nıı;ı ve kPndL~ini Ayn. 
sofya camisinin arkn.sındnkl ka • 
ranlık sokağa götürerek bikrini j,. 
-zııle etm·ıı ve kızcnğıza. hastalık 
aşılamıştı. 
Yolmlaruırak i.kincı ağır ceza 

m:ı.hkcmesine verilen suçlwıun glz 
1i görülen muhakemesi dün bit'
rilmiıı, ve beş sene müddetle hap. 
se mnhküm edllm'.çtir. 

ZA Y1 - l\lillgıı 1Ubl'.r> Milli ban. 
kasının HUscyJn eğa oğlu ölU Tallp 
nanunn mukayyet 07.3313075 binse se. 
netlerini zayi edcre!t lklı:cı ntlabalar .. 
nı nınca~ımızdnn eskll<'rinln bUkmll 
olmndı~mı nnn ederim. 

Ölll Tnllp \tnrlsl~rl vrlilll 
• •nzml Kocaman 

Milli Şefin tetkikleri 
(U~ tarafı l nrldc) 

Reisicumhurumuz sanaller mekte 
binden sonra FındıklıdakJ GUzcl ss .. 
nntlar akad?mlsl.ni ziyaret etmiştir. 

Al•adcml mcnsup!arı ile b!rllkte 
Milli Şefi meUıalde karıµJıynn akade
mi direktörü Burhan Toprak, profe. 
sörlcri birer birer Milli Şele takdim 
etmlgtlr. Milli ııef, biraz sonra atöl • 
yeıeri gczınl§ ve Burhan Topraktan 
talebe mevcudu ve çalışmıt vaziyet! 
etrafında izahat aım:ıar;!rr.Milll şet, 
mimari gubesl talebesinin 80 den 250 
ye çıkm?J olmasına memnuniyet beyan 
etmiştir. Burhan Toprak, Akademiden 
mezun olan mlmarlarm oeınen kn .. 
uuıçlı işler buld•Jklarını fakat resim 
şubcsln:len mezun talcbc..'>ln ise bugün 
ıçln iş bulmala?'ma lmk~ olmadığını 
söylemiştir. 

Relslcuınhur, bundan sınra heyKe; .. 
traş atölyelt>rlnl ziyaret 1:tml§tır. nu. 
rnda profesör Bellngdcn de !zahllt &'· 

mııı ve Erzurum !'ehrl Jı:l"l hazrrI<>nmı:ı 
olan l'ıblde malt.!!lnl tal dlr e !tr~k 
uzun izahat nlmıflardır. 

Milli Şe!, bllhıuısa Tür': bUyUklerJ. 
nln hıızırlıı.nmo.kto. olnn bt\stlerln1 gör .. 
mrk ıstemıı evvel& Bcll'lg' tara.frıJı•n 
yapılmakta olan Namık K'!mallıı bU. ... 
tunu tetkik etml§tlr. BU&tU tx-(,er•er. 
ldllll Şat: 

- Çok gUzel ve canlı ôcml§'erdlr, 
Yalnız Namık Kemall t.P.nıyanıar \'e 
bilhassa ynkmlaruuı da gHsterın.ı · 

Milli Şet bundan sonra hc!keU:aı 

profcsörll Hadi Bora lle profesör ZOh.. 
uı ldUrldoğlu tıı.ratmdan yapılan B:ır .. 
baros Abidesi mnkeUerin\ ve lll:ar. .. 
bul Un!versltesl için tuncu dökUlmUş 

olan AtatUrk ve kendl btıetıcrlr.I \ı>t. 
kik ctınl§lerdlr. 

MUdUrlUlc o<1Mmda yeni yapılan 

kendi protrclerlnl:ı tetkl\:l esnuMd9., 
nltndcml tUrektllrU Burhnn Top\al. 
Mili Şeften akademi r.amm:ı istirn .. m 
da buıunnrıık: 

- Ttlrk reeqıım V" hı?;ı.keltra~lnrı, 

fotoğrafları Uzcrlndc çr.ll§mağı !dlfl 
addetmlycrek Milli Şe'1cr1nln keneııe. 
:rlnc Türk ~ti nıı.mına bir aean'JUt 
poz vermelerini istirham ediyorlar. B:.ı 
ıstlrtıaın kabul edUlrse akademlm'z ve 
Türk sannU cbediYfD lfllhıı.r duyifcnlr. 
tır.,. 

Millt Ş t: , 
- MUsait vııi<tim olııraa bu il<! 

memnuniyetle tahsis edeceğim 'ma:!l:ı 
de bulunmu~Iardır. 
Rels~eumhurumuz, gerek akade':DI• 

den gerekse Sultannhmettekl sa.naUar 
mektebinden a;Tılırkcn gUz.crgAbtn 
toplanan halk tarafından bara?1!t1~ al.. 
Jcl§lanmı§lardır. 

lrllff••r:t 
Hadiseli maç hakkmda 

Merkez ceza heye
tinin son kararı 
Ankara.dan ibildirildiğine göre, 

Beden terbiyesi umum müdürlli
ğU ceza heyeti dün toplruunış ve 
Beşiktaşla Genç;lerbirli~ri. takımla.. 
rı arasında yapılan Türkiye ıbiri.n· 
cili&ri. futbol maçındaki h8.dlsc 
hakkındaki kararını bildirmiştir. 

Karara göre Beşikta.~n Halil 
i.iç sene, Rifat ve Şakir beşer ay, 
Hilsnü üç ay, Şllkrll ve Hakkı ikl 
§er ay, İbrahim ''C Şeref bire\ ny 
müsabaka ooykotu almlşlardır. HU 
seyine ihtar ve Gençlerden :'.lus -
tnfa da beş ay toykot cezası vı • 
rilmLo;tir. 

l{arnr bugünden itibaren mori 
yete girmiş, ceza görmj.yen oyun· 
cular takdir edilmiştir. 

--<>--

Yeni Futbol 

Talimatnamesi 
Anknradan bildirildiğine göre, 

beden terbiyesi umum müdürlilği.i 
futbol müsabaka tnı:mntnamesl çı. 
krncaya kadar mer'i olacak yeni 
tnlfmau bölgelere göndermeğe 
karar \•ermiştir. 

Bu tallınatıı. nazaran .klüp de -
ğ'iştlrcnler ~ r-::ne, başkcı. Wlgcler .. 
cien gelenler l tene mUddetle her 
hangi bir klUptc oynamıyaca.klru • 
dır. Müesses . klilpler • de ayni hilk 
mc tabiclirler. Asken okullar yal. 
nız tnlebeler;nı kendi klUplerindc 
oynatabileceklerdir. Hariçten her .. 
hangi bir uzuv alnmıyncaklardtr. 
Talimatta mnddi bir menfaat mu. 
kabilinde klüplerc girenler, hası• 
attan para istiyenler, antrenman. 
lanı fşt'mk için tazminat nlanlnr 
nmntcirhiğli lhlfıl etmiş sayılanı.k 

l:>oy'kotı:ı. eezalndmlıırnklardır . 

Büyük Millet Alman tayyareleri Gelecek haııa 
Meclisind& Attantikte bir petrol ingilteredB 

(B .... ft .. nf• 
1 

ncl"'e'. I gemisini ateşlediler yapılaC8~ 
...J ....... u Berlin, 15 (A. A.) - Uzun men ı 

siyle, Çorumun Delibik köyünden ~illi Alman tayyareleri telsizle t r1 '\ 
Mustafa Kara:ba.'.jm ölüm cezası. verdikleri bir haberde Atlantikte her a 
na ~rptınlınası haJdnndaki tez. Hebrld adal1lrırun 111 kilometre tB 
kezcnin iadesine karar verilmiş garbında 8 bin tonluk li...r petrol SOVt!IOt~{; t 
ve müteakiben Akyazının Bal. gemisine ateş verdiklerini bildir. 3 ,~, 
yallı köyünden Hüseyin oğlu mektcdirler. Şimdiye kadar bu göaderllB ,, 
Tevfik Altekinin ölüm cezasına ı lı.ususta tafsilat alınıı.mamı.stır. , 
çarptırılması hakkındaki adliye J...ondra, 16 (A. ·~.)be 
:~eni maibatası akurunu~- ı Almanlar Lenin- ~~ g=r~{ ~~!~;o: 

Evveli Feridun Fikri Söz al. d b deceklir. Heyete !>· ı. 
mış ve azası bulunduğu encüme- gra ın azı j keri he~·et • de dııh: ,, 
nin bu kararına mulıale!et etti. Lord Biverı>rok '

1 
er 

~~ ~~~~~~ o~vcı;:~t kısımlarına girdiler ~~~ı~:k y;,;~~::!;::~ 
yi hücceten öldürdüğü hakkında Leningrad mU~f 

0 kat'i ve müsbet bir fikir verme. <Ba' tarafı 1 nclde) nılmnk Uzere nusyıı) 
diğini anlatmıştır. c!n Lcnlngard üzerinde n.uazz.am bava ee;;inl söylemiştir. / 

Buna cevap veren adliye en. muharebeleri t)Juyor. B·ı n.uharebelere ,.., ~, ··•~'"!' 
eli.meni mazbata muharriri Şi. tngil~ pilotları <iP l.şfüaıt etmekte • f Sb 1 
na.si Devrim, Tcvfiğin katil su- dir. Almanlar dlln yıızdrm fnzıa ta). SOVJSİ '"~ 
çunu irtikiip ettiği yolundu.ki yare ile taarruz etml_slcrdir. 17 Al ~ 
kanaatin şüphe ve tereddüde man bombarclınmn tayYu"ıt dU~UrUI. 
mahal bıraknuyaeak şekilde ol- mllştur. 
duğunu kaydetmiş ve adaletin Pazar gUnU Alnııın h&l'l' kuçveucrl 
tecelisi bakımından cezanın ir.. Mosltovayn tekrar hücum etmeğe le. 
fazı icabettii:ri mutaltlasında bu. şebbtls etmlşler, fakat K .r; pllskUrttll. 
lunmu~ur. mllşlerdlr. 

Feridun Fikri kanaatinde ı~. Alınan hllberlm· göt11 Klyet, Le 
rar etımiş, Salalı Yargı. Galip nlngrad, Od~sa muhıırebt'lert ş!.mdiye 
Giiltckin, Faile Ahmet, Hamdi kadnr görUlmemıo şiddetle devam et. 
Sarlan, İsmet Eker de bu me\'zu mcktedır. 
üzerinde leh ve aleyhte mutala
alarda bulunmuşlardır. Bundan Sovyet Baskumandanma 
sonra Feridun Fikrinin, verdiği · 
eczanın 20 sene hapse tahvil ye. göre 
lundaki ~akriri reye konmuştur. (Ba' tarafı ı Dcide> 
Bu takriri 63 aleyhte reye karşı Stefo.ni a.janm muhabırinln tebarilz 
120 reyle kabul olunmuştur. etllrdlğ!ne göre, Voroşilo1u:ı bu eski 

Ruznamedeki ikinci ölilm roz. çarlık payltabtmı her evının teker 
kezesi de, Gürünün Kirazlık ına.. teker mUdafaa. edileceği bir kale ha • 
halle inde Aıhmct oğlu Saip Ye. line koyduğu. bUtUn §Ch!t hlllkmm, 
n<'r hakkındaydı. Feridun ~ikri cinslyet ve ya§ farkı gö:cuımekal.zin 
yine kürsüye gelerek, Saibin muharip haline getırildl~f, pek ayn 
mahkeme tarafından bidayette ayrı ırklara menııup Sovyet eslrlerlte 
20 sene hapse mahkOm edildiği. So\-yet firartlerlnln mUtte.tlkan ver • 
ni encümenlerin nakzı üzerine dikleri tfadelerıe tceyUt tılınektedlr. 
de ölüm cezasına çarptırıldığını, mmıı. pek yakında, eel: edllen yük.. 
halbuki rivayete müstenit bir sek rUt~ll Sovyet aubıı.yiıırr, Lenin • 
3ehadet bulunmadığını söylemiş_ grnd mukavemetinin, he:· ne b&h.asına 
tir Şinasi De\Tim delillerin oıura."l oııun, bu ~n eukutunu ae. 
mÜsbet ve kararların yerinde ol-F ciktlrmeğe matut oldugwıu söyle .. 
duğunu jzah etmiş ve ahrettin mel<tedirler. Sivil halkm feci tıkıbctl 
Baha encümenlerden çıkmış, nuarı IUbara nımmııınıılltıı.dır ve Sov 

k
adliyc ebeşncümd;~dleıkn ge~işkbir yet başkumandanlığt, v..nıngnıdm ıu .. 
ararr, a.ıuaa · muza ere 

· · d h-1. dal '-- kutunu, Moskova ve Klydin IJdbetlle 
ır.ın e i.IA ve a el.Ç uygun şe. 
k:ld t• 1 na· . .. k'" sıkı sur;ıltc all1kadar gbrınektedlr. 

ı e ne ıce e ırrnenın mum un 
l ~ ka detm' de 1 Sovyet ııkert crkAnı, LcnlnSTad et. 0 ~mt.ayak~gmı Y lfi, • den gider va Moakova tobdlt altma g!. 
mış ır ı· 

_ Bir taraftan bütün heyet rersc. bunun, Sovycller için, yeni bir 
adliye ve adliye encümeninin ek- hezimet sııfhas: başlangıcı demek oın. 
scriyt?ti var. Bir taraftan da Fc. cağını anlıyorlar. 

ri<lun Fikri, -------
Feridun Fiıkri de buna karşı· ingiliz kafilelerine hücum 
- Ben. demiştir, Mecli~ huzu· 

runda. kanunun ve vicdanın em. (81\' tarafı 1 ncide) 
rettiği vazifeyi yapıyorum. Böy. Bu taam.ız eannamd.~ cıdd! hasara 
le bir .takan mülfıhaza.t ile vazi· uğnyıın ikl geminin mUıt·tteb:ttı san
fcmi yapamıyacak mıyım? daılanı binerek yakın bir mesafeden 

Bunun ilzerine Adlive Vekili hAdlsclere şahit olmt•;Jlaruır. 
Hasan Menemencioğlu söz almış .Makine .dairesine M: torpıı isabet! 
ve Feridun Fikrinin mutalfialnıı neticesinde diğer b1r gn r.mln su al. 
sırasında geçen bir noktaya ce· :natn b:ıştamasl Uzr 

0

M mürettebat 
vap v~rmiş, memlekette adaletin gemiyi tcrketmeğe ınuvntıak olmu§. 
bir olduğunu, mahkeme lıükiim. tur. 

(Jltıd>ı) Lonclm, 16 
1 

~J. 
8,15) Gece yarJ" tcblil
ncşredilen Sov?.c~til!l :..ı 

15 eylül günu dc\7 

yunca muhare~Jc~rıU 1
5 tir. Cu:na.rte~ı ~-nb: 1 , 

tauyaresine ratll•d' •111'' .r • e ıı .• 
tayyaresi tahııp i r.~ 

reler . 
Sovyct tayY~ ı~ 

· nm H::ılas, Sulı~ etz!l1fl 
manlarma bile gılrılt. 
martesı ve pnzılod s~)-:ı ,. 
kuvvetlerinin . ~ıl, .• ,-ct 
n karn YC denız ·~ur. 
f ından tardodi~U j\t:tı•,, 

Cumartesi ~da~ · 
tonyanın özel. n ct#i 
karmağa teş~i.ı~c :ı toı1'11 

. nakliye gornısı \ j\Jn1ıı~ td r 
ribi batırıbncn ,,çıllif~ 
şcbbüs~ 

eskO 
Maresal Ant0" . · 

• 1111SI 
emri ye-1 

.... ıı. 
Bük~ 16 ( \.ı\•) ıtı°'~ş,; 

ları ba§ltuınnndaıı; y ~· l.l 
,ko, aşn{;"ldııld eını 
tir- ,,,ı,r• · or~~ f 

UçUncU Runıcn rtı'tıl" 
• 73cs:ı 

ıarı, BUkoVJna, d ' ., 
harp mcycı.ı~ınrın a ~"' 
dukları yarir!ıldılr~jt&J ~tf 
zamnı11lardı:-. 13u c -Ae.Jl • • .ı 

boıeıv ... .ıy· 
bir çok muhare ı.flOV' .... uz.: ....... 
fcrane ol.n bcŞ J ı;ıııı-01. 

larvo Uç renkli ~ıı e dıl'~ 
Dlnycper S.'lhlllCrlll S/jrJ I' 

Bu cUzUtııınııırııı ,,tcJ.'· ., 
uııc.. , \ 

ıete fcret babl1° l)ııdtrl· 
te~ekkUrJcrlıui g .;c ıJI ti 
ve kralın ııukr:ın dllııli' 1 . il or ' ederim. Uçuac ıtct•c , r 

. ·c ıı:ı ı..t" bit. veklllcrı ' tJ11•f 
ncttarlığıoı hak e 

SA TIRL.A~Iİ~I 
Kozmopolı 

}erinin tcmyiı.ce de tetkikten ge. OçUncU bir taarruz nl\tleeıılnde b!r 
çirildiğini söylemi!'}lir. çoJ( klşllerl kurtarma.;,. muvaffak o. , 

Müteakiben Yusuf Ziya Ozer lan Drandeburg l!!mindek! tnglliz gc
mahkemelerde tutulan zabıtlar· misi t"t"hlikcll eurette ynratanmııı ve 
dan bahsederek bunların hulasa derhal bntmı,tır. Bu sr·minln diğer 
olduğunu ve aradan 15 . 20 gün batan gem!lerden tahlise muvaffa.lt 
geçtikten sonra. tetkik edilince 1 olduğu iıı..cıanlnrdan llnt' .. k bir tayfa 

U··cadele m . 

hadiseyi trunamiyle nksettircmi. ı kurtuınbllmi§tlr. 
yeceğini ve mahkemelerin 3 ki. lnı::lliz gemi karuer.lnf. mensup ge.. 
şiden mürekkep olduğunu söyli· milcrden yana yattıkları için pek yn. 
yerek şöyle dem~tir: \'B§ llcrllyen b:ıu vo.rıurıar denizin dal 

"- İki k~i idam hükmü verir. galı olmctsı ytizUııt!..-n ba.~mı~tır. Son.. 
Dünyanın hiç bir yerinde görül. radan batan bu gemUel'i':\ mU~ttebs
memiştir ki bir imanın hayatı tının akıbeti h:ıkltındıı Llr haber alı.. 
hakkında iki reyle hillanolunsun. namıımıştır. Bunların bindikleri san. 
Mesela fngilterede 12 kişi il~ daHnnn dalgalı denizd,. b:ıtbğı tnb.. 
ilham edilir ve ancak 8 ki§İ ile mln edilmektedir. 

mücrimi:;.·et kararı verilir. !ngil- ============== 
terede bir adamın aleyhine hü· ' itibara alınmamış ve adliye er.. 
küm vermek için 20 vatanda§ırı cüıneni mazbatası kabul olun· 
reyi lazımdır... mu"tı.:r 

Adliye Vekili Hasan Mene. Bundan sonra İçel mebusu 
mencioğlu Yusuf Ziya Öz.erin Turhan Cemal -Berıkerin teşrii 
mutalaalarındaki iki noktaya tE'· masuniyetinin kaldırılması hak. 
mas etmiş, muhakemenin fevka· krndaki Başvekfilet tezkeresi va 
iade bir itina ile cercynn ettiği· takibatın devre sonuna yapıl
ni, aleni ve şif ahi olduğunu, masına karar veren muhtelit en· 
bugünkü kanuni usullerimizin cümen mazbatası okumnuştur. 
tekmil adli hataların tashihine Mazbata kabul edilmi.jtir. 
müsait olduğunu ve İngiltere is. Türkiye · Almanya arasında 
tisna edilirse jilri usulilnün sebep ticari mübadel~lere miltedair an. 
olduğu skandaller yüzünden Av- laşmaya merbut C listesi ha.lc
rupanın her ta.rafında iflas etti· kındaki notaların tasdikine ve 
~ini, son zamanlarda tetkik eser· Türkiye • İsviçre ara~mdaki an· 
lerinde Türldye mahkemelerinin )aşmanın 2 ay uzatılmasına ve 
model olarak gösterildiğini be. Macaristanla aramızda.ki ticaret 
yan etmiştir. ve tediye anlaşmalarının tasdiki. 

Yusuf Ziya ve onu takiben ne Ye va.kd!ar ummn müdürlü. 
Adliye Vki!i, müteakiben de ad· ğUniln ÜskUdar • Kadıköy tram. 
Iiye encümeni maZbata muharrl· vayları şirketindeki hissesmin 
ri ~inasi Devrim söz söylemiş· İstanbul belediyesine devrine da. 
Icrdir. Müzakere kafi göıiildü. ir kanun ıayihalarmm birinci 
Feridun Fikrinin cezanın 20 sene müzakereleri yapılmışt1r. Çar. 
ağır hapse indirilmesi haklı:mda. şamba günü toplaruna.k U7.el"e 
ki takriri reve konmuıs . Nazan celscve nihavet \'mmistir. 

t ııt"'' ı<i# 
( JJ~ ıııı•" _,(;:, 

mak '\'C ı.urtO gcrflC~ 
kat 'i adrınd:.ı ·r: I>~ 
ki ... ilertenMtJ ııı11ıı 

·ı:·i IW'O" hcıılı,.. no 
tlır. dıJJ';r 

Adalnl" re .ı\_hıııe:-.J 
111UJ' jlJ"' 

.k()zmopollt 7ııt,11 ..,P 
besliycn ''e ~~eti >~, ~ 
mini Türk ~oıı1loı:,ı~ 
onradır ld aıı o.,ıııo '-' 
biı b:ıo rart;ııı3.,şı> JJ" lencmlyeec~ ' ı•tlt· ttııJ 
hın•a çe,JrıP Jıll'ıı-' 
neler geçttk!:~c, ~J 'ıl 
milli knraı-te )şbl' ~ 
"""n oınııynrı ,,rııJ~ .. - •• '.. ,,,, .ıl! 

bayat Juık"1 uııJ~~ r<" 
saf et ı:e> et; ~ıcd:111ıııı~ 

Asırla';" . 1 c il'' 
kolmOJ)Ol~.tUğ glirii1 6~-1' .1 
larwn gvıle ('ile r'ıJf ı 
lur lıir dt•re<' tıll11 

~ ·aıılir r,1 
:rolladıgı J J'J 
~·iıkuulır. . . t ı.~;'f~ 

Cıımhul'l)e 'p !ôt''J~ 
etraf nı c:e'·~tıctt' f 
~Jnı bn ın«111 dll!Jl ~ 1 

, rtütle ttı"...t 
rala.rda, ~· ~ 
nwnız ı~:ııtJJk'•~ 

KoKDlOP"-: P.""...1, 
blrya~~o ~ 
kısun a~ a_.ı 111 ~ 
al}eleri ort• cetP.•~ 

Bunu, ne ~~ 'I 
flDB Jüı.UJll :İlı' ~ . J 
nihayet, öıı 1cee1'; l ' 
hat ve fııslct ~~,,, 
dilemez bir ~cıt, 
kozınop0Utll1' ~,,,., 
le blrakn1Q11 



HA.BE R - Aksam postası 



Büyük Röporıa serısi a 12 - apan 
- Val' ama Sunu haLer ve 

ren si:r..siniz. hU·~·iye!ini de siz or. 
tava kovun .. 

· Sözü bir hare'•etle değiştir 
dim: 

- S.?n de uzat bakayım elini! 
- Dul kadın elini avucuma 

b·raktı. Henüz 3') y~ındaki 
muhteı is ve tatnıı.. edilı •• emi;1 
bir o!aun kadının iştiha gıcıkla 
yan yavru güvercin yapılı elit:ıi 
evirdim, çevirdim .. Sonra. ba. 
kışlarımı merakla dudak kıp r· 
dadxşımı bekliyen kadının göz 
bebeklerine mıhlayarak söylen
dim: 

- Bu güzel el. eski birkan 
lekesi taş·yor .. 
Kadın adeta yerinden sıçraya. 

cakmış gibi bir ürperişle kımıl
daı .. Devam ettim: 

- Güzelliği kadar hain, kıyıcı 
bir el bu .. Tali çiz~isinde bue;ü 
ne kadar devam eden parlaklık 
yak:nda. bir karart. ile yer de. 
ğ~iriyor. Sen, bir evlenme işine 
fikir b~lamışsın .. Ama bu sana 
felaket getirecek. 

Elini bırakırken sordum: 
- Bu kız !'lenin nen? 
Kadının titreyen sesi kekeledi: 
- öz kızım .. 
itirazı ba.c;tırdım: 
- Yalan söylüyorsun .. Bu se 

nin k!zm dei!il. Onu baı:;kalarına 
anlat sen .. Bize yatan olmaz. 

Kadm, gözlerivle yalvara!'ak 
hayret foindc benim cali celalia. 
nı:şnn.ı seyreden kızını işaretle 
di: 

- Ktznn şey efendi vııJlalı. 
billah öz kızım divoru n size .. 

Mihr=han afallamıştı. Sa-ıt;. 
mi ~ıkcıı ··m. Baktım ~öv\E>TK!im: 

- Va"'t epey gecikti. Öğle na· 
mazını şehzade camiindc kıla. 
ca~. Bana destur verin. siz de 
vakit kaybetmeden had dam sa· 
hibi bir şeyhe başvurun, trayçe. 
nizi yol<latın. onun tenbihlerine 
göre harekete ba~lavm .. Yoksa, 
büyük bir felaketin kapı eşiğin
de, bulunuyorsunuz ... 

Mihribnnla anal'ib ben avak. 
Ianırke;'l ''erlerinden fırladılar .. 
Eller~mo "sarıldılar. şapır şıpır 
öP.ijŞerle yalyarma~ başladı. 
lar-

- Kuzum şeyh efendi, bizi ~il
kip atmayın... Trayçemize siz 
bakın, sizin emirlerinize göre ha· 
roket edelim .. 

- Burada olmaz bu!. 
_ "F,.., .. ..,'lln. toı.t·o,,;,o <YPlelim 

Değerli ve Azami 
Randımanh emlaK 
almak istiyenlere 

Karaköydo Sulta.nnamammda Bey 
oğlunda en kıymeti: Juı.nlıula Maçka, 
Şi§H ve Beyoğlunda Yükııck ramiı. 
manlı bUtün konforu hn\2 apartmıan 
1ar aatılıktır. Müracsat. 

AJAN M'OLK: Yen!postane cadde 
ili Türbe :ıoka'k Kaza.Zker Han No. 
U .. 15 Telefon 24626 

ma işte o da cızlamı çekmlş. 
İcra memuru: 
- Çekmesin de ne yap.am '? .. 

Sattlacak malı borcunun onda ibi.. 
rinl bpamazdı. 

Anlaşılıyordu, yanmıştnn. 
Bu sefer de beni Yervant yere 

vurmuştu. Çocuğa evinin nerede 
olduğunu sordum. 

- Yervant Kumkapılıdır. Ben 
buralıyım, Ne khnseslni tanırım, 
ne de evini. Gilnde elli kur11§8. ça. 

• hşryordum, diye sızlandı. 
Çocuktan ne alacağun? Yel ka.. 

yadan ne alır? .. 
Gözlerim yaşardı. Paranın git. 

tiğine değil, tnliim.in §U cilvesine 
ağladon. Yarnn saat evvel neler 
tahayyül ediyordum. Ynrım saat 
sonra bahtım beni nasıl ağlatıyor• 
du. 
Çocuğa: 

- C.ğlum... Şuradan blr brlçka 
c.raba çağır, beni Şişliye kadar 
çıkar.ırn, dedim. 

Çocuk arabayı çağırdı. 
İcra memuru gözlUğUnU •aka • 

rak şöyle beni bir süzdü: 
- Bflyefendi, • dcdl. Siz de a.. 

!aca.lı:lı mıs nız?. Bas:mı salla.dnn. 
- Evet.. • dedim. 
- İsminiz bizde yazılı mı? .. 
- Hayır efendim, henUz müra 

caa.t etmedlm. 
- İsminiz b'zdc bulunsun. Pe• 

derinizin ismi ne? Si1.e no der -
ter'? .. 

Arabaya atladmı. Ar.ıha hare 
ıı.t f'ıderken icra memuruna şu 
eeTabl Verdim: 

- Ne diyecekler, avanak oğlu 
enayi! • derleır. 

(Deumm var) 

Maliye Vekaletinden:· 
Eski nikel 5 1 O ve 2P narahkları" tedavülden 
kaldırılmaıı hakkınc!;ı ilan 
Eski nlkel 5, 10 ve 20 paro.lıklarm yerine dwıtelll bir kuruş'uklarla bronz 

on paralıklar darl n pıyasayı. l:.Ati miktarda çıkarılmış oldı ğundan eski 
nıkel :s, 10 ve 20 ı.·aH ,..k,arm S0--6-942 tarihinden sonra tednvUldeo kaldı 
rılMam karrulı:.şı .rı.mı~tır. 

Mezkfır utak ?ara:ar 1 tcmruuz 942 tarihinden 1tibaren artık tedavül 
etmi,>ecek ve bu tarıht~n itıba.·-:n aDcak bir sene müddetle yalnız Matsan· 
dıklarfle Cumhuriyet .Merkez Br.nluı.sı şubelerine ve Cumhuriyet Merkez 
.Ban.itası şu:ıesl olmıyım yerler.:ıe ~traat Bankası Şubeleri tarrumdan Kabul 
edilebilecektir. 

Eller'.nd'e bu ufaf: paralar .in'l bulunanlann bunlan lılalsandıklarlle 

Cumhuriyet Merkez Bankası V9 Ziraat Bankası şubelerine tebdil ettirme. 
leri no.n olunur. (4;129-5605) 

1 
lstanbul Levazım amirliğinden verilen ı 

harici askeri kıtaab ilanları ---=----Beher kl!osu 151 kuruştan G~.000 kilo sadeyağı kapalı zarr.a eksiltmeye 
kon'lluştur. 11ııtles! 3,lv.9U CUirul gilnü saat 16 d!l. Ba!ıkeslrde askeri satın 
atma kom!syonund:ı yapılacaktır. lfü teminatı 5025 liradır. Evea.1 ve şartno. 
mesı Ankara, htnnl::ul Lv. Qmırılkleri satınalmn kom!syor,larmda görlUr. 
'fallplerln ka::ıunt vesıknlarile teklif mektuplarını ihale san.tınd1:n bir saat 
evvel korr.lı.o~ w:n {vermeleri. (1005..8163) 

.. ıı:. 

ı.şnğıc!a m!ktar:ar. yazılı lmn· ot pazarlıkln ııatm alınncnktır. İhaleleri 
22.9.941 pazarte~I gUnU hizalarm•fa yazılı saatlerde Rarakösede asker! satın 
alma kom!syonunı'.a yııpılacaktı~: Taliplerin belli vakıtıerde k•>mlsyona geı. 
molc:1. (10G7.'.)2Cı7>, 

Mlktnn 
Kilo 
1,620.000 
1.476.000 
1.260.000 
1.200.000 
1,140.000 

Tutarı 

Lira 
64.800 
51.660 
44.100 
42.000 
39900 

Teminatı 

Ll.ra 
4860 
3874.50 
3307.50 
3150 
2992.:SO 

İhale 

satı ti 
9.30 

10 
10.30 
:ı,;ı 

l:S 

Aldırın.:: 
Afağlıla nımrız!arı Juıh olan o 

lmyuMJ.iarımızm ııaınıanna relen 
mektuJ>ları !dUf't.'baoewlr.cıP.n (pazal 

ıan dahil ı nerıı:lbı uhl\htaa tiı't'lt'y• 

kadar veya gat 11 den ııoona llldU· 
malan rfra nhıaıır 

(24 Semra) (H.N.B.) (M R.) (Rahim) 
(Hamdi) (F.S.V.) (Altmı (15 Leylft.) 
(M.K. 86) (82 Çaylak) (T T.) (K.BI 
(Nevin 231 (A,Yılmazı ıN. Kalpakçı> 

(Ticaret •G) (Ar. Se) tU 29) (T.B.) 
(A. Yazıcıoğlu) 

18.03 Salon or. 
kestrası 

19.00 Fasıl sazı 
1930 Ajans 
19.4~ ~crbest 10 

dakika 
19.5G Yerli film. 

terden oar. 
kılar 

l0.115 Radyo ga. 
zetesi 

20.•'S lkl ve Uç 
piyano ile 
caz parça.. 

tan 
1.00 Ziraat 

takvimi 
21,10 Oda müzlgi 
21.30 Konuşma 

100 sene ön 
ce nasıl 
ya~ıyorduk 

21.415 Klfı.stk 

Türk mn. 
zlğl 

~uo Ajans 
22,4:S nanıı mU. 

zlgi 

Yeni Neşriyat : 

Yeni Edebiyat 
Arkadaııımız Suat Dervişin üstüne 

büyük bir !Una ile çalı~tığı "Yeni E
debiyat" gazetesinm 22 inci sayısı 

zengin bir mündericatla bugün çık.. 

mışb.r. Okuyucularımıza tavsiye ede. 
riz. 

İstanbul İldıncl icra mt'murluğwı • 
dııu: 

Dairemizin 941/2327 numaralı doıı.. 
yasında hakkı h'ipls sur<:tlle merhun 
olup bu kere paraya. çev:-llmesine ka.. 
rar verllC'll Beyoğlu Te,vlklye mahal. 
ıesl Nl,şantaşı vali kona~ caddesi 

66 No. lı köşe apıırtıme.nının • N. lı 
dairesinde yemek masaııı, radyo, san
dalye, kanape, koltuk VP Enir eşyanın 

birinci açık arttrrması l 8.9.9U per. 
şembe gUnU saat 16 d:ın 17 ye kadar 
yapılacaktır. Bu arttmnu1a mahcuz 

eşyanın muhnmmen de.'tPr1nın% yetml!J 
bcş'nl bulmadığı takdirde ikinci açık 
arttrrmnsı 22.9.941 pazartesi gUnU ay 
nı saatte ifa edilecektir. 

Alıcı olanlar muayyen gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunnc&k memuru • 
na mUracaat ederek alır.-ıları Utuı o. 
ıunur. 

A!ıagıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksntmcl rl hizalarmda y3zıh gün, saat v~ mahallerdeki aek~ı1 satmalma 
komıayonlarındn vapıınc.:-.ntır. Tallplerln kanun. vcslko.larlle tE'k! t mektupuırını ihaıe sao.tlerlnden b'r saat evvel 
nlt olduğu koıniııy'>nlara vermeler!. (J OGtı.':1209) 

Cinsi Miktarı Tutan Teminatı 

kilo 
Nohut 39000 

Sabun 24.000 
Sabun 24.000 

Odun 3"G600 
Odun 826 600 

Odun 303 400 

Odun 280,GOO 
Odun 128.000 
Çizmfl i5.000 

Lıra 

5070 

18.000 
18.000 

4 ~99 

4 99 

4551 

4209 
1020 

Lira 
380 

1350 
1350 

367 42) 
367.42) 

341.32) 

815.65) 
lM ) 
12.~0 

İhale gün, saat ve mnhaW& 

30.9,9U lG 

30.9.941 11 

30.9.9U 9 

7.10.941 16 
30 9,941 16.3C 

Ardıınan 

Ardıı.ha.ıı 

Kırklareli 

Af.yon 

•• a • 

uassas~s! ~ Jn - JI 
·ırıerlJI MLessescmlz .\i:n Bvlu ,,., vılzce Orman RC\ st> 

e JtC;J ccillcce~ 20 ilA. SO bm n.etre n>~C.bı Tomruğun şos arırJ' 

depolarından alıncrak nlhay;ıt .:>n ay zarfında AdaP;:. ~ 
dapa.zında vagona tah'.Jll lşlerı kısmen veya tamntll ' 
edileı::~ktir. d .t 

tstelı'J crln ııeıre mlkft.oı - k!lomctrc fi.atını nn ,. ce 
ucs-

ıınıı za.r!ın 22 cy,fıl "ll41 saat ır y& kadar lzmi:tc ı:n 

ı;une tcvd•t U~L olunür. iıd b 
TnahhUt edilecek beheı 'IU Mıı metre mtkAbı içil! ı: v:,.i 

vakknt temınnt r.k-;esı kapalı :ı:att.a bernbcr muesse:ıe.>~t ts~ 
Krunyo:ıle.r z;ı:l~l!yab yn::> •Cd.k!ara: bedeli mUteııııJıı 1uııs. . ınln o mrk şartıylt:, lfistlıt, tenzln va ~a~ mllessesecc te lll oıuıı 
Taahhüdün •c.ruıımı için h•Jtıifte bulunnnlnr ter~ttı.ı' 
Senmoz Saııa:,ıll MUessesl"ı ihaleyi icrada serb!' 

lı1il~..--. ... ~~miii~--~ 
~MJMQ ANA - lLli - ORT.4 - LfSF.: tıl 

1 E~kete OGAZiÇİ LİSELERİ :~ 
~;-....,,rııY Arna\Ut&i.öy truw-ı·ıı) caddcsl: yaı......-

Kayıt için her gün mekt(lbe mUracaat edilebilir. 
25 

e) 

Derslere ilk kı.um 29 c~"Ulde, orta ve lise ıusımıarı 
cn.ktır. (Telefon: 3t'-210) 

• M 

ŞıvLı TE 
4NA - ili< - ORTA -

Nisanla n · Cmar so!ta '1-ı dılif• 
at e Taleb~ \ra' dı icin :-ıeroün rn'ıraca 

•• Telefon: sos~ 7--ı."~~ 

J30000 i<Uo \iak"t" llluıacak ı.ıJI ,ı;" 

!J..111' ~ 1 - 26 ağustos 941 tıı.nnın;ıe b.rınei de.fa ya urııuı PdeI' :ı. ıJ 
beher k!IOSU."lh. teklif oıuun 450 kt.ruş gall görU1'1üğ11~9 p11or'1 
tanm 2\l.eylUI 941 .:u.ııaıtesi gtinll saat 11 de lkinCl d 4' 
yapılacak\..r. ~) 

• ....;ın ı.ı:olJ.1 
2 - lllı teminat 41't6 lira oıaıı (iartnamcsı bero-

billr. ıııU'tP' 

3 - İstelw!triıı tıPH! gün V'.l saatte yukardB ~:~llşD ~ 
ve kıınuııun istediği YHaik!e blrlfüte Knsımpngadll b 

zır bulunmuln::ı. (a104.) ~ 

c evlet meteoraıoıı ışıerl 0111 

dü.rl · ğindea : ,<Jlııı 
20 25 l· uw:' 

3651.i numarnlı :•nr.unun hilktin.leli dablllnde ve ı..•d ı.ııs'~~llt 
U.tıhdaro edılmck ti~re müsaonıta ile lkJ fransızca. yıtl' ısı' 
ruo.nca bilen ve !mıcı.. } lıKSek ruı.ktepler!n bir!nt1e "

11 unııı1' 
mez4nu vey.ı. ortamektc.p mezunu ile .lise fen ııut>csi olg 
nı.§ 6 erkek memcr alınacaktır. 

I 
Arannn dığ1'r L18rtl:\r ııunl:ırdır: .;•fSo" 

1 ııın'lC A - Muvnzzaf aı:ıkcrllk hizmetini yapmış bu U 

ne henüz bi• sencs! cımak. 6!:t 

arııl> ' ~' B - NUfup kft.ğı.ı:naa asker! durumu sarlb ~ı 
0 

yıııı'1 ııJ 
İstekli:erln memurin i<.:ı.mmunun ciör~Uncü mııddeaınd JJludutl 
ile birlikte EylUI 941 C•MUna kndıır bir istidıı ile unıUJll 1 

lnn. Jllıır' , 
· ıeriD tir 

MUsabak- lmtllııınlnrmın yaııı1:ıcağı yerler talıP ırtıeeti< 
rine göre tayin eJ!!(:tk tarihlerl'.e birlikte aynca bil~ 

Deniz 11.sesl mUsabıı.L.a imtihanına 
tir. Alft.kah okurlarm aceıe !atanbul 


