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~ ••libalar: Para:iitçü bir Tiirk kız•.uçmaya hazır lamyor. Bir planör lnönü semasında ve lnönir kampı baş öğretmeni Sabiha Gökçen diğer öğretmen arkadtl§larile 

hüday a t n 
rerine mi 

erlin 
Türk hududuna 

tahş = dat yapıldı~ ını 

nönü'n e .. 

~eçec"k? 
~-._ a~an: A51M U~ 
s~t~lard ' ~ ... 11 hıq a. 1 unnn adnlnnn. -:lt Şa~l habQrlcr buralar_ 

"~ınd arının liyecel< içe. 
ı.. Oldıı~ an fc\lmlfı.dc zoı-
~._ ... b'lııı Q •• rl 

lıılı~· 'lltreees goı,t(! yor. nıı 
ıı.. ~el( 1 1 hnkl.mda bir fi. 

~ ._ '~ m~eı:ı l'tlld Uldc 
~ :,.. %in Turk p:ırnsı il 

~ 

Te~zp 
edıyor 

Bcr~n. lf ( A.A.) - · Almaıı 
haricıye nezaretinin sözcüljü , 
Tiirk • Bulgar htıdudunda sözd~ 
Alman askeri µı,Jışidatı yapıldı· 
ğı hakkında.Ki h<,ıber!eri resmen 
ve katiyen tekzin eylemiştir. 

Bu şayialar. Türk - Alman 
miinasebetlerini bozmak ve na· 

Almanya ve Amerikanın 
siyaseti haklnnda söy -

lediği cok mühim 
V'.i 

Suikastleri suikastler 
takip e~iyor 

r 
~~ef( r ~ülu elmiş oldu· 
~~bı.ı ~ına hiç bir şey 
\' 111 l!ö~·ıemck ı.ana;r 
tıı.:.•• seeek iÇccclı kıtlığı. 
~ ~~ ısldd •tte olma a 

~lıındın h men her ta_ 

Alman denizaltlları 
korsan gemileri 
batırılacak 

zarı dikkati İran ve Suriyede . 
cereyan eden hadiselerden çevir ve 
mek gayesine matuf şiddetli pro 
paganda neşrivatmdandır. 

;..""r Ub'1lnda da a""lil T 
~ rtı. llulgaıi tan a en u·· rk ı·ve 
'-""' '1:o1~ke.U oldu~ halde • 
ltı.~ 1etqu '"l'tıp:ınm b '•ca • 
~~ 4-. tıtt; rfcfsl olan ltuı;yn a- n 1 n 
~~d-) dJğ ba.!jtndı~·tnn sonm 
~tı \l~~ı~r nıemlekctlcr .,Wb' • 

tıı.~';tır~i buhranlı bir ma· sıvasetı•n ,. 
~~i;'lele~ Bundan do1ııyı Bul· I . . 
\ı~ Ilı~ m,.ml t>l{:?tlerlnilc 

1',~ ~tri edi'cbilen zirai Açık bı·r go·· ru·· ş 
" ~I)·~ e~·e hububat <'ldlıno-

lt.... 1Yorlar. 
in "'ı"'Qa '11 \"'11 hQ~ ..ıa I>arole Bulı;nre" 

- Bir Fransız. lW uharri
rinin makalesinden -

fit: ~ hlr gday mnsclesinden 
\ ~ lnal•alcsinde si)ylc Klemıon l<'cr:ır, 12 ı ..\,,\.) - Piyer 
\. ~liıı llılt Bosnus bugUn J:ırnal <! Bebede ynz_ 
~,~J>a ~~tler ara~, ticaret, dığl bir m:ıiınlcde diyor k:: 

(Ya.zısı ~ tıcide) 

Bir Amerikan 
gemisi daha 

batırıldı 
Vaşington, 1f ( A.A) - Ha -1 

riciye Nc7..areii, Birleşik Ame
rikadan İzlandaya gitmek.te o_ 1 
lan Amerikalılara ait Panama 
bandıralı ".Montuna" vapurunun ı 
torpillenerek batırıldığını bil-
dirmektedir. • 

, 

ordumuzdan bir gt up 

Türk Gençliğinin mes
lek aşkı ve uçuş kabili

yeti istikbalin 
garantisidir 

Yazan .. 
Mütehassıs T ay:vaTecİ 

T.A . 
(yazısı f '1lCÜl6) 

Lind'berg 
Söylüyor: 

ingilterenin 
vaziyeti 

ümitsizdir .. 
Amerı ka harbe 

girse de 

Mihver mağlOp 
edilemez 

\ 

\l. ~~ bııgd llertne dönmUş ol- Ttlrklyc kendlni harb3 Bflrilkliyccek 
~;"'1ıatı lcı~ ay ınUb:ul "lelerdc hiç bir gey yapmamay,.. hnı zamandan 
"-' lerıld 'lnetli b·r m eta ola. , ziyade azmctml§ bulunııyrr. TUrklyc 
~J \'lllılt ~senelerde buğ<1ay kendi Uzerlnde belki de tazyik yapıl 
\ ı,. kibı 1'alJ 0 1tU U (etalon du dığı şayialarına !"llğmeı. ~ ımdl endişeli 
\.. '-.~~t~11 d lll edilcc"litir. Di- I gözUkmUyor Bazılarrr.a göre lnglllb 
\"""'~ li~e e\"Iet Bulgaristan· re TUrklyenin hart><. l!{Jınıeslni arzu 
ltt d~"th~rı~ğt buğdayı tem n etmektedir. Diğer baz kimseler de i· 
('! ~l!Jnd letludcdir. Bu , .a. ! !erde TUrklyeyl tazyik etmek için Al 

~ ·~~e hiikfımctin t.:ı.blt 1 man kltalaruım ı'Urk - Bulgar hu: 
\j' l~y:::da b'r lst"sna ya- dudunda topıandığmı !'Ö.{lllyorlar. Her 

~tı •. 5 l~a kilo fiyatmı 4,30 §CY olabilir. Ancak Ttlrl~ıyenln tehdide 

Van ze zelesinde 192 
vatand·aş öldü 

~~ "'f'lıı'81 Ya (8 lruru, 12 pa. boyun eğmlye<:1!ğl q'kA.ıc'ır. TUrklye 
~ 'l'fıı~ doğru olmn tur • ., vaziyetini ııçıkça tayin ~uni§tır. Her 
~ ._:;:

1
1 !Stıre~lnıanya ile her sa. kes bilir ki Türkiye slyn'li lstlklfiline ve 

c,, ~t lt ~'ket e 1 birliği yapan toprak bUtUnlilğUn<' tt..at ı:-u.z edilmesi
~ ~ tı~ar Oldut'11 iç' n yan res- ne karşı kovacnıı.tır 13i'leenaleyb onu 
~' ~Yıı.tr rıeteslnin bu tarz- evvela. mağlQp atmek ı·.zı.ndır. Bu da 

Erciş ve Ağnda büyük zararlar oldu 
" ~:li~Uıı .. l':e .A 'man iktısatçı· zor bir ıştır. Tilrk zlm:ln,darlarmın 

Van, 12 (A.A.) - Diln mıııta· ı rnrnl'ra sebebiyet verdiği anlaş•}. 
kamızda duyulan ye r sarsıntısının m1ştır. Alınan ilk mnlfımata göre 
Eı·ci§ kazası dahil nde büyük za· Ercişln merkez nahiyesi ve mer -

\~ 111 Ol1ı l'rtni d<' ııksPttir· kendileri !çln sc~tlltle:· zeminde au· 
\'~ eııı b nab'llr. Rl'hassn al. kOnetle durmnları ıra)·pt '.ablldlr. Ba 

1\ 1 Olara~~·neıınneı miibadele zan !Uzumlu ta ·ız.<~rd~ OJlunuyorlar Tz'c af et '.Tek a;ı. 1 el ı n z.,n ie b ıı·g"" ı· \~ rı~tııı " ortadan knlk' ıkt:ın Fakat m<:roleketın şercfınc dokunul_ y ~ L 
'"' Qij.:ne huğ ayın für_ masmı nsl~ kabul etm.yorıar. Her §CY 

• te tar pan bir dü. TUrklyenln şimdiye kJ.dnr muvaffak • b ·d k• 'h • k• ..., 1 
Y 

'">pt, olan siyasetinde devan ed"C<ğinl gös ıst1n Uı a 1 er nevı ma ıne yag arı 
am, s,, & sii. 6 da) termektedlr. 

~t) · • beyannameye tabi 
• 
1 1 s ta n b u 1 e m n i yet• Ankara, 12 (A.A.) - 'ricaret h !indeki her n evi makine yağlan 

""' Vekaletinden tebliğ edilmiştir: aı;ağıdnki esaslar dııhilinde beyn-

• il~~ d u· . r 1 u· . g.., u· . k ad r osu· İstanbul vilaye ti hudutları da.- na tabi tutulmuştur: . 
1 - Pet rol ofisi, aske ri birlik-

le'?" ve dcvl'!t s ermayesi ile lşleti-a Ilı 'd len fabrikalar, ellerhıdek
0

ler mUs· 

~~~t.,, 
1
: 11<,1,ran emniyet müdürü Q, U. y AZA \'EDA t esnn oımnk üzere tuccar veya ~~,, ."l .,. tüccar olmayan her şnhıs yedinde 

'~1Jııı ~litlur1 .. :'ut) - lstnnbu. l Korkut taylıl edilmişlerdir. Bu Ak;nm 8118t nlt::lan ssbah mevcut makine yağlan mecmuu bir 
~ ~tı. ll~i" U~Une başvekülc• VAKI'l' - Yeni emniyet müdü. liçe kıu!.ar ten~ke-dcn (16 kiloluk) fazla oldu· 

~ \ı hiltıı.; Ur lntidUrü Knmırau rümüz I\(ımırnn zabıta.mızın yeti§· Bebek Bah es'nde f:r.tnkdirdo be ye.na tabi tutulmuş-t' ' '4e:"lltıuru:ınuavinliğin(' pofü tlrdiği kıymetli eleır.anlardandır. Ç i 1 
' lıııı tehi . ~hmet Demir Kendisi Mülkiye Mekte binden çık· 2 - Beyannamele r 13 eylfıl 
~ta ~~t tııu~~durlüğüne Anka· trktan sonra zabıtaya intisnp et . Deniz senlikleri. 1941 cumartesi günü saat 13 e ku-
tı l.~lllye Ur ~uavini Neca ti mlş, Beyoğlu emniyet amirliğinde dar mahaUln cm bUyük mülkiye 
~ ~h hııı Ut mU~Uı r .ıavinli · bulunmuş, Salih Kılıcm emniyet varıslal' mcmunına makbuz mukabilinde ve. 
U~ .. ~cttın Çilncti şube müdü mildürlü{';'Ü esnasında Md muavin· rilm"ş buluııncnktır. 

~ ~ "~U İst b ,JAPOS NAGMEl.Eıtl )j]a Uçu • an ul cmniye• t:ğlndc bulunmu!j. Büiıhıre ba§ve- 3 - Beyannamede makine yağ· 
1 ~ ~~t h n~u Hu be mUdürlti ktılet ,arşiv dnircsi mUdürlüğüne 

1 

Akrobatlk ve mtrnih danslar 1 larıiı•n hangi tırrllıtc ve kimden 
Q c "'lli e~ Uk lı;leri mildilrü tayin edilmişti. Bütün T•'p<'bnşı .. ~z he3t•tl "e mlibayna olunduğu. miktar ve cin-
tt %" "'" /munı mUdUrlU~ Yeni emnivet mUdUrlimüzU teb. rokknsuter qj mUbavna tarihi ve fiyat yazı-

lQ"~ıu- lirlüğünc İstanbul rlk ederken vazüesinde ~arılar l j lncaktır. Beyanname munderecnt ı-
ınuavini SaUUuı.ttin d.lcliz. (Devamı Sa. 4 su. fJ de J 

1 kez köylerile Kocapmar nahiyesi _ 
nin 30 köyilnde ş mdiye kadar tes 
bit edilen ölü miktan 192 dir. Sıb· 
hi ekipler mııhallinde yaralılara 

ilk yardımları yapmışlar ve ağır 
yaralılan da merkezde hastaneye 
nakletmişlerdi r. 

(Devam1 Sa. lı <ııl. 7 de) 

De molncs l o\"n. 12 (A .A. ) - Al • 
bay Lindbcrg "Her §ejde.n e~l Amc:. 
r!kn., komitesinin tc~tip f'lml' oldu
ğu bir mitingde bir nul"!< Irat edcrd< 
şöyle demiştir: 

0 ) C'l'lll'm .~il ' qÜ. f; iln ~ 

ilk dil kurultayın n 9 uncu 
yıldönümü ür .. 

26 Eylul, birinci dil kurultayının 9 uncu yıldönümiı. 
diir. Atatürk ;nb!abının bi.iyiik hamlelerinden bi.·\ olan bu 
bayram miinasebe'~iyle ~mnrlanan programı nesrcdiyoruz: 
ı - 26 cyım ııuı c~a.n günU Birin.. 

ci 'f ilrk Dil Kun..ıtay:r.ın notmaoahçe 
Snrnyınd:l toplnndığt ~b eyhit '1932 

gUnilnUn dokuzuncu yııöönilmUdür. , 
Tilrk Dil Kurumu a...ıat '7\ığU \'e Ku. 
rultay karon , bugUnUn 1-.ı.rum Uyck
ri, Halkevıcrl ve yurd"r tutun dilse
verıcrı arasmdıı Dil Ba3ıumı olarak 
kuU:mmnsını gerektir "ktedlr 

2 - Türk nll '"urumu, başka yıl. 
lnrd::ı olduğu gibi b~ y.ı d:ı dokuzunru 
dil b:ıymmının lrnUıınn a • tı;ln aşa~ı
dnkl programı kararlııştırmı tır pı • 

tun kurum Uyelerl ile h:>un~vlcrl TUı. 
kiye basını ve yurdu-r. dıll:>"\"Cr eri bı 
pro-;ramm ıcmsına d .v"ı oıunmu • 
tur. 

aı 26 eylUl ıon cumı.. gUnU tıs 

de Ankara radyosunda '1 1 ıbı Dıl Kuru. 
mu ndın:ı b!r söylev V<!:-'.cc ktlr 

b} H • lc>ri, kcnd bölgclcrlnd ki 
duruma göre söy?ev st.ııt•r.den önce 
veya sonrn, kendi yar .... -.kıan prog • 
rv.rrılnrln (jl( bayramını ıtUllıyacak!a r. 

dıı. 

ı T1 ''"''' Ro. ~ si'i. 1 "" 
1 



\'AfUT 13 EYL'C'L 10.ıt 

(Ruzuclt, nıiihinı ırıutl:ımu. 
dün t;abah saatı 5 dcı söylemiş
·r. Bu nutl."tın Ncvyor'k radyo. 

<rundatı aldığımı:: metnini <kr
i1101 uz.) 
RuzveJt, evvelft Greer hMise. 

nin, içinde cereyan ettiği şcra· 
ı i h~tırlc.tmış ve demiştir ki: 
Bu gemi, gi.lpc g\lndüz lzianda· 

va doğru yol nlıyordu ve Groen. 
landın cenubu earkisinde bir 
mıntn.kaya vnmııştı. 1zlandaya 
ait Amerikan postasını nakledi
yordu. Amerikan bayra~ını ha. 
mildi. Amerikan gemisi hüviyeti, 
hiç bır ynnl·ıJlığa mahal vere
mezdi. işte o sırada bir Alman 
deniz:ıltı gemisinin ta.arruzuna 
uğradı ve Almanva, bunun bir 
Alman deniz.altı gemisi olduğunu 
tasdik etti. Denizaltı, Greer'e bir 
torpil attı, sonra ikinci lbir torpil 
daha attı. 

.. AJmnn propagandasına ve A. 
merikan Ob:rt: - Rüksyonculan. 
nın tercihan yapmakta oldukları: 
tahmine rağmen Amerika muh
ribine, onu batınnak mnksadiy· 
le. holler vermeden, ilk olarak 
silıi.h atrrtak sertliğini gösterenin 
Alman denizaltını olduğunu te. 
kit derim. 

Bu denizaltı gemisi, o sırada, 
Birleşik Amerika hOkömetinin 
kendi mUda!aası için elzem ol
duğunu ıbUdi.nii.ı?i sularda bulu
nuyordu." 

Cumhur reisi Ruzvelt, bundan 
eonra, cenup Atlantiğinde top
pillenen "Robin Mor" hadisesini 
hatırlatrnıştırfN 

N AZtı.ER GA '\"ELERl 
:M:llteakiben, 1041 temn.uz:wıcıa, bir 

.Amerika &ırhlısmm, şl'UAll Atıantlk.. 

te, bir denlz~atı tnrafmt'an takip edll
d!k'.ni ve dcnWlltırun, truırruz vıı.z!ye.. 
tine girmek üzere mnr.cvra yapmağa 
çalı§tığmı e6ylemt1Ur. Cumhurretsı, 

en nıhayet, Panruna tıar.aırah Sessa 
yük ~181nln Ve KWJd,..nlzde, 60 • 
vcyştc:ı lk1 yUı: mu ıM!t\fede Steel 
Seatarer yük gemls!n.l:::ı Latırılmnsmı 

hatuıatmı' ve demiştir kl: 
"Bu h!dlacler lw.rşa;.nda, biz Ame • 

rilmlıbr, tUkOnetlnıltl ınuhafnza edi
yoruz. MUnfcrft bir val• nrı izam et • 
mck, yahut ha11tn bir tın:-ekct k.ar§ı • 
smda pBrlamak bUyUk bir rnl11cte ya. 
Iu§Dlaz, takat bu gibi b1r \•akanm mfin 
fent değil, belki umumi btr pUIJıa 

dabll oldutwıu eöatcrir 
Ruzvelt. bundan ao:ı·a Amerikan 

ı~tlerlnl taşıyan ve Amerlktın va.. 
tandaılarmdıın btn;:oklnının ölUmU • 
ne sebebi.yet verml§ olae dentzıı.ıtı ge. 
mlJcrinln taarrw:lanndltn bahsetml§ 
ve nazllcrin gayelerinin denizler hAkf. 
mlyetlnl ellerine al.IIU\ll. Atlanllk de,. 
nlztnln bazı JuauuJnrft'ı ele geçirerek 
bUtUD devlet gcmll rint batırmak ol .. 
duğunu, HJtıcrln yen! dünyadaki tın.. 

trikalarma Blrle§lk Anıt nka devlet. 
lerlnln vakıf bulundllğUniJ s6ylemlfUt. 
Ruzvelt devamla: 

USTOSTE SU1KASTLER 
- SulkasUan, auJkwrıar takıp et.. 

mektedlr. Geçen aentt Uruguaydald 
bir BUlkut kOJnfU dlVİ tıuln de ynr~ 
dımlle bertaraf etmelc kıdıl.1 olmU§tur. 
ArjanUllde hllkQmctlıı tnltalAd• tc. 
7&.kkuzu aayer.nde böyle bir balln a.. 
nlliıe gecflmlfUr. Pana.~ya taanıız 

tein Kolomblyad& giz~ tayyare inli 
meydanlan keafedUmlı;t.!.r. 

Bu vufyet kıuıı.smca Birleşik A • 
nıerlka devleUer htılkı"LD Amerlkad& 
hllr ve aUkfliı lçlnc~e ynşıyabl.leceklerl 

hsyal!.oıden vnzgeçme?er' l'l:nmgeld'ği. 
n1 aoyliycn Rı.zv lt der.ı.şUr ki: 

- Naz Alm!l!lya~! Ş.!Ildl emntyc.. 
Um.ize Llıırnı.z ed.yorsun. Bundan ı. 

Jerl gtdcmlyeccksln ! 
Blr\e§lk Amerika dııv.etlcr hnlkma 

tekmr hitap eden Rıuı•P't: 
- Şunu anlatmak iLUyonım ld, 

Blrleeık Anıcrllta deniz kuvveUcrlnl 
yenilmez sayanlar, §Uru bilsinler ki, 
anca!: tnglllz donıınmn.t: yıış:ıJııtJ mUd 
detçe bu k bildir. Bu bir rlynzlye me. 
selc.sldlr. ln lllz adata"? Hıtıerln eline 
gcçUğl takdirde Avru"'l tezgUılanm 
ıruııanarak bizimkinin S\ç mısır de~ 
kuvvetlr.e ıı:ıhJp olabU••, t'cmı, ve fUD 
lan UAve etml! lir: 

HlTLERlN DÜ~MA.l\'LARINA 
YARDIM 

- Blzlm slyaS-Otlml ~ ac:ılt (lcnlzl& 
rln hiçbir devlet lçln tehlikeli olmn. 
maamm teminin ı:r.ıırmnktu. lDU 
topyckQn h:ı.rbt, bu ta'1!ıl Amerikan 
slyasotınc bir meyda.a o:wmadır. llıt. 
ter, her tUrlQ beı,ıcı1 Juu.unltırı ayak 
aıtma almıııtrr. H!tleı tr r,ızamı kuv. 
vet. dehşet ve clruıyct~ ıstınııt etme~ .. 
tedlr. Gcmllerlmlzl baıulJ.• vatandaıı • 
ıanmızı öldllren korsaı lara kar11 ge.. 
rekll tedbirler aımmruımı kararlqtu. 
dun. 

BlrlC§ik Amcrikn c1eV't:tlCrlnln iki 
mllhlm umdesı, H1•1ert::ı dnııruı.nlanna 
yardım g6ndcrmek 1çlrı 11.ullnadığtmız 
ıı,tttn vikaye.si ve ac;ık denizlerden 
geçmemize nıAn1 oıunro.ı.Illfl81dır. Her 
neye mal otnrsa olsun yollarımızı açık 
bulunduracağız. Bir çır.gmıkU yılıuım 
llzerlnlze atılmak Uzeres ol:iuğunu gör 
dll:'JnllZ vakrt onun O.::er.ntze atılma. 
anuı. eJbetto intizar etm('Zllinlz. fıstc. 

bugUnkU Alman dentuıtı.ıan bu c;m.. 
gıral:lı )'llanlnra bcnzamclıtedJr. DU • 
ttın Amerik!Llnılar. buglb, topraklan,,,. 
nm mlldataaaı icap ett!ğln1 ltlrat t • 
mektedlrler. 

DEMOKRASI GAL1P 
GELECEK 

:U:Qdafaa anı, bu ucıır. 1nce eleytp 
sık dokumat:a ııız.m. yoktur. Bir 
torp1Un gemlmlzt haltmasmı bekle • 
mek doe"ru oımaz. U7.ak denizlerde ge 
mllertmlzl batıran deJı!ıaıı.ıtar yakın 

sahlllerlml.zde de bun·J ,·aılabllecek • 
lerdlr, DenlZ ve hnvn kuvvcUerlmlr. 
Alman denwıltılannm torplU rlnl llk 
olanık atmaınnn mlıPıuukı etmiye • 
ccklerdlr. Bunun mtuuıaı eudur kl 
deniz ve hava kuvvetıerlmlze btzlm 
mtıdafna auıanmm tell'.!ilt1 ettiğimiz 

deııl&ler dahilinde aeynlınt eden bUtUn 
ticaret gcmllerlnc taar,"U.ı edecek Al
man denl.zaltılıınnı ve korsan gemile. 
rln1n hcpstiıln batrımalen emrliıJ ver. 
dlm. Artık bunda'n eour NltUn mc • 
sullyet Alınan ve ttalyı.;.• llıra alt ola. 
caktu. Du karar, aylıı.:ca lntızard:ın 

sonra verllml§Ur. 
Amerikan milleti, tar1b1nde, b1n;:ok 

krlZ!crıe karşılaşmııtır. MJllcUınlz, 

bize ktırşı ynpılıuı tıınrnın1o.rın !lir ha 
klkat oldu!hı!lu ve bu d.truztara kar 
eı ciddi bir ::nUdatııada bulunmak icnp 
ettiğini blllyor. 

AllnhıD yardınıll o rnokrlilllye, 
hUrrlyoto yapılan t?u tnnrı uz, bortnrar 
edilecelttlr. 

Vapura 
ölen 

!ncgöllil Hayriye o.dmdn 57 
yaşında lbir kadıı, (iün Köprü
nün Adalar llıkelesinden vapura 
binerlcen. ani olar:t düşüp öl. 
mUştür. • 

Kadınnı cesedini mua} e,ne e· 
den adliye doktoru, kel'dic::inin 
kalp sektesinden öldüftünü te~. 
bit etmis, cesedin defnine ruh • 
sat vermiştir. 

Kim derdi ki; nsırlarm kuca. 
ğında A vrupanın mnlı olarak te· 
kAmül etmci{e ba~ayan havacı
lık, Türkun anayurdunda. ve bu 
yurdun istikla.l davasına. önayak 
olan bir pnrçasında Tilrk çocu • 
ğunun ~iri olmak gururunu ta -
§ıyacaktır. · 

On yedinci asırda Markiz 
Bacgueville'in bir otel damından 
atlayarak Scin nehrini asmağa. 
muvaffak olan silzülme uçuşunu 
yaptığım biliyoruz.. FevkaUlde 
zekası ve hayat olınınluğunda.n 
aldığı tecrübelere istinat eden 
bu cesareti tnkdir etmek doğru
dur. 

Fakat, sekiz yaŞifidaki bfr 
Tilrk çocuğu olan HUseyin Uça.. 
nn, hasır parçalnrına bağladığı 
çıtalarla hazırladığı kanatlara 
takılıp uçmak h<:vcsine kapıldı
ğını yeni işitiyoruz değil mi T 

Bu çocuğun zeklist, çocukluk 
çerçevesi içindeki inanışlı. alt
mış yaşındaki o yaban elinin 
te§ebbüsündcn çok daha ileri 
değil midir? 

Nihayet görüyoruz ki; kısa 
bir mazisi olan Türkkuşu cami. 
asının başarısı ve semeresi ör
nek aldığımız öte dünya kuru· 
luşlarından daha kıymetli bir 
varlık olmak yolunu tutmuştur .. 

lnönü bam.bn.şka bir dünya,. 
dır. lnönü çocuğu arada meka -
nizmasıdll'. Güneş lnönilnde 
Türk çocuğundan daha 80nra 
uyan!r, rtız.g!r ora.da Türk ka
natlısından çok da.ha harfıket. 
s~r. 

Sabahın alacasında ba§layan 
uyamkhk akşamın dokuzunda 
istirahate geçinceye kadar du
rup dinlenmeden harekettedir. 
İşte bizler bu varlık içinde ge
çen bir günün sarhoeluğuna kiı.. 
pılıp, yuvarlandık. 

Sekizde baslayan kapanış tö
reni meydanın bir başından ôle 
b~ma kadar sıralnnmıg gençle. 
rin önündeki teftişle başladı. 
Daha henUz ~leydan kenarına 
çckilmenıif}tik ki motör sesleri 
meydanı sardı. Gençlerin hare -
keti bo3luğu doldurdu. Tayya
reler hnvnlandı. PH1nörler silzül. 
dil. 

Birbiri ardınca boşlukta. açı -
lan beş pal'S§ilt biraz sonra on 
paraşüt oldu. Bunlar indi bir 
yenisi ~ıktı. Ve sekiz saniye 
boşlukta bir taş parçası gibi 
yuvarlandıktan ronradır ki pa • 
ra§Utünü açtı. Sekiz saniyede 
350 metro kadar dilşen bu para. 
şütçU genç, o.yağını yere ba.sar 
basmnz vazif csi başına Jroetu •. 

Arkadaşlarının çalışması ara 
sındalıi yerini, rolilnil aldı, Nor
mal bir atlayıştan sonra istira
hate ihtiyaç hissedildiğini söy. 
Uyenler önünde, heyecanlı ve 
zamartlr bir atlayışın o.sap lbo· 
zukluğuna, sinir yorgunluğuna 
kapılmayan bu gencin iradesine 
havran olmrımak elden gclml
yo~ ki .. Kendisine soruyoruz: 

- leler hissettiniz?. Heyecan 
filan gibi .. 

O, çok snldn. Sanki normal 
bir uçu§tan dönüyormuş gibi, 
heyecansız ve r~nkli: 

- Serin bir r~r .. haf'ıf bir 
hışırtı ve dalına değişen bir 
m a n z a. r a .. . Cisiınlerin bu
lanık uzay:şları, yayılıp yassı. 
laşmaları.. Hepsi bu kadar •. 
Arkamıztlan üstü yol yol kır-

mızıyn boyanmış Hapik tipinde 
bir planör yükseliyor.. Biraz 
sonra öğretmen Ferit AlgUzcyin 
klasik akrobasisini &eYrediyo
nız. Bu hareketlerin yUksck kali 
tede olanlarını a, görmek hiç 
de fena olmadı. J\li Yıldız bu 
çeşniyi de verdi. On sekiz saat 
otuz beş dakika havada kala. 
rak zaman rekorunu. ve 275 ki
lometre mesaf eyc kadar uçarc.tt 
vol rekorunu memlekette tesis 
eden bu gencin kll'ı.!-\ik akrdbası, 
üstilndeki plfinör il'.tisasınt göğ
sU kabartacak bir mükemmeli 
yette görmekle övündük. 

MotörlU tnyyarclerin be~li 
filo halindeki uçuşlarını (C) 

Rus 
Amerikadan acele 
yardım istiyor 

V&41lng«m, 12 (A.A.) - Bovyet Rus 
ya sefiri OUmanııky, riyruıctlcumhur 

aarayınde. bir buçuk ••nt Ruzvelt ve 
Kordet Hal ile görtışnı~tllr. 
Zannoıunduğuna gönı Ouman.,ky, 

mevcut harp mnlzcmcslrin acilen Ru 
yaya gönderilmesi tavsıyf'.etndc bulun
muştur. 

Rusyaom Amerlkadn.n atmakta oı. 
duğu harp malr.cme.:ıl N;aellnl tesviye 
edebilmesi için Amcrlk& btlltQmetJ ta. 
rafından Sovyet bUküm<'tlnc ıkrnzda 
bulunması meseleslnlL de g!lrll§Ulmtl§ 
'llduğu da söylenmektedir. 

Ma\Qm olduğu veçMı.. Bovyet Rus
ya_ iare Te lcnre kanununun temin et
me itte olduğu menafiden istl!ade et,. 
mcmektedlr. 

Bundan tıqkıı bir Amc-Tlkan heye. 
ti, Moskovaya gltmcğe bazırıanmak. 

tadrr. Orada tnglllz ae!ıu-eU ve Sovyct 
zimamdarlan lle görUşILt>ler yapıla • 
cnktrr. 
Diğer taraftan Amertlcnn kızılhaçı 

da Rusyaya heyet gönd"•ı>cckUr. 

Tramvay altında 
kalan cocuk 

Alemdarda, Çukurçcşme so. 
kağında 6 numarada oturan po· 
Us Hulüsinin altı yn~ındnki oğ _ 
lu Tun y, dUn caddede lk 
dan karş·ya geçe:rkeı1 vatinan 
Sommerin idaresindeki 185 nu
maralı Beyazıt • Maçka tram
vayının altında kalmış, başından 
tehlikeli surette yaralanmıatır. 

Yaralı çocuk hemen Esnaf 
hastanesine kaldırılmış, suçlu 
vatman yakalanmıgtJr. 

Ne demeli? 
Tanmlllif bir kalem 81\hlblml.z, dUn 

cıkan bir fıkrasmdıı "HAl\s bu meml -
ket mau., sutcUndc Wr terkip yapıyor. 

(Halta) de, (tnı) di\ ılcl sıfattır v 
~er ikisi (mcmlc!tcl nı .. lı> m tavslf 
ve tayin eder; fakat t:.ı ıı. • sıfatın ıılm 

veya isim tcrklbı.ndcn evvel y r ııJ· 

m3kta b1rbirlno knr§ı t.almddUm hak. 
kı hangL!lnde T 

Bize göre mUphem veya Ulylnl sı. 
tatlar, tııvslflerden öne<' gel!r. Misale 
bakalım: (Halis mernlelfct malı), bu 

ıekllnde b1r sıfat ter'd!>ı bir ısım oı· 
duktan sonradır ki, (bu' kcllmcslle 
tayin olunmayı kabul etlt!:t Şivemiz de 
bunu emrediyor. 

(Hn.lls bu memleket n.aıı) dcmcmc-
11, (Bu halla mcmlcltet rrılı) demeli. ( 

e 
Tepcsınde'<i ye!l:en uçuşları t • 
kıp etti. Bıı yamacın yamb 1 
tistki yUkselici cereyanlara ı.aıJJ· I 
laralt ve bu esişl~ri hesaplaya 
r~< on kadar ger.ç talebeni 
saatlerle ölçülen devamlı uçufl 
!arı QOk eğlenceli oluyordu. 
Ril~ar istikametini gösteren 

hava tulumunun dolgun ve çır· 
pınt sız gerilişi bu gc:ıçlcr arn
smda bir de güz.el nükte olmuş· 
tur: 

- Hakkın benzin dePoSlJ .. 
Çünkü, planör bütün enerjisi· 

ni ve uçuş hasletini bu depodan 
alma.ktadll'. Çok tabii olarak dn 
bu ihsan hakkın lüt.fudur .. 

Bu sene Inönil knmpının bi?:.· 
leri bulacak heveslileri arasında 
Bayan u~ucular arasına karışa • 
cak tek kadın tayyareci hevesli 
vardır. Nezitıe Vranyalı.. Bu 
gençe heves, Bulgaristan.da oku· 
duğu gazete sütunlarında ille 
kadın tnyya.recimiz Gökc;enin 
seyahatleri v.e röportailariyle 
harekete gelmiştir. 

Bulgnristandan kaç.ırak Tür· 
kiyeye gelmiş ve ilk işi Türk -
kuşuna başvurmak olmuştur •.. 
Sağlam yapılı, esmer tenli olan 
bu Türle kızının, b::ıyan öğre~ 
men arkadaşlanna inanı, öj!re.· 
me;tlerinin de kendisine kar
şı büyük bir güvenleri var. Ka
biliyet ve istidadına hayran ol· 
maktad·rlar. 

Daima hareket, daima ener 
;ii olarak göze c;aroan bu ıı;enç • 
lik kütlesinin son olarak ~östeı
dıği hareket, spor sahalarımız.. 
da görülmemiş bir mükemmeli· 
yet ve intizam içindeki akrobasi 
!eridir. Yanan çer.ıber içinden 
sUzillerek geçiş, belki de basit 
görUnür, fakat bu çenbeıi yüz· 
lerce gencin aynı pürllzsUz sıç
rayışla gec:işi ve bunun arkasın· 
dan perende atarak doğrulma· 
ları bir emektir .. 

Bu hususta spor öğretmeni 
kıymetli Uyası takdir (!~emek 
hala olur. Yüzler içinde tek ol
sun kabiliyeti olmıyan, perenda 
gibi akrobasi hareketlerinde mü 
va.zencsi bozuk düşecek bulu
nabilir. lşte asil kudret burada 
gösterilen ve her hareketi istis • 
nasız bütUn kaml) lru!DSupları 
yntımaktadlrlar.. Bunu, kabill· 
y.ctsiz tek ferdin lfulunmayışın· 
dan ziyade, gene; ve muktedir 
öğretmenin yorulmak bilmiyen 
çalışmasına ve gençliğin de 
mc !ek aşkına, kabiliyet ölçUsü
ne örne'k olarak verebiliriz. 

f nönU kampı ucmak davasın· 
daki başarının cidden örneğidir. 

Emektar ve meslek aşkiyle 
geceli gündilzlil gencliğin ya:u • 
b:ışında didınen direktdr ve öğ
retmenlerin muhakkak ki bu 
davadaki muvaffakıyet şansları 
çok geniştir .. 

Genr;lik böyle bir müesseseye 
kavusmakla. bizlerse bu müesse
c ve iQindcki kabiliyetlerin göğ 
sü kabartacak muvaffakıyetle· 
rivle ne kadar övünsek azdır. 

Çünkü bu başarının bir örne
ğini görebilmemiz için, dünya 
havacılığında parr.ıa:Ma gös1eri -
len milletler arasında dolaşma
mız icap eder. Ve işte bizim de 
onlardan bir tanesi olmaktan 
geri kalnıadıj{ımıza en güzel bir 
işarettir bu .. Bu müjde Tilr~ 
gençliğine lnönUndcn geliyor. 

T.A. 
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MusolldJ 

bul e 
On valiyi ~~ tii 

görLıt p.rP 
ZıirUı, 12 ( A.A.:~)._p 

gelen bir telgr~ · old~ 
yalin endişe verıcı 
termektediı:. ıgraft• :~ 
Alınan bır ~ t t;j(I" 

nin dahili vaztl(;tl n<>~a· d 
te olduğu ve eı de 
ve Sevona vaiil.~ · pli 

mak Uzere end~ıı~ ..ı r 
nnda bulun~ ~~ııııeJCtt"" 
bul ettiği bıldırı ·ıritl tı·.:,,ı 

::Cnova aroelc~ı fJIJY. 
yetsizliği dolayısıY1~cı ~ 
nova amelesi ve ~e ıı lJ ~ 
f nıdan ~k oktı1!3'ıerittdefı 
zetesi muharrır. til'· 
Jottiyi kabul e:~ıdl .~ 
ra nisbeten m .... v2 teS1 
yegane~ 

Mesirıe 
İngiliz tayY~~. 
tarafından şı 

8 bombardıman 
) / 

Londrcı, 1B ( .A:Abs.t9t ,,i 
Nezaretinin ıstil1 
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bildiriy;>r: baJıl ~ 
Çarşamba sa ilil .~ 

taarruz eden lıut eJ1 l>I 
man tayyarele~nd 
lotu demi§tir kı: ri'eJ1 

"Akıncılar dô~&~,.ı 
ta olan yangın b i ~4İ 
dığımız gündenbe~-0~ 1 
yangmların en bU>ı(iıi• 
Hedeflerim~ ele 

ve Sicilya ile tub!J 
servisi temin edetl _ .. J'IJ 
iskelesi oldu, . cı.lrf~"'."~ıct 

Hava nezareti, ""bıı!ııı;-,t~ 
ğmı:k bir vnziye~~tl f>it a 
mihver tayyar~~ l> 
çinde tahrip edıl 
tedir. lngiliz hava 
işbirliği yapaıı 
lcri hiç bir ziya& 

Bir lngiliz ıeflJ: ,,# 

Londra, 11 (A..lı 
rallık dairesi ' 
vin gemisinin b8 
liğ etmektedir. ~.tiY 
kın akrabası kep 
dar edilmiştir. 

Tefrika numarası: 70 
A---------------------------------:ımam~---------~ Selma Tumrul: . ~ 

- Pek çok te ekkür ederıı:Dt ~ 
hiden rahatsız olmayınız; beniıtı ..,.-.A 
danyada bitmiyor; oradan ela ~...ıııı 
yüne gideceğim, bana taksi laZJfO: ~81' 
bineceğimiz otomobil evvela berı• 1-f" 
raktr, sonra Ahmet Dündarı Muc:laP 

Yalnız akşam eofra.sı onları birT~tiri
yor ve herkesin içinde biribirlerine gayet 
candan, samimi, sevigen iki insan sadelik ve 
nezaketi gösteriyorlar. 

Semra Hanımefendinin uzun gün ko
casından ayn vakit geçirmesini biraz olsun 
iz.alın yarnynbilen iki nOkta var. Biri kadı
nın otomobil kullanmağa meraklı ve profc· 
sör Ali 'Ceylamnsa asfalt olmayan yollarda 
sarsıntıdan rnha~ız olması, fazla yorgunluk
tan kaçması; ötekisi ele Semra Hanımefen· 
dinin otomobiline biner ·en daima boya ku
tusu ile paletini ve muşambalar gerilmiş 
çerçeveleri birlikte ta§ıması... Semra Hnnr 
mefendi, Frnnsada bulunduğu senelerde re
sim akademisine de gidere.lt üç yıl meşhur 
üstat Ferdinnnd'm atölyesine devam etmiş, 
fm:asına hakim, zevki ince ve görüşü kuv
vetli bir nmntör sannt}fırdır; Bursayn sık sık 
gelip gitm~inin sebepleri arasında bu şeh· 
rin miotik hı:ıvasmm kendisini tatlı bir heye
canla doldıırdt·f'~unu söyHiyor ve evvelce 
Bursanın tarihi binalan, camileri, türbeleri, 
çeımcleri ve servileri kal'fTSmcln aylarc;ı ça· 
lr§..·m~ olduğu için bu yıl şehir ~ınd.aki ta· 
biat güzelliklerini musarn~lann üstünde 
eanlandmna~a Uffra ryor. . 

Ahmet Dündar Semr:ı Hannnefcndi
nin otornobU ve resim zevkine ra~men işde 
kendisi için çözülmemiş bir sır görüyor, fa-

k,\t aşağı cinsten bir tecessüsü doyurmak 
ıçin hocasının mahremiyetine uzanmağı ayıp 
ve lüzumsuz sayıyordu. Bu sırrın Ahmet 
Dündar tarafından emek sarfedilmeden ha
diselerin yardımı ile çözülmesi de mümkün· 
dü, fakat bunun için zaman laznndı. Genç 
hekimin izin müddeti dolduğu için dostla· 
nna veda ederek ve nişanlısını alarak Bur 
sadan ayrılmak mecburiyetinde kaldı. 
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Semra Hanımefendinin başlıca :r;cvkle· 
rinden biri otomobil kullanmaktır. Ahmet 
Dündarln Seİ~a T umrul, Mudanyaya hare
ket etmek iizere otelden aynlacaklan sırada 
kapının önünde ona rast geldiler. Sabehle
yin vedalaşmışlardı. Semra Hanımefendi: 

- Gidiyorsunuz, demek, dedi, pek kı
sa olmadı mı L Hemen hemen dinlenmedi
niz sayılır. 

Selma Tumrul: 
- Benim mektebim açılıyor, im1m de 

bu kadardı, işimin başmda bulunmalryrm. 
Diye cc.vap verdi. Ahmet DHndar: 
- Benim de iznim bitti, lmmlıdn.ki 

~EF;~z~METI 
SEVENGtL 

mahkumlar hekimlerini bekliyorlar. 
Dedi. Otelin büyük mermer merdiven

lerini inmişlerdi. Ahmet Dündar otelin önün
de her zaman hazır olan taksilerden hic bi
rinin bulunmadığını görünce ca.ntalarmı

4 

ge
tirmekte olan garsona dönerek: 

- lhtiyarsızhk ettik, keşke şehre tc· 
Jefon edip b~r otomobil getirtseydik; haydi 
bakalrm, sen git bize bir otomobil bul. 

Dedi. Profesör doktor Ali Ceylanın hu· 
susi otomobili kapmm önünd bekliyordu. 
Semra Hanımefendi garsona: 

- Vazgeç, oğlum. 
Dedi, sonra Ahmet Dündarla nişanlr 

sına dönerek nezaket gösterdi: 
- Mudanyaya gidip gelmek bir saat 

bile ~ümı.ez: benim dnvetimi lutfen kabul 
ediniz. Sizi oraya bırakıvereyim, ben sonra 
dönerim. 

- Nasıl olur? 
Diye Ahmet Dündar ela, Selma Tum· 

rol da ild"i bi-rden itiraz ettiler. 
- Bizim için rahatm: olmayınız, rica 

ederim. 
- Eeb?ğfuruTiall, nidn ~amz ota.~ 

yrm, gezmiş olurum; 1-ıaydi buyurun. 

türür; bize müsaade ediniz. ~ 
- Sizi Pınarcık köyüne de ııöt ıil" 

burada bütün hayatım, görüyorsO"kİ4d 
tepe, kır, taş demeden civan gezJ'!'e ':l'.J 
yor; bu Pınarcık köyünü gö~~de 'J 
raya kadar götiirür ve mektebınıtl 
ret etmiJ olurum. 

Ve onlarm itirazla um dinle11led" 
sona emir verdi: • _.8' 

- Çantaları otomobilin a~ 
oğlum. ~ır11l. 

Ahmet Dündar ve Selma T:ı111,,.-
ra Hanımefendinin bu lt1tufkfır1~ o 
mahcuptular. Otomobilin aç'Ik kef f-11 
de tereddütle duruyorlardı. SernrB 
fendi Selma T umrula : 

- Haydi canım, dedi, buyll~ 
yoksa benim mektebinizi ziyaret 
temiyor musunuz) 

- Ne demek) •. Pek ziyad~ 
olurum: fakat siz bu %iyaret i'iıt1 

neZftket olmt\k iiz~re cıkardmJ% 
( lfMaftll" 



5 E~Ri~R HAi.ERCE ..... 
1 ........................................ 

HAVA KURUMUNA YENiDEN 
TEBERRUDA BULUNANLAR 

1 Ellerinde buğday, 
arpa ve çavdar 
bulunduralnar 

İstanbul tücca.rlarmdan hava ku- ve kuru ıka.Jıve taciri Menaşe Si- B • h ft L d 
rumuna yeniden tebemıda bulu_ ton 500 lira, 1sa.k Roditi Kolıcn ' • A ır a .a Zl\Tcın a 
nanlar olmuştur. Bunlarm isimle- Molz 50-0 lira kuvumcu Hıı.san vılayete bır beyanname 
rlle teberru ettikleri paraları ya· Örnek 400 Ii;a, kuyumcu Yani . verecekler 
zıyoruz: Radyo ve elektrik mal- Mavromati 400 lirn, zeytin tUcca- ... Fıyat murakabe komisyonu, dün 
zemesi itJıalAtçısı Burla Birader- rı 1sak Asa 350 lira zahire tile- ogleden sonra, fevkalade bir top· 
ler 5000, Helyus müessesesi 4000 can Osman Günel vc' Parıdeli 300 lnntı yapmıştır. Bu toplantrda ko
~ra. k~ı:_cstecl .. Yadfg8.roğlu 1300 1 lira, zeytinyağ taciri Kost.antin misyon, ticaret vekaletinden gelen 
lıra, k.agıt tacırı Moroo Rodrik Pş.padoplu 300 lira, baharat t.acL bir emir ilzerindc çalışmL7tır. Ve-
1200 lı:ra, Elektron !ilrketi 1000 ri Rodrlk Tabak 300 lira kA.ğıt kület bu em.ri.nde, eller nde buğ • 
Ura, balmumu taciri Buko A. Kent tilccan R.afael Davit Baha; 225 it- day, arpa, çavdar bulunduran kim. 
1000 lira F ı k il ti sclerin bir hafta zarfında vilayete 

, e emen t t n kum _ ra, zeytinyağ taciri tlya Dimitri bir beyannıııne ile müracaat elme-
~anynsın~a çalışan ~eell~r 851 2011 lını, ipek}i mensucat 1nclrl lerini bildirnıekte icli. Bina naleylı, 
ilra, manifatura tacın Sa.muel Ha- Mübin Aslan 200 lira, zeytin)ağ bugünden it.ıha.ren bir hnfta zar _ 
nanel 600 lira manifatura tacirı taciri Torna 150 lira, "a'' tn.ciri P. r 
A ak Ç h ,. .. ında ellerinde yuknndnkl mcvad-
.rş u acıyan 600 lira, ecza D. I..ilopolos 100 Jirn, baharat ta- d 

laboratuvar mümessili Pertev ve ciri D. Rafael Kanza 100 lira to- ı bulunduranlar ibeyanname ver -
Ü ke._ meğe mecburdurlar. 

§ re. ~ı 5W lira, hırdavat taciri ber:ru e~lerd"r. 
Davıt Yakob Ventlll"a 515 lira, çay Romisyon, diğer mutat işler U-

F ırıncllar ekmeğe 
zam istediier 

Fırıncılar belediyeye müracaat 
ederek odun fiyatlarmm arttığı 
iddiasile ekmeğe zam istemişler -
clir. Bclcdive iktr&at mildUrlüğü bu 
talP.bi tetkik etmektedir. E3as ıli
barile belediye böyle hlr zamma 
llizum görmemekte jso de fmncı
larm taleplerinin bir kere de da. 
imi encümence tetkikine karar ve
ri lm.iş tir. 

Bir amelPnin 
-beli kırıldı 

Küçük Çamlıcada oturan a 
mele Mehmet, dUn taş yükl~ 
bir kamyonla giderken. sarsın
tıdan yere düşmüş. beli kırıl
mıştır. 

Amele Mehmet baygın bir 
halde Haydarpaşa nümunc has_ 
tanesine kaldırılmıştır. 

30.000 l!ralık tiftiğin 
tevzi işi 

DUn, 1stanbul tiftik ve ya.pağı 
ihrcat bJrUğ nde bir toplantı ya· 
pılmıştrr. Bu toplantıda, satılacak 
30 bin liralık tiftiğin tevzü işi ü
zerinde görUşfilmilştilr. 

kında oludakç.a ihtiyatlı l'IÖzl~r söy
ledi, Bu ihüyatlirlı'k, MaRıyorum 

ki harbin metmllyetlnl Amerlkadan 
uukla~tınnak hasw.anda yapdan 
hl r teşebbüs sayılablllr. 

Te('tniize uğrayan Amerllauı 
geml!!lf hakkında Almanyadan ge
len haberlerde Amerikanın takma· 
<'ağı hattı hareket karş1Smda Al. 
manyanm bitaraflığını muhafaza 
edec.fiğlni bildlnnektedir. Maaına. 
rih hüt.Un bunlar müsademeleri 
belki bir mUddt>t d:ıha tehire yar
dnn eder. Fa.'ıaıt Amerikanın bu 
nutukla harh.- biraz daha yaklM· 
tıj:;'lna şüphe yoktur. 

SADRİ ERTEM 

Şirketi Hayriye 
Vapurlarda kalabalığa 

çare bulmalıdır 
Sarıyerde oturan okuyucula -

nmızdan B. Ahmet yazıyor: 

Gazetenizin karilerin dert 
lerile. şikayetleriyle pek yakın. 
dan ala.kadar olduğunu görüyo
rum. Geçen gün ıg-azetenizde 
Şirketi Hayriye idaresini hüku· 
metin satın alacağını okudum. 
Hani sevincimden zıp zıp sıçra.. 
madım değii. 

Bakm•z i?.e Şirketi llayriye
nin Boğaz halkına yapmış oldu· 
ğu ezalardan birini anlatayım. 

Her yıl akşamları Boğazın 
Büyükdereden itibaren Rumeli 
sahiline uğraına.:k üzere bir doğ_ 
ru vapur tahsis edilirdi. Bu yıl 
bu posta kaldırıldı. Haydi ne 
ise, 6,45 de Köprüden doğru 
Yeniköye kalkan bir '}X>Sta var, 
bütün Boğaz lialkı buna akın 
ediyor. 

Şirketi Hayriye işletme idare
sinden bu postaya büyük vapur
lardan birini talı.sis etmesini ri 
ca ettiler. Ricaları bir iki gün 
dinlendi. Bilfı.hıre imam bildiğini 
okur kabilinden yine her zaman 
20 - 25 da;kika röter \""nan 
59 - 60 numaralan verdi: ;a -
pur en alt kamarasına kadar 
tıklnn tıklım doluyor. Yeniköye 
kadar bir saatte gittiğine göre, 
oturabilirsen otur. Bu vetişme • 
miş gibi vapurda bir sandalye 
ihtikarı da var. Bir sandalye 
böyle kalabalık bir vapurda 
on kuruşa satılıyor. 

Bilmem Şirketi Hayriye ida _ 
resi Boğaz halkından ne isti
yor? 

Sayın gazetenizin bu işl ele 
almasını ve Boğaz lıalkını bu 
dertten kurtaımas.ım l'ica ede
rim. 

zcrind(' dün bir karara varma
mıştır. 

Yeni Sıhhat 
Müdürümüz 

On senedenberi Ankara sıhhat 
iljleri mUdUrlU

' ğünü muvaffa
kıyetle yapmış 

olan doktor ŞU. 
ayıp Barım ıs_ 

tanbul srhhnt 1 
mUdUrlUğilne ta 
;in edilmiştir. 
Yeni srhhat mü 
dürümüz dün 
Ankaradan gel
miştir. Doktor 
Ştia; ip Barıma 

yeni vazifesinde de muvaffakıyet 
dileriz. 

Şekerden mamul mad
delerde muamele 
vergisi tenzilatı 

icra Vekilleri heyeti, lokum, a
kide, draje, karamelii, ezmeler, 
fondan, §ekerleme, çiklet, kompri
me şe.kelrer, marmalat reçel ve 
şurup gibi şekerden mamul mad
deler! iptidai ma.dde1er tenzilat 
cetveline ithal etmiş ve tenzilat 
nlsbetinı yüzde 18 olarak kabul 
eylemiştir. 

Rektör Üniversite 
kampını gezdi 

Üniversite rektörü Cemil Bil 
sel dün üniversitelilerin askeri 
kampını ziyaret etmiştir. 
.K:ımpta talebe rektörün önün 

de ge~it remıi yapmış. bilabıre 
gerek kamp komutanı ve gerek
se üniversite rektörü talebeye 
birer söylev vererek kendilerinin 
istikbaldeki vazifelerini !hatırlat. 
mışlardır. 

l{amp ayın sonunda tamamla
nacaktır. 

- Anlıyorum. Ne demek is -
tedi~inizi anlıyorum. Fakat ma. 
lecef, size bir yardımda buluna_ 
ınıyacağım. Çünkü Matmueı 
Lantiyerin Fransada nerede o
turduğunu bilmiyorum. 

il il il ' 

BiR CASUS OLDURULDU 
- Sekreterinizin adresini bil. 

Şu halde Matmazel Lan
tirerin nerede bulunduğunu 
bilmiyorsunuz. Onu bulmak i. 
çin bana en küçük bir yardım -
da bile bulunamıyacak ınız. 

- Maalesef Mister Kamher
vel! Ve size şunu da söyliycyim 
ki, Matmazel Lantiyer ile gö, 
rüşmekten bir istifade {lldc ede. 
mivece-ksiniz. Gerd kendisi Mis· 
ter F...smor ile benim aramda ce. 
reyan eden alışveris hadisesi 
hakkında bir şeyler biliyorsa da 
onu bir ba..c;kasına söyliyecek 
yaradılışta biri değildir. Sessiz. 
mutekit ibir insandır. Boş va. 

Büyük. heyecanı, zabıta ve Casusluk Romanı 

27 tngilizceden Çeviren: H. MONIR-
i ihtimalini aklınızdan çıkarın. 
Kabah:ıt bende oldu da omuı 
1 mini süyleyiverd!m. Fakat siz 
bana şunu söyleyin. Bir şey 
elde etmediniz mi~ Zabıta bir 
şey elde edebilmiş mi? Tah'kikat 
ne yolda gidiyor? 

Bu suale karşı kaçamaklı cc . 
vaplar verdim. Netice itibarile 
veni bir şey bilmediğimi anlat 
tun. Bu cinayet ve soygunculuk 
hakkında kendisinin ne düşün. 
düğünü sordum. Sadece: 

- Mister Es.mora acıvorum. 
dedi. Büyük !bir teşhisi ~yanlış 
yapmış. Evet. feci bir teşhis 
hatası. 

- Ne gibi? Dedim. 
Anlattı: 

- Mister E"morun tıcaret sa. 
hasında bir takım hilebaz in· 
sanların bulunması da ihtimal 
dahilindedir ya ... Kendisinin bir 
ihtiyat ızhk ederek, işirnirocn. 
münasebetsiz !bir adama bahset
miş olma ı ve nihayet bu ıtuza. 
ğa düşülerek öldürülmesi akla 
vakm gelebilir. 

- Siz böyle mi olduğunu tah 
min ediyorsunuz? 

- Başka türlU nasıl olabilir? 
~a hiç bir türlü olamaz .. 

ı bir adamdı. 

qı·, Hep ne hal ise. Size her 
hangi bir muavenette buluna 
madığıma mütecssifim azizim-. 
l?akat matmazel Lantiyerin, biİ
diği şeyi bir başkasına söyleme
diğine emin ola:bHirsiniz Onun 
böyle bir insan olmasına asla 
ihtimal veremem Ah onu bir 
tanı. aydınız, ne ·kadar dindar 
b:r kızcağızdı. Bütün hayatı, 
şuradaki kilisede geçiyordu. o_ 
rada Fransız papazları vardır. 
Yanrbaşındaki hastahanede de, 
Fransız hemşireler vardır. Lan -
tiyerin arkadaşları bunlardı. 
Yoksa mücevher \ursızları de
ğil ... Hayır, hayır. siz, Mister 
~orun arkadaşlnriyle meşgul 
olunuz; daha iyi edersiniz. 

Bundan sonra prenses bana e. 
tini uzattı. Hem gülümsüyordu 
sanırım. Veda etmeğe mecbur 
kaldım . Merdivenlerden ;nerken 
düşündüğum şuy-du: Matma1.el 
Lantiycrin annesinin hastalığı , 
nasıl oluyor da prenses Sarent
zofun Londraya döndüğü zaJDa· 
na tesadiıf ediyordu! ? 

~SIM XI 
Acaba prenses. Matmazel Lan 

tiyer üzerinden şüpheyi kaldır_ 
mak idn sövlediği bir sürü söz
le beni ikna ettiğini mi sanı-
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j06rlp d •lnd8kçe: 

Devlet'in tacirliği 
Eski iktısat ~ılar: 
- Devlet fena tacirdır ! 

• Derlerdi. Ticareti, serbest rekabetin nazrmlığı altın
da bir iktısat vakıası gibi nıüta.lea etmekten dcğ~n bu gö
rüş, zamanı için, belki dı~gıu idi. Fakat yer yüz:indeki ha. 
diseler kar ştık~a. her şey gibi o da değişti 

Ticaret, piyasa, bors20.lar, dünyanın en has~as pusula
larıdır. Yer yüzlinün ne kadar uzak olursa olsun, her lıan
g1 biı' '.arafınd::ı.ki kaync: şmayı, ilk önce o~lar haber 
verirler. 

'Mikruıtısh mayn,, ierın en korkuncu bunlardır. Çün. 
kü patladıkları \'akit yal.nz bir vapur batırroal:b kalmaz
lar, bütun bir memleket:.n iç emniyetini, refahını torpil
lerler. 1914 harhi, dört y!!iık felaketinden so::r:;.> yeni si
lahlar. yrni iEI ib kfunlarla heraber yeni iktısat ~uızariyele
ri de getirdi. 

Scrbe:.t ıekabetin u~ulan neticeyi vermediği görül
miış'ı.ü. Ayni iş: yapanla"m kendi aralarında ı-;rlcştikleri, 
piyasayı ellerine nldıkları ıstedikleri gibi çaltr oynadık-
ları an laf ılmışlt. ' 

·•Devletçilik,, in amı:u, itte bu türlü ferdl ihtiraslar, 
hatta ferdi h•yanctlerdir. 

Devlet, be1k! ticaretin hütün inceliklerİllİ bilmiyor; 
faka•.: malla va•andaş :ı.asına, hinoğlu hinlerin kazdığı 
çukurları da ortadan kal<lırıyor. Ne mala hile katıyor, ne 
de sebepsiz fiyat yülcselt•yor. 

Bizde bu sistem. pek genç olduğu haldP bugün nimet. 
Jeriniıı minr.ettarıyız. 

Şekeri elliye ı-.Iıyoru'Z. Şeker, elliye iken en iyi pirinç 
(28) kuruştu. Peynir (35 ! tf'n satılıyordu. Ya~ fiyatı (90) 
dı. Bugün şeker, yine et•ide, fakat pirinç (60), peynir 
(8()\. yağ ( lbfi) kuruttadır. 

G~çen umumi harpte !erbest ticMe'~ şeker; dört yüze 
çıkarmış, bu birinci sınıf gıdadan yurttaflarır. büyük bir 
kısmını mahrJm bırakmı;i:J. 

Dev Jet f abrik3larınm el okuduğu kuma~la~. tütün, ia
pirto, hala tal:,,;i ~.aman1::ırı n ölçüsü içindedir. Vitrinleri 
dolduı an bu mi!lları, istcdjğimiz gibi nlah·!yo:"l.'z. 

Bu fabrikalara. harc-.ı.mm para ile bu uğurda dökülen 
alın terinin, ı;e mukadd~s kıymetler olduğ:.ım: bugün da. 
ha iyi anlıyoruz. 

Devlet sigortası, mafa yüz aklığı verdi ve ticareti ıe
refli bir mevkie yükaeltt ı. O ticaret ki, başka sahalar ve 
baıka ellerde luzak, dalavere ve ihtikArfa lmpkara ol
mu§tur. HAKKI SIHA GEZGiN 

Bir kadına otomobil 
çarptı 

Sultanahmette oturan Fatma 
Maviengin adında bir kadın, 
dün Beyazıt meydanında karşı -
dan karşıya geçerken, şoför 
Kemalin idaresindeki 1556 nu
maralı otomobilin altında kal 
mt5. başından ve ayaklarından 
ağır surette yaralanmıştır. 

Yaralı kadın tedavi altına a
lmm~, soför yakalanmıştır. 

Bir kömiircü 
tevkif edıldi 

Panga!tıda kömürcülük ya
pan Etem oğlu Salfi.hattin, kö -
müril 7 kuruş yerine 7,5 kunıs_ 
tan satmış. yakalanarak asliye 
ikinci ceza mahkemesine veril
miştir. 

Kömürcü, mahkeme tarafın
dan sorgusunu müteakip tevkif 
olunmuştur. 

tmı. Prenses, i?.ahat verirken, 
Fransız Matmazelin civardaki 
kiliseye gittiğinden bahsetmi§ti. 
O kilise, Londradaki :F'ransız}a -
rın devam etıtiği bir mabettir. 
Her halde bu Fransızlar arasın
dan bir kişi veyahut doğrudan 
doğruya papazlar, Matmazelin 
adresi hakkında bana maliimat 
verebilirdi. 

Kiliseye girdim. !ri yarr bir 
papaz kartvizitime baktı. Sonra 
beni gözden geçirdi, İçerisinde 
bir hayli merak uyanmışa ben . 
ziyordu. 

Fransız olduğunu kestirerek 
kendisine fransızca hitap ettim. 
Fakat o, mükemmel İngilizce 
konuşuyordu; ibunun üzerine: 

- Mister Esmor adında biri
nin öldürüldüğünü ve mühim 
miktarda mücevher calındığmı. 
gazetelerde okumuş olacaksınız. 
dedim. Benim bur::!.ya gelişim o 
hadiseyle alakadardır. 

Papas toplandı: 
- Evet, dedi. Gazetelerde o -

kudum. Garip bir hadise değil 
mi? Siz mi takip ediyorsunuz? 

- Aşağr yukarı öyle .. Benim 
ve arkadaşımın vazifesi. katilin 
kim olduğunu bulup çıkarmak 
ve yeğeni 1\lis Esmora bildir_ 
mekten ibarettir. Şimdi size ni
çin g_e!diğimi söyliyeyim. 

Kendsine söyliycooklerimin ta 
mnmen mahrem olduğunu ihtar 
ettikten sonra, ne aradığımı an
lattım. 

Prenses Sarentzof ile yaptı_ 
ğım nıülakab tekrar ettim . 

Mesleki tedrisatta 
tayin ve nakiller 

Mersin tiearet mektebi müdürü 
MU5tafa B:roğlu Ada.na ticaret ıı. 
eesi muall mlığ'i.ne, Aydm mıntnka 
sanat mektebi muallim1 Mu.stara 
Tunn Sivns mmtnkcı. sanat melde. 
bi muallimliğine, Sivas mm taka sa.
nat mektebi muallimi Süleyman 
Oskay Aydın mmtaka sanat mek
tebi muallimli!;'ine, açıktan Ah -
met Snlihoğlu İstanbul mıntaka 
sanat mektebi doküın atölyesi 
stajyerli{;rinc, açıktan Necati Gü
neş Ankara yapı mektebi milter. 
cimllğin~. Adana inhisarlar İdare. 
sı memurhrmdnn Mehmet Ali Bü
yült uı al Ad:ına ticaret lisesi ida· 
re memurluğuna, Niğde malmil -
dürlliğıinden miltekait Rasim Türk 
sev Ankara yapı usta mektebi ih&
sap memurluğuna naklen ve yeni
den tayin edilmişlerdir. 

Çuvalcılarlı-. Toprali 
Ofisi arasında ihtilaf 

• 
Çuvalcılarla toprak mahsulleri 

ofisi arasında bir anlaşmazlık vu. 
kua gC'lmiştir. Malum olduğu llze
re ofis, çuvalcılardan ~uval mtıW 
yaa €tmektedir. Milbayaadan ev -
vC'l dfisle çuvalcılar arasmda van
lan bir anle.şmaya. göre ofis beher 
çuvala 140-160 kuruş verecekti. 
Fnkat, bilti.hD'e muralmbe koınis -
yonu çuvallara bu fiyatlardan aşa_ 
ğı fiyat koyduğu için şimdi komis
yon bu ikinci fiyat üzerinden te
diyede bulunmak istemektedir, 

Çuvnlcıla.r, fiyat murakabe ko
!1Jisyonu nezdinde teşebbilste bu -
lunmu.cılardır. Komisyonun dünkll 
fevkalii.de içt"mı:ıma çuvalcılar gel
mi fakat ofisten hiç bir münıcs _ 
sil gelmcm:ş olduğu ~in bu husus. 
ta kati bir karara vanlamamışt.Ir, 

--o----

Altın Fiyatı 
Diın de bir nltmm fıyatı 25 li

ra 75 kuruştu. 

lvırmı yı evvelk Vakıtj 
JS t;)Ul.l 1921 

Türbedarların 
kefalete raptı 

Evkaf Nezareti umum Ulrbedarlan 
yeniden ke!aleU nıUtesc·nııeye rapı.et
meye karar verm~Ur. Bunun içil 
evvelenılrde tllrbelcrdek! eıyanuı ta. 
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(B<UJ tarafı 1 incli7P,J 
RadJ'o9u olan tınlkc·11erl. saat ıs de 

verilecek olnn söylevi tı.rıu olarak 
dlnUyebllm<ık üzere tecır . .: alacaklar. 
dlr. 

c) TUrktye gazeteleri 2e ve 27 ey. 
1W syııaruıdn, gilndellk o:mıyan der. 
gller de dil bayramı gtın6ı;de.n sonra. 
k1 Uk sayılnnnda bayrn.oı kutlıyacak 
!ar ve TUrk dW tizerln~e yazılar ya • 
zac:ı.klnrdır. 

dl Halkevlerlnde yap::an kuUam.a 
USrenlert hakkında birer ıapor hazır. 
laıuıcnk ve verilen söyleı,l<-ı lJe okwuuı 
gllrtn kopyeleriyle birlikte Ttlrk Dil 
Kurumu merkezine göı:lltrllecektJr. 

Gazete ve dergileriD Dil Bayramı 
do~ yazdıkları yur.;arm bulun. 
duğu anyılardazı dA ayı-ıca b1rer tane. 
al Türk Dll h:unımu mf!rkez.ine gönde.. 
riJeeckUr. 

Hulka hitap eden aöykv ve yaZilar. 
da, eldcı:ı geidia'l kadar ı.tık. aade, ve 
auz:un tilrkgeııln kullaD !m11ma çalı. 

§11.acaktır. 

8 - Dll bayramı dOlaYJstle Verile • 
oek aöylnlerde ve yazı.&cak yazıııı.r. 

da herkes kendi d~Ülıt"f'sinl L!!ted!ğt 
gibi söyler. Ancak fSte.K edenlertn fay 
dıı.lanmalan için dil ~er'.ııJn genel gt. 
~ ve ba§lıca verimlen ıu noktalar• 
da topluca gözönüne kor.t.'lmuştur. 

a) Ebedi ŞEF ATATÜHK'Uzı yarat. 
tığı ve bütün csaslnrını Jtı:rduğu Ttlrk 
Dil devrimi, Miıtı Şefimiz eevglll 
cumhuınıısıınız lSMET ıo:-.•tJ'nUD 

)'ilkack koruyucu genel başkanlığı, 

cumhuriyet bükümetın .. .-ı ve cumhuri. 
yet halk partisinin değerli himayeleri 
altında, belli bir programla hergün ye. 
Jd ve Ucrt adımlar atarai'; yllrümekte. 
Cllr. 

b) Ttlrk d!.ll Uzertne çalıemaıar, d1. 
l!mlZln yabancJ ve halltça aoıagııma.z 
aözlcrdcn ve eckWerdezı t<>mlzlcıımesi 

ve Ttlrk dlllntn bilim yc,:ı;yıa incelene 
rek yeryüzü dilleri arasmdakt yük • 
eek ve değerli durumuııı.:n belirtilme • 
111 vıırgılan Uttr'.ndo b1r t.llziye ı.ıen.. 
ye glStürUlmelttcdlr. 

c) Dilimizde yabancı dWerln ,sısz 
tercüme ve sısz birleştirme yolları gün 

den güne or~d:ın kalkmakta ve Oz. 
Ulrkçe söz yaratma y~ıluı glttıkce 

daha ı,ıek ve verimli olarak dil Uze • 
rlnde kurtarıcı bir 1z mokmaktad.ı:r. 
Yabancı dil ka!dclı>r:n•n kıılkmam, ken 
diJlğlnden birçok yabancı ~zlerl de 
dlllıı d•§ma attıgı {\'tbl, dUlmtzln söz 
)'arat ma yollarmm ışleU!mesJ de ay. 
nca pelt çok yabancı özti-ı yeriDe tUrk 
ço sözler konulmas~ yol açmakta • 
41r. 

dl Blr yandan ll1c w orta Oğrettm 
ders kıtaplarındakl terlm!crin tUrkçe. 
lqtirilmesl yolundP ki ;al!fmalar llerl 
götUrUımekle beraber, t>Jr yandan da 

Bir uçan kale 
esir düştü 

Bcrlin, 1! ( A.A.) - "::). N. B. 
(Uçankale) tipinde bir İngiliz 

tayyaresi , arıza yüzü:ıden işgal 
edilmiş araziye inmek medbw-i· 
yetinde kalmıştır. 

Tayyarenin mürettebatı esir 
edilmiştir. 

Van zelzelesi 
( B<ı3 tarafı l ıncideJ 

'l'rmar ruüıiyeslnde bl.r kaç ev 
3"Iklmıı, Cnnik ve Tuzla köyler;n
de de bazı blnrJs.r hasnra uğra.n:ıı,ş. 
:tı.r. 

• • • 
A~'TI, l2 (A.A.) - Dün sa.balı 

vfl!ıyctimlz içinde vukua gelen yer 
sarsıntmınm sebep olduğu insan ve 
blna zayiatı 1·e talır.ibatıruı. dair 
alımın malCımata göre Pe.tnos .kn
za.s.ı merkezinde 7 ev hismc.n ha.. 
rap olmua ve yıkılm~br. 

HUkfımet d!l.iresl de bu Ye?' s~r
mntraından mUtec:=ir olınufitur. 
Dedeli nnlıij·esi m erkez'nde 11 
ve köylerinde de 10 ev hıs:nen ha
r.ıp ve nahiye merkezinde b!r va
tnnd~nnız en.koz altında kalarak 
ölınüştilr. 

Hamın - veli Jröyllnde bir ölil, 
blr yı:.ralı ve Anzun köyünde de 
bir 61U llii ynrn1ı vardır. 

Sarısu n:ılılye.s!nde ı O ev yıkıl. 
mışt.ır. 

Suitruunut nclıiyesinde ban ev
ler hafifçe zarar görmilştUr. Vnll
miz zelzeleden mUtec~ir olan mm 
takal:ıra giderek ie:ıp eden yar -
dımlarm nltnmasıru temin etmi.5 -
tir. 

*."' 
A&':cnra, 12 (A.A.) - Kmlay u-

mum merkcz'nden bildi;'ilınL~tir: 

Erci.şte zelzele feınketl rnuht.nç
lar ılçln bu;rlin merkezi um:ımidcn 
limenrlifcrle MO çndlr sevk .dilmi~ 
ve bn.~lamrş olan nnMi ynrdım ih- ı 
tlyaç nisbet nde tahakkuk etmcit
to bulwımu§tur. 

ytlkaek öğretim terimlerinin hazırlan. 
maaına çalı§ılarak bıllı!. dU!.mlzın öı.. 

leştlrilmesı yolunda UğTafılmakta. bir 
yandan da hukuk terlmıt'ri ve yasa 
ııözlcrl tUrkçelctıtlrilmek yollyle ka. 
nun dllimlzin öZle~tirUmeaı uğrunda 

CV.lı§llmaktadır. 

e) Dillmtzde bugtııı <'.ar..lJ olarak ya. 
oıyan ve lrullanııaıı bUtil:l ııözlert, ta. 
rır.erı ve kullanılr;, önıekıerlyle lçln. 
de toplıyacak bir )'Clll Terk aözıUğtl 
bazırıanmaıtta olduğu J:!bi, gramerl
mlz Uzerlııe de lcbÇ-O ı;ramerlerl ve 
geçml§teki dil kanunları araştınlarak 

çalııımalar yapılmakta. !ml!mızm tek 
bir yol lizertnde bclll kan.:ıılara bağ. 
laı:ıması için de ye.ni .ur.IA Julavuzu ba. 
sılmaktadır. 

f) Dlllmiz lizcr'.ne yerli ve yabancı 

tUrlU eserler toplanmakta, bunlardan 
gerekll olanlar dlllınıze çevrilmekte. 
çalışma verimlerUe bırUktf bu eser • 
ler de bastınlarak beruO!!I gözü önU.. 
ne konulmaktad.ı:r. 

Bu yıl lc;lnde yeniden halk ağzından 
saz derleme dergl.si.nir ikinci clldıy. 

le DlvanO LılgaUt.Ttlrk tercllmeslnin 
UçUncll cildi ve tıpkı basoıı (yani fak.. 
similest), Eski Türk yazltlarmın dör. 
dllncU clldi, Eski Uygur nıetJnlcrlnden 
prens Kalyıı.rıamkara v~ I'apamkara 
blkdycstntn uygurcaaı Ue Huıı.stuanift 
dua kitabı, Namık KereıWn doğumu. 
nun yUzllncü yıldönUn.n dolayısile 

onun hayatı, eserleri ve t~sırt üzerine 
bir araıtırma. Odlse tercümesinin 
blrlncl clldL Türk dili b•Lllyogra.fyıısı 
amın 1929 dan beriye ol&u cildi, TUrk 
dill Belletenlntn dört &ayl.&ı basılıp or. 
taya konulmuştur. 

Söz derleme derglst.•lfn UçtıncU en. 
di Ue At! Ştr Ncvalnln bc§YtizllncU 
doğum yıldönllmll doıarFlle hazırla • 
nan JJ.uhakcmct-tı•.Lılgaıeyn'ln mctnl 
ve bugUnkU dile tercUn:csi, tUrkçede 
ekler • k6klcr hakkmd:ı l:nemll b1r a. 
ra~rma. yeni tmll kıinvuzu ile Ku. 
tadgu.. Blllğtn Ut otı.ııh:ııo-ınm tıpkı 

basımları da bamlmaltt!iôır. BUyUk 
Türk LQgaUnl.D S Uncll vı: 4 üncll cUt
lcriyle Yııkut Dili SbzlOğU ve Şeyhi 
Divanı tıpkı basımı da bruıımevleruıde 
ileri glStUrtılmektcdtr. 

Bunlıı.rdruı başka, Radltfun d5rt cilt 
llk Türk lehı:eıer !Qgat. tercümesi ile 
DlvnııU L~gnt.u. TilrlıUn endeksi, 
Tub1etU1 .. ı:eklye vo ~·ı!.ı·.uı-MUrit'!n 

tıpkı bo.mmııın, Elder Derglai, Yeııl 
TUrk SözlUğU Akat ve Etı dilleri Sö1. 
IUklcrl ile Tllrk • Sümer Dil Birliği 
!hakkmda önemli bir arnıftırma, Odlse 
tercUmeslnln 1k1Iıc1 cil.;J de basıma 

hazrrlruıma ıı.tndrr. 

oi - Bu progrsm, cumhuriyet halk 
partlsl genel sekretcr11Jt1 ile matbuat 
umum mUd~MUğ1lnc, Aı:.tıC:olu ajansı 
ve Anknra radyosuna b:I:ılrllmlştir. 

icra Vekill~ri 
Heyeti toplandı 

Ankara. 1! ( A.A.) - icra 
Ve'killeri !Heyeti, bugün saat 
16 da Başvekil Dr. !Refik Say
damın riyasetinde haftalık rnu
tad toplantılarını yapmı~tır. 

Japon tayyareleri 
Siyanun bir e\·nletini 
bombardıma"ı ettiler 

Tol~. ıe ( A.A.) - 15 k:ı. 
aeme halinde uçan Japon bom
bardıman tayyarelerinin bu sa -
bah Siyamda Şansi eyaleti mer 
kezini bombaladıkları ve demir
yolu mevkii ile as!{eri müessese· 
lercle ehemmiyotli hasar vukuu
na sebebiyet verdikleri bildiri!· 
melrtcdir. 

Panama 
Almanya ile münase

betini kesiyor 
Panama, 12 ( A.A.) - Alman 

hükf1mctinin talEmi üzerine, 
Pa'lnma hükfuneti, Panamanın 
Almanyada.Jd ve i~rral altında 
bulunan bütün arazideki konso· 
loslukların.n kapatılması emrini 
vermiştir. 

Panamada.ki Alman konsolos
luklarının da kapatılacağı zan,. 
nedilmoktedir. 

Veni Sırp ordusu 
69,000 kişi 

ButfapC§t~, 12 ( A.A.) - Ge
n eral Nooitch, 60 bin kişilik bir 
ordu te..,.kil etmiştir 

Magyar Orsza.g gazetesi, bu 
ordunun bir kısmını jandarma -
ların te~il etmekte oldu;':;-unu 
bildirmektedir. 

Bu gazete ilave ediyor: 
Bu ordunun t.C!"ld li ıçin başve. 

kil tarafından vaki olnn davet 
fü:erine lüzumun'3nn i.ic mi~li 
f zln zabit ile küçük zabit mü
racaat etmi3tir. 

Alman tebliği Sovyet tebliği 
........ 1 .......... 

Hamiyetli bir Türk kadınının d 
müesseselerine büyük teb~, 

lzmirll zenginlerden Naciye a· baktığı ~ırsen teritet 
dında bir kadm iki ay kadar evvel kız ç~ 
öldüğü zaman bir kısmı mallarını, du. . enJı1. Jl 
hayır müesseselerine bıra.knuştı. vasıye~r ,üll 1t 

Şarkta taaruz 81 Alman tal}
inkişaf ediyor garesi tahrip 

Bavan Naciyenin vasiyetnamesi sonra profe ~ ısı,ı; 
diln Sabah Beyoğlu dördilncU hu· ratör Orh~ :NIP~ 
kuk mahkemesinde açılmış okun- leni}nıiş, b t""el 
muştur. ' yat olınad~~;ııt 

Bayan Naciye vıudyetnnmesln - ni y~ak slelll 1'i$ 
de, Beyoğluı:ıdaki evini Haseki has kendsine .~ ~ 
tanesine, lzmirdeki yalmmı C]OCuk bunları ) BııytıJl ?' 

134 bin tonluk 22 
gemi batırlldı 

Beri~ 12 (A.A.) - Alınan or
dulan başkumandanlığm.aı tebli· 
ği: 
Şarkta ha.va şartlan ve arazi 

mt,{küüı.tına. rağmen tnarnızi ha
reketlerimiz iyi ~ etmekte
dir. 

Alman den.izalblarmıı:z §imali 
atlatikte Korvet ve destroyerlerin 
kuvvetli himayesinde seyreden, ve 
40 dan fıızla gemiden mtlreldtep 
olan bilyük bir dllşmnn gemi kafi
les.ne hücum etmi,lerdlr. Gilnler
ce süren çetin muharebelerder.. 
sonra. Alman denizaltılan 134.000 
tonilatoluk 22 gcml batırmışlar ve 
cemnn ıı.ooo tonluk diğer iki ge
miyi de torpillemişlerdlr. Bu iki 
gem nln de zayi olduğu zannedil
mektedir. 

Dil5IDan iaşe gemilerine ka.~ı 
yapılan mllca.delede Alman hava 
kuvvetleri odün gece Great Yar -
mut'un cenubu §arkislnde bir gemi 
kafilesine mensup ccman 20.000 
tonllAtoluk 3 tk:u.ret. gemi31 batır
mışlardır. 
Aynı ınmtakada ib!r İngiliz kru· 

vnzörüne bombalar isabet etmiş 
ve gemide hasar olmuştur. Aln
vlk'in §imali 1;1arkisinde diğer blr 
tlearet gemisi de ha.sara uğraw. 
tnı§br. 

Alman savaş tayyareleri Mid· 
nes Bonıgh civarında bulunan blr 
yüksek fırına ve lng.iliz garp sa. 
hilin:iek.i liman tesisatına yere sü· 
rünürcesine uçarak bom.balar at -
m.ışlardır. 

Sovyet taarruzu ; r 

Be.ruD, 12 (~.) - D.N.B. 
nin askeri kaynaklardan öğrendi.. 
ğ'ne göre bol~eviltler, Smolenskin 
60 . kilometre şimali ear!:iS1ndcki 
mıntakada, tnnklarm müzahCTeti -
le, Alman mevzilerine hUcum et
mislerdir. BUtün Sovyet hilcumla
rı, kuvvetli Alman müdafao.sı kar
şısında k:nlmıı.ıtır. Sovyctlerc kan 
lı zayiat verdirJmlş ve bir çok 
tn.nk imha edilmisUr. 

Almanyanm hedefi 

Bcrlin, 1! ( A,A.) - Askeri 
kaynaklardan D. N. B. ye bildi
riliyor: 

İngiliz radyosu şark cephesin 
de Almanların muayyen bir 
mühlet sonunda varmağa niyet 

ettikleri muayyen hedefler icn.. 
dından usanmamıştır. Bu ,gayret 
ler ar.Uk o kadar eskimiştir ve 
neticeler vermesi ihtimalleri o 

. kadar azdır ki bu tarzda haber 
uyduranlar art-ık bwıdan vazgeç 
seler kendileri için çok iyi ola
caktır. 

Zira. mesela Leningradr mu -
ayyen bir tarihte almak için Al 
mantara isnat edilen niyet an· 
cak alayı mucip olmn.l•tadır. 

Leningradın zaJ>{ı i~n müna -
sip zamanı tayin edecek olan 
dünyada b:ı§k:ı hiç kimse değil, 
fakat yalnız Almanlardır. 

Alman tayyalerfnin muva.f. 
fükıyetlcrl 

Alman havacılarından Böldersin 
komutıı.nsmdnkl hava birliği 939 
harb·ndcn 11 eyHll akşamına ka
dar 2C33 tayyare dil§ürmiiştür. 
Bunların l 733 tanl'Si fi!lrk cephe
sinde yok edilmi11tir. Di~cr bir Al
man hava birliği de 1238 tayyare 
ôüııürerc.k tcmayt.z et.mi3tir. 

Alman hava kuvvetlerl Knrade
nizde b'r Sovyet deniz UssUne ta
arruz ederek 3 denizaltı ile bir 
kaç nakliye gemisi batırdıkları bil
dirllınektcd lr. Ancak bu dcnLz Us· 
sünün ncrode olduğu bilıl:rilmiyor. 

- Radyo gazetesi -
... • * 

Lenlngra.dn knl'Şl taarruz §id
deee dC\'llDl ediyor. Şelıirde bfi
yilklil küı;üklU bir çok yangınların 
çıktığı bHdir"yor. Cephenin mcr -
kez kısmu:dn 320 kilometre uzun
luğunda bir cephede başlamış olan 
Sovyet truırruzu devam etmekte
dir. Almnn!nr da b~ taarruzu ka
bul etmekte, cephede Sovyetler 
leh'ne henfiz esaslı bir değişiklik 
olmadığ: bil:llıilmektedir. 

Gomel bölges"ndc Almanlar ye. 
ntden bUylik bir taarruza. ge~iş. 
lcrd.ır. 

- Radyo gazetesi -

edildi 
---0-

Sovyet tayyareleri 
büyük mukavemet 

gösteriyoT 
Moskova, 12 (Radyo, 1,45) ·

Sovyet istihbarat bürosu tara.fm 
dan bu aa.bah neşredilen harp 
tebliği: 

11 EylQl günU ordularımız, bU
tün cephelerd0 düşmana kareı şid 
detli ve mua.nnidane muharebeleri 
ne devam etmişlrdlr. 

Ordumuzun diğer ciizUtamlarile 
işbirliği yapan hava kuvvetleri • 
miz, düşmanın motörlü kuvvetle • 
rine, topçu ve piyadesine giddetlf 
darbeler indirmi.~, hava meydan 
lannda.ki tayyarelerini tahrip et • 
mekte devam etmişlerdir. 

9 Eylülde cereyan eden hava 
muharebelerinde, yerde ve hava -
da, 81 Alman tayyarsi talırlp e • 
dilmiştir. 41 tayyaremiz üssüne 
dönmemiştir. 

Umumiyetle Sovyct tayyareleri 
bütün cephelerde büyük bir faalL 
yet göstermekte ve cephenin her 
noktasında düşmana çok ağır za • 
yia t vıı:lirmektedlrler. 

Merkez cephesinde topçumuzla 
l§birllği yapan hava kuvvetleri • 
miz, dü§mnnTD 47 nci tank fırka.. 
sına bilyilk zararlar verdirm·§, pi. 
yadelerle alfıkası kesllen dllıµna • 
nm bu tank fırkası, parça parça 
imha edilmi.5tlr, 

Leningrad 
tecrid 

edilemedi 
Londm, 12 (A.A.) Lcnlngrf!.ıhn 

tecrlt edllml§ o14ı.ığmıt dair blçblr e
mıı.re yoktur. Bilakis ?ı.f ;ıs;ıovn ile l..t:'. 
nlııgrad nrıısındıı. clıeıc.-nI3·ew demir. 
yolu telll.ki nokt&ıı.n halihazırda Rus 
larm elinde bulunmaktamr. Alman 
hududundaki Tayml.s rut:bablrl, Al • 
manlarm ıehrln :mulınmıntsı baklan. 
dakl J~alarmm mün!erlt motörlU 
cllzUtamlarnı mevzii ba"!! muvaffa .. 
klyctıeıinc müstenit olduğu mütalea.. 
ırmdadır. 

DUn Sovyet tebllğl~~-ıc!c "mukabil 
tnarruz., kelimcsı ilk defıı. olarak bir. 
denbire meydana çıkmc.:.. Almanların 

da Roslav ve Klrov arıı.s.~da mareşal 
Tl.moı:enkonun bu nokt.ı::.::ıkl harekll. 
tına karşı kendi tcbl!~lr.:'.ndo aynen 
"mukabil taarruz., keı ınıtetnl 'kullan.. 
mağa ba§lamış olduklar. Londradnda 
i§aret edilmektedir. 

Ordu kıyafetine 
benziyen elbise 

giyilmi ecek 
AnT.·ara, 12 (Va7.,-ıt) - Resmi 

ve hususi daire ve mücsses2ler 
müstahdimlerinin kıyafetleri or
du mcnsupl:ınnın kıynfetlcrine 
benzemakte olduğu Milli Müda
faa Vekfiletince yapılan tetkik 
lerden anlaşılmı$ ve bu ben7.er
liğin ordu disiplini bakımından 
mahzurlar tevlit edebileceği dü
şünülerek ordudan ga)Ti tcşek 
kül ve mü~seseler mensupları 
kıyafetl~rinin b11 benzerlik ber 
tarak edilecek şekilde tesbit 
ve tanzim maksadile yeni bir 
kanun projesi h:ı.zırlanarak 
Meclise sevkolunmuştur. 

Amiral Horti 
Hitleriıı kararf,!ahında 
Amıral Hortinin Hltlcrlc görüş. 

mesl dünya efkfirı umumiyesini 
Yakmdan alılliadar etmektedir. 
Macaristanın yar.mı milyon a.skc. 
ri olduğu halde şark cephesine 
gönderilen aSker ıniktan ancak 
50-GO bin kadıırdır. Bazı kaynak 
lnr Almnnyruıın Mncnrlstandan da.. 
ha fazla yardnn lstcd'ğinl, fakat 
l\Iacaristanm buna razı olmıı.dığmı 
bildirmektedirler. Macar gcnelkur 

esirgeme kurumınıa, Harl>iyede Si. An~ de ~ 'Js'. 
pa.lıi ocağı k:a~ısmdaki evini Da - Hru:ııını1 z,a ~ ~ 1 
rütacezeye, lzmirdeki hanını lz - vasıye~ edildiğill 
mir memleket hastııneslne b:craktt ~ ~~tir· _.J 
ğmı ve eşyalarını, pırlanta yüzü- .ıptalini ıs atılt(:J,l'-'5 
ğünü ve Büyilkadadaki k&,ıkünlin Netic~e ~ıııııl~ 
yarısı ile beraber, bUyütUp okuttu- meye iu.rnzt vn'1 ıı~ 
ğu RO.§lde admda:ki genç ltıza ve icap eden da ~ı>J1l'" 
Sanyerdeki evini de yine yanında ruşmayı 3 n"/ 

Ticaret Vekaletinin · Bnğday allı~ 
tebliği mi geçe 

IBa, tarafı ı incide} 

nm tevsiki icap ettiği takdirde ev
rakı müsbiteler talep vukuunds. 
derhal salfı.hlyetlf makama verile· 
cektir. 

4 - Beyanname verenler bir 
hafta müddetle mallan üzerinde 
herhangi bir tasarrufta bulunamı
ya.caklardır. Bu mUddetln hitamın.
dan evvel, mallarına elkonduğu 
tebliğ edilmediği takdirde, a.lıika
darlar mallan Uzerinde serbestçe 
tasarruf hakkmı haiz olacaklardır. 

5 - Gerek sanayi milessesele
r.:nin çal:şı:nalannm ve gerek ka
ra ve d<::niz nakil vasıtalarm:n sey
riliıef erlerinin inkıtaa uğramaması 
için beyanname vermiş olan ala -
kadarlar petrol orısi umum mUdUr
lilğUndcn alacakları müsaade ~ 
rine günlük sarfiyatlarını istihlfı.k 
edebile<:eklerdir. 

6 - Elkonan makine yağlan 
değer fiyatı mukab.linde petrol o
fisi umum müdürlüğünce mubayaa 
edilecektir. Değer fiyatı, maim 
menşeine göre, petrol oiısin mu
rakabesi altmda halen satışa -ar -
zolunan aynı cins yağların elkon
duğu b'ildirilen gündeki fiyatları
nın aynı olacaktır. 
~ - Beyannıımelerl o.lan mahal 

an en büyük milikiye funfii bu be
yannameleri peyderpey derhal 
petrol ofisi umum mUdilrlilğUne 
makbuz mukabilinde teslim edecek 
tir. 

8 - :Mallann elkonduğu, mahal
lin en büyük mUlkiye amiri tnra -
fmdan alakadarlara tebliğ oluna
cak ve ricğer fiyatı mukabilinde 
derhal p,atrol ofisi umum müdür • 
iüğtine :teslimi bildirilecektir. 

(8~ tlf',. 
stil~ 

Harbin Jlk v t 
fCCClr \"C gtyec pıl>t 
eden A~ f.~ 
bırakmışlıır1'tII -ıtnf111ılS 
maddenin te' fı" 

1 •• ·· tstbiJ>e 
o n unu ıııı"'·, 
lhtlya'ilannın ~ gır 
IHşık hir snfI•eJll,........ ~ 
ıiyordu. A~~plıc · 
patlnması JıiÇ ~ 

" "- !lf padn. gitfo<ye d tı" 
ihtiyncı bir !dl~ttluıd ~ 
ınu Ulb!ırl:l on rıııı11 
de buğday bC:::ııııı 
suhasmd:ı ,Jt ı tıt· 
kıymet lnı7.ntı:tc!l et 

ıel> 
A\TU(m ınctJl 41 

f<ı~ 
ehemmiyetle 

•--•-in bil .t: mc e~ c'd"' 
müstahsllleriııin ,ı. ,,. 
kasını uyıınlır-c ··ı,; t1' 

• bil J 
dir. Onun itııı. e·crl 
ait zira~t aı!ll>~(I ~ 
c1oluil:(:I b"Ş 11 ıtft d• 

. ı •r. .. h' t nsı b r p -· ıeıo~t 
haberler rne_ın b·r ıt' 
,·esinde aerııı lıt' ~ 
yandlnnıstır. ~ ~~ 

....... fi, 
n !lo'n:lnki UV"I • ııe · •er• • ziraat makf ne cıııfı' 
fikrini bir ndı:ınb ;,lı , ::.. 
r<>rel• ordu' ll 1"'"' 
n i!e yonn.r .'""-p ~ 
bölükleri te!ö .llfoıl 6t 

k• __. .... e'• ra ım en" :. tiıtfe 1 
Jebilir. Jlo~ le ,~ 
mevcut bü*U0 ,0 
lar<hn istifa~ ~11;,i 
lst.Uısal scfctlW~ 

Milli müdafaa LindbP'1J sö 
111ükellefiyeti kanu- (803 tof0~ 
nunda bir değişiklik .. "!::::~; ~; 

ynJıudUer ''C ,RuJ: • 
Ankara, 12 (ValC1t) - Milli 

Müdafaa mükellefiyeti kanunu
nun 27 inci maddesinin tadili 
hakkında hükii.met Meclise bir 
kanun iPl'Ojesi ta!<dim etmiştir. 
Mezkfır madde muci·bince tahri 
re tabi na.kil vasrtalar-ııı başka· 
larma satanlar veya her hangi 
bir sebeple elden çıkaranlar köy 
lerde ihtiyar meclislerine, ka
sabalarda milli mücafaa mükel
lefiyeti komisyonlarma bildirme 
ğe mecburdurlar. 

Bu mecburiyeti yapmıyanlnr 
hakkında ceza verilmektedir. Fa 
kat bununla b e r a b e r bazı 
müşkülata maruz kalJnmış ve 
nakil vasıtalarını satanların ve
ya elden çıkaranların ne kadar 
müddet zarfında bu değişikliği 
bildireceği kanunda mukayyet 
olmadığı için takibat yapılama
mıştır. 

Bu maddenin tafuikinde gö
riilen mahzuru ön!emek için bu 
mecburiyetin zamanla tahdidi 
lüzumlu görülmüştür. 

Layihada bil Il}üddet on ~ün 
olarak tayin edilmektedir. 

Hükumet 
Parti Grubunda 
izahat verecek 

Ankara, 12 (\.'Alili") - HllkOmet, 
öıılimUzdekl Salı gtlr.U Parti grubu 
içtımam!ia. bir aylık e!yasl h~eler 
hakkında imbat :vcrccckUr. 

11'" 
Llndbcrg, ,şun~~r ı; 
Bu <Frtıpııırl!ı rı 

o·- tl9 ' 
çılnnnın mıılf~ ,,. 

JllO."' harbe hazır!all !>l'ıı 

Saniyen; b lZi f~rııt 
hııldc ndım adIJll 

ıııır~ 
Salisen bız1 tı~aı 

edecek blr tnktııl .-r. 
ııı'~ 

Yalnız "işe ya~ ""' td pr 

lerln çıknrı:nuıGl 'e ıııt 
dlselerın b!rfn~,rıJ~ 
llm. Bu htidtse. ,.rtP' 
tıısvlblne kıı:!Yeil ~ 
bir p!ll.Iı dııbil tndC (J 
Llndbcrg, gliz!cr.ııe 
yet vermişti!': 

-·~-etı. 
~B-

İnglltere:ı ln 11,rııc 
HııtW. Amer'JUl rtıl 
tcfik ordu'arın "'~ C:. 
ver devlctı~riııl ı:ıııı 
kün değ!ldlr. 

Amerifcao 
yarın har 

ediyor 
t t'-· Vaşington, 1 ~ti·~ . 

del l:Iul Sovv: t :ıfl 1 

~on c!çisi puIJ'.lfl sO 
bir mUzakereO~. 
!ere demiştır ki· 

rcı'" 
mny başkanının istifası dn bunun. B l • d f ·ı· 
la al.fı.kadar görllnmektedf.r. Hor _ u garıstan a ngı ız, 

Sovvet Ru~r.-ı ıı 
Birleşik Anler1". ~tt 
derim cUillarteı:ı ı-tit'· 
ya hareket edeee · t:nin bu meseleyi görilşmek üzere Sovyet radyolarını 

Hitıcrin karargô.hına gittiği ve bu dinlemek yasak 
milliikat sonunda Macaristanm Sofyadan bl!dlrlldlğı .. ·<' gôrc Bulgar 
şark cephesine bir kaç kolordu da. hUkümetı İngiliz ve Eovyct radyow. 
ha göndereceği tahmin edilmek.. ! rmm halk tarafından <!lnlenmeslnı 
tcdir, meııetmı,ttr. 

- Rad ctesl - - Radv Gazetesi -

r~ Sovyet ııus r s 
A m c r i J;: a fet . 
lakta bulunan ıı ııs1'1 
mcsel~!7r! ~!~:lefl 
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At yarışları 
Mevsimin son koşulan 
yarın Veliefendide 

yapılacak 

13.9.1941 
ı.r. Hafif 10 . .U JI 

program dakika 

'1,4G Ajans 19.55 

8.011 Sentolllk pcettıvlcr 

program l!O. tı; Radyo 

MUCiZE o 
.Yazan: fürkçesi: 

PITIGRILLI MUZAFFER ACAR 
77 1 

dabp, vileudunun gerislni flt.i yana 
bir koyun gibi oynatarak bem.bo
~ d.ifleri araemdaA ''nasılemu:?,. 
dlyecetmı ele blllıorum. 

Nasıl mıyım 't 
l te yukarıda anlattığım gibi: 
Onu istiyor vo onun da beni :fa· 

temesint Jatlyonım. 
Ha.km bir~ ynpınağa bir tllr

lU kendimi raa edemiyorum. 
Ve görüyorsunuz ki o, gece ~ 

at on buçuk olmadan her şeyi u. 
nutnrak. beni ve bütün eoknlttan 
geçenleri, bütün §Chrin hayatmı, 
oynaşan, serserice dolaşan, şarkı 
83yllyen ve ğlayan insmılnn; 
Iötklan, sazla.n, içip içip yol Us.. 
tüne yatanları, ka.ldırnndan kaldı
nına delice kO§uşan kuyruğu ha· 
vada. kedileri, bekçinin ıslığını vo 
san perdeler ardında çocuklu ka· 
dmla.rm kocalarlle huysuz didiş. 
meletini unutarak uyuyor ..• 

İstanbul at yarIŞlaruım son ko
ı~arı da yarm Vellefcndide yapı· 
lacaktır. On luı.ftadanberi bu gU -
zel sporun zevk ve heyecanına 
doynmıyan lstanbul at scverlerl, 
o.ncn.k tam bir sene sonra bu güzel 
spora kavuşabilec~erdir. Bu haf. 
ta da koşularm ve bilha5!m bllyUk 
1ngiliz atları arasm<.ald koşunu?' 
heyecanlı ve uv.iili olacnğl §imdi· 
den tahmln edtıeblllr. KoŞulara 
girecek atlo.r ve yarışların mesa 
felerl §UDi.ardır: 

ıs O TUrkçc 
pt r 

13.4~ A D8 

H.03 TUrl{S)e 

pWWı.r 

14 Rl' ~ lya Jcıum 

bur bando!ın 
1516 Dan.• 

müziği 

Gazeteııl 

0-4:; Eski btan. 
bul~ 

rkı v 
kAntolan 

u .oc V.lmnt 
Tak'\.1nıl 

ıı.10 l>ln\e)-mi 
istekleri 

Cinciyi bir de din yolunn sev 
kettiler. Ebeveyni her ne kada,; 
dinden uz.ak kimseler ise de (:(). 
cuklarını din denen bu şiir dün 
yasından mahrum etmek ce::;are 
tini kendilerin.de bulamndılar 
Çünkü Cincinin ebeveyni diiic 
değilse bile, çocukların dinine 
nzn.mi ehemmiyeti veri} orlnrdı. 

ları :.Utmn bir <:izgi çeker ve o. 
nu mazide lbtralona.ğa mecbur 
olduğu hes:ıpların yekQnunu yap 
mağa sevkcdcr. Zuifcld bilme
den .emri altına girmiş olduğu 
çocuğunu henUz tanımıyordu, 
bile.. Hatadan ihataya düşen, 
intizamsızlıklardan zevk duyan 
mestolan, daima. imkfUlSlzlıklar 
pe~i~de koşan, ~erkcsin ıta'.kip 
eltıgı yo1'!~ alcı:ınc giden, ba3ti. 
kate ulaşmak için daima yanlı!' 
yollan ihtiyar eden adam bir 
dcnbirc ihenUz gülmesni bile 
bilmiyen bu sarışın çocuğun sa
kin emirlerine itaat etmişti. 

lR.":t Faml aa:u %1.4l'i Konu nıa 

18.40 l'.a.dyo caz (OUnl\n 

nrke&tt'l\.."1 mmcı~ıert) 

Birlnd k~u: 
Üç ye.şmda saf ikan Ara.p el'kek 

ve dişi taylara mahsus. :Mesafesi 
1200 metre. Bu koşuya Kuruş, 
SUleyk, Mellkc kaydedilınl.ııUr. 
Favori Mcllkedir. 

19.00 Konu~ma n.l)o 'iti on 

Kahraman· orklllrtftl!ll 

lar sa.ııtt !230 Ajans 

l!l .1 r, Radyo •~ H.•l'i S:\lon 

19.80 Ajan• orkftitrasl 

Günün bir.inde bu kızla arkadn.t 
olduk. 

Artık uyuyamıyordu. 
Etrafında.ki hareketli dünyayı 

sezmiş, zaman denen aceleci fJCY· 
tanın ayak oyunlarını anlar gf.hl 
olmuştu. 

Gönlünde blr bebek gözlerini 
açmış, istiyor; istiyordu. .. 

Geceler artık onun için, uyu. 
ma.kla geçirilirse, ha.yo.ta k!U'§ı 
nıınkörhik gibl bir eey ola.caktı. 

1ate şimdi nıhunun derinden de. 
rlne oğuldadığmı, ktptrdıı.yarak 
yükseldiğini ve sesinde dile gel· 
mek lstedlğinl duyuyordu, 
Akşamları soyunurken kendini 

seyrediyor; ha.yattaki ma.nasile uğ· 
raşıyor; inceledikçe açılıyor ve u
zak yııkm, tabiatın bUtUn sesleri
ne uyanık. blltlln knnıltılo.nna 
hassas, soluk soluğa yaeıtordu. 

lklnct k~u: 
Dört ve daha yukan yaşta ya. 

nm kan ln.~üiz at ve kısraklara 
mahsus. Mesafesi 2400 metre. 

Poyraz, Olga, Cesunın gireceği 
bu koşunun favorisi Poyrazdır. 

ttçüncU k0511: 
Uç ve daha yukarı yaştaki saf 

kan İngiliz at ve kısrnklnra mah· 
sus. Mesfesi 2400 metre. 

Bu koşuya Dandi, Romans, Ko
missrj, Gonca, özdemir, Mimoza 
isimli altı at girmektedir. Favori: 
Romıuıs. 

DiircllincU koşu: (llnndtıkap) 
Dört ve daha. yukarı yıışta Baf 

knn Arap at ve krsraklarn ma.lısus. 
~iesafesi 2000 metre. 

Bor , Tomurcuk, Kısmetin gire
ceği bu koşunun favorisi Bom.dır. . 

Be inci ko~: 
lki yaşında. yerli saf kan lngtllz 

enkek ve d'şl taylara mııhSus. Me
safesi 1200 metre. 

cumartesi Pazar 

> 13 EylGl 14 fyHit -
~ 
er şaban: :ti 1 b:ın: !! ._ 

JltT.rr: Ult Rr7.ll': IS'! 

•aKJU "- Mala) "-' l';utD 

OUn 1 

""'~ .. tU8 11.U 6.89 n.n 

öklo ıs.ıo 5.46 18.10 5.48 

lklnıll lU8 9.20 16.4'? Ul 

Akııa.m ı9.ı2 12.00 19.21 12.00 

Yatsı ıus 1.~:i 20.w l.SS 

lmsak 4~1 9.88 4.68 9.86 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bu Mntkıe 11 d lo'lfeıc 1 cıo: 

ı - Krrılguıge 10 Kr.ınn birden. 
! - Arslalllar Ada&l. Moccro ftlm1 
8 - 1~nğmordan Ka~rktWI, omocll 

'eni ll91tuk\Br kODatmu tur. 

Arada bir dolabmın bir köşesin. 
den çıknrdığt bir resme heyecanla 
baktyor; onu öperek ve t.Btlı tnt 
it Urpererek göğsUnUn a.rıılığlna 
flôkUYQniU. 

Bu koşuda :F'. Slms.'lroğlunun 
Buket, Demeti ile Satlh Temelin 
Çobankızı koşaea'ldnrdır. Bu Uç ta
yın nrasmda.n favori seçmek birru: 
gUçtUr. Faknt ~ g~ alanı Bu. ı---------------

Oda&ıını JŞrkla.n geç vakte kn.. 
dar yanıyordu. 
Aynı hidise, önun evinden bir 

kaç kapı aşnğıd olan bcn'm 
vlıiıln bir kUçük odasında. ıı.ynı 

heyecanla cereyan etmekteydi. 
Kard e§lın le sevişlyorlardı. 

HiKMET MUNIR 

lzmitten Haberler: 

1znıit, (Buır-u ) - KıymeUi vo fııal 
vaUmlJs Ziya Tekeli munt.cllf zaman• 
larda memleket l§l~rinde gösterdikleri 
ba§anlardan dolayı Dahili~ Vektı.ıe. 
tlnce bir takdirname ne tnlt!! cdilınlo 
Ur. • 

ıntR :UUJrl'EKİR l'A ALANl>l 
Kandırada KaratrUllU ltöyündc Ha· 

san Bulgurcu adında. 'h!r çlvl ınulıte. 
kiri ynknlanarak ndllyeye teslim edil· 

mı,Ur. 
l"O TA unono 'in\ tlT DILl>l 

ltC'tur. 
Milşterek bahisler: 1,, 
İkili: 1-3-5 irtcl !koşularda. 

Q'ftc 'bahlııler: 2-3; 4-5 lncl 
koşular U:ı:erlnde, ü~m. bahis 3-4 
--5 incl koşular \Uzerlndedir. 

Hayırlı bir te ebbüs 
Carşıkapıda Tramvay durnltt ka~ı· 

smda 99 numaralı Fen!lt SUnnetçlllk 
Evi sahibi Avnl Tür'krnn bugtlnkll 
Cumartesi gUnU ~ğlcrten ı;orıra Qen• 
bcrlltnıı tra.rr..vny etı.dd•s' A llk Allptı§a 
camii yanır.da alle batıçeııınac taltlr 
yokaul çocuktan sUnnet etmeltl knhul 
etmiştir. Parasttdır. DU!tin saat iki· 
d n ba~layarak gece s~t ikiye kadar 
üovnın edtıcckUr. 'MUtencVV' t-ğlcnC<'. 
ıcr vardır. l{nyıtle.r a~ılcttr. lyUlksc. 
ver Avni Türlccnnuı bu bayırlı teııeb· 
bUsU takrUre değer bir hnrckclUr. 

VAKtT 

Kanije 
Muhasarası 

Yazan: 
Namık Kemal 

H aklu Tarık U 
Türk kahrnmanlığmm bir d filanı 
otaıı bu escrl bUtun gençlik ve her 

vatandaş okurualıdır. 

Fiyatı: 30 kuru~ 
S.A'rn, YEid: 

\1 KlT K&ftlPJIA 1 

NOr: Valnt'm kupoDlarmı top. 
ınyan de.imi V AKTI' okuyucwa. 
nna bu eser yllzd<ı rıo tenzıı~ua 
15 kuruşıı. verilmektedir. Taşra 

llk çocukluk bUtün hatırata • 
rı arasında kesik yıldız melek 
hikayeleri buluruiııyanlar, Noel 
babanın gökten hediye endirdl. 
.ıine inanmıyanlar, kurd kuzu 
hikayeleri dinlememiş olanlar, 
meleklerin sö rlodiği ninnilerle 
uyumıyanlar, bütün hayatları 
boyunca mesut olamazlar. 

Cinci nüfus cüzdanına geçer. 
kcn Teodor Zuiföld kızı Nelia 
Zuifcld olarak Jl:Cçmişti ama, 
nnnesl hanesinde ''mCQhul., işa_ 
ı-eti vardı. Demek ki Nella meç 
hul btr anneden doğmuş oluyor. 
du .. 

Meçhul!.. denen bu kadın 
Glotenburg'da. grandüşes Jizcl. 
den eonrn en meşhur olan kadın 
değil mi}-di? 

Meçhul.. elenen lbu kadın 
memleketin en tanınmış, en 
meşhur erkeğinin daimi arkada .. 
aı değil miydi T 

Meçhull .. Halkın düş\inUşUne 
göre. kanun muvacehesinde, aile 
mefhumunu korumak bakımın· 
dan bu moçhtil kelimesi lbir ha· 
tayn delalet eder. B u kelime 
ilk duyuluşta insanın kulağını 
hırpalar. Halbuki bu ses Toodo. 
:run kulağına en güzel bir mu· 
sikiden daha tabii geliyordu. 

Belediyedeki memur nüfu~ 
kağıdı üzerine babası Teodor 
Zuife!d , annesi meçhul kaydı -
nı :koynrken, Zuif eld önünde ge. 
niş namUtemı.hi bir ufkun açıl-
dığını görmüştü. , 

Belediye memuru "meçhul a
nadan,, diye kayrt yaparken 
Teodor Zuifelil de bilôiği bütUn 
lisanlarla 11meçhul,, kelimesini 
defalarca tekrar etti. 

TOOdor Zuifeldln kızı lbUtUn 
kUQük 6nZlar gi'bi gümldi. Saç_ 
ları, gözleri. annesinin saçları· 
na, annesinin gözlerine tama
men benziyordu. Onu görenler 
Judiye şayanı hayret !benzeyişi. 
ne hayran oluyorlardı. 
Çocuğu gören kimseler a.ğ-zı· 

nın manasına, ikaşlannm çatılı -
şınn, hareketlerine ha)Tan kalı. 
yorlardı. Ç.ocuğun !bütün husu· 
siyetleri annesine benziyordu, 
Herksi daha ziyade hayrete dU
şüron bir vaziyet çocuğun bed. 
nen de annesine lbenzemeğe baş-
lamış olmasıydı. 

O kadar ki annesinden başını 
bile almtatı. San saçlı küçük 
kafası annesinin u f a k bir 
ntodeliydi. Çocuk lbiiyi.idükçc, 

Ve bu tesir altında bulundu~ 
bir sırada mahkemede hakim 
lcrc: • 

''İşte dıplomalarım.,. demiRti. 
Bu sözler maznunun: "Ceset 
bahçede duvnnn dibiru gömUHı· 
dUr., demesinden eanki farklı 
mıydı? 

On beş scnedcnberi saklanan, 
daima ~izlenen ho.l"iknti niha3rct 
iki Uç dakika içinde itiraf et
mek fmkfinsız değildir. Fakat, 
mUşlrüldUr. Fakat asıl müşldll 
olan nrttk o tarihten itibaren. 
o itiraftan itıbaren yalan soy. 
lemek mcc'burJyetinde bulunuş· 
tur. 

JUdi Olper, bir gUn kendisine 
dedi ki: 

- Hatırımda kaldığına göre, 
bir ı:cce Ostand'dn bir otelde 
bana şu sözleri s ô y 1 e m i ş 
olduğunu nynen ıhatırlryorum: 
"lk-n de itiraf edemediğim bir 
normallik bir sulh içinde yn,. 
~amnk ihtiyacı var. Ben de her 
kes gibi yaşamak, herkes gibi 
normal bir hayat sürmek ıstcr. 
dim. Fakat yirmi senederıberi. 
hiç kimsenin ya..cıamadığı bir 
hayat sürüyorum. Halbuki 'ben, 
bir köy doktoru olmağı, tavu'k 
yeti timleğl, şarap S.'\.tmağı ne 
kadar arzu roerdim,,, 

- Ne hafıza!. 
Diye Zuif eld tenkitlerden ken 

dini alamadı. Jüdi devamla: 
- Ho.yır, dedi. bu ysılnız lbir 

hafıza meselesi değil. Milyon· 
]arca lüzum uz, faydasız cUmle· 
ler arasında lbazan fotoğraf gib" 
insanın şahsiyetini toobit eden 
ve hatırada yer eden cümleleı 
de vardır. lşte sen o akşam 
bana btltUn samimlyetinle konu_ 
6UYOrdun. Fakat şimdi madem 
ki herkes nrıtk bUtiln hakikati 
biliyor, niçin ibu rüyanı, bu ha· 
yalini, !hn.ldka.t yapmıyorsun? 
l{im seni herl<es gibi nonnal 
ynşamaktan menedebilir? ~ 
etmek faydası!dır arlık. Sen, 
nrtık herkes gibi ya§alllağn 
mah'kfun oldun. 

Teodor Zuifeld vavrunun nnnc
sine daha ziyade bcnzcdi~ni mü 

Jüdi Olper böyle ikonuşurken 
Toodor Zuif eld küçUk ı>enbe be· 
şiw hayranlıkla seyrediyordu. 

- Peki ne yapmam 1Azım7. 
Diye sordu. Doktorluk mu" 

Şchrlmltln çok aovll<Jr posta ve teı. 
graf m rkez mOd\lrU ŞUkrU Acar tc_ 
kaUdc acvkcdUmtıtır. tıtmit poı;ta:hn· 
neıılne l)'l bir dllZcn vunıoğc muvaf
fak oıan bU zatm &yn\t31 hnlk anı.ııın· 
d da tcesatlr uyandırml§tır. 

Sizin gazeteni:ulir. Her 
arzunuzu yazınız, size 

(", .. ,,..," ''erecel1tir 1 
dalmt C'kuyucuları mektupla 15 
k.uru~luk posta pulu g8ndcrlrler· 

ııdreBlcrl.:ıe gönderilir, 

...... ~~~ ................... ~ .... --"" şahcde ediyordu. 
Çocuk doğarken ibab ını 4lcsap 

ın ... 

OOAJ ON'OUEUınl 
ehrlml&d O. H. P. O<'ıık kongtdtı.. 

rin US Eylllloon ıtıbaren ı.ııand~ 
caktır. 

• • 
ltıpatı tkmt.ı e4llmil o1aıı ikinci 

kft.lttt w BellWo:r !e.brlk•lan için Sa· 
panca gölllııdtıı ll&le •-t\llccek olan w 
tba tı amcllyest hutt" ucvam etmek. 
tcdir. Su bOnnan tetıılYhll olmdi go.h· 

r1D lçino kadar ff(llml Ur. 

Askerlik Hanı 
"'-'"-' .... A kcrUk ubcsl ı ladlı 

1 - Şl.§U. Takeinı. HaflkUy nahiye· 
ıert bududU dnhlllndolll bUtUn osnnn 

rbabmn (Yed<ık auooyl r hariç) mu. 
tl!alllk &.Bkerlik muıunolAtı yc:otdcn 
t.ejkll edll«!D va llS Eylt\1 OU to.rlbln. 
a~n itibaren faaliyete geçecek olan 
Slpahlocağı blnruıt dahlllııdcki 'l'aklllm 
uuoosınoe görlllctektlr. 

2 - l31t1nel maddede tıliı geçen bu 
Ug nahl)'C(te ikamet edlp te bir ıubcdc 
kayıUı oımıyan yedek 11ubny ve erler 
yeni kayıUannı Tııktlc:. ~besine yap· 
tıracaklan gibi, tn,m eut>cıortndcn bu 
Uç nahl.yeY yer değiştiren yedek flU• 

baylar dahl knyıUarmr Takı!lm outıe· 
sinde ynpttraca.klardlr. 

Keyfiyet ebcmmlyeUJ Uan olunur. 

lSTA?lı"'BUI. BO A L"ilN 
12/9/9U t""tYATLARI 

l;ondrn ı Sterlin 5.22 
Nevyork 100 Dol&r 182.20 
Ma.drid 100 Pezeta 12.89 
Stokholm 100 tavec; Kr. 80.75 

UJIUıl ft 'l'Am1LAT 1 
tım.ml.Ytll yUzdt e ıus ıe.68 
İltan.bul Rıhtım. Dok 
ve Antrepo 'hhv11l ıt.-

32 

rip de bir tabak hindiba sahı.tasmda.n, domawa salçalı 
br kilo etlen, ve daha evvel bahsettiğimiz sepette kalm1ş 
olan bir kaç salkım üzümden ibaret olan yemeklerini ye. 
mck için oturdukları zaman aynı gecenin dokuzu olmuştu. 

Yemeğin hepsi bir mikdar şarapla ve zaptiye müdü· 
rünün hesabına atılan bir kahkaha 1uf anı ile silinip Ü· 

pürülmüştü, 
Bundan 50nra karı koca allahtan ve kendilerinden 

memnun olduklarını anl br gibi gülüm.siyerek bakıştılar. 
Ruhlnrınm lbiltün rahat ve sükfuletini açığa vuran bir 
Qif t esneme ile k ndi aralarında: 

-'' Pek a.ını Haydi yatağa, Yarın da yaşanacak bir 
:;in var!" Demek ir:.tcdilcr. Ta.m bu esnada değirmenin 
bJvük kapısına kuvvetli ltuvvtli iki defa vuruldu. 

· Karı koca şaşırarak lbi~irlerinc baktılar. Bundan 
evvel hiç bir glin lbu saatte kapılar,ı çalınmamıştı. Korku 
suz kadın, avluya d~ru ilerliycrck: 

-" Ben gidio bakacağım ... Dedi. 
Değirmenci Lukas: 
-'' Dur! Bu lbcnim vazifem,, dedi. 
Bu sözü öyle bir vckarln söylemişti ki Mi.str Fras 

kita yol verdi. 
İnatçı mnhlllkun kendini tak\p etmek istcdi!:'1nı gö· 

rünce huşunetle: 
-"San gelmemeni 6Öyledim,, dr.di, 
Kadın itnat etti. İçerdc kaldı. Daha avlunun yarı yo-

lundayken deitirmenci: . 
-'' Kim o!,. diye ı;cslcndt. 
BüyUk knpmın amasından bir ses: 
-''Kanun!,, Diye c vap verdi. 
-''Ne kanunu?,, 
--''KöyUn kanunu? Bolcdivc reisine kapıyı nı:ımz! .. 
Bu esnada Lukas kapıya mahirane bir surette açıl· 

mış bir gi.izetlenıe deliğine gözünü uydurdu. Ay ?fi~ 
komşu köylln icra. memurunu tamdı. Bu kaba saba bir 
adamdı. Değirmonci ke.pınm Urrneıini ~ekerek: 

-"Neye sarhoş bir icra memuruna kapıyı aç deıni· 

' 

ne KÖŞELİ ŞAPKA 
tutam enfiye alan ııeşeli Sansar cevap verdi: 

- "Tamam böyle. Tamam. böyle. Z:.ıtılHilerinin ~ 
tefleri i§e böyle yoldo.n gitmezlerdi. Bir kere hatırlıyo-
rum ..... 

Zaptlyc mUdUrU enfiye kutusundan hırsızlık ynpan 

le vurarak: 
- ''~esini kes dedi. Selefim. Eğer s 1' n gibi bir he-

rifi yanına muavin seçmi ekendi eşekliğidir. dedi. Haydi 
i başına. Değirmencinin öteld koyun hudutlanmı. knd r 
geldi~ini bu şehrin hudutlanna girmediğini söylcıiın. Bu 
dan emin misin?,, 

- "Tamnmi ılc eminim! Şcllrin hudutları, zi bu uı 
beklediğim sel çukuruna knd:ır d vnm eder .. Allah bela 
ını ver!!in, d~er ben sizin yerinizde olsaydım ..... 

Zaptiye :r.1üdürü: • 
- ''Yeter artık be edepsiz herif!, , diy~ bağırdı, 
Yarım tabaka. kll~ıl alarak bir tezkere )azdı, mühür· 

1Mi
1 

katladr ve Sansara. uzattı. 
- "İşte istediğin mektup! Benden köyl\n belediye 

rei ine varnıarnı i Ledi.ı{ln mektup! Ona ynpacağı hcrşey. 
ağızdan anlatacaksın. Görüyor;..un yn senin pH'ınını tama· 
miyle takip ediyorum. Fnl\at eğer beni bir <;ılonaza sokar-
san vay h:ılinc! .. 

Snn ar: 
-" Merak etmeyin dedi Juan Lopez'in ihtiyatkar ol-

ması için sebepler var. Zatıalinizin imza mı görür ~ör 
mez 55yli.\eceğim her fleYİ deıhnl ya.par. I<:vveH\ de\'lete 
en a~ağı 1500 kile yardım. Cemiyetine de 1500 kik 
bllğ<'ln v borcu vur. 

O bir ltum~rb zdır, bir snrhoştuı·. Suratı teneke kap 
ıı kötü bir herıftir. Başkn tir ş y değildir. O, köyde h ı 
gUn bir skandalın blr ı adının peşindedir. V<- bu ndam 
mevki sahibidir, Ne yapalım. hay t bu .. , 

Zaptiye mUdürü: 
-·· Sann çetıeni kapım nı söylcmistim. Aklnnı 

rt6tır1yor un!,, diye bağırdı. 
SOnrn sc~nln tonunu dt'ği tirer k ilflve etti· 
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BAŞ, DıŞ, P. ROMA TIZMA 
Leyli ve Ne hart bütün kayf lar kapanmıştır. ~~ 

E ıeıı Ç• 
Derslere 25 Eylu: Perşembe günü başlanacaktır. Leyli talebenin 24 y (111' 

akşamı mektepte bulv· .. ması lazımdır. !Olltı gr.ptt ,ıP 
NEVRALJi <IRIKLIK Vt: uroı Ali ILARI ~ili LJERH •L <ESEH 

yerde Heı 

8 r,yıoı ~ ..ıııııt ., 
ERIIBK KISlllNDA t'ı f.:;) 101 Pnznr tesl Vf' 2 ' ııtlnl ı;~ ~ıjdl 
Kl7. KIS:Hl~DA 2l, ,.~,·tn1 Salı ... (' 2t EylCll çol'Şll gere TECDtDI KAYIT: 

icabında günde 1 kafie alınabilir. TAKLl1 LERINDE!Y SAKlNıNIZ 
Pullu Kutulo:.ırı ısr:ı~ta ııtcyıniz. hı k . . .. cn:lt}ar 

Yeni ve eski taJebenil'! yukarıdaki tari Pr\.~e son ayıt ıçm mura < 

• .J"llıye "um.auıı e 
ZıRAA T BA ~KA ~ı 

"uru.1~ ta."l.b.J JtS8b. - :,enmıye::.1 llX. OOL.lJUl J UrK L..ırası 
• ;:,ut>e ve Aıam adedı. 26:> 

Zırai !lf tıc01i '•tT rıtvı hrırıltn mwım,.1Plf"t1 
Pan ~rtkUrftllN'I' ~00 Un tkram.ıy~ vertvoı 

....... , 8&nk•cıwl8 cumtııarab ~ Ct>tıarm caa&rnd ııe~ .... • 0 -,.,!I • . 
• 1lJ'UI oulun&ııJara MDecıt • :lef• •0 1<Uec:ü ICW"'a O•. atartd&k 

Pi&U (ON tJa'am1,ye d&ğttılar.111'ttt. 

• _.,. ı.ooo ıtrah• &.000 un ıee M9ed ~ 11nıı1ı \.000 ıır 

t • 111 I • 1.00I • ut • M • &,Ml 
t • ı60 • ı.oot e 111 • N , UOt 
.. • llJ • t.Oll • 

OIKKA T: S-paanııd&.ID paralar tıl1 _,. lctnde ISO tlradaıı t..:ı. 

ıllflDlYC!..,. :.ID'am1ye ;ı&ııı: t&Jldlrde " 2C ruıutytr Yertleot l<• 

ı{~' •: ll Mart. 11 ff&zıı'an 11 ~IQl lJ BtriııdkA.nuıı ~hlf' 

ıe yapılır. ··-----------------.... 
( İstanbul Belediyesi ılanları 1 
Belediye ayar memurluğu hakkında ilan 
ıı ıs ys~ınc:arı t:u1,t!k ve J:S ya~ından bUyük olmamak 
2) Orta tahslllnl ıknıM etm.ş vt:ya muadih mekt.e1>ten ll"t'ZUD bulunmak 

(S3Dl\yi mektebi rnezuı:1an tcrcJh edilir.) 
3 ı Aaker!iğinl ya!ımqı olm:ı.K. 
•; Ayar memur:ı.ık ehliyet vNılluuıına malik bulunmak höyle btr ehli. 

yetnamest oım.yunlar Lıntlbana t.:~b~ tutulacak. 
Yukarda yazılı ~t:rcltl ve e~ıı.tı haiz bulunanıar on be§ 'Ira ıı.sll maaşla 

belediye flyar mem1.ıru c.larak alıaarağmdan taliplerin ı~tanbı.' t.eledlyesl feu 
tşlerJ mQdUrlilğü n;&Jo:nc· §Ubesine uOracaaUarı llD.n olunur (81.29) 

Otel yapllmaya elverişli 1 
kirahk bina 

Ankara caad<-slnU. C!" o.l!tcber yerinde fevkaJide oazareth h 1 
vadar ve ayd.mWı blr binıı k:ıtallktır, 

Valdt gazcksl ldarchı>!t~<.ln<> müra<'ftat. ---· 
30 ÜÇ KÖSELİ ŞAPKA 

-" Pek alfı.! Haydi iş ba.5ma! Saat yediyi c:eyrek ge_ 
çiyor. İlk yapacağın iş, hanımefendiye gidip, beni yeme
ğe beklememelerini söylemen olacak. Ona, bugün burada 
t§'k söndürme saatine kadar çalışacağımı, sonra da bazı 
haydutları yakalamak için takibe ~ıkacağımı söyle. Hü
lftsa ona. rahat rahat yatağa girmesi için lazım olan bir 
şey söyle. Giderken diğer zabıta m<-murlarından birine 
bana biraz yemek getirmec.ini tenbih et. Bu akşam yemek. 
te hanımefendinin karş.sma çıkmağa cesaret edcmiye
ceğim. Çünkü o, aklımdan geçenleri olmyacak kadar beni 
iyi tan:r. A~çıva söyle bugünkü yapılan çöreklerden bana 
biraz yolla.sın Johnny'ye de söyle mah1.enden bana va
rım litre b~yaz ~arap ~ıkarsın. Sonra köye git sekiz bu. 
çukta orada olabilirsin... • 

Sansar: 
-" Tam saa:ı sekizde orada olurum .•• Dedi. 
Kendisinin bir kere daha kim olduf:unu tıatırlnvan 

za.ptiye müdürü. 
-" Benim sözlerımi nakzetme!., Dıye homurdandı. 
Sansar yine elini şapkasına uzattı. 
Diğeri tekrar ir.sanla~arak: 
-·· Tam saat Eckizde orada olaca;;. m ~övle<lindi ııa· 

liba. Köyden değirmene kadar ... Zanncdcrsd yarını fer· 
sahtır ... 

-'' füsa bir yol ... 
- " Sözümü kesme .•. 
Kavas tekrar ı:;apkas·m tuttu: 
-" Kısa bir vol di ·e ~ptı\·e m'id'i"ii ... •ti, 

binaenaleyh saat 01.dn .. Saat onda dc :x::' ur· mu 
-" Saat ondan evvel! Dokuz bucuı-ta B yefe d T z. 

retleri gürültüsüzce dc~irmende vazife b~"ın-ia olu .,ktır,., 
_ .. Arkadaş! Bana \'<.lpmak me huri ·c>t•nrle old - m 

.-,1 ~etme. Gelelim senin verine. Far1.(" elim ki sen .•• 
-• Ben her yerde durnbilirim Fakat benim karnr"a

hım. oradaki, sel C'Ukuru olncak A! Az kı'"''n unutuvor
dum. Beyefendi Hazr~tlerinin orava vavan ıritmelerini 

ve 'yanlarına fener almanıalarmı sövlivecektim." 

~ • • •• 
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Yeni Neşrivat: 

Çığır 

105 inci sayısı da. g~cil. Bu sayıda : 

Hıfzı OğU.Z Bekatan.11 cHarp sonu 
dUnyası), M. Saruh .n :n (KoylUmtı. 

zlln laşesinde rcalltclUerı. Dr. Suat 
scren'ln (GllrUşler ve g~te~lcr), M 
SUrcyya Anamur'un (P1\R'lgO ve muş_ 
terek bahis), HUscyiı. Nnmık Orkun'un 
(Macar edebiyatı tart.:.ı ' >. cahit Okur 
er'ln (Bir blkllyenin &·mı. Ord. Prof 
w. Petera'ln (YUz i!adtl .. rlnin tefsiri) , 
Faik Kıırdoğlu'nun (Benz:n - lspirtoı 
ı.~allh Rıfkı Atay'm (Hl'ı·ıuıelerln ver 
dlğl dersler), Ömer Thrıt'Un (Konuş. 
mnlar ve UlkUl başlık! ınakalc, etUd 
ve tenkitleri. 

KAYJPLAR 1 
.16.2.1941 tarihıiıde H'!yogıu 49 un. 

·u Uk okuldan aldıfım :&dlknamcmJ 
<aybctt!m. Yenl.slni ::.l:tCP.f,ımdan eski· 
sinJn krymett yoktur. 

Ayten Doğancı (S'7195) 
• llJ. • 

Kadıköy 2 inci krz orta okulundan 
aldığım tasdiknamemi kaybettim. Ye. 
nlsinl alaeafımdan eskttıJnin hUkmU 
yoktur. SVBA 

(37187) 

• •• 
Kulell Askeı1 Usesln&ou almış ol. 

Juğum aakert terbii ttzkeremJ zayi 
ettim. Yenisini aJaeağmıc:an eskisinin 
!ıUkmU olmadığını UA.n ederim. 

Safraobolo Kocam'ı. kaytbldfm 

1S20 doftımlu Os-.naı. otlu Cemal 
Yılmaz. (37120) 

* • • 
Fatih kazaıımdan aldı~rm nutwı kA· 

ğıdım Ue FaUh aske:-Uk §Ubealnclen 
aldığım askerlik tezkereınl zayi etim •• 
Yenllerinl alac.ığımdan eskilerinin 
hükmO yoktur. I 

Fatih: Rrrkaf,e.rif Bıtttalgazl '°"' 
kak No. 118 de Mehmet oğlu 1S21 
doğumlu İbrahim Tapmdıraıı. 

(37191) 

• • • 
Elektrik Şirketinden aldıfım 3051 

ve 9571 sicil numaral: büvtyetlml za_ 
y1 ettim. Yenfainl çıkarı..rAğmıcian ea. 
kisinin hUkmü yoktur. 

lbrıı.hlm Yüot'l. (87192) 

Osmanlı Bankası 
-tL .\ N-

Osmanlr Bankasının Galata merke. 
zile, Yenlcaml ve Be;r~ıu şubeleri 

veznelerile kiralık kasalar dairesi, le> 
EylQl 1941 Pazartesi ı;Cni:nden ltiba 
ren l!J'an ahi.re kadar, 11~ğıda yazılı 

saatlerde açık bulunacak~ır. 

VEZNE SAATı.trnt 
Ad1 glliıll"r: Saıı.t 9 ı:ı~.n sa.at 12 ye 

kadar, saat 13,30 dan 3R!lt 15,30 a ka· 
dar. 

Cumarteel g\inleri: Saııt 9 dan saat 
Jl,30 a kadar. 

KlRALIK KASALAJ, nAtnESt 
SAATLERi 

Adi gilnler: &at 9 J~ saat 12 ye 
kadar, sa.at 13,30 dan saı-t 16 ya ka· 
dar. 
Oumarteeı günleri: Saat 9 dan saat 

12 ye kadar. 

YALVAÇ ASLİYE HTi.Ol BAKIM • 
LtGlNDEN: 

No: 30 
Davacı Yalvaç belediyt-sine izafet. 

le reisi Edip BerkUn Vl'kuı Sadık Ak· 
yolun mUddelaleytı Anh:•ı-acla Yenlşr • 
tılr AtatUrk Bulvan GUvl'n apartmıa· 
nmd& mukim Ytlk.sel: mCtıendi.a Zin. 
nur Okan aleyhine açılar 3715 lira aıa_ 
cak ve tazmin&t dava.n:ıa alt arzuhal 
ve mukavelename llUl'etl müddelaleyhe 
tebllğ edilmek üzere yazılı adreııine 

gönderllmlf iae de m·.ı.n.ılllleyhın mez 
kil.r lkametglhm!Sa bulı~madıfı met
ruhatlle iade kılmm~ oıoı:ğundan da· 
va arzuhaU ile muhakeme günUnU 
ıııetertr davetiyenin mahlreme divan. 
hanesine asıımasma n 30 numarada 
kayıtlı ifbu dav11.yn. mUı!<'etaleyhln 15 
gün içinde cevap vermu!ne karar ve_ 
rOml§ ve bermucibl karar arzuhal ile 
davetiye varaka81 mahlctme divanha· 
nesine asılmıf olduğun.i'<n mumaileyh 
Zinnur Okanm yukardl'. yazılı mUd. 
det zarfında cevap vem.ek ve tahkl· 
kat için tayin olumu 3C· ll.941 Sa.lı gU. 
nll saat 9 da mahkemed• hazır bulun. 
ması veya kanun! bir vekıJ gönderme· 
al lUzumu tebliğ yerlnt. geçmek Uzere 
llAn olunur. {37186) 

SaMbi: ASIM US 
Basıldığı yer. V..4.KIT Mathaa."1 

Umum .-.ıocmyah idare eden: 
Dpfi1f AJı"7çl l:;!,.,,6.,,.İ1 

lstanbul Deniz Komutanlığından· 
DenlZ Gedikli Orta okulu bltirct mUsa.baka lmtlhP.nma girer okurların 

kabul listele.,.! f:'l!lml:tır. AIAkalr ~:nırlarm hemen !stanhul De.,ız Komutan. 
ıığı:ıa mUracaatınrı . (8023) 

ÜÇ KÖŞELİ ŞAPKA 31 

-" Yine mi nasihat! Allah kahretsin!; herif senin 
nac.ihatlerine ihtiyacım yok, Sen benim böyle işleri ilk de. 
fa mı yaptığımı zannediyorsun?,. 

-" Affedersiniz "Beyefendi Hazretleri. A! Bir şey 
daha söyliyeyir.:ı. Sak·n asmanın bulunduğu avluya ac:ılan 
büyük kapıdan girmeyiniz. Değirmene giden su yolunun 
üst tarafında küçük bir kapı var,,, 

-" Su yolunun üst tarafında diğer bir kapı mı var? 
Bak bövle şey baş'llla gelmemişti,,. 

-'' Evet, Beyefendi su yolundaki küçük kapı doğ· 
rudıın dofrruya kan kocanın yatak oda~ına ar.dır. De<Yir
rr..enci Lukas bu kııpıdan her zaman girip çilu;naz. Ümit 
edilmedik bir zamanda ansızm gelse bile .. ! .. 

-" Anlıyorum. Anlıyorum be herif, kulağımı pat_ 
!atma! .. 

-" En son tavsiyem. Şafak sökmeden evvel smşma· 
ya bak n. Şafak ~aat altıda söltliyor ... 

-" lşte c;ok lüzumsuz tir tavsiye. Ben sant ~cıte eve 
dönmfö:ı olacağım. Fa!,at çok <:ene c;aldrm. Simdi vtld 
karşımdan,,. 

Zaptiye memuru elini zarytive miirliirüne uzata .. ak, 
fakat aynı zamanda göz1erini tavann diker<'k: 

-'' O halde taliiniz acık olsun Beyefendi Ha.z .. etleri., 
Dedi . 

Zaptiye müdürü avucu ... n bir Pe~<>ta tutt•!!turdu Ve 
Sansar sihirlenmiş g:bi ortadan kn"boldu. Bir müddet 
sonra iJıH•·ar adam: 

-" Havat bövledir .. di•re ~ın'candı . Ke~ke !"U geve
zcve bana bir desfo i" "mbil ı::- "".-ıdr ıı:etirm !erini tenbib 
etmeai unutmıc::ı.vdtm. Bir rlec.te ist· mb:t k·f'rr iy1e Soli. 
t er <bir in~an n kendi kendine o ·na •ab'lı>ce;>;; b;r ovun) 
ovn~masını öğreımıe<:e C'alışarak saat dokuz buçu,;:a ka • 
dar kendimi cğlendırird;m ... 

xv 
TATSIZ BlR V'FmA 

Dei{irmenci ile karım evin ve deiirmenin • .. erini b;ti-

~----ll:mlliill!l~,,.,,,..,.~~~-
AIÖI~~ 

Telgraf adresi · LllA.l 

r---------------------------~. Jel~e Devlet Dcmiryolları ve Limanları t 

.,__ ____________ lJ_rn __ u_'_" __ i_d_a_r.e_s_i_i_ı_a_n_ı_a_r_•___ ~'~ 
511lllluııı ıı!""" 

.Muba:nme::: bedeli ı 1900) ıirıı. Olan 1000 kllO Sar'~,adB Gf1 •• ~ 
ÇA ~amb:ı gll.nl.J ~ast llı 45 ı on.ı 1>:." tıcşte Haydart> uıı ıı"911J,ı _lfl 
11-idPkl komisyon la.Nt .r oan a;ı\t ekıııl tme usuııyıc sa I< :ııııl'll J" 

Bu ışe gtrmek .blll'enıerin ( , 4:? • llrn (50) kuruşlu t1 _,ııııe ,.ti 
ve kanunun tayin ettiA! vtııalkle blrlilc t.e eksiltme gtın ~) 
m•syou. mUracautıarı .ı\zımdır. 1' dııfi ,ırr 

Bu ~e alt şarlna!l!uet kom!a,>uodan parasız :>lata 

• .. • • tıı'1' ~ 
dl det1lı.ı1° fl"ıı>' ;J btasyonl:ı.rmı· zdı.n Şam Hama ve teındl t~I< ff (1 

Şam, Tra:n ::ııışam. ı-ıııı.ah ve .'1ıs.f' ıatasyontarına v~ır."; 
bcke,lnde Bbğda· - nıköçek ı.ı .. m•ndakl bütün ıst ynıcU lı 
oole bu ıstıı.syonlardan tatasyo:ı~a-.nuza tam vagon ı:ı 
şartıar:a doAnı ukliya...ı ~ıanıuı~tIT. ııcıi ıilİ ,ııı-~ 

ldı.reın12t a~t :ncsıtfelcr ıçin ııttn vagon yükU ucre .... n tJ :% 
. 'ar~ ·• olduğu gibı tarıfeierlndt! tayin ı:ıli~rn asgari mıkt.ar• deııı~c tO r-~ 

dile hRklk! siklet UzeriLctın,.:9cs.ı.u e<'Jl1r. Ya.lnlz diğer ıerc.e! tfl" ft'~ 
dan lstaayonlurımı:ra &' ecck e.ı.l~ uırı!eye tAb! ha:ııuıe ıçtıı ~ 
let kaydı aranmaz. D·ğ~r demıryo!lar. na nıt mesafeler tJ<ır.I' '~..J 
ücrctl(?r!.t-; Suriye ve Cenup de:nlrycllarında ıraı.ıa ~ _ ıt 1 , <I' ı 
tondan ve Şam - H:ınıa ve tenı11J~ demlryolların.:ıa 1 ' test P.., 
ıar içlr. (5) ve 20-25,t tonluk vagC'Dlbr için (8) ve 25~J(let ı:f" .ti 
gGl\lıı.- ~!n \lG) tondaJJ az oımtı'llb.lt Uzere t:ıaklkl _ _,,., ":~ 
~~ ~~~ 

lpelt" kozası :;ımyc ve CenJp Demiryoltannda to~eııtl',ııt tt<' oıJ 
dlr. Dc-tnı nal:.llyı.tın tangi lsta'lj'oıı.:ardan k&bul ed ,,. i$leı:!1 ,,, fl 
sunıtıe tedıye ;diifc!!ğho ve dığer tatbık §arUannıı. da- (6!1;' 
si!At için iı:ıtasyonlara ır.üraeaat f'C:fJmeal rica olunur. 

Üniversit~ Rektörlüğünden: 1 .,~ ~ 
1940 - 41 yıl, c.Rkerllk dersudc·n ikmale kaıan tı~ıttr r ~ 

taıeben ' :ı lkmııı im•·i·an·ar, 15 E•:JOl.ıen 15 Birlncı~eşt -orP"ti tf"", 
dıır. a!Akadarlarn- t:., mUddet k!.rıcıe talim tabUrU 
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