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Reisicumhur pavyonları 
gezdi, akşam yemeğini 
fuarda yedi ve halkın 
coşkun sevgi tezahürle-

rile karşılandı 
lzmir, 1 (A.A) - Dün bura. 

ya gelışleri halkın coşkun teza
hürlerine vesile vermiş olan 
Reisicumhur Ismet lnönü ika. 
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Göı.tepe 18tasyoııu 

Sovyet 
tebliği 

'--<>--

Sovyet 
mukabil 
taarruzu 

devam ediyor 
, ~ 

Bodlyeaı ordaı .. 

Almanların 
Dinyeperi 

geçmek için 
Yaptıkları hücum

ları neticesiz 
bıraktı 

(Yausı 4 tinriMle)" 

Bulgaritanda 
Bütün zirai 
mahsullere 
el konması 
Heyecan 
doğurdu 

metlerine tahsis edilen köşk.ie lbir 
müddet istirahati müteakip fua
n gezmişlerdir. M.illl Şef fuarda 
İngiliz. il:talyan, Alman ve İran 
devletlerine ait pavyonlarla Türk 
Ticaret Olalan pavyonu ve diğer 
bazı pavyonları gezmişler ve ak. 
şam yemeğini fuarda Ada gazi
nosunda yemişlerdir. Fuadı zi
yaretleri esnasında yer yer hal· 
kın içten ve .sevgi, sa~ ter.ahür. 
leriyle karfılanmış olan Milli 
$ef Ada gazinosunda kaldıklan 
müddetçe etrafı c:evreleyen lbalk 
kütleleri tarafından alkışlamrq 
ve şereflerine mehtap eğleocele
ri ya.pılmıştlr. 

SAN' AT OKULUNDA 
· lzmir, 1 ( A.A.) - Reisicum. 
hur İsmet İnönü ~ ~ 
önce lzm.ir sana't oklilimu ziya
ret ederek oktilun muhtelif at.öl. 

Anadolu cihetinde 
Marmara sahili nasıl 

(Yazısı 4 iincUcJe) (Devlllllı 4 IDelcle) edilecek? • 
ımar 

Fenerbahçeden Çamltoaya 32 
mtere genişliğinde yol yapılacak 
Pendiğe kadar tren hattının iki tarafında 
yeşil yollar olacak, evler hattın 15 er metre 

Hltlerıe l\lusollnl ~rk cı pile.inde bir ormanda lıUek&ı& ldMe eaen AlmllD 
lrumıHtdanlarile görüttlyorlar 

\ gerisinde inşa edilecek 
(YazJBI S üaciiıde) 

SATIRLAR Alman zayiatı 
2,5 milyonu 

buldu . Şuhudi mazi, 
l..ondra, 2 (A. A.) - B. B. C: 
Moskova radyosu dün almanca 

neşdvatında Almanların Sovyct 
Rusyada uğradıkları zayiattan 
bahsetmL~. bunun bir milyonu ölü 
olmak Uzere iki buçuk mHyoııu 
bulduğunu söylemiştf.r. 

hal ve istikbal 

iranda 
Sovyet kıtalarının 

ilerleyişi 
durduruldu 

Sovyet tayyareleri 
ıran ••birleri 

ızeriae 1111aaaı
meıer attılar 

Asker ailelerine 
qardım gelirleri 

tesbit edildi 

Uıııı, biı' tıl'k:ul:ı';'IU ııkrw-ııııı o· 
lrnrtlıık1aıı sonra haklı olduğuuu 

ılii~iiwnii!;tünı. O, ya~ısmı ~iylc• 
bir be.)itle bitirmişti: 

.mdecek, eyliyecek; 
görecek, görmiyecc.k .. 

Dile benden "cek" i "cak,, 
dile :J>cndC'n "cak"' ı ''cek,, ! 

Hu 1111 ... rahın tloldıınuı "\~k,. 
'r ··ı~k., hır, hizinı. itimi Pdı•linı 
ki, Ntınlıııi ,.,ıırehi• lahakkuk cı-
1 inııt•k anusilı· füerinde tit.redi. 
hriıniz, l'a.kst, bir fürlii fili ı;aha · 
toma koyamadığımız gü:wJ düŞün 
celerimlzln ifadesidir. Biz, yap
t ıklanmızı değil, yapmak istıe
dlklcrlrniz.i söylemekten zevk a. 
Jmz. Bu itibarla, 18Ukbal slgası~ 

• dalma iyi niyetlerimizi ifade fi· 

Elektrik, havagazi ve nakil vasıtaları ücretlerile :!.:':,t':r~ıeıcrın ~amamlayrcısı 01 

Moskorn, 2 <A. A.> - Mosko.. bazı belediye rüaumuna zamlar yapıldı Yapacağmı, edeceğim, yapa<'ft· 
vn ıadyosunun dün sabah bildir .. ğlz, edeceğiz! .• 
diğin" göre l:ranln İngiltere ve B 1 d• • k Bilmem "istikbal'' den bizim 
Rus)a aıasındn mUzakPreler cere.. e e ıyenın me tum alaca kadar hoşlanan bwunur mu! 
yan ett iğindcn Sovyct kıtalarınıı. - Biz "istikbal" e o kadar ahş-
lranda ilerlemelerini durdurmaJa. g"""' e d k k mıs. onu, o kadar benlmsemlşlz-
r1 ıçin emir veriımüıtir. ını m y ana ÇI araca avu- dır kı, ezkaza "haı" zamaoııe 

IAndra, 2 (A. A.) - B. B. C: k 1 1 k 1 1 tokCV\İİR eden bir ifadeyi yadır-

zeı~~y~~:a:ı;=~~~ ~~~=l~ ... 1 at ar a mu ave e yapı acak ga[.i;~~k:ı~ps~~~ile aramwn, 
Bunda Sovyet kuvvetlerinin Hit- araştırırsak, ta talebelik 7.ama 
lerin entrikalarını durdurmak için Dün vali ve belediye ret.inin riya • ı için kavanbı, nıWkiyc VI'! bUtçc encU.. nmuzilan beri iyi olduğunu ~örU· 
Jrana girdiği, gayenin Hitleriani setinde toplanan §ehir mccl.ialnde e•· ı menlerine havale ediluııştır. riiz. 110<-ahk etmtş o1::ınlammr.1a, 
öldiirmek olduğu hildirildikte>n :vcllı. vali "6z Rlmt§; toplaııtuuıı mahl. Ana.dola cibeti?!l!J Marmara sahili. ha~·at1um&. ,.atftft t.1• ~ 
;oııı a ")'~asın Rus • lran dost • Yf'tini anlalml§tır. Asker ailele~ ~ att nUI~ pl....-U. tctki!tl hakkın• rak kalmıs bwunanlarmuz pek 
lugu • deniliyor. yaprlacat vanla ~ M1lll (°""'..rıh t ıinctlle) , iyi biHrJer: 

Hoc~ lalebesioe sorar: "Vaü.. 
ll'nl yaptın mı!" 

'fwc•lıı· ı·e\1LJ• 'erir: "YBPK"
ğwı ~fendim!,, 

istikbal siga.-.mın taı.ritlai, her 
falebe \·e her ta&ebettk edea, MI. 

c.1k dti~nünw-, diğer 1r.aman tas. 
riflerindt"ll dahal kol&yblda 
'e hf',m farkrna. u.nnadan öğren
ıliğini hahrht.ın&kta en küçük Wr 
sıkmt'laı uğnuoa.z. Buna nğmell 
''şuhudi mazi" 'c "hal,, ile ...,. 
mrz hlı; de iyi deilJdlr. Anıelılı 
bu zamanlardan "tuhadi med" 
nln ı.rtnnı bir fiil ttserWe 
zahmet.8lzce tatbik edelıildlihDb 
halde "bal" biZe bikbüttin Yflt
baneıdır. 

"Unutmak" fltıinjn "tuitaııll 
mazisi" nl ta&rif edemiyooek lıl
rfnl t.ua\IVllr edchlllr mllılnh! 

işte bu filllc de iill8lyedmk, 
ıa. mektep sıralarında he§lar: 

Hoca sorar: "Kitabm nere
de?" 

i'alebe ~ap verir: "Un...._. 
"4'fencJlm" 

Ne yazık ki. unutmamız Wıın
~elen lstlkbaJ, öğrenmemiz icat' 
eden halle bütün fiillerin ve bll
huea "yapmak'' fillnln yalanBn 
yuhf81s ,alladi maZllerinln tas
rlftdlr. (1inJrii ''Mtikbel" 1 ..... 
lmM m"~,. Jte '"he.1,, keıu111Hltn 
den temin edecektir. 
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y a şısmda Türkiye Peynire azami 
fiat kondu 11.ıırıı Wüıı, elinde ora'k, dün.> a.

nın her t.anıfmdn. fa:ı.Jiycto geçli· 
!i @ndenbcri, kopıırdrğı ka.fnla· 
nn, ~urdoğu lrnllann ~ ·ı mil.. 
:\onları g<'ı!;tJ. Kürenin, üçte birin 
de, k nh bir dram oynanıp gitli
~ or: dekora tanaro, tank. obüs, 
mitnılyöz \ 'C bomba. 

çlık ve !':('faJ .. t de bu dmmm 
tnblolan. •• 

Bütrn bu matemli, acı sahnele
re raı'.:-men, bazı memleketlcnlc, 
harp fübmm n~"llrsnz elini uzatn 
ma h!ı b zı ülkclen'le, ıuıdet 'c 
ref h hn.vnsı t"Siyor. 

Bu memleketlerden birisi de 
Tur · 'lr. YurJnmuzoo hn\' m. 
da derin btr lıU7.Ur \'8r. Huzunı 
'clnız m ddi rnhatlık temin et 
ıncız, Jmllmı manen de mil torib, 
1 ııl!Kn d.e emin olma gerektir. 

lemlcl•ctim17Jn nelcı: istediği. 
rıl hDlyoroz. izamı "·e lstlkmrı 
ı.orUillllk, h<.'r türJU lmlkmmn fn-
Iİ.) etlcrlnc drvıını etmek, kanunu 

hal.im kıbn.nl~ ihtlkann öntlııP. 
ı:t";mek ve nihayet yurdd:ı ,.e 
dllnyMla ullı ve sü'Jr\ln 6.mlll ol -
mnk. 

Ba.ı;;tn lilü Şcrın ve bir met.od, 
t.ecrilbe \'C ı:;fty ndamı olduğu im -
d~. fazileti '\'e düriistlilğ\l ne ta 
nmmı ohn saym b!ıı ICkD Refil\ 
aydıımm. bn nna emniyete halel 

\ omt<'mC'k hususoud:ıld a:rstlnt.a.7 
'c enerjik kanırla.n. \'e o yolda 
yurüyüslerl, bu mtlleffn, tstcdllile. 
rine do mı gidi lelinfn güzel bir 
niimune<ıl değil mtdlrT 

Yeni Sabah 
HUscyin Cahtt Yalçın. Taymlaln 

TUrldyenln vaziyeti baklundn ynzds. 
ğ'ı ve geçe!' g1ln telgraflarm naklet • 
tlğf makalesini bah18 m~u yapa -
ruk, bu maknlcııln bllyllk bir dikkat
le tahlll edilmeye UVtk olduğunu, 

çünkü şımdiye kadar Türk atyııaetioo 
dair bu kadnr ıınl~lı mUtalealam 
hemen hemen ilk defa tesadüf edUdl. 
ğlnl, aynı anlanuı. zlhyletinln Bcrllnde 
rl büküm stıroccğinı Omlt ederek 

mnun olduğumuzu kR dedi.yor ve 
fiyor ki: 

•'Fak t itiraf etmelltUr 'ki bu noU.. 

ntn t1>mhtl kolay ve et>buk olma • 
mı tır, ÇUnkli lındl) kadar Tllrkfo, 

\enin Uımamen ıhsı ve mllU bir ı.. 

\"11 t takip etmoslnkı Avnıp:ıda bU • 
vük dc\lctlerden hlrinln peşine ta • 
kılıp ona tdet hlmı lnl görmomcısi. 
uln mls:ıllne son nsui:ınta hemmı biç 
t uf edilmemi tlr. RlnDeDaleyb 
Ttlrk il !W!tlnfo lstlklM vo bUrrlyett 
tm.lclrnıd:. b.ıl1ik dcvleU~ b:\kUd bir 
kruın.t telldn cde-bllrnek lçln Ankara 
dlplo~I ıu.runI mesai snrfctmeyc 

"'' on de.rece mUreynlddı. davran~ 
ya !Uzum hlssetmt11tlr. DugUn elde o. 
dilen bu netlce l!ıtö bu ouurlu " dl\. 
rüst siyasetin bir mll.kAf tıdır. 

Garp demolan.slı;i~le mllttdtk bu • 
lwıU) Ol'U7.. Bn lttlfnh tOOafW blr ma
hf~ eti haizdir. Fakat Tür1' dlplo.maıı&tl 
hıtild llnl blnın tela ihmal ediverecek 
olursa, km vetll ve bü) ük mlittefilüo
rlnln nllfuzu il rüldeoerek mllU 
menfa tlertnln Jlirum ı::~ 

Sle saat ona doğru dağıl.men 
bir duşmruı b'sfklct müf'reT.Mhıin 
yaklaştığı görUldll, 

Tankta.ki ni§a.ncılar kulele.rind<> 
k1 top ve makineli tüfekleri onla
rm :istikametine çevirdiler. Polon.. 
ynlılnr hiç bir eyin farkında ol -
mnyarak tren hattmm ilk geçit 
noktnSmı nşWar. İlk mermileri 
vurduğumuz zaman ne oldukla

ruun farkına varmadan kumlAnn 
çine yuvarlandılar. Aralarından 

cak bbi tren hattmın öbtlr ta -
rafnuı. kaçmağa muvaffnk oldu ve 

timden kurtuldu. 
B' lklet mUfrezesi, tren hıı.ttnı.. 

da ilerllycn treni hlnucye altma 
almak istemişll, Trenin makinisti 

ticvap edilirken hareket halinde 
bulunan Polonyalı krtalannda.n 
b:ı.hsetti. Tren Yolunun bee kilo
ınetro ılers:nde ise müst.nhkcm bir 
mevkı halincı getirilen kayalıkla.
m bulunduğunu bildirdi. Üst tef:· 
lCn bunun Uzerlne BM.t 10.80 da 
r , nehri istikametinde ke~ 

cağını bıldirdi. Uç vııgoruhln 
n.:r t tren iki yüz metre ilerle • 
ışk 11 ormnndıın iki tank da.fi to. 

p t fındnn n eş nltma nlmdı. 
On ana daldık\ Omın.n Polonvalı 
pcya.de ve beygirleri.le doluyo~u. 
S in himayesinde tekrar d m 
yo unun ıı.rkasm döndü·. Kart!ı 
tnraftnn ve Yanlardan ilerlh en 
·uşm.an demtryolımu tutmağn ba 
dı. Treni keşif hareketlerinde 

kufüuıma.ğa kanır ve.rdık, ı;imdılllc 

lııdlh, nlJlnC\ i ht•r t ürliı imkiio
lnr, TürkiycınİI: için ıniiı;nHtir. 
mı küliit olsa dahi onları kolay· 
hl.la \'('lttbtl<><'cli bir kuılrctttc~iz. 

II!letln nıu ı dostluk \ e münn
"ebrt rtl rrmıı. herlınn~ bir 
enılisO\'<' hal• 'ı•rdlrcc.cl ihtilat 
'e t<>l;lll•elcrden urnktır, "'"nknt 
'annrrı nr olacınğ'I bmnmez; o u 
~ n, yani sulh se\'C'rllğlmlze hUr
rırnt!iilzllk giıı;f.erlhUği. mllli ' rh• 
ı-:'Tlllruı ım_1;toollnı<'k lsh•nlldlği 
takdlrd,., dü!:mnnlamnız knrşıla -
rında Tüı-1 ordu .. unu, mllleUn ı:;ö:ı 
beben oun Jehmet~lğf \"e onun 
duıılı süngü tlııü bulnen.I hr. 

ntr tnnı.ft n medeni hir de~let 
ol m1i <'Jlıuzlanmak, ann i lınre 
ltr.tfortmlzl t mnmbmak, bir ta
raft n rlı:. sanıı.yUml:ıln hanı mail. 
el ini \'Cl'eD TUrk kfıyUnij. kaldrr 
m.ak dn:rn mr dii7.cltmek ,.e nncnk 
onl rıı clıwıınan 'e takati onlarla 
rt eal otan mflli ınlidafao.mızı, 

Cumhuriyet TUrld;\ esinin tam ,.e 
kat't "mnt ·ct1ıH' ,ciifi bir derece
P"' ~ıl•nnn ı·, deefsınex pro~mı· 
m1uhr. 

Dnnvn hnstn ••• Teşhl,.. ''"' ted ,1. 
sinde İhtllAfn düsülecıelt hlr noktn 
yok, h t hk maliım. m:ı:, \"IJ 'u -
mu1 derece5'nde. bu hn t hjtn 
r H olmnk f tivonız. 

Bu mimi arzu ''c ı.:n-~'l'etten 
ilphe e<lil<"hllir mi? •. 

---..r--
E n iyi beyaz 75, kn§llr 120 

kuru§a satılacak 
Munıkabe komisyonu dün peynırln 

toptan ve perakende flvaUarmı t 

blt ctrnlotir 
Beyıu: peynlrlQr bundan sonra te

neke 11 değil kilo ile atıltı.cıı.ktır. 

Toptan nzamJ 62 pcrakenae dft 75 ku
TU§B saWAcıtkUr. 

eu flyatl.n.r en iyl ve ~tığlı peynir .. 
ler iı;lndlr. Yanın ya~ltla .. a aynca f'ı. 
yat konacaktır. 

En Mfı. yağlı kB§CT p ynlrlerinln 
toptan kilosuna 10 , ve perakende 
stne 120 kul"\llj fiyat konulmuııtur. Kıı
erln de ikinci ve UçüncU kalltcırtne 

henüı: fiyat konulınrunl§tır. 

---0--

lstanbul mebusları halkın 
dileklerini tesbite 

bQfladılar 
lstanbul mebuslan düı\d n lllban)n 

halkm dUeklerfnl dinlcmeğ(' bn§ln -
ml§lardır. 

DUn Be§lkta§ ve Beyoğlu parti ıncr. 
kczlerlnoo tc:ıpla.nan bıılk mUmeBBllle
rf, mebuslara muhtelif §ehir l§leri bak 
kmda tem\mnllerini bUdlrm~tir. 'Me -
buslar bug1ln saııt H,80 da EmlnöuU 
17 de FaUb, fl1rD1 ıııuı.t H te Oaldldar 
ve t l'l de Kt\dıköy, ( eyl<llde Ba-

İtimat etmez tsen vur mihcld Jorköy Eyüp, G eylQldtı S11lvrl. Ça.. 
tccrfibeye! talca, G eytQlde Yalova, 8 -0ylQldC Bey 

lA.EDRt 
ko11, 9 eyl<Ud Sanyer, ıo cyltHdc 
Kartal parti merkezlerin<le toplıınacak 

J3l"dır. 

ıo oyl(Ude ı'emtni b.alkc'V'lenn 
de halkı dlnllyecek, eyUfüln ll ine\ 

vııldlı h rbe knn m:uu 1PJılikeıd .. günQ de Adnlardn. 12 sinde de Şilede 
dı. Mesel şu sırada Alouınyayn yan.. halk dileklerini tesblt eıleccklerdir. 
dam ve arkadan bir hUcum hareketi 

yapmnırm, Doğn~ w Knflmıl yo. ~ 
lıınn fngtUz ve Amerilmn mal~ · .-

06 ~ ku\'VCtlerbm uçmamız. mUttc.. ~ • -
flkJcrlmlzfn ne kndn.r fslnt- -
"'6 Ahu:ınlan ne bd3r l'.or 
d UrilnJQ lleı1ıal DA etıneJ.: l"znn 
cl.ır ki m ttefikleriınlı. b!ıden böl 
bff lstemedller. Fı:lmt fst meyi,_.,_ 
lerl bir ınclek obnalanndıın ileri gr.I • 
oıernlştlr. Onlar da bir in lUl(hrlar ,.,, 
u dııldkad:ı bütün a.n.ıı!Dn takip et.. 

Dlt"Jrt.e oldnklan hedefi d: kolay. 
lıkla e llratkı eld bll~tlr. Bi
n cnnleyb bb:de blr !;!llhslyet g rmomlş 
olsalardı, blı-.ı bu )"(lla ~'il< ,.tmeıe

ri im a lıarldnd8 odd.~Umll hlllrdi. 
Falmt yapmadıhır. ÇUnkU Tü~·enhı 
sırf mJllı lya~ti onun bır 1et nxw. 
kllne dil ınl)l!("A•ği laınnııtmi mlitteflk. 

terimize vcrnıi t 1. 
Gen sunda Tiirldl , tm:ın or. 

dulnnnm, Tilrk topmkl&nndıın geç. 
UM'JSIDc mü et ydi, Almanlar 
K fka,. petroll rtnr nı• :w1'• •lıkl ka.. 
vu urlcır •• urlle orc lmkı nu nıu\onffn.. 
kıyet t"bdlt ederlerdi. ]MP, 'J'Orkl • 
ye Alman kU\'\'"tJı-r1ne ytıl'ım nıllyon

luk bir Tllrk ordusu dn ttt'>dlyc ederek 

ingilh:lt'r U7.erlıın bir hücum lıarekoti
ne tirak ehe)di, Mlhvl"..ı d.1\111>1 Ya. 
kın rkt ne kadar kn\'V tıcuml olur 
du. Falmt Almanlar 'Jfuid:nınln hiÇ • 
bir \'akit mzı olıruynro mıı lılldil leri 

bu ırflri teklifleri uU\kta.D uıa bDe 
bl rohllf tn'M'Jyt d iıımedlter. çn11-
kl\ Ankaranın yu,.dı• 'l'ÜZ 'J'iırk sl~'tıso. 

Unln buna m:ınr oln•·nl:ıııı takdir et. 
llMıık tcdirlor.,, 

• Ankarad:ın haber v.?:dldlğln go.. 
re, ia§O mlil!t n ·Şefil< Soyr.r ooyıı. 
b&te ç.ıkm~t.ır. 

Mllatı!§Arm tetkik edeccğı mevzular 
arwnnda İstanbul, lzmır glb1 bUytık 

şclıirlerin benzin, yıı(t VI.' ldBUk lbll .. 
yaçlan d:ı. bulunmaktadır. 

• ŞchrimWle bu!unı.ı.n dahiliye vekl. 
1ı Faik öztrak, dnn vllAy te gelerek 
vali ve belediye reisi L{llf:l Kırdarla 

ı;örll§mn.,ıur. Vekil, vı!A;vet ve beledi. 
ye i§leri etmfmda validen l.r.ahat aı. 
rıuş, akfamkt elaıpreııte ~ Ankaro.ya 
dönmU§tUr. 

• tzm1r ticaret. ve zahır bonın.aı 

umumt kAUpliğtn tayuı. oluna.n Cevat 
DUzenllden açık kalan tııtanbul tlcı:ı. 
ret ve sanayi oclaaı umumi ld!.tlpllğini 
oc1a muamclAt nutıesl nıOılllrU .Avni 
Abacının Yekilelen Wvlr:I münasip 
görlllmllştür. 

• .Al'lka.ro.druı bildırl.dığilıe göre 
maarif vcldUcti tıı.Tnfında.ıı nw.mlckc • 
ttn mubteli! mnıtnkıLlarmda yeniden 
sanat mcktsple:ri açılması hakkmdaki 
haıırtıklnra devam olunmaktadır. 

Sanat mektepleri açılmıuu et.rofm. 
dald hazırlıklar ilk plAnda yer almak 
tadır, Hd1 memlekette mevcut sa.m.t 
mekteplerlntn ne gtıli ihtiyaçtan bu • 
ıuıı<luğu ayn ayrı tesb!t edilmektedir. 
Bu 1§ fçJn ayrılan 70 milyon liradan 
tık iki ııcM içinde lt'i milyonu rfedf.. 
tocektlr. 

Polonya 
6 

harbıne ait hatıralar .. 
Yazanlar: Muhtelif subaylar 

demiryolunu emniyet nl:tııın alına.
lıydlk, Düşma.nın ilk :makineliUl 
fek mcmı.lsl tanXlannuza çarptı. 
Makinelilerle beraber ateş eden 
f t znrar ve.mıiyen bir tank da. 
fi topu da vo.rdı. Ate teatisi git
tiltçe §iddetleniyordu. Beşinci zrrtı 
1ı alayımız ikinci demir ha.ttmı a. 
teş altına aldı. Biraz sonra toPÇU. 
la.r mlida.hn.le etti. üst teğm.~ 
Buclı tcrkil'clı vnzif esini tam oln 
rnk yapmak :istediği için teğmen 
Rommele ağır bir tankla Herle • 
mesınl .,_, tank da.fi topunun bu • 
lundui;ıu yeri kcşf etmcsini söyledı. 
Tnnkla.r biraz sonro uza.kl tı. Yol 
tren hattınm ııltmdan ~iyonlu, 
Burosmı geçın k m üldü. Köp • 
rllye elli metre kaln i mermi 
sı tarak düşmanı kör bir hale 
soktu ve ile.rlcrdi. Dlişına.o topla_ 
rmm yeri kcşfolwurıuştu ve tank.. 
lıır düşman topçusunu Dindir gib 
c-zerek il tünden geçti. T hlike -
n:n bir kısmı bertaraf edilmişti. 
Bra.he ;>olu istikametind ormana 
· · eı. Ağır tank ortada oobın. 

da kwııandıı ta.nkI. sağda ve geri. 
de nul.klııcli tüfeğilc gnriye Q&vrlJ. 
miş 2 sm, lik topu olan tank gfd • 
yordu. 

Orman nske.rle dolu~du. Toplar 
durmadan nSkcrlere ateş ediyor -
du. Orman yolu dadı; tanklar yol 
üzerindeki asker VP topların ij.~ • 

tünden geçm<'.k mecl>uriyctindey • 
di. Her !loeyi pegtı1 gibi eziyor ve 
ü:t.erlerinden geçiyorduk. Tankla.r 
böylree beş kilometre ilerledik ... 
ten eonra uf bir açıklığa ı:cldi. 
Açı..k.bğn gelir g~ er taraflnn 
· dctn bir ateşe tutuldu. ÇifW .. 

lfo benzer bir yerden fena halde 
ateş ediliyordu. Çl!Uilt tan. 
km Wplnrlyle döğültlü ve çJruik 
kısa bir zaman sonraı alevler t;in
de knldı. Ynngm, tıınklaı:tn a.çık • 
lığı teJılikesizce geçmelerine ve -
sile oldu :Karşı tarafa va.nh1tla.rt 
zaman yine §iddetli r ateşi 
~tııa.r. Tankla.r. te:l örgüle.. 
ri ile lhta olunmwı ~ ltn.ya.. 
!ıklar kartı1S1na ge}mişlerdi. Ara • 
1.iniıı tk.i tamfı ba.tak'lik olduğun • 

Kumaş 
fabrikaları 

Tpptancı ve prakendeci 
kar h isselermi de 

kazanmak için 

Perakende satış 
mağazaları açtllar 

Piyasaya az yünlii 
kumaş vermeğe 

başladılar t 
&ın zamanlıı.rda bir kısun yıinlU 

kumaş fnbrikatörlen bütün kiu.· 
hadlerini kendilerine hasredecek 
yeni •bır sistem tuttunnufi!lardtr, 
Bu mensucat fabrika.lan bir ta -
raftan toptan satı§ depoları tesis 
etmekle de Jkti!a etmeyip şe:hriıı 
en işlek yerlerinde perakende sa. 
lIŞ mağazaları da açmaktadırlar. 
Bu suretle :ikusat vckiı.letince ve. 
rilmlş olan fabrika imal kl!.n ile 
fiat murakabe komisyonu tanı -
fından t es'b.lt edicn toptancı ve 
nihayet perakendeci kft.rlan hep 
kendilorincle kalmaktadır. 

Bu yUnlU mensucat fabrlluılan 
yeni tjeltll dolaymlle artık plyo. -
ısaya da. yUnlil kum.aş vermez ol. 
muşlar v.eya veroiklerini asgari 
miktarlara indlrmişlerdil". Mcmle.. 
kette ötedenberl kuma..'} ticn.rcli 
Ye meşgul ve maruf ticarctlıa.ne
ler bu yüıden müşkUl vazl~tlcrc 
cfüşmllıılı•rdlr. Bfihasss. bu vaziyet 
dolayısilc piynsn.da fin.t muralm -
benin a.uunt fintlarr cari olmağa 
başlanın.; malın fııZlıı. ellere dağtl
ınasilc hllsıl olntn.m tabH bulu _ 
nnn rekabet imkfmı ortadan kalk 
mrştrr. 

Alfilcndar lJ'Ulkamlar bu çok mü .. 
him vazl.yetlc alAkad r olnıo.kfAd1r 
lar. 

Kömürlerini aatmıyan 
bir: şirket hakkındaki karar 

Mangal kömllrll llzc:-lnde ig yapan 
bir §lrketin elinde bulunan kUUlyeW 
miktarda körnOrll perakendecilere sat 
madığ'ı öıtrcnllmlg, bwıua üz ı1no 11lr
kctin mUmcsslllerl dUn fığledcn onra 
murakıı.bc komisyonuna dsvet edilerek 
kend11erlnd n l.zahat late!lml§Ur. 

Şirketin mUm illeri kömUrl ri 
mııhallinde yüksek fiyatlarla satın al. 
dıklarmdruı komisyonun tayin ettiği 

hadlerden dnha yUkeclt fiyatla satmak 
nıecburlvi!tlnde oktuklru•:uıı söylemiş -
lcrdlr. 

Konusyoıı, §irkctln bu mUtaleUBmı 
kabul etmemı!J ve murako.be tegk116-
tınm k6mUre tayfıı etUgi fi,fi kuru§
luk toptmı fiyatlarla ııatıe ynpnbilceek 
şekilde kllmUr mıntakatnnndan mU'bn
ynata bulunmıya mecbur olduklarmı 
kendilerine blldlrmlştlr. 

Bu BCbeble §lrkeUn clinG ki köınUr
lcrln tesbtt edil rck salt§a arıcrlllm -
fllne kanır verilmiştir. 

dan hiçbir tarnfıı. mt'lnmalt mUm • 
kün değildi. Tanklar, gözUlaneyen 
hnsımlarma l"Şl muhll.rebe et • 
mek meclnnıiyetindeydi, En bU • 
\ilk tank on dakika zatfındıı bfi • 
tün mermiler.ini kullanmıştı. rn. 
ğerlerinin memıilcri ise tUken -
mek U1..ereıydi, Nedvig'in kuman .. 
dıısı nltındald bölük imdada yetic;.. 
t1 v tanklıınn lji:ca.tlni bimnye et.. 
ti. Tankla.rm tamiratı ormanın 
ıçinde yapılliı. 'Osttcğmenin bcmd. 

Avrupa ile tren 
münakalesi 

--o-
Yıkılan köprülerin İn§eut 

kı§tan el)vel ikmal edilecek 

Yunan ve Bulgar huduUannda yı. • 
ıuıan köprtllerin tnoasına gtrl§lld1ğl 
Ankarndan bildirilmektedir. 

Elde edilen mnl.Eeine Uc bu iki klip 
rUnUn biran evvel inş8.5t içl.D btiytık 

gıı.yreUer sar!edllmektedlr. Köprlller 
sonbahar bitmeden behemehal 11unnl 
edilccckUr. Ondan sonra Avrupa. ile 
Türkiye arasında trenle doğrUds.n 
doğruya mUnnkalllt yapmak imktuıı 

basıl olacaktır. 

---0---

Yüksekte öksürük teda.,in 
tekrar edilecek 

Salt Ali Ömer admdn birislnln .Al. 
m3Il mecmualarından okuduğu gibi, 
boğmacaya yakalanan çocuğunu tıı.y. 
yare ile 4 bin metreye cılmrta:rak te. 
dnvi ettiği maJQmdur. 

Çocuk 2500 metreye çıkunld.ığ'ı va.. 
kit öksürllğUnU kesmiş, blla.lura Yeşll 
köye indikleri vakit tekrar ökstlrmeyc 
ba§lam~tır. Fil.kat ök8UrUk aqama 
gene kcsllm~. 
Çocuğun oobası iki gUG da.h:ı. bekü. 

y oektlr. Çocuk adamakıllı iyileşmez... 
11e gene bir iki Ankı:ı.ra scyahaU yapa.. 
caktır. 

---o
Cezalandırılan bir süthane 

I<J .. IJ-941 günllnde cezn.Iandllılan 
esnnf ve mUem>eselcr hakkında 
emniyet altıncı subeden aldığımız 
listede Kara.köyde Yeşil çiftlik 
sUUıanesinin pislikten ve tasdik.. 
1i Uc.rct tarifesine ademi riayet.
ten cezalandmldığnu yazmıştık. 
Mezkfır süthnnenin pislikten olma 
yıp tarifeye ademi riayetten ce -
za gördüğUnU tavzih ederiz. 

----<r--

Bakkal l)e lokantalara un 
Ticaret vek lctlnln bııltka.Uara gUn 

de 10, lokantalara da günde 3 çuvnl 
un verllmeai hakkmd:ı.k1 ltarıı.nn dl1n.. 
den itibaren tatblktn geç11mlş. tcvzl
nt yapılmı§tır. 

Tevzi 1.§lle bu es:natıann cemiyet-
leri meş;W olmalrta.dır. .. 

Bebekte 
Muhtesem bir müsamere 

verilecek 
c. H. PıırUBl Emln6nti nahiyesinin 

7 eyJQl llH cumartesi geceat B bek 
Belediye bahçesinde muhtcoem bir 
mUıınmer tertip elliği haber alın. 

mıotır. 

BabÇe ve önUndekl auınr o aıtaanı 
mehtabın 14 Uncu geoolerlne mahııus 
§lıoanaııc ta§km bir nur ve zlya tutn .. 
nı içinde kı:ı.lncak, Boğazın bu sız 

kö~&I çok uzun saatler ıııık ve mu. 
siki nağmeleri, genç ve mesut kahluı. 
ha ve çeşit c;eşlt görUlmı>mlş liyakat. 
il sah.n lt>rfo tıım bir ceıın t oıacnktrr. 

Tertip heyeti bu fırsattıın iSUfa® 
ederek, o akşama kadar bir evlenme 
memurunun anUndcn gceUkleri halde 
.çu veya bu seblıble bcnllw dQğUnlertni 
yapnmumış g n~ çlfUcr için bu güzel 
cennette tlı-er yl'.r nyırın-'lyt dllşünmliş 
tllr. 

Genç çi!Ucr lst.erlera' auvaklruil 
bu cgsi.% yeri stlBliyeblllrl r. tııt.erıenıc 
herkes gibi serbelıt fakat mUmkiln oı. 
duğu kadar agık renk gfyeblllrler. Yer 
ler az kalmt§tır. Bu ba:btald müraca.. 
aUnr nahiyenin Ankartı caddCBlnde 57 
numaradaki merkezine ve kal'ıU oldu.. 
ğu kadar aurnu ynpılm6lıdır. --------

Şubeye davet 
l•'ı,tib skrrH !JUhCslnden: 
Yd. İstlbkA.m Astgm. 
MubııJTenı Tevfik oğlu Ritııt Ke. 

maliye (24056) le acele şubeye mU-
racnnt etmesi Ulm olunuı. 

nı bitmek rızcroytll Alay lkunum -
danr benzin knmyoıtlarmın celm1 - • 
yeceğinl söyliyerek Prusta dön • • 
mesini dlrdi. Buc!lıtcrki.rclı bu_ 
nun üuri:ne t nltıya doğru ge
riye döndü. Kısa bir zaman son-
rrı PolonyahlartQ. St'>polnadnki bu 
meşhur müS't:ı?i'kem kııynlrkları a.. 
ğir topçula.rmıızm yardımr ile alay 
Uimf:m.dan ele geç1r.ildi, 

IY. - 'uhay Frit>ı 

Mıbttıkla.n: 
ı en~•·l'in 

Birinci orun böhiklcri, to-
czek'm on beş kilometre rkmd , 
bir köyün içine dağıt.ılırınru, Bü _ -
tUn mot.örlU uvvctıer son derece 
iyi ırnaskelenmis ve taarruza g -
r:c eğiırW.e dair bir tek emare 
yok. Taibunı di!ı.<mUUı ten.klarmm 
er ibaskrnhrmdan muha.fam et -
mek için, klSye girip eWuı btltfin 
Yollarnı ~ d:ıfl toplan nö .. 
bot.le • 
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'Pasif. 
ka 

.t"orte.ıcıı • .ısJ)ı\rtyoı acnızc:si 
Fernao de :Mtıgallıa~s. 2S ikinci· 
teşrin 1520 senesinde ''BUyük .. 
veya "Pasifik'' Okyanusunu aş. 
mağa muvaffak olunca, bu deni. 
ze 'Marc Pnc:ificio" yani ''sa.k:n 
deniz., adını verdi, tirıı, yoldı:. 
bir kere olsun, fırtınaya tutul· 
mamıştı. 

.. ı 
YANLIŞ 

VECiZELER 
30 ağustos, ~t;;hrimizin, 

göze çarpan yerlerine vecize. 
lerin asılmasına ııesUe oldu. 
Her adımda bir önümüze bu 
kırmızı zemın üzerine beyaz 
kuma§lardan kesilmi§ harf. 
lerin yanyana dihi!mesilc or. 
taya gelen brı veci'Zcler için • 
de, bilmedihlt>rimizc rastla • 
madık. Yalnız bazılarında, 
dilimizi bilip bilmediğimiz 

de bı:z.ı tcreddüac diı§ürccef. 
yanlışlarla kar§ılaştıh. t.1 ese. 
la "BiZ, BiZE BENZERiZ, 
vecizesi, Türk ticaret banha. 
sının önüne asılar:mda şöy • 
le yazılmıştı: 

UBIZBIZE BENZERiZ,, 
"Bizbiz.e,,? Cızbı ::a misali. 

Masraf ediliyor, bez alı • 
nıyor, diktiriliyor ... ne alın 
az çok türkçe bilir biri · 
hontrolünden geçirildikt 
sor.;·a malcdilse ve asıl n ... 

R. 
Dünyanın en bih1ik den.izinin 

bu sükuneti, Goofizikal ve Geo· 
politik baltımdtt aldntıcıdıt Pa. 
sHIIt denizindeki muson rUi-;gtır
larıı tayfun ve ~lzelelcr, bu sa. 
hadaki hayatı ~ya i kanunlar· 
dan fa1:la tiartıtı.r 
Muscın girda.pİarı sayısız kuv. 

vet kay:naklnrını :mahvetmiş. 
tayfun ve yet arsmtılan. bir 
çök sıUıilleti yangınlarla harabe 
ye Qevinniştir. 

Asya kıUısmın yegane kuvvetli 
devleti olan Japonya demir ve 
petrol cihetinden çok fakirdir 

Tabii vaziyet:ın sıya i vazi} ~te 
tc ir cdeoe~i çok aşfüfırdır. Asya 
nın cenubu şarkieindcRi adalar. 
sakin denizde gcrr,inliği } nratnn 
tehlıkdi mmtakadır 

• Anadolu ciheti Marmar sahi · 
nazım plamm izah eoen rapor !arından Formoza ve Ha1nana, ve 

oradan anavatan adalarına kadar 
uzayan bu müdafaa hattı, cenubi 
şarkideki Japon mandası altın
daki adalar tarafından tamam
lanır. Amerikan. donanması, Sa. 
kin deizide ne kadar ileri üsleri 
te.<ı.kil ederse etsin, müdafaaya 
geçen Japon donanması tnraf rn· 
dan parçalanmağa mnhkumduı. 
İkici yol ise şimnl yoludur. B..ı 
tao.rruz yolu daha kısadır. Alas· 
kadaki Dıç ,körfezinden Japon 
Kuril adalarına gider. 

San Fransisko Tôkyo ve Va!. 
parezo yan~ıtı!atı unutulmıyan 
facialardır. $11ide her dokuz se 
nMe bir felaket getiren yer sar. 
sıntilar-na İntl!.nr cflilir. Japon 
ya.mn Nipön rıch ı her gün ha. 
fifçe dört kere sarc:ıhr. 

1904 seoosinde I~usların harp 
planlar:m sekteye uğratan mu. 
azzam bir tayfun oldu. j921 sc. 
ncainde, Moğolistandaki Çin or. 
du-:>unun ricatine sebep olan ve 
orduyu perişan eden yine bir 
ta;1un olmuştur. Fellıkct da~ı
tan tayfunlar, Japonyava İlı;İ kc. 
re merkezini I<amakuradan Tok. 
yaya volkanlar yüzünden nak. 
letti. 1933 senesindeki Kvanto 
:Ver sarsıntısı, Tokvo civarnda. 
ki Sa.gami körfezinin şeklini d~
ği~irdi. Tabiat harikalarından 
biri olan Sinter • Taraçaları 
(Yeni Zelanda) bir volkan indi. 
faından sonra ortadan kayboldu. 
İşte Pasifik denizinde vukubulnn 
ytizlerce hAdiseden bir k=-ı;ı: Bu 
l>enlı:e Pasifik, yani sakin deniz 
derneği doıh"u bulur musun.uz? 

Sa.kin olma.yan denize sahili 
olan milletlerin Hint denizi ve 
Atlatiktc sahili olan milletlerden 
daha. az sakin olduklan doğru. 
dur. Fakat sakin denizin gcni§]i. 
ği, bu milletlerin gırtlak gırtlağa 
gelmelerini geciktirdi. 

Dünya denizlerinin mcsahası 
~61 milyon kilometre murabbaı· 
dır. Bunun l.80 milyonunu Pa i
fik yani eakin denizi teşkil eder. 
büya topraklarının l49 milyon 
kilometn murabbaı olduğu göz 
onilne getirilinıe, sakin denizin 
3.80 milyon kilometre murabbaı 
Sle ne kadar büyük olduğu an. 
laşılır. 

Avrupa 10 nıilybn kilometre 
murabbaıchr. Demek sakın de. 
iliz. A\l'tupadan ıs k(!re daha 
büyük. 

Sa.kin denizin rakipleri, 106 
kilometre murabbaı He Atlantik 
ve 75 kiloıneu-e nıurabbaırıdaki 
Hint denizidfr. 

Sakin deniz. get>poli tik bakı. 
mmdan şimal ve ()enup diye iki 
kısma ayrılır. Şimal kısmı, Ka· 
nada _ A.rnerıka hudu8undan, 
il\laskaya ve oradan Japon den;. 
~ideki Tuuğaru ~zına kadar 
uzanır. Oenup kısmı Le Avust. 
ralya. Yeni Zclanda ve bütün 
ıa.aa.ları ihtiva eder Sakin deni· 
zin serveti, ('.k~mür, petrol, ha. 
!kır. kalay) cenup kısmındadır. 
Arilerikanın bu istikamete doğru 
~satnası bu yüzdendir. Halbuki 

ln,ı.-:iliz. Amerikan ·ve Fransız 
menfaati, Japonv:ının hnynt sa· 
hası ile burada Çarpl§ır. 

Japon sanayim rkezleri, Hong. 
Kongdan 2500 J:ilcmetre ve en 
kuvvetli Anglo • Amerikan üssü 
olan Sinı.~apurdan 5000 kilomet
re uzaklığındadır. Halbuki Av
rupadal>i çnrpışma 500 kilomet. 
relik bır radius P.Cr<:evesinde ya· 
pılmaktadır. 
Amerlkalılatın en kuvvetli üs· 

ferinden biri olan ~fanila 3000 
kilometrclık bir yoldan sonra e. 
rifilir. •rah andan Bong . Koll(.{a 
iuO ki!omettedır. Manilaya 1000 
ve Fransız H~ndidrusine. daha 
doğrusu ,merkezi olan Saygona, 
2l00 kilometredir. Jnponra, 
harp vukuunda kendi sahasın
dadır. Amerika ve Jng;ıtercyc 
gelince, ana vatandan çok u2ak.. 
ta kalırlar 

Tokyodan Sanfransiskoya git· 
:mck için 8000 kilometre katet. 
rnek lfiZlmdır. Yokohamadan 
Sidne.y hemen hemen aynı me· 
~afedcdir, Amerikalılann Havay 
ndalnrmda.ki ileri karakol vazi. 
fesi gören kuvvetli deniz üsleri 
bHe Yo~ohamadan 6000 kilomet
re mesafededir Bu üsler ana. 
vatandan 370() "ıtilomctrc mes.:'1· 
fededir. 

Japon am~ralı , ·obumassa Su. 
etsugu 1941 sene inde şunları 
söylemi§tir: "Amerikan donan
ması Japoyaya veya Japonyaya 
ait araziye taarruz etmek için 
harekete ~eçerse. intihar ediyor 
demc>.ktir. Amerika iki yol takip 
edebilir. Sa.nfran~iskodan Hava'y, 
Vake ve Midvev adalarından 
Guama., oradan Filipin.e. Bu yol 
Japon müdafaa hattından geçer. 
Japon müdafaa hattı. 3000 deniz 
mili uzunluğundadır. K1ırıl ada. 

1 O Sene vvct bu~ün 
2 E\"L'üL ÇARŞAMBA 

Roma. Oc\'Cran eden t-.abcrlerc ına 
7.aran ı. '\fuıı Un1 Geneml Balbonmı 
1.-ııllanıw.al!t bir ta AM Uo BerlJıll' 

bir ziyaret ~"t\plı<lft.ktır. 

1Dl{,'1'r !taraftan me"kil honüz tayin 
r,dlbn~en lb!r kaplıCR v,hrlnde M. 
i\fusottnınt:ı Almıuı lhllirometı ırica

lllcı mü!IBdif olaca~ d:ı ır.annoltrııu ,. 
yor. 

Maamafih bu denizde bizzat 
dolaştığımdan ne derece le.hlikcli 
olduğunu şahsi tecrübeler elde 
etmekle gördüm. On 'Oeş gün sü. 
ten kruvazör yolculuğu esnasın· 
da, büyük muharcbo cüzütamln· 
rını lıarcketsiz bırakmağa icbar 
eden kutp sisi on üç gün müd. 
detle deni?.i kaplamıı:ıtı, Ameri· 
kalılar bu kısa taarruz yolundan 
istüade edemezler. Bundan do
layı cenup yolundan ilerlemek 
mecburiyetindedirler. Halbuki 
böyle bir vaziyet kal'§ısınıfa, 
mağrur Amerika filosu, denizal. 
tılarımızm, destroyerlerimizin 
ve tecrübe sahibi don.anma tay· 
:vru-ecilerimizin tehdidi altında
dır. 

Amerikan donanmasın:t men.. 
sup mUretebat, bizim bahriyell
lerimiz gibi iklime alışık değil· 
}erdir lklime tahammiıl edemez.. 
ler japon bahriyelileri cenup 
deılizlerlne abş•ktır. En fena ik
liın seraiti altında senelerce ta.· 
lim görmüşlerdir. Amerikalılar 
öyle mi? Bünyeleri Ja'()Onlann. 
ki kadar mukavim değ'Sldir. Av
rupa harbi. bUyUk zırhlılardan 
mürekkep bir filonun dar sular
da hareket scrbestisini kaybet. 
tiğini göstcrmistir 

Amerika donanmasının csfi 
ol avdım, ~milerimi ve bahri· 
ye·iı rimi Asyada lhcrhagi bir 
tel 1 ke~ solnnawım. Şwıu da 
ı1fı • etmek isterim k-7. Japonya 
açık deniz muharebesinden ka~
İ\'"'n cçkinınez. Japon - Amen· 
kan tonaj nisbetl, aleyhte üçe 
be 6ldu~ halde, Amerikalıların 
onbeş zırhlısından yalnız yedisi 
moderndir. Bizim ~emilerlmiz 
daha yeni, daha sür'atli ve daha 
ağır sililılandırılmışbr .•. 

Japon amira1mın bu sözleri, 
E:üphe yok iki bir nazariyeden 
ileri gidemez. letfoenin ne oln
cağı ancak harı> başladıkt8:11 
sora anlaşılır. Dünya, haroon b:r 
an evvel bitmesini beklerken bır 
de Amerikan - Japon ihtil!i.fiyle 
ka.r.şıl~~mak mukadderse, netice. 
söylediğimiz gibi nncak o zaman 
belli olacaktır, 

• 

Nazım plan ana hctları: 
Coğrafi mevkHnin kendisınc 

bahşettiği mutedil iklimi ile ol
dui:'U kadar arazisinin topoğr.ı· 
fik vaziyetiyle de İstanbul şeh. 
rlııin en iyi yazbklıı.rmdan savı 
lan ve ileride de büyük bir inki· 
§af kabiliyetini haiz olan Anado. 
Ju Marmara sahilinin nazım 
plfınındn düşünülen esasJar: 

1 - Halen gayri muntazam bir 
surette inkişaf eden KızıltoJ>
rak - Feneryolu • Caddebost:am -
Göztepc - Erenköy ve saire t~
şekküllerini talıdit; YC :leride da· 
ha iyi bir surette inkişaflannı 
temin etmek. 

2 - Ç.amhca dahil olmak u. 
U!re Marmara Anadolu sahilin
d~ki bu teşekküllerin her birinin 
mümeyyiz vasıflarını tcıbarUz 
ettirerek iskan sahalarmda 
sıhhi birer yazlık (Villagiature) 
kasa.ha karakterlerini muhafaza 
etmek. 

Seyıürelu: 
.An.ıdolu sah'fünln KadrJroy· 

den Bostancıya doğru halen 
gayri muntazam itıir şekild~ bu
lunan toplantılarım biribirinc 
bağlayan başlıca üç el<'..ınan mev-
cuttur. 

ı - Deniz }olu, 
2 - Demiryolu, 
3-Şooeler. 

Dcnizyolu: .. 
Sahil boyunca uzanmış olan bu 

havalinin diğer nakil '\'asıtalan 
e.ra.sında bilha~ deniz yolunun 
da mUhim bir mevkii vardır. 

Mevcut iskeleler ihtiyaca. ka
fi ~eldi~nden ibka edilerek is. 
lfiltları düşünülmüş ve ana cad· 
delerle olan irtibatları temin e
dilmiştir, 

Yaz mevsimlerinde ilave edile. 
cek f a.zla esef erler bilhassa cu· 
m~. pazar günleri tren yolu 
ile Bağdat caddesinin bunaltıcı 
kalabalı~ı a7.3.ltacakbr. 

Demiryolu 
Tren halen istasyonlara mü

hiın miktarda yolcu taşımamaJ..-ta 
dır. Buna başlıca sebep tren yer 
lu ve civan tôplantılan Bağdat 
caddesi Uz.erindeldler kadar ırağ· 
betli olmayışıdır. 

Hnlk daha ziyade sahil tarafı. 
nı tercih etmektedir. Demiryolu 
ile Çamlrca ar.asındaki sahada 
yolsuzluk ve nakil vasıtasızlığı 
yüzünden r~bet görmemekte· 
dir Mevkiin hususiyet ile ikabili 
teıif olmayan bu arizi halin bir 

. an evvel izalesi jçin iJ)rojede tek· 

Yazan: Cıasus mektebi orofesf,.1 rinden Isvecli >1. M'ENG'HAM 

lerdc pek çok ~1dorda. ~cmır ve lif edilen Taşmelrtep sokağının 
çeıpt ~klan ~lıne ıgeçirmis bulun- temadisi ve ana caddeleri, i~tas· 
dugu lçm çelıkte;ı_ ve d~lzaltrn- yonlnrla bağlanması 1le rağbet 
?an lıare~et .edebilir sunı adala: görecek ve demiryolu scyrüsefe· 
ınşa edebılirdi. Bu suni adıılar giilL · ··him bir kıı:smmı üzerine 
olarak Atlantiğe dizilmek suretile , r;n m:tır 
Avrupa ve A."nerikn. krtnları ora- a aca · 1l1 Ceviren: H. D. 
smda mükemmel Usler temin olu- y Ollar: 

KrokUh bu akıbete uğTzyan plan 
lan iızerinedlr ki ~vrupada yüzen 
çeük adalarm. ~ası şayiaları ol'
taya ~t.1r. 

Filha.'lUka. l\:rult'un teşebbüsün.. 
tten ana fikn abnış olaıı diğer bit 
ileniz casusu ortaya korkunç bır 
proje attı. 'Bu <\eniz ıcasusu m~· 
bur (Hamburg dritnavtı) !18.kabi 
\'erilen -:Yoba.n Be'ker !ismindeki 
Mmanaıt .. 

t:etesi P3'et irl blan bu adn.m 
&imal iienizbıin en mUhim kurtla
nııdan 1>iıi(lir •• 
B~er Avnıpa ve Amerllta kıta 

lan atiüJmdakl blr denizaltı Ve tay 
yue .:ııamt lncsel~l 'Uzun -zaman
ftanbel"i ~n&UnıMkteydi. 

Filbaldlıta, :Bekerin ::Odiasnıa gö· 
re Abna.nyanm bütün dünyayı bin 
fletıelfk bir sulha lcavuştura.bilmesi 
için iunet'lkanm da ıharbe girmesi 

ve ma~lilp olmnsı lazungeldiği fik- nurdu. 
rindeydi. Bu adıı1ar <daima yer değiştlre-

Amerika kıtasınn bir hücum ise bilecekleri gibi tayyare dfıfi top. 
ancak denizaltından ve havadan da tec;.lıiz olunn.caklarr ıiçin gerek 
nıüm.kün olabilecekti. Bunun için dil§.D'lnn tayyarelerl ve ger{'k dfü;. 
Atlan tik ıdenizinde üsler bulunması man donanması bu fürlere ya'klnşa. 
laznngelir. ınıyacn.k. Alman tayyare filol.-ırı 

zikzak şekilde Atlantiğe serpile. 
Vakıa §:.malde bu vazifc~'l kıs- ı:ek olan bu sun'i Uslere uğrıyarnk 

men görebilecek lzlanda ve Groen· A.merlkaya ı-ahatça nakliye ta~~·a. 
land gibi adalar bulunmakta ise r.eleri ı.·e bombardnnan tayyarelerl 
de lngllizler ve Amerlkalılardonan ılenizalt:ıln.rı sev1redablleeeklerdir. 
malan sayesinde bu üslere daima . Bekerln bu projesi gny t muazzam 
hfıklm olabilirler. ve zamana mütevek'kif bir iş oldu. 

Binaenaleyh Alınanlar, şayet ğu iç.fn ta'tbik mevldlne konula.. 
giinEn birinde Amerika)'l da !harp madı. 
har'.ci etmek mecburiyetinde ltn- Fakat Bekm' (an kovanı) tabir 
llrlarsa bunu ancak üslerini de ettiği bir ta.kını müteharrik '<ieniz. 
kendileri yapmak şartile tahakku'k alt.J Stğm:ıkları için :planlar -ortaya. 
ettirebilirler. çıkardr. Bu planlar etrafında donlz 
Bekerin pla.nt bu işi mUmkl1n bir casusları hayli ızaman korkunç bir 
hale koyuyordu. mUcadeleye giri~işlerdir. 

Almanya işgal ettiği memleket· (Devamı var) 

Şose yollarımın en jşleği ve en 
rağbetlisi Bağdat caddesidir. Bu 
mühim cadde Karauahmetten 
Bostancıya kadar 9 kilometre 
tultinde ve hemen ıhemen düz ib!r 
Uikamcl takip etmektedir. 

Son senelerde bu caddenin ~c 
r..işletilmcsi göz önünde tutula. 
rak 25 metrelik tensipli istika· 
met ve binalar önünde bırakıla. 
cak 7,50 metrelik boş saha her 
yerde tatbik edilmemiştir. 

Bağ'dat caddesinin :mebdein · 
den itibaren 20 metrelik arz ka
bul edildiğine göre bu kısımda da 
20 metre olarak devam ebnesi 
yalnız çarşı malıaTierinde müs
tesna olmak üzere binaların yo1· 
dan itibaren 5 metre geride -ve 
arsa hududundan asgari 3 met. 
re lbırakılnıası muvafık görül
mü.sti.ir. 

Bu yol üzerindeki ifrazlard 
arsa yüzü 18 metreden aşağı ol 
mnyacaktır. Ve yapılacak bina. 
!ar iki katlı olacaktır. İnşaat ar
sa sahasının yüzde 25 veya ibun 
~an aşağı bir saha işgal ederse 
uç kat::ı müsaade cdılebilir 
Bağdat caddesinin tarafeynin 

de.ki piyade kaldırımları yapıl: 
madığından dolayı tramvayların 
ortasında kalan 10 metrelik as· 
falt yol bu günkii otomobil sey. 
rüseferi için ~ok dar kalmış ya· 
):alar. ve bisikletliler için tehlike· 
lı b:r vaziyet arzetmektcdir 
binamıalc11h bu, trotuvar/arın bi~ 
an evvel yapılması elzemdir 

Halen mevcut ana cadde 
0

olmı
}'a nart?-ZCt yollardan Kayışdaqı 
raddcsı, Acıbadcm Çamlıca yolu, 
Bostancı Mcrdivcn1:öy yoll rı 
zikredilebilir. Bu yolların prof;ı. 
lcri ve her iki tarafta tatbik cdi. 
lecek in~at tarzı tafsilat: planın. 
da gösterilecektir. 

Büyük gezinti ve 
Seyrüseler yolu 

. 1 ~?· lu yol l<'enerha.hçe me 
f>.resım Çrunlıcaya bağlayacak. 
tır. Bu yol ~~2 mctl"C arzında.. ola 
cakbr. 

lki mühim rn ·re ve isk.ın 
ınmttk. sını biri .,tiren bu nna 
yol 11 kilometre tuh.indedir Gü 
zcrgahı bir çok yerlerde ooŞ nr. 
salardan ~eç·rilmiş, bina :stimla
kinden mümkün mertebe ictinab 
edilmi tir. Bu yolun aı;ılmasiylc 
r;u istif adc teın:n edilmiş ola· 
caktır. 

A - Bağdat caddesinin 8C.)'
riiscf erini hafifletecektir.. 

B - Yolsuzluk yüzünden rağ
bet görmeyen ve hakikat halde 
halkın büyük bir ihtiyacını k"aJ'o 
şılayacak evsafı haiz olan mü. 
him cıra::i '/)arçalan. !fi.yık oldu" 1 
mevlcii alaool•tır .... 

E - Cadde~ Erenköv 
ve civan mümtaz mevkii ile h r· 
kesin rağbetini celbe mm·aff ak 
olan Fenerlbahçe yarmıadnsmı 
kısa f>ir şe1dli.le bağl<ın7m.§ olaco : 
tır, 

lJ - Fenel'bahçe ve Çamlıca 
huzur ve sü.kUn itibariyle müın.. 
ta.z birer yazlık iskfuı mmtakası 
olduğl! kadar eşsiz birer mesire 
11cridir. İkisi kısa ve pit.oresk bır 
yolla bağlnnmış bulunacak ve 
halen wnuınun rağbetini celbe
den sn.hı! kısmı ile irtibatı temin 
edilecek 'Olan Çamlrca bugünku 
metrük halinden kurtarılmı~ o.. 
lacaktır. 

Bu yol seyrüsefer baknnmd3n 
temin edeceği kolaylık ve faidr· 
den başka muhtelif bedeni spor 
zevklerini de temin fırsatını v -
recektir. Atlı spora ayrıla~ kı 
sımdaki üvariler. 'J)iE:tde b s k
lctliler. nğadı trotuvarda ge.zen 
yayalar otomobıl seyrüseferine 
bir engel teşkil etrmvecektir. 

ikinci derecede miıhim 
Yollar: 
Bağdat caddesiyle denıirvolu 

arasında kalan ve halen metrül< 
bir vaziyet arr.eden kısmı yolsıı:
luh- ; iiziindcn raribet qörmemcl.._ 
tr.diı. Nazım pHinda bu mc ' 
incelenmiş kısmen mevcut yoll 
( Ta.şmektep $Okağ'ı ve K • :.ne>! ı 
w1m<Tı) genisletilerek ve k:.Eme 
de ~ş arsalardan istı.faJ" c?.ı e 
rek il:inci derecede bır s ım1s -
fer yolu, düsünülmüştür. Bu Y-'
lun genişliği tafsilat planla.rmdn 
tcsbit edilecektir. 

Nazım planı çerçeveli yen 
Yollar: 

Marmara Anadolu sahili ~ 
tık ka.sa.balarmm gilrel ve n·f4 
betsiz dağılma1arına mani olm 

"':fle\'amı 6 rn<>ırl 
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A.ıradola a,JaD3DJ.lll ~c.rcUğt tıatıe.r. 
t;Gre dilııya vnr.1 eUoe b&klf 

arp üçüne .. 
senesine girdi 

1 ngili:r. • Sovyet kuvvetleri, 
/randa irtibat temin ettiler -
47 Sovyet tayyare yolcum 
nerede? • Laval iyi/qiyor 

Harp dün üçüncü senesine gir. 
dl. Bu münasebetle Berlinde yan 
resmi lmynalt şöyle diyor: 

l EylJI 1939 daııberı Almıınyanm 

elde ettiği büyük aHcrl ve siyası 

muvaffakıyc.Uer bu:;-llnkfi büyük fhU. 
W:n ikinci yıldönüınllnoe Berlln S:• 
yas1 mah!lllcrindo buımsı bir memnıı
ni~ Uc batırlanmaktt:arr 

Bundan fkl sene evvel bugün A!.. 
ma:ıya, 1ngtl!z garantisi ile büyüklük 
dclılltfn~ uğrayan Polon~'llya kar§ı 
bir poltı tedip hsrckcUnac bulwımıı• 
ğa mecbur kalmıştır. Bu hareket Al. 
ınan milletiııln bu aıı.luı.dakl hayatı e 
.bemmlyctte taleplerine lt8§1n bfr red 
cevııbı verlldlğlnılcn dolayı mecburi 
bir mııhlyet almııı bulunuyordu. 

Fakat batırlardııdır ki, hemen S ey-

rtllde İngiltere harp lldulle seneler • 
dcnbcrt Almanyayı imha nlyetllc ha. 
zırı:ı.nan btlyUk h:ırbi bn;ılatml§tJ. 

Bugün Alman hnriciye nezareti 
saliı.hiyettar mahfillerinden yaban 
cı matbuat mümessillerine beyan 
edlldiği gibi bu lh tliiıf bu arada 
Almanyıın.n ve müttefiklerinin 
bolşevizme kar§t bir mücadelesi 
haline inkılap etmiş bulunmakta
dır. Öyle ki: lngiltcrenin Alman
yaya zorla tahmil ettiği hal Av
nıpanın intiba.hına. doğru bir ileri 
hare!: t gibi telikki edilmelidir. 
Şun da işaret edilmektedir ki. 

bugun ttcfik Avrupa orduları 
ln;i · ı n Avrupa kıtasında.ki 
son :i as)teri olan ve yeni Av 
nıp nı t kalkınmasını tehdide ln· 
gU•er t rnfmdan memur edilmiş 
bulunan bolşevizme k~ yül"Uyor 
lar. 

Alman hariciye nczaretlnin sala 
hiyetli mııhflllerl bu mllşa.bedele
l'inln. son Hitler Mussolini mUlA -
katında neşredilen resmi tebliğ -
le olan milnasebet.inl de teılxı.rliz 
ettirmektedir. 

Moskovanın, Londranm ve Va· 
şingtonun nsa.biyeti ve mUtemndl
yen iliı.n edilen nikbinlllileri, ya.km 
olnn neticenin kendilcrie verdiği 
korkuyu gizliyemez. Avrupa lı:uv
vctinin inki.~afına nıfuıi olmrya. uğ 
ra.şan devletlere karşı mihver dev 
letlerinin rehberllkl~ ile zaferi 
l:nzruımayn azmetmiştir. Nihai za. 
feri elde etmedikçe ve Avrupa her 
türlfi tehlikeden nzade olarak mil 
U, lktısadi ve içtimai hayatını biz· 
zat kendi kanunlarilc tanzim im -
kinına ula..cmıadıkça mihver ve 
müttefikleri durmıyn.caklardrr. 

Buırtınlerde yapıldıZ1 görUlen 
ve müıver devl~Ucrlnden giih bi
rine glih cliğ<'ıine fena niyetler 
L~at etmcl>ten ibaret olnn teşeb· 
hilsler, vruna dilşmnııl~'tm.-ı kar. 
ŞT mü~adcle halinde bulunan dev· 
ıetreln kail azniil"' 1.'ııııacaktır. 

Alman tebliği 
Diğer ta Uın Alınan orduları 

b~kunuuıd::ınuğı harekat. hakkın. 
da dUn flU ıc:ı-·;ğt neşretmiştir: 

Alman ı .. .ı1la~ 26 ğustostan-
beri Kiyefin şim~Iındeki Dlnycper 
mmtak<ı.Smda 27 Sov~ t m nitörii 
ve gnmbotu im ın ctmıslerdir. 

Estonyadnki temiz.leme hareket 
lan esnns nda garp sn.hilind" bulu
nan Hnpsnl ll~:ını zaptedilm.i.ştil". 

Reval mınta.eında cereyan etın'ş 
ve 28 ağustosta bitmiş olıın mu
harebelerde 11, 432 bolş"v.ik as
keri esir a m §, 493 t.op, 91 tank. 
2 zırhlı tren \'O <;ok miktar.la di· 
ğcr harp mnlzem si ığtina 1 cllil
mişür. 

Alman denız birliklen mnvn 
dökmpğe devam <;:.mişle r. 60 
ttın fazla diışmaıı gemisinin ti nu
maralı mayn tarlasında ·lPr 
i~inde .olduğu görülmlJcıtUr. 

Almanlar Moskovaya iiç 
istikametten ilerliyor 

Stokholmdcn bildlriltlig ö -
re Almanlar şimdi Moskova;a doğ 
1'U Uç noktadc.n ynni Vyazma, Ve
klr.uclouki v Comelden ilerlemek 
Wirler. Maanıniib tcsadiif etmek 
te o!duklan Rua movzllerl ~ark • 
tan yeni -:.Uv:tye :ntr.sı.t> ~;.DorWc:t:ı-
, n. 
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general Konje.fin kwnandMı altmda 
mukabil bir taarruz h:ırekeUne girlfw 
mlatlr. 

Bu mukabil taıırruz Alına.nıar tara. 
tından tarckdilml§tJr. 

Bu harek4t harfclnc!c olmak üzere 
Almaniar, şimdi başlıca kuvvetlerini 
Ukraynada tab~lt etmektedir. Alman.. 
lar burada. dubııl.ıırla ve uzun bir top. 
çu hazırlı mdan aonra Dı.nyeper neh. 
rlııı. &c uıek üzeredirler. 
llarcşal Budyenl, ordJsunwı btr kıs 

mını n~hrln ~rk sahilin:> geçirmeğe 

mul'alfak oımuıı \"e bu 1<ı;vvctJer sa • 
hUde mevzi almışlard:r 

Şlınaldc LP..nlngrada knr§ı ba§lıı.m~ 
olan Alınan taarruzu mütemadiyen 
yağan yağmurlar yUzUndt>n tahhUrc 
uğramı§tır. Bununla beraber Almanlar 
tedricl surc~te §chre dogn. ilcrlcmek
t.e, tayyareleri de mütcmııdlyen Rua • 
!arın Deri mevzllerinf tıombardıman 

etm!?ktcdirler. 

Sovyet çeteleri Almanlan 
iz'aç ediyor 

Vipuriden ııonra Finlandiya 
kuvvetleri ileri hareketine devam 
ederek Lenlngradın 50 kilometre 
mesafede K.Jvmapa !köyüne var -
nıışlardır. Diğer taraftan Rus çc .. 
teleri Karelinin iba.zı mmtakalan
nı za.pteden Alman Ve' Fin kıtaln
rını iz'aç etmektedirler. Bu çete • 
ler köpriiler ve mühimmat depo -
larmı tahrip etmekte, yollara ıa .. 
ğnnlar yerle.ştirn\ektedirler. Fin _ 
!erin geçtiği bir orman ateşe veri 
lcrck Finlere ağır zayiat verdi·· 
ril.miştir. 

Şark cephesinin merkez böl~e· 
sinde Alınan tayyareleri Sovyet 
teşekküllerini ve demlryolu hatla.. 
nnı muvaffakıyetle bombalamak
tadırlar. B1r Sovyet motörlü kolu 
na yapılan hücumda 20 tank talı• 
r"p edilmiştir. Aynca. birçok Sov .. 
yet kamyonu tahrip olunmuştur. 
İki hava dafi bataryası muharebe 
harici bırakılmı§Ur. 

Belçikaya binlerce yaralı 
Gidiyor 

Sovyet men.a.biinden alman bir 
habere göre binlerce yaralı Belçi
kalı, alınan son lbir emir muclbin· 
ce Brüksel, Gand. Anverstcki 
hastanelerden tahliye edilerek 
başka uehirlere scvkedilmişlerdir. 
Bütün hastaneler Alın.an yaralıla.. 
rma tahsis edilmek üzere Alman 
aakeri maıknmla.rınm emrine vo -
rilmiştir. 

Haberde 40 bin yaralı Ahnanm 
Belçikaya gelmesine intizar ediL
diği 'ilAve olunmaktadır. 

Tahranda lngiliz - Sovyet 
Kıtaları irtibatı temin etti 

İyi haber alan mahfillerin te • 
barilz ettirdiğine göre Sovyet ve 
Britanyn hükumetleri bugün şi -
mali garbide Tahrandan 100 kl .. 
lometre mesafede bulunan Kas • 
vinde irtibatı temin etmL'.}lerdir. 

S O V Y E T k ı t a 1 a r ı Tah
rana yakm bir mt"sa!eye ka.. 
dar gelml§lcr ve lngtll.z kıt.alarmın 

bulunduğu bir mıntakaya yaktaşmı§
lardır. lnglllz ve Sovyet kıtatannm 

Tahran llzerinc yUrUmck için birle§ • 
tikleri Ko.vzln dün mUtteJiklcrln l§gal 
ettikleri mühim bir noktadır. Sari ve 
Şari aralarmdıı 30 kilometrelik bir me ' 
satc bulunan lkl kUçUlt kıuıaoodır. · 
Bunlardan blrlnclırl Hazer dcn!zl sa. • 
bilinde kdln Bcnder&ıah.ı:ı 110 kllomot. 
re cenubu garbi.sinde §imcndl!er hat. 
tının ba§ıdır. 

Scrzevnr ~ hri.nin zlkredllıni§ olma• 
aı Uerl bareketln pek ger.lıı mikyasta 
yapıldığını Ye mUtteflk kıta.lann §im. 
dl Çagatııy dıığlannın tam. garbmda 
bulunduklıırmı g6ıtcnnektcdlr. So\"yct 
kıt.Altın da §arkl İranda cenuba doğru 
llerl!ycrck E!ganlstan hududunun ol.. 
nı:ı.l!garbls:.nde klUn lki kaanba olan 
S:ın1Jnrl ve TUrbeUşahı !şgal etmlw• 
!erdir. 
Tcbrız ve sair yerlcrder. aıınan ha. 

ber er hnlkm Sovyet ldııreein! e'Jl:n.. 
netle kabul etUğfnl teyit eylemekte • 
dir. 

47 Sovyet yolcu nerede? 
1 ç 1 e r i n d e d i j> ' o m a t pıı

s:ıportıarı hamil kırk yedi yolcu. 
bulunan iki Rus cı.,ı.ız tayyaresinin 
Alasknda deniz" lnölk.crl~e dair Sov. 
\•et SC'f retinde hiçbir m<ılOmat mev. 
ru• fl•t;,'ını Amerlk!<n ajanııan 

b tdir ... kteınrıer. 
mtlral'.'aat 

P.ıJilen ~ ' "!t sefareti n!.!.'şeııl ll ccva· 
c lkUfa ctml~tir: 

e kadar bnnn tX<vl b'" h b"r 
gdmemı.tır. 

Pilotlara gelince bunlrır perşe be 
günU Moskovadıın har,.kct elUkle n 
,.e yarın Vll§lngtonıı gcleccklerlnl b..'. 

yan etmi~lcrdlr. 

Laval iyileıiyor 
L:ıvp.Ile M. Dent'ın sıhl,f vazı -

yetlerı i~ileşmcjfo devam etmek· 
tedir. DUn akşam neşredilen teb .. 
Uğe göre eski başvekil La.valin 
vaziyetindeki iyilik gittikçe nrt • 
I:".:ıkt;.f.·r. Mnrcel Deat'm da u • 
J' u.~i Vn}·iyc•ti.ı.de :ylllğe doğru 
bir :Ok ş:ı.ı: >~füillmektedir. 

Sovget 
tayyareleri 

Berlini 
bombaladılar 

'Singapurdaki 
halk tahliye 

ediliyor 

Da nzig, M en1el, Kö
nigsberge de baskın 

yapıldı 
Londrn, 2 (A. A. ) - B. B. C: 
Moskova radyosu pnzar günü 

Sovyet hava. kuvvetlerinin Ber -
lin, Danzig, Memel ve Könlgs -
berge taarruz ettiklerin! bildir _ 
miştir. Bural:ırda askeri hedeflr
re yangın ve tahrip bombnlan a
tılmıştil". Bu hareketlere iştirak 
eden tayyarelerden yalnız bir;si 
geri dönmemi.5tir. 

Asker ailelerine 
yardım 
(Baş tarafı ı ncide) 

dakl teklif okunmuı;, bu işin mnstıı.. 

cel olmadığı azalar tarafmdtın ileri 
şUrülerek meclisin t~lniııruıl devre • 
ilinde müzakere edilmesi lııtenmi§tlr. 

Teklif reye konmu§ ve kabul edllml~· 
tir.BilAhıra, bcl~diycye l!l milyon lira 
varidat temin edecek olan ikl avukatın 
teklifi hakkrnda hukuk işleri taratm. 
dan gönderiJen tezkere okunmu§, tet.. 
kik edilmek Uzere kavanln ve bütçe 
encllmenlııe havale edUmi§tlr. 

Bundan sonra kııvanln encümeninin 
belediyeye 15 mllyon liraJJk varidat te 
mlıı edecek olan avukat Suat ve Hlt.• 
mit lncenln bulduktan gl.zll varidat 
hakkındaki kııran okunmu§tur. Ka. 
rarda masarifln tenzilinden sonra 
)'ilzde yirmi verilmesi ve masarfte 
belediyenin h!çbir suretı"' karl§D18ma. 
sı yazılmaktaydı. 

Azadan Rasim Hamdi bu ıııte ihU" 
k4r olduğunu ve 16 mlly.:n lçln 3 mil.. 
yoıı yüz bin lira ihbariye Ucrotlnln 
çok olduğunu iddia etmL,tlr. Vali LO.t. 
ti Kırdar; istidada 16 milyon kaydi 
bulunmadığı, burada yUzblnlerce lira 
yazıldığm.ı aıılatmıf mQnako.p.Jardan 
.anra encUmenln kararı kabul edil • 
ml§tir. 

BllAhare, ruıker nllelcnrıc yapılacak 
yardmı bakkmda hazırlanan kanunun 
göaterınJş olduğu gelir menbalarm.. 
dan hıuıgilerlnden bWnGo edileceği 

haklmıdakl e.ncUmenin teklifi okun .. 
muatur. Bu tekille göre, Haliç harlç, 
diğer nakil vasıtalarının birinci mc\ .. 
kileri.ne birer kurU§, F.annyl mllease • 
aeleri hariç olmak üzere elektrik kilo. 
vatml\ bir kUnıf, havo.~azlnln metre 
mlkA.bma 20 para, konser ve tiyatro, 
sinemalara yüzde on, idarel hususiye 
~lirlerinc yüzde iki, mezbaha rüsu• 
mu, hallerden, kontrato, telllllye ril.. 
sumlarınd:ın yU7.dc elll, sUMl altına a. 
ımmıyan mUeecellerden stneıle be§ ı;• 
ra ücret almmasr ileri ıUrUlmektedir. 

Teklif ekırorlyetle kabul e~ ve 
toplantıya son verilml.rtir. 

16 yaşında bir 
genç kayboldu 

Osmanbcyde Rumeli caddesinde 
''Zeki bey,. npartmıanırun kapıcı. 
sı Faruk'un 16 yaşındaki oğlu Ah 
met 30 Ağustos Zafer bayramı 
günü evden çılcmış ve bir dıı.hn 
dönmemiştir. 

Ailesi zabıtaya mürncat etmiş 
ve çocuk §iddetle aranmnğa ha~ j 
lanmıştır. t 

Delikanlıntn bir a.5k macerası 
neticesinde kaçtığı veya İz.mir 
fuarına kadar evinden gi3li bir 
seyahat yaptığı ihtimaller nra _ 
sında bulunmakta ,.~ telgraflar 
r.ckilerek nranmakt.ndır. 

POL/S'te: 

Sar'alının cesed; denizden 
çıkarıldı 

Scbz.~ halinde çalışan H yaşında 

K(lmll oğlu Cemal auındıı. bir çcx:uk. 
15 giln kadar evvel iskı>Jed() ç:ılışırl<cn 
Mr'ası tutaralt denize dU~U' ve bir 
d:ıha su ) UzUne çıkmamıı;tı. 1 

Cemalin cescdl dUn birdenbire aynı 1 
yerde dcn!Uıı UstUne çılmıı§, kayıkçı-
1 \r tarııfındıuı sa.Wlc çrkllmlııtır. 

Adliye doltlonı Hıkmet cesedi mu:ı. 
yene etmiş. defnine ruhsat vermiştir. 
1>0.S DE, RII.EN SANI>ALL.ı\lt 
BUyükadadn YılmaztUrk caddesinde 

SO numnrııd:ı oturan 20 yıııımda Rıfat 
dün sandalı ile denizde gezerken fırtı 
nadan sandal devrilmt,ur. Rıtnt yüze 
yüze salılle çıkmıııtır. 

Bundan b1§ka H&rem iskelesi önUn 
de de AlA.eddln ile Veli acmda lk1 kişi. 
nln karpuz yUklü sananıı de\•rllmlş. 

lçindeld!cır kurtarılm~tır. 

Malta ve 
Cebelüttarık'tan 

S·ngapura mütemadıyen 
lng ılız takviye kuvvetleri 

gı d ıyor 
Tok~o, 2 (A. A.) - Ban.kok • 

dan bildiriliyor: 
Malta ve Cebclüttnnktan gelen 

cüziitamlan ihtiva eden İngiliz 
takviye kıtaatı mütemadiyen Sin
gnpura gelmektedir. Tayyare da. 
fi bataryaları için mevziler vo 
halk ~in sığınaklar vücuda geti • 
rilmesine süratle devam edilmek
tedir. 

Siyam gazetelerinin verdikleri 
haberlere göre Slngapurdnki dal .. 
gakıranlar stkı bir muhafaza al -
tmdadır. 

Birkaç gündenbcri ışık söndür 
me tedbirleri tatbik edilmekte o .. 
lup halk. köylere gibnek lizcre 
§ehrl tahliye etmekte olduğun _ 
dan birçok ticaret mlicısseseleri 
kapa tılmıştrr. 

Posta havale 
tarifesi değişti 
Y ıldrrım· ve acele telgraf 
havalelerinden alınacak 

yeni ücret!er 

Ankaradan verilen malumata 
göre yeni bir kararnameyle posta 
ve telgraf tarifeslııde tadllAt ya • 
pılmıştır. Bu tadilata göre, kör • 
lere mahsus kabartma basılmış 
kAğıt!arm kabul haddi 500 gram• 
dan bir kiloya çıkarılmıştır. P~ .. 
ta ve telgraf havalelerinde ha.va.. 
le ba.cıma maktu Ueret 2 kuruş, 
havale olunan paranın beher lira· 
sı için 20 para, telgraf ha.valeleri 
~in aynca maktuan 50 kuruş. a. 
ceie telgraf havalelerinde 150, 
yıldıran havalelerinden 250 kuruş 
ücret alınacaktır. 

Milli Şef 
Fuarda 

(Baş tarafı 1 ndde) 
yelerini ayrı ayrr tetkik buyur
muşlar ve izahat almışlardır. 
Milli Şef öğle yemeğini lncira.1. 
tında yemişlerdir. 

KIZILÇULLU KÖY 
ENST1T0SÜNDE 

lzmir, 1 ( A .A.) - Reisicum
hurumuz İsmet İnönü, bugün 
öğleden sonra. Kızılçullu köy 
enstitüsünü ziyaret etmişlerdir. 

Milli Şef, 876 talebenin ve 71 
eğitmenm yetiştirmekte olduğu 
bu enstitüde bütün atölyeleri, 
talebenin tütün sergisini, koope. 
ratifi gezmişler, dershanelere gi
rerek dersleri takip etmişler, ta. 
!ebenin ~terini yakından tetkik 
eylemişlerdir. 

Millt Şef, enstitünün hatıra 
defterini imzaladıktan sonra 
mektepten ayrılırlarken, kendile· 
rini teşyi için toplanan talebeye 
hitaben şu sözleri söylemişler. 
dir: 

"- Köy en·titülerine çok c· 
hemmiyet veriyorum. Ve bu sa. 
badaki çalışmaalrı yakından ta· 
}cip ediyorum. Sizlere <:<>k güve. 
niyorum. Sizlerde ~ok ümidimiz 
vardır. Çalışmalarınızdan çok 
memnun oldum. Bundan sonra 
da çalışınız. Bu ça!Işmalnrımzı 

da takipedeceğim. 
Alakalı, vekarh, haysiyetli in

sanlar olarak yetişiniz. Köyleri. 
miz ~izi bekliyor. J{öylerimizde 
de sizleri göreceğim. Memnun 
oldum .. Allaha ısmarladık.,. 

Talebe. hep bir ağızdan yük. 
sek sesle: 

"SOz veriyoruz, çalışacağız. 
sağ olun ... cevabım vermLc:ler ve 
l\lilli Şefi heyecanla alkrşlamL5. 
lardır. 

Saat 20,30 da sevgi ve saygı 
tezahürleri arasında Kızılçullu 
köy enstitüsünden ayrılan Reürl. 
cumhur İsmet İnönü, Kadif eka. 
leye j?elmişlerdir. 

Kadif ekalede şereflerine, bu 
akşam, Cumhuriyet Halk Pnrt.isi 
tarafından bir ziyafet verilmi~
tir. 

Ruzvelt dün Bulgaristanda 
bir nutuk heyecan .,_ 
söyledi Sofya, 2 <A • .\.) - ResJJll ~ ~ 

b:ı.dan öğrcnlldte-ıne g?rr ~ "rJI 
Nazi kuvvetlerim meclisi. 3 eyıuıde fovkal.idt' \ 

ezmek 1 çın davet edilmiştir. 
29 nğustos tarliıin ie ır.. 

l• kıı•darımızdakı• ol:ın nazırlaı· meclisinin tC I• 
den ftibaren bütUn zirai 11 

h • ~ mUsııdero edilmesine rnl'lC 

er şeyı yaµacagız ~~::~ı::;::~ae;t::ı~uc~~ıı 
xc,york, ı (A.A.) - Ruzvelt dlşeslni lcs:tln etmek !ÇID .. 

Birleşik Ameıikada iı: gu""nü mll- ~0 ıu " !erin itUhaz.ı zarurl oldLı-
nasebotile radyo ile a.5ağıdnkj nut l kt ıll 
k .. 1 . ti ıı ırme e r. e 

u soy emı~ r: • t 
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Birleşik Amerikanın bu bayram Yarı rt!Smt Ducs gııze c ı '0.:J 
gününde kadm ve erkek j!;çilcrin tedbirin bir yenilik oımcıaı~. 1 ı~ 
hukukunu tesit ediyoruz. hilkumetın geçen sene de 8~ 1~ ,IY, 

Bu hukukun muhafazası ı;imdi 

1 

hareket etmiş olduğunu :,a ı.ll• ~ 
yalnız, onlardan istünde eden biz- Hu tedbir, halkı heyecac:ı ~ 
ler için değil hu isti yan medeniyo· mcliıllr. Bu st'nc biraz çtti~ıııı '~ 
tinin blltün müstakbeli için haya- yorsa bunun scbcbl suıgrrı,S m-rl .J 
ti bir ehemmiyeti haizdir. Ameri- fusun 1940 senesinde bl· ~ ~? 
ka işçi smifı şimdi bütün harple- fazla artmıa olmasıdır. ve ~ 
rin en haşini ve mütlıi.'.;i olan bu Bulgnrlstana iade edllıt' ~ oııııı ;', 
harbi kazanmakla mlithlı bir me- t:ıkalardakl ziraatc;:ıların ccıı t 

suliyet ta.~ımakta bulunuyor. Fab lekctıcı·de kendllerinc tc:.ı ı ''?' 
rikalarımızdn, .i~alfı.thnneler~iz • olan daha \"Uksk ucreUc"'o"11 ./ 
de, tersanelennuzde nzametlı bir -

0111 
si< ıır 

nisbt't dahilinde sfüıhlar imal Pdİ- ye ko§malnrına manı 
yonız. Bu ıo:iliı.hlar gecE' gündüz de- dadır. 
nizler ~arak, ha\·alardan geçı>rek .Mir gazetesi yazıyor: L'rf.~ 
dünyanrn bütün harp cephelerine Ticaret nazırı zagoro\' ..ıı>~f 

·sevkedilmekte ve Birleşik Ameri· kU"ıı,:;. tı1 tflT 
Bulgarlııtandan en • ğilll '1 

ka. demokrasinin mul1afa.za.c;ı için le hububat ihraç ec:ıın!rccc (JJ1lr~ 
emsalsiz derecede kuvvetli yeni için vaki olan beyanatı hll11 ~ , 

siliı.hlar tnsarlamakta, tekemmül val ve şerait ne 0,ursıı. olE~~ıı c, !• 
etttnnektcdir. Bulgarlara kMI dcrec"d t rll J' 

Bunu nirin uapn.·oruz? Sanayi • u ,,b5 
,.... J mini azminde olduğun "' 

iml.7in bütün ga)'TOtini kendi top • 
rakalrımıT.a henüz hakiki surette dir. 
ulaşmamış olan harbe devam iç1n 
tahsis kararında. mıyl7.? 

l.s t.ilı.sali t nnm ~ü ra ti en di.rml -
yece.k ve harp sahalarına sevkedi· 
len hu istihsalatı da.ha fazla mu -
hafa.za altına almıyacak olursak 
dilşmanlarmnz cesaret hulncaklnr 
\'e hOcumlannı eski ve yeni saha· 
lara yayacaklardır. 

Hitıerin ablukaya. alındığını ve 
yolundan durdurulduğunu zanne -
denlere alenen ihtar ederim ki çok 
tehl!keli bir tahminde bulunuyor
lar. Her hangi bir harpte düşma
nınız bir sene evvelinden daha a
ğır ilerlyor gibi görilndüğU 1.n.man, 
tam, daha fazla kuvvetle darbe in· 
dirihıeek mağl\ıp etmek için daha 
fazla enerji sarfolunacak, dünya 
tahakkümü tehdidine ebediyen nl 
hayet verilecek ve bizzat şer ile bir 
uzl~maya dayanacak her ttirlü 
sulh fikir ve sözlerine bu suretle 
son verilecek zamandır. • 

Amerika Birleşik Dcvletler:in· 
de amele r·nıfınm, milletin haya· 
tm<la biribirleriyle alakadar bir. 
liklcrdcn birisi haysiyetiyle bu
günkü vaziyeti tesadüf değildir. 
Bu, salim bünyeli demokrasinin 
tekamül seyriyle vücut bulmuş. 
tur. Hitler böyle çahşmıyacaktır 
ve böyle çah~ma.:r.. Hitler ferdin 
bütün hukukunu reddettiği gibi. 
grupların, amele sınıfının, tica· 
ret müessı?selerinin, ilim. din cc_ 
ma.atlerinin bütün hukukunu da 
raddeder. 

Hitler. dini, merhametsizce 
tazvik etti~ Rihi, sendikaları da 
sed<leylcmcktcdir. Hiç bir Ame
rikr!ılar grumı. oreaniT.e iıı gru_ 
pu kadar. na~ t..ı.hakkümüniln 
m:.:na::mı. bu lahakkümün, kendi 
grupu ~ı .. a.sınm serbest hayat ve 
y~ayış tarzları için ifade ettiği 
manayı f:ıu derece sarih bir su· 
rette anlamamıştır. 

Tereddüt gösteremeyiz, Önii. 
müzdcki büyük vazifede tered· 
düt edeme,·iz, Amerinkanın hür. 
riretini müdafaa vazifesi, diı!cr 
her gayenin. bütün şahgi menfa. 
atlerinin önünde gelmeklidir. 

Tehditkar \'C tehlikeli bir va
zifeye başlamrş buh.:.nuyoruz. 

Hitler, şuursuz cebir kuvvetle· 
rin! bu dünya üzerine saldırtmış_ 
tır. Bu cebir kuvvetlerini mağ. 
lup etmek için yapılan gayretle-
rin tam payımızı iizerimize alma· 
hyız. Çünkü bu kuvvetler, bizleı• 
birleşik devletlerine karşı saldır. 
tılabilir. 

Ilitleri mağlup etmek işi uzun 
ve çetin ola.bilir. Birkaç keskin 
taraftarı ve nnzi mütemayili var. 
dır ki bunlar bunun mümkün o· 
lacağıru söylüyorlar. Bunlar ben 
den, hatta Hitlerle mücadele et
memi, onun 7.afer masasmd~n 
kırıntılar dilenmemi, hakikatte 
ise sevdiğim ve taziz ettiğim her 
şeye, hürriyetimize, kiliselerimi_ 
ze ve memleket~mize sadakatime 
hiyanet etmemi istiyorlar. 

Bu hattı hareketi reddettim •. 
Bugün bir kere daha yeniden red 
dediyorum. bunu yapmıyacağız, 
bunun yerine Hitleri ve Hitlerln 
nıu•J kuvvetJ{'rini «-zmek kin ik. 
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· Yazan: rıAHMUT ATTiLA AYKUT Mediha ile, oyundan sonra, vakit kazanmak için dolaşırken 
~~,1~0 kardeş. Ben tum. Gayri ne vefası lazmı onun düşünüyordum: Nihayet bir saat sonra herşey bitmiş, 

0 ~ n amcanla ev. ne sad:ı.kati di~e açık açık ko. k 1 1 kt 
~~;~~~I~ll~ii: ~~~aktahn 9cltinmiyor. Bir gece oyun azanı mış Q aca 1 
"<~ '-..ıışt • acıye anımın bölüğünden gli· PERDEY1 AÇIYORUM,_ 
·ıqo bo 1

• Bak ma. rültüler, feryatlar işiterek ko. 
~~k Yurnca evlAtla- şuştuk. Öyle bir manzara ile 
t.:lJıil\.) kısnı . karşılaştunki hatırladıkça. hfila 
~ı.. ~'\le de~ Yirmisinde gülüyorum. • 

ııt b ""Ur 
~ llU Yaş~ lrfan bey gecelik entarisi oa· 

~: ın ~ ~ nıaştan şında takyesi ve ayaklar~nda 
.\., \r cagız lbağlı yumuşak mercan terlikleriyle 
~~. ~alıi lbu h. bir trapez canbazt gibi trabzan· 
~·' aciye h ıç nkhma lara asılmış aşıu~ıdn ~linde tavan 
~ a .b anım mut. 

\'h Uskası ~~~hıra. giderek süpürkesiyle Naciye hanım: 
~ ~· \ta.'ı ~ştır. -Moruk. ln :ı.c;ağı diyorum o. 

dA bdu alna l..a'::alı tazecik radan. Senı utanmaz rezil seni •. 
f lllahtıını kdunya ıezze. Koynumda bile onun aduu sa. 
&~ d- .. aldı.. yıklarsm iha .. El şeyi tatlı geldi 
11~ ha:uı:ıünenler ka. galiba. Beni aldığın zaman ben 
~~ b ed rek de 'böyle değildim a .. 
~ Gid~~i1nıın·. Ay0J a· Elin aşfetisi koynuna g'Lrincc 

~-;tu.nu bif fitreriz. Kı- dUnyaru unuttun. Evlenmek se. 
'<41' f{en enJıniz var nın neyine a mendebur herif. 

~ b.llara h <: tazeYi durup Sümü.~nU çckmeğo takati knl-
'1' bı:\ a~~rı için böyle marnrştı da. kalkmm körpecik k ı. 

hı~-~ Yetıiır"bermezıer. zı karı diye koynuna nhnağa .• 
~e-~ lh,._ - 1 unda. Seni azgın boğa seni .. Tuh .. lla-

ı.oaa,,.._ ~. r ne hm~; __ ,, ,ht'_lla "" '"'-Wll ramolsun sana yaptığım kadın· 
~:. ""U kı' -.pan 5::...ınr 
~~~ k ..... v.w.. !ıklar 
>.~'l.llıi~ adar aı . Ar .. Dostlar yetişin. Yine üze-
~" au~ ~ hascrnın 'bekle· rime fenalıklar geliyor ... Vazi. 
~ıı r ~anlık ll oluverin. yetin bu ~lünç ~nfhasını gör· 

rıtu ırtına d oluverdi. dükten sonra müdahaleyi miı.na· 
~ ·d.\dan:ıca~ bundan ız buldum. Yirmi yıl sonra. be. 
~ ~~- lutt~~~'\.~0• nim yüzilmden bir aile yuvasının 

.::.... ~ ·•ııı 'Yılltk ·• ı ... a. huzursuzluğu beni de üzdü. Oda
~"lt~e b l'akibes· kocasını ma döndümtn. zaman h::.v...,r 
~~lı l\§iadı. ıne. ateş ,.,-·· U-111';"' 

1!lli tak;;il'nA ~ nihayet hüngür ağladım. Benim ne su. 
ıti\.; ~-ı .. ~ 11,ı;.__tıl çum vardı. Ben nasıl affedilmez 
' 1ui ~ eıtin 1'-._nı. arak 
~~·du. Lak~nun1 e !biraz bir günah işlemiştim ki?: 
'·~% ~ İltj,.~~ rfan bey Tam lbir hafta rahatsızım di. 
•r \la it -.....ıne:n Şaş ye İrfan ibeyin yanma çıkmadım. 
vııv tı ' Itılca kıyamı;; Zavallı a.damca~ız deli divane ol· 
· ~la~ ta~ du. Dokt orlar getirmek iste~li. 
~ \ııı ~~ İ~i ka~f. Rezil Hep ine hayrr dedim. Dilşünme-

ll.(!j ldare 1 almak den kendi Jcendhn.e.. :bQyJc i>U-
• Ye h edebilınek. karar verdifilme ne kadar piş. 
' b~ill anını Veriyor man oldum. Ah alçak adam! Bil· 

-~ 1 lJt· l'<ıda. roı tün masum emellerimi ve bUtün 
~ 'a.\'~ tarar1 cL!nıış bir ~tli rüyalarımı sen bir gece 
"~lei Yor "Ve h idare içer.sinde yokederek beni en al· 

• ~ 1·0 Ye hanı eıncn ek- çak, en sefil ve en lekeli bir hü. 
~~ ~ıı:- rn tararım viyetin sahibi yaparak ne kazan-

:.= İl\h~vaıı~~l!ı~. bangır dm bilmiyorum.. Senden ka<',mış 
;:Q\c:a1 0t 'Ve "' ıhtıyarınıın olmak için derhal vermiş oldu· 

}'JUı1t vana: ğum kararımın bugün azabını 
~ Jıı 1llt boŞ ayali çek:}'oruın .. Beni affet yarabbi .. 
~ ~nirıı. E!deyırn~~~~~; Beni affet Nadyc hanım .. Bilsen 

',,:'!<lı~ ae""·ı· ki sana ortak olmak ibahtsızlığmı 
~ul' ~ Çe ~iı"l · l'iı ı karı· 
~ıtt· Tlled· rneınek için c;eken şu zavalı kıu:ağız senin ı'.!. 
e~ ko~~~r Ve haya. vine bir kadın olmn.k arzuı:ıiylo 

· ,."tı,· facia,/.a~ı ic;inc-.. değil, kendini koğalayan, gtU.elli· 
r. llıı\. <-'di~·or ıbretıe ve ğini ve her ~vini çalan alçak bir 

:ıı k um. Ook de cnnavnrd:m 'ı·urtulm.ık için sı· 
ı:-a~ .. 1~1llasın • ğmmı.5 bir biçaredir. Onu sen de 

'l.l!Jtı ·~ Kızları affeder ona acırsın .. Hayat te. 
~eı_ ~I ı;a.t!ırt ı:ıö\·ı O 

1 !"ı" "'U en diyor" ~ zatlarla dolu bir a.Jenuni8.. nu 
• •ıı nas he . Rimdi dal1a iyi anlayonım. 

Tu!ıın Wr ~~ diyo. * • * 
·ııı-~!tn ki ı~ıne mı Bugün çok garip t:ir hfı.d~sc 

t ~ı~ Vef rfan bev ile karşılaştım, ~en akşamki gü 1 ~ i \ ıl kah bir ar- lün,.. olduihı kadu feci vakada.n 
lt!t,a ildınhk et ... ~ 

oı•a d • sonra sab!llılPyin erkenden E · 
1 1 b • ers ve- yüpteki İhsanın teyzesinin evine 
r~ ;ı~ d ~I gitmeğc karar verdim. !çim pek 
~ ~tqk Q ~ive.., it Takma çok sıkılıyordu. B:r "'astla ko. 

~!}- ~UIUyo~ ttnı aç. nuşmak. dertlC'.şmek ihtiyacım 
(\ ılı rah · duyuyorum. 
"ta. ata kavus-

)\l "1 d " 
Ilı~ \o Oil'\l, S 

~ ~ijf' aıif ef .,rde in 
t t' Q4~ eaırıi v 
l ıı~tt r. Fak e Yur. 
"'lır'-d tk b· a.t, şiınd · 
" ' ıt seb b ı ,.,.ı. teçi:t .... ~ Yok. 
"'t~ ~«'eg12. 

!ıt~· .\ Otc:t 
~ . tıa.dolu tı hazırlı • 

İ~~llaj } a geçecek 
ı ~~~ l'•ları 
\t~)d~k '\' dd~Unların. 

~. ı h,t~ l\1aca:ırn~. bu 
s~ 11l b\.. guvcr. 

~ () l:l Q~ Yere gi. 
~ t~Q ")ot
> ~! ~aıırı~llsun, Rüs 

''1 •ltttt l l'lıyor d. 
d c~k ~ enk A ıyo 

•111 'b~•J ... P .na. 
, tlcıi., dı~ah 
t 1~1 tlıek isti • 

)~'''•ti· ~ ~. ~ ae!'ç 
1
• 

J ~ ~t'Q k:kten uyu .. 
': tı •tı· Pr211 ö . 

~"I , •tti d nun. 
tıırı UYUnca 

rn· ı, k 
aca asla • 

(Devonıı 007') 

nım? 
Rüstem. Halile döndü: 
- Ben aana söylemedim 

mi? Uyumamı§ işte. . beni 
bekliyor .. 

Rüstem karısına da cevap 
verdi: 

- Ben sarhoı oldum, Gül 
beyaz! Hafü beni kapıya 
kadar get irdi. Allah on. 
dan razı olsun. 

Gülbeyaz, kocasının sar • 
hoş geldiğini anlayınca hah. 
çeye koftu : 

- Niçin bu katlar içtin, 
Rüstem? 

Halil: 
- Düğün evi bu, dedi, ya. 

rışta kazananlara elbette faz 
la ikram edecekler. 

Rüatem, hu ıırada, batı f e. 
na halde döndüğü için gözle. 
ri kapalı yürüyordu. 

- Aman Gülbeyazım .• ko
lumdan sıkı tut... Gözlerim 

-23-

om.tN - Gtl\'Ja' GECESf 

"Pembe konnğnı davetsiz mı,. 
saf'irlerl., oyununu oynamasuu hı.. 
temesini, Ha.san Efendiye söyle
dim. Enıdisclerlm.i de bildirdim ve 
kendisine : 

''Yapacağınrz marifeti çaktım!,, 
mı demek isti.yor? - diye 50r • 

dum. 

Komik Hasan Efendi: 
- DUşUncen yanlış., • dedi. 

Geçen sene de o her vakit iböyle 
telefon eder. Şu oyunu isterbn. 
Bu oyunu oynayın, derdi. O, bizim 
kumpanynnm daima giilünçlU ko. 
mcdilcr oynamnsına taraflar. 
Dramvıui bir oyun oldu mu itl. 
rnz eder. "Siz Türk.i.yenin yogfme 
komiği bulunuyorsunuz. Size gül -
mC'k için geliyoruz. Dramlar Mı -
nak l<~fendiye yakışır.,. der. 

Yalnız yapt.rğnuz iş de ~
Mcdihanm yastığr altında bir rc
volvm- bulunmadığı ne nuı.Iüm ... 
ZUlfiknnn ince işlere aldı ermez .. 
Onun da benfın gibi okuması yaz-
ması yok. Elifi görse d~ zruınc 
der. Şimdiki zamanla eskl zaman 
bir mı?, O zaptiyedo kn'k eene a. 
mirlik etmiş ama. sopa, falııkn 
kuvvet.ile. Sen onun sözlerine kan 
ma. MedihBnm hem kendisi tilki-
dir, hem uykusu tilki uykusu ... 
Gençli~'imde bir akşam bizim Pe
ruzun oda.sına şaka için gir.mi§ • 
tlm . .Meğer yastığının altında ta.. 
banca varmrş. Aksi gibi de kapı 
gı/;rdn,m~Allf? Hin 9ğlu lıip. .kan. 
füii uy]tttsu da Wkı uykusu. lJ • 
~'ttti~ beni hırsız sanarak bıı.stı 

klll'§unu. ''Kel Hnsanım ben .•. " 
diye !bağım bağıra cannn çıktı. 
Kendimi wr ntıattnn. Ku!"§unlar i
sabet etmedi amma korkudan !iki 
ny hasta yattnn. Burası Pirietine 
dağlan değil, Karr gece can bevıı. 
le çeker brovniği, Ahmet Oğlu 
Salın olduğunu ancak teneşir tah. 
la8Tlldn imama anlatabilirsin! •• A 
bira.der, sana kırk bin defa söyle. 
di.?n ... Nene lazım senin pırlanta. 
lı kapılar, altın nnabt.arln'r.. Sen 
ylnı:ı git, eski göz a.ğnsı Viktoryn 
ile bnrıs. Tabir cnlıso, eşekle 1rn· 
ur gibi tepişe tep~e. kalan Hm -
rünUzU geçlıir gid;rsiniz!.. Medi. 
hayı koklamak hevesi en sonra se 
nin hayatına mnl olacak galiba. 

Medihanm her va.kit komik Hn.. 
san Efe ndiye telefon etmesi, oyu. 
nun değiştirilmesini ist~mcsi kal
bimdekJ üphc.}i silıni ll. "Pembe 
konağın davetsiz :mlRafirlorl,. ko -
med.isi de Hasan F.ıfendin.in <'.D gü. 
lünçlii repertuvnrlarmdan biri.}• :t 
dl!. Zülfilı:arla San Mustafa da. bu 
istekte bir aykınlık görmüyorlar
dı. 

Zülfikar: 1 
- Bu olacak Ma!hmut • diyor .. 

A rt.k vakit tamamdı. Şimdi k endisini apaı ıımanırı ın 

kapısına kadar götürebilirdim 

du. Ya bu cece Mcdihnya seni 
güvey koya.cağmı, ya ben tak tnk 
iki ku!"§un kafama, intihar edece. 
ğim. 

- Aman deme •. , 
- Evot! Bıı mesele benim iz • 

zet efendi nefisime Arnavut (iz • 
zetincfsime) diyemiy<>?'du (izzet 

fendi nefsime) diyordu. Zahir 
zaptiyede böyle öğrerunl§) o ka • 
dar dokundu. 

- Sen bu gece oyundan son
ra onu al. Biraz gez, Bu iş bu ge. 
ce muhakkak olacak. Programı -
mız malfun. Bizim Hasan kapıcıyı 
F'ntihc gi)türecek. San Mu!'lt.afa i
le ben apartana.na gtreceğiz. 

MOOihada aparlunarun dL'.J kapıp 
ısınm anahtarı var diyor<lun. de • 
ğil mi!. 

- Evet. K8cP~'l a.nah tarla açı. 
yor. 

- Hah... Su halde kapıcıyı da 
ıı.nı.nnyacak. Tamam. Haydi Malı • 
mut, göreyim seni. Vallahi yoksa 
bir kul'§UJD. sana, bir kurşum b:ı-
na ... 

Mediha, oyunda ~ ~endi. 
Hele kendi :fstediğinln oynan _ 

nıa.ema 90k memnun olmuştu. 
Perdenin deliğinden hep onu 

seyrediyordımı. 

Komik Hasan Efendi beni.mJe 
alay ediyor. "Kedi )ine ciğere iba. 
kıyor,, diyordu; .. h ey gidi h ey! ... 
Sen o mihrabı AŞk kıu~ısmda da
ha çok sal!vat getireceksin! HdlA 
koyduğum yerde otluyorsun.,, 

.,Kel Ha:sanm tekerlemelcrJne 
-kim bakar?. 

GC1:rcı bana acryor: 
- MııJınıut, • diyordu, gel ben 

tavassut edeyim. !kim.iz de k&r§t· 
sında. diz çlSkelim, yalvaralnn, ya_ 
karalan. Seni biraz okşayrvcrsln ! . 

- Kendin ~in git yalvar Hasnn 
~fen dil. 

- Ben senin gibi ayrancı bu 
dalası değilim k i, Amnsvnnm bar. 
dağı bir ohnazsa biri dnhn .. Genç 
llğimdenberl elimden iiç :rilz tan!' 
kantocu geçU. Binlerce kişinin a
yılrp bayıldıklan nazeninlere gene 
yalvarmad•m. 

- Ne olduklnrını yakından 

gördün de onun için .. 
- Neden yalvaracağım. Hele 

§imdiden sonra. Malum ya, dünya 
öd!inçtür. Çalma kapıyı. çalarlar 
kapını derler. Bir zamanlar erkek 
ler kadınlara yalvnrryorlardı, bun-
dnn sonra kadınlar erkeklere yal~ 
varacak. Anladın mı nazlı yarim '1 

Kalblın heyecanla çarpıyor ... 
Oyunu dinlemiyorum btlc. 

• Osmanboy b!llıı;:esinde bir n.;nğı 
bir yukan gezcl'C'k oyunun bltme
s!nl bekliyorum. 

Son perde oynanıyor. 
Bitmesinp on bP.ş dnkika var. 
Bizim nrkadnşlar. meddah Kil • 

zım, Sarı Mustafa faaliyete gec;: -
mek üzere. Oyundan sonra yamn 
saat, Uç çeyrek saat kadar Medi -
hayı oynhyacağun. Acaba bu ya 
rım snat nasıl geçec~k? Kolumda 
gezerken yüreğimin ~arpmtı.'im 
dan lb.ir fevkalAdelik hissctnılyc -
ek ıni? 

Hele o~n bitti, 
Medilıa ile yan yana Nfsanta -

§lml doğru yü.rtlyoroz 
- tBtcrsen Arnavutköytlne gi

delim! ... dedi. 
- Ben ol'aya gitmem! 
- Neden? 

1 
Topkapı Maltepesındeki Satınaı;;--ı 

Komısyonu ılAnlar. ~' .___.--, 
l - 25,8 On t:ırlhtLde pnıat'llirla eatuı olınıı.cak 600 tou sı:.ınano uıııı:

çıkmadığmdan telrnır pazarlıkla eatın alınacaktır. Saman dökUm halinde 
beher kilosunun ınLl!ammcn bed:tU o(S) kunı!J tutan l.SOOO l!rndır. Saman 
ha.iye hn!Jn<lc beher )"J1osu(3)kuı-uo ı'IGJsa.ntJru tubrı 22500 lltt.Gır.Saman bal 
ye31ııin teli c!heU askerlyen verl~k §8.rtilc beher «Unsunraı fivııtı (8) kuur 
( 40) l!a.r4t1m tutarı :;G400 liradır. 

2 Evsaf ve 1 nrusi,artıar Topkapı askcıi sat1nıılma kom.llyonund:ı g8-
rUlb'Jir. 

3 - thalPsı ,.r.Jı4l pc~cm~ gUnU anal ırı te komlıı)ond:ı ,·apılncnklıı· 

4 - Jsteklılt>rın kı u tcmmıı.•w.rne mUrncaatıan. (75 oı 

- Orada Deli Memiş var! •. 
- Deli Memiş de kim? O hal. 

de Büyükdereye gidelim. 
- Yok, <'Ok uzak. 
- O halde biraz gezelim?. 
Bnşkn zanıan olsaydı herhıılŞt! 

onu bir yere götürmek ve bfr iki 
,;nnt karşnndıı gö~ek isterdim. 
Halbuki Uiındl.., bu gece öyle mi 
va? Nasıl olsa yanın ımat, bir sa. 
at. haydi haydi iki saat S<ınra be
nim, değil mi ? •. 

İnanır nıısrnız? t~mcden sarhoş 
olmuı:ıtum ?.. Söylediklerin., kısa 

kısa cevap veriyordum. Vücudum 
titriyordu!. Acnba muvaffak ol • 
muşlar mıydı? Acaba npartnnann 
gireWlmişler mlvdi? Saate bak. 
hm .San Mustafıınm eu dakikad:ı 
karyolanm nltmdo bulunması J3 • 
zımdı. 

l<'aknt acaba nıukarrerata mu • 
ıuıdderat yardım edecek miydi? ... 

- Yoruldum, - dPdi, Art.ık kii.· 
fi dcğtı mi? .. 

•. He~ zaman biraz dıı.hn gezelim. 
oıyc lUnı.z ederdim. Fakat. ma _ 
dcmkl bir saat sonra benimdi, bir 
~ evvel git.sin, knryolnsma gir _ 
sın. 

~lşantaşma gclmi5lik. O Bul • 
r.nr ı,:arşısında oturuyordu. 

- Haydi, .. dedim. Seni apar
tımanınn kadar götüreyim, Döne. 
lim! •. 

- Nereye dönelim? 
- Apartımanma! .. 

- A... Az daha unutuyordum. 
Biz bu tara.fa tqxndık. 

Birdenbire beynimden vurulmu. 
şn d5rıdllm: 

- Taşmdınrz ıru? 
- Evet! Çal'§runbn günü ta • 

ıımdrk. Şimdi Maçkadayız. lşte §U• 

roda, yirmi adım ötede! .. 
-Ya! .. 
Kalbim duracak zannediyor • 

dum! 

- Eski apartnnanm şimdi lX)!5 
mu? •. Hel'halde boştur. 
-.Hayır, boa değil. lki aydır 

upartunan sa.bibi Fren~yanla za.. 
t en mileadelo halindeydik!.. Anı. • 
\a bir fit.nelik koymuşlar .. Kontu. 
rntım iki ay evvel b1tm1şti. Kira
vı urttııınak istedi. Niçin fıızla 
:C>reccğim ? •. Burada, hem de de
nize karsı gilzcl bir apa.rbman 
tıııldum ..• 

Anlıışılryordu. Pllınlaıımtz aH 
üst olmuştu. Fakat, arkadsşlar ftf' 
yaptılal'? DlisUnernfyecek bir halt! 
gelmiı::tim. Mediha dcva.m ediyor 
du : 

- Fakat o da bela&mı balda. 

... . Biz.im çıka.cağımızı anlar anlamaz 
bir yahudiyle konturat yapmın, 

. Biz <:n~bn gUnU çrktl'k, peT • 
1 _ Pnztfüık}a 20 ton zeytinyağı almııcıslitır. Beher kıloııuııun muham. • emde günü de yııhudiler ~ 

mf'.n bedeli 90 Jıuru' ve tutarı UOOO liradır. tnl' Tam vcdi QOCuklu bir aile 
:! _Evsaf ve ht•ı.ua1 ışnrtıar Topkopı !.fıı.ltepe askeri "lllltn!!lmn komls •o- Daha 0 gUndcn apartnnan a~ 

nıuırı. görUlchll1r knlkmı ... Oh olsıın .• Kendi d~en 
8 - 1hale91 4.9.941 per~emCJe gUnU 11 d ·ropkapı l\.lalt1tpe1>ınd ynpıln. , -ığlamn?:, derler! Oh olsun ... 

eaktu. 
4 - Katı temınat 2100 liradır. (7581) (Devamı wr) 

- Seni, evlendiğimiz gün. 
denberi bu ka dar sarho~ gör 
memiştim, Rüstem! neden 
kendini kaybedinceye ka dar 
içtin? 

şeytan., hiç kimse ... 
R iis"Lem yastığa ı1aıını koy 

du... gözlerini kapadı .. 
Ve boğuk bir setle bağtT -

dı: 

~Yazan : lskenda F. SERTELLi 
- Ben içmedim, zorla i

çirdiler, Gülbeyazım ! 
Macar dilberi kocaamı 

güçlükle soydu ... yatağa ya • 
brdı. 

- Bu gece yanımdan ay • 
rılma, Gülbeyaz! Bu gece . 

• 119 • 
kararıyor. 

Diye söyleniyordu. 
Halil : 
- Allahaısmariadık ... ben 

gidiyonım, Rüstem ! 
Dediyse de, Rüs\em cevap 

verecek halde değildi. 
Halil, bu vaziyeUen istifa. 

de ederek Gülbeyazın ince 
bir tülle sanlı beyn.z kolunu 
sıktı .• Gülbeyaz f&!ırdı. Ge • 
ce vakti bir gürültü çıkma • 
sın diye sesini çıkarmadı, 
Rüstemi içeriye alel"ak, Hali. 
lin yüzüne kapıyı şiddetle 

kapattı. 
Gülbeyaz, Rüst,.min bu 

ıaygısız arkadqına fena hal 
de krzon~tı . Gerçi Macar ka .. 
dınları böyle u fak sarkmtıla. 
ra kulak a sacak kadar müte. 
asaıp değillerdi. Fakat, Gül. 
beyaz R üstemi çok seviyor • 
du. Onun samimi bir arkada. 
şı t a raf mdan böylf bir teca. 
vüze maruz kalmaa1 yannki 
huzur ve saadetini kaçırabi. 
lirdi. 

Gülbeyaz kocatını ya.tak 
odasına kadar çıkardı. 

Rüstem yatağa girinci ağ. 
lamağa ha§ladı. 

- Dünyanın bütün şeytan 
ları, ifrit ler i benden İntikam 
alıyorlar .. cinler, per iler et. 
rafımı sarmıılar ... benimle a
lay ediyorlar, Güıbeyaz ! 

R üstem çocuk gibi hıçkı • 
rarak ağlıyordu. 

Gülbeyaz birdenbire ıaıır
dı : 

- Ağlamak sana yarq . 
mıyor, RU.tem ! haydi uyu 
biraz.. etrafmdn benden baş 
ka kimseler yok .. Ne cin. ne 

ayılıncaya kadar - beni yal 
nız bırakma ! 

Sonra birden sakinletir gi. 
bi, yavaı yavat mı:-ıldandı: 

- Belki beni boğarlar .. 
belki beni öldürhrler... ıen 
beni ifritlerin şerrinden ko -
r u , Gülbeyaz! 

Gülbeyaz kocasının boynu 
na sarıldı : 

- Sabaha kadar batucun 
da bekliyeceğim, Rüıtem! 
merak etme.. Odamızda ben 
den bfl§ka kimse yok. Haydi 
uyu.uyurtaıı birıeyin bl T 

(Deumm ,.~ ; 
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lertiıı edilui~·ni hlrkır •un l'\\el 
lı'lılirmi t 1k. l ıılmı';{I rı~sinıdr bu 
1- osul a f<ölirnl, rdeccl mıb.ıbı'dar 

\nknr ıd \ cıu .. me~ dunıııch 'ıan>
ket e ha:tır bir 'M:ll l'tl <' ~unilmcli 
tcdir. 

B A R E R - ~ıtm MAA-tn ? rYı,nıJ 

ı ad u cthe~i 
armara sahili 

nazım plan n izah 

Y C. üLKü (İstanbul) ve üLKü (UŞAK) ~ 
kayıtlara başı.ı.tııştır. 

El.I <;'Alil f\ ( "'· i-.r<;I 

e e 1 apo · 
< B l" ı ırnfı 3 uııl'tıdt') 

RIFAT KOPRULü 
E' tul lçl.n gun lmnl{tudır. 

Kcıhlııı: IJn<•t;lu 1t•sıutil<'1 • aıl. 
\JI. ıf'İll 11'1.zın fl)aJ :da l\Ol'.-111 " CIS. 1 

fardon mrJRI de Vllkar d::ı <ll'7 I 
olmıduı;tı uı bu t •ı::rkku!len _m~~~~raıeı~~. 

1. klakı \1 il~ 

.H..t-..-· ~ 
lst.ı yenlere mufassal tarif •ame1tond,.rıllr 

oktur 

k k 

Şiş~·:· -~~~;~~·· ~~~~51 
ANA - iLK - ORTA - vr. LiSE 

Ni antaeı: Cınaı· şokagı . 
·r ı 1 ı d · · · ·· ·· t dıl1r ııı eiJC lil'' ı wın ncı gun murl\Ca i\ e 

lolıd t./ır. Pi ndn A lı ıiı) il' go' 
terilen Ka.I/ wlaqı 11olu (' lı ırfı}. 
1 g-iıster 'N Bo"!taııc-ı lçercnlwı 
yol ı n tzım pi ın hududunu c ' 

ı TPl<'fnn: 80547 
OORl'OH 1 11ııımBıı .. lll .... lll .... 111İİ11111iı111İİİ11ıiiiİİİİıİıııİ1 ................ 

v lem ktedn. 
Bu yollar birle~C'I<'k /odı 

t'( 111.uım ııolu il Çamlı< ya 'asıl 
olmaJ...tadır. 

A ve B yolunun simal kısmı 
ve C yolunun şarJ... tarafı biı e. 
rıt halinde yolu takip ederek 
HIİar hııdıulımu tah~it etmekte· 
dir. Bu kısımda \'C Bostan~ 
Mrrdi1ıuı'/..·öıı yolu ıle içer 11/.i"iy 
ara.:.ında kalan sahada ~cnis cep. 
heli büyük baq ve 1w1ıçt'li itra-:: 

Fahri C lal 

tedavi • Cagaloğlu Halk Part!:ıl 
karşısı. No. 21 

Devle t DemiryoHarı ve Limanlar1 Jşlelf11e 
Umum idaresi ilanları .._ __________________ _....,.__,,..... ______ _.__. s~• 

Muhaoımt:n lcclı.11 123100) y:m.ı üç bin yüz lira oına rt 
ustunç tııkioı· 20.10.{141 pıızarli' ı t•llnu saat (15) te knpııll z~ 
kcı.rada idare lifnasmc!a satınalın·ıcaktır. l~;I ,ır' 

Bu iş~ ı;trrr.cli istiycnlcrin ('!.:::~.50) bin ycdiyilz otuz ~ 
ruşlul: muvakkat lcmıı.o t ile lmnı..r·ur. tnyin ettiği vcslkıılD~ " 
uyııı glın saat l H) c kadn r l<omıayon rı•isllğine vermeleri ~d,ıı P 

Şurtnamelet' pnrı>6ıl!' obrak Aııkarada malzeme da\rc9 

imanca 62 
/arı ilı liva (a"t:ecktir. l\ieı dıven. 12 8• Türkçe 
köyundeıı Küc;(ikc;amlıcaya ve 
Büyükçamlıcaya cıkan yolun da 
her iki taraflı aynı şcki1rfe gC'niş 
cepheli (a ari 35 meın cepheli) 
ifrazlara tahsis cdilmiRtir. 

pl!klur 
12.4ö Ajans 
ı~oo TUrkçc 

pl!lklar 
13,80 Kan§lk 

~ıı.rkıl.ıırı 
ı:1J tcscllllnı ve sevk ~<.'fıiğinrfen t.:ığıtılacııktır. (7690) 

ıo ı · ıtndyo ga.. 
zetcsı 

(U r 1 il h ~.ı;r.ct -..im: • ltllr) W.4rı Saint Seans 
piyano kon• 
çertosu 

21.00 Ziraat 
takvimi 

21.2, Bcstcktır 

simaları sr.. 
rıslnd1!n 

R F. ATE 

-62 -

H 111 sic nuf dı~n \er-
\\< ı d ·-. • Hilf uııd \\il. 

le re lunft nur eitel Un-
m t; nllein ı;l1• praeh: 
"I. ...ıı., Herr Pc tor, für 
di gut.c Mdnuw~: aber eo.; lst 

ni ~t Z~lt zıı <' •; sl'lıaffet• mir 

I.cıatc, so hı n ' o11tc !" 

2. Wııs irlı ııt ~e"nt•te, hiirte 
ic schoıı nI ·I l mehı ; denn sie 

ı-rar nach J 
0

lenı und t ri<'kl'n; 
mit ihrcn Un ehten ılrr Sch~ane 

:1.u Te.ı;:ııngl'n. 

3. \af dem Heiın\\e~,11 den İ<'lı 

l'iO no 'lrurıı;en1 nntrnt, glücl1· 

tl' <>S mir, i r rin ııaar junge Buı·. 
eh n n t ndrn,8 uııd nur 

JUut1 er Zıırcdcıı," 

Uhıt 10 ıum Tros 

dcn.,<'lhcn an-

1. Dh '""'t ııdiı::-e unıl \\ir 

\\ i 

k mnt, in l l'İııl' \\ eA«' 

nıif n ırnkendPıı 

tt r.1.etom \nflitl 

.i. n ısı ı ' •n nnch dem \ erlo
reıwn 'Un.'ln - !iO berfr·ht.cte ı.k, 
nlsb ld ihrcs O<ll'm" \\iedrr 

1\ 11 

""t gunl um-

dem 

1nl r tı ,en 
ı;anz nllein 

miı J>unl.rl· 
ıı· lı d 111 aıı 

rp ıuf~t·dııkı•t 

\H'lı lll'm di-.t•r 
ı nl'•rrlrı•lıcf. 

H f; N \ T 1; 

ıu ıoıs 

- 62 -

1. - Unu Allahn in!:lyct VE' ira. 
dC'ti olmadnn bütün gnyrctfın,zin 

bo bır acizden ibaret olduğu fikri 
ne inandrrmak istedim; fakat o yaı 

nıı şöyle cevap verdi: "Hüsnü ni .. 

yetinizc teııekkür ederim, bny pn.. 
paz ;fnknt bunun znnıanı değil; 

yardım etmek istersen! bana a • 
dam bulunuz!" 

2. -Verdiğim cevabı işitmedı 

bile. c,:ünkü m0rdiven ve halat ara
mı:ı.k üzeı (' uı:ıaklnri) le beraber 
umbaıa doğru :y LirlımUştü. 

Hatboyu: 
lstasyonl::ı.r muhtelif toplantı 

larm merkezlerini teskil etmekte 
oldukl::ı.rından bunların her biri. 
nin mustakilen bir (cite) haline 
konmaları düşünülmuştür. 

Tafsilat planlarında bunların 
her birinin pazar ve çarşı yerle· 
ri ve ana caddelerle irtibatları 
göz önUnde tutulacaktır. 
• Hntboyunun her iki tarafında 
yeşil bir yol mutasavverdır. Ya
pı yollar kanununun dördüncu 
madde ve E fıkrası mucibincca 
dem'iryolu istimlak hududundan 
15 metre mesafede yapılacak ve 
bu suretle bu yapılar tren güzer· 
babına güzel bir cephe arzedebi
lecektir. Yeni inşaat bu ye.sil ge· 
zinti yolu ile tahdit ~dilmiş ola. 
caktır. 

ifrazlar ve İn§aat. 
Bu havalide geniş ve bahçe· 

gemin genyc döndüğüm yol üze. leri ihtiva eden Büyük ah/iap 
köşklerle, eski köşklerin bahçe. 

rinde dP • bir kıiç gPnç of.lanı ona !erinden ifraz edilen dar crbhcli 

3. - Bu suretle zarurı ola'rnk 

yanlnn tmek ü:r.C'rC' göndC'rmeğc arsalarda Beton ı•illalar gcli§i 
muvaffak oldum; 1) i kalpli annen güzel serpiJmis bir vaziyet ·ar· 
srarln gene kızı le 01li etmek ·• zetmektedir. Bina kesafeti bil. 

progrııın 

18.03 Salon or. 
kestrnsı 

10.00 Fasıl sızı 
10.Z Ajans 
10.45 Konu!jma 

Türk Hava 
Kurumu 

adma 
19,55 Türkçe film 

ll 4" Kltl.slk TUrk 
mUziğf 

2".30 Ajans 
22.• n Dans 

mUziği. 

Birinci sınıl 

mütehassıs doktor 
NURJ BELLER 

,JNIR ve RUH HASTALIKLAIU 

Ankam Oaddesl No. 11 
ı\lunyene saatleri: ııs ~o itibaren 

FEl'lı'NJ Stl'NNEETÇl 

NURi ESSiZ 
Sür'at ve Emniyet 

Mllrncaat yeri: Aksaray Karakol 1 
tmrsl!luıdn Uuşuıı1 Daire 

•in. bız.m M trr,rf'tin dl" onlara ka· hassa Bağdat caddesi üzerıne !============== 
tılm mı !'13• lil"orrlıı ve deniz kıyısına münhasır kal· dükk" A ~ b 1 1• 

" ,, maktadır. Son senelere kadar an ve magazalar u unaca"-
bclediycnin kontrolu olmadan. tır. 
yapılan ifrazlardn lüzumsuz ola. Sanatoryomlar: 

1. Bıı tedbirlı vt' :H('tıll1 de• rak göstj:l'ilen yollar niiz:rnı plan· 
btlclıgin ibı.. h bir suı Ptlc kork • da nazarı itibara alnunamı.ş ve İklimin letafeti. şimal rüzgar. 
mı:<. aıı ahıs ukı>amın haylı ilerle . bu ) olların kat'i sckilleri tafsilat tarından masuniyeti, dinlendirici 

ı Ü havası ile Erenköy ve dvarı es-mi bir zanıanında. dı1l~ri fit ... - planlarına bırakı mıştır. zerın. · • kic1enberi mütahas ıs doktorla. 
l LrPk ve sunı tı karmn kı.ım;ık bır de inşaat bulunan ve halen tc h tal 1 ed .. 
haldı lekını l'Vc döııdil 

~kkiil C'tmi~ ifrazlar belediyenin nn gogu as ık arı t avısı 
fazla bir külfete maruz kalması. için tavsiye ettikleri bir mınta· 
na meydan vermemek üzere ka· kadır. Nnzım. planda bu mesele 

5. - Solumulnım.ı hi'ıkim olur bul edilmiş çıkmaz bir vaziyette nazarı itibara alınmış, tafsilat 
.,ıınaı, kaybolan adnm hnkkınd ki olan yollarm muvasalalan temin etüdlerinde alakadar dai?·elcrle 
araştrrm'lnın h:lç bir n('ticC' ver. edilmistir. İnşa bakımından 935 temaslardan sonra yerleri te bit 

sene~ine ait buraya nit statis. edilmek üzere geniş sahalar bı. me1..ai.,. nı nnl ı ttı. 
tiklerle son senelerin statistikleri rakılmıştır. 
arasında mühim m1· fark görül· Erenköyünden Çamlıcaya doğ 
mektedir. Belediyeye inşaat ic;in ru sahile nisbeten mürtefi athı 

ı;. - 1'' k1t, en rnund• butürı m'irarıatlar ~imden gunc aL .. mail rutubet ve şimal rüzgarla. 
r,fn• u ıkl r bunalır. k dom.tük • maktadır. r.ınrları masun olduğıından sana-

lf raz §ekilleri: toryom vo prevantodyom gibı 
,..1 ht lif ı d hal mües~seler için ideal şeraiti ho-' aıı·ı ,. ı • ,\ t e ~ eı <.'r en rnev • 

11 1.1..:' il ·· iz mevki olarak tcliikki C'dilmi~ uldu~ı 1 in kaıunlıklıu cut maha e teşel'A~ı crı ve nu. 
fu-. k s fetı göz önundC' tutularak 
;ki türlü ifraz tipi dt unührtuş 

bıı t 11 ı u rdı n ı cadıl ı fırlamn.g ı Uıı. 

1 si· nı: \C bır ... ınılUı ik lıir ı.. Kıt{lll ifra .. zar C(' 1 lk dt.•ıı 
lrv c:;•rafı fiannı , ovle ki M.ırgrf't a<ıağı o'mamak üzere bn· chmimı 
·evr inıir hu korkunl' dnn ııı İC'. ı>oıa 18 X 50. 
ı a t d•ldıg 1 su dolıı ı, ukurlaı ın kı -
' ıl ı ıl.ıı arak pm ılJ •dıgmı göre _ 
b ltl't ti. 

Bıiyıik ifra lar ceph~ 35 m. den 
aşağı olmamak üzere a gari 2 
d<.infün veva ;}5 X 60. 

Bil\ bk -ipteki ifrazlar ıcin bil
hassa A \'e B yollannın şimal 

(6) Heim\H ; L \ e l!ı•t uren \ol, tarafı ve C )'olunun şarkı ile 
a 'l?c.ı .} olu; s:c-tı atıf den Heim. İçerenköy • Bostancı ME>rdıven~ 
wPg m eben, f'Vc donmck ic:m yo. köy aras·nda kalan geniş saha 
la cıl·m'lk, a\dt etmek üzcrl' j'O. ve ':'\1erdiv nköy ıl<: Çarnlıcaya 
in <'rkmak. (7) notgrdı ung-en: çıkan yolun her ikı tar fı v0 
· bri. si m ver •k, zol'ln. (8) Çamlıcay::ı. kadar ~mtidat eden 
n · enci< n mch hicken, ıır -

1 
araz•yc tatbik dilC'c ktır. 

.,., n an ondcnnek, ı ıkıp dtir- Serbest sahalar: 
m '., (!)) ~Grcd n: t'.IV 1H'. n:.ısı- 1 Bu pi "ımn muht<>vi olduıhı 
at, ı r.r. (10) Blut kan; jun. ~aha kam;IC'n bnhceli evler oldu-
. ~lhı', ıw k ı: ı(' ıst noC'h ğundan bu planda ayrırtt ye. i! 
n .ı•ıııgcs Blut, o <!ılın J> k ta. saha avırma~a lüzum ~ôı ulme 

c lıı-. pek r,enr.tır. < 11) 'fıost. mi<ftiı. Mevcut • kelC' ve p .ıjla 
t r Ilı; Tro t zLr prechcn, teselli rın ht: men yanı hu U<'i 'rı ·ıu).t 
etmek. (1'~) vcrdricssen: kızamık. tarzlarına ıhtiyaQ g(• teh'C:fh o. 

tir. Yakacık hudut hancinrle J 
kaldığından nazım ptan rerçcve. 
81 dahilıne girememiştir. 

Belediye hududundan sonrnkı 
yolların vaziyf"tı ve iıışaut tarz 
!arı lc;tanbul imc1r miicliirıyetiylı> 
Dahiliye Vekfıleti Bcled1ycler 
Fen l leyetiniıı teşriki mesa ı et. 
melri temin cdilmeHdir. 
Büyükçamlıca: 

Az meyilli bir otomobil vohı 
Çamlıcanın zirvesini Kısxklıya 
bağlayacaktır. Bu yol l Km. 
tulunda olup zirveye arka taraf
tan varacaktır. 

Çamlı canın ·-.mi gi'bı Çamlı ol. 
ması ~stl'nilmış ve sık ibir şckılde 
ağaclandırılması ic:in bir proje 
hazırlanm Rtır. 

Bu projede bilha~a :\larnrnra 
ve \dalara bakan sathı mail ('Om 

r-imal tarafı krslaııc ve (ıtıaı· a· 
ğaclam k ormanlaRtırılma ı tek
lif dilmıştir. 

Kiiçük Ç'amlıca: 
,. m ·kılnınk. bunalmak tel, plıı i azino. büfe> VC' saire 'azım plfında ır iıçukramlıca. 

nını dit:!. 

te<=ısatı ıhtiva d n aral ır bu nın inkişaf hududları tı.:sb:t e· 
plfında ~ö tcrılmPmi taf ilat diim;.., anıc:ı. iskfın mıntakası ve 
planına bırakılm "tıı. tabi' kır Şt'klinde bırakılacak ser 

Cıfte-havuzl r e B· ğ • l tad best ı::ahalar teEbit edilerek ana 
de i arasında b;ı por c h yollaı l,ı mahallelerin irtibatı 
icin ~ <>r tefr'h edılTi. tır. Hı,.. ~öc-terilm s mahall taksimatının 
<latcaddC' vle VL nı c ı a k hl'- kat'i ı::P ,r 1 500 mik\:a ındaki 
'ük cadd 1 ıın bul t'g m hal ctut edı'mı:kll' ohın tafsilat plfı 
krd kl'nd ii{indl n t · ·kkül <'. 1 nma bır:-ı•lını. tır 
den meydanı rJ:ı B tğdal c dd 1 Kii( l~{aı ıl ca a: biı -lrnıawla 
iıı.iıı rltizH uzıın ı il· un t ıiti'• - ı lııtm bıtlr'n 111ur1( ı '' tır cm.<ıal~ı 

ı'lnrlr ;ırııh:-ıl:ıı rııı dur k v tlf'ıi lm rmfı o/ııım/fl nnm rffll'. 

Aydın asliye hukuk mahkemesi11den: 

wmw ~f 
Aydın 'l'urnr::nr l:öyü anhsiy-:ırı manevisine ız:,rcuc ınıııcııı t 

maz vekfli avukat .\hmel Borat .. w il<: Sökcde Muzaffer ı;cs 11 ı 
aleyhine açılan men'i mlldahalc <!cıvcsında: MUddeaıeyhterde ille J1 
ner yolu Bağdat cadoes~dc 202 ı;.ı.yıı. köşkte Cevdet c.:1 f;:t!) , . .f 
raosmanm ikamelgl.hı meçhul ohluğı.; namına çıkantan. dn ;tı." ı". 
me_şrubattnn nnla§ılmı§ o!dıığu c~l•ttlo ilfıncn teb\l~at ıc~ıııc 
m.f§ ve bu b:ıpta çıkaı·ılnn davcUyc.wı:ı bir nüshası tebliğ ye• .... ı; 

oJdU"...- .n 
re mahkeme koı· •'<.ruııc.nkl ıırm tahtasına ilsak cditrnlŞ 9.1ı ~ 
aleyha Emine Mesudezıin mahkc •nı::nln mualllı.k olduğU 9 9~ır (! 
rfa Aydı" asliye hukuk nıahkcmeslı.<• bizzat ı:-eınıesl yeye. 01ııl 1 

ı;!:lnderıncsı liızumu tttl!C yerine l•ı>lm olmak uzcrc uo.ncn t 1111 

, 
iMA~· 

""'"Sol 
:SZ 

T. iŞ BANKASl ·vt J 
Küçiik Tasarruf hesapları 1941 ikr0~~ 

liliŞl.lJ.1!:.L.ıfü • • Şubat.. 2 Mayw, ı A.ğUStOS• 3 

tarihlerinde yapı.lır. 

1941 kramlyeıerl 
1 acıet lMJU ı...llk - zooo.-ı...t.ra 8 • 
J 760 . - 1000.- . s:ı • 
ıl • 1000 . - 8000.- . ~ • • 500 . - 2000.- wo 

İstanbul Vakıflar 

Akarın cinsi No. 

Ah.şap dlil<l<lln 14 Pır Mehmet 
paşa 1 r Silıvri Yemenici c".ı.: 1{} ı;o ,,.. 

80 1'cısımpaşa Silivri Haınttfll l"'9Jle 
Sl Hncı Pervane Slllvrl hacı pe ""J; C' 
2 Kr.sımpaşa. Si11vri Hamanı ;,elti 
83 Danişment Slllvri Pirp.:l§S ı: 

.. 
Arsa 

4 Silivri dede SO~ 
.. 87 ~üleymanbcy Silivri PirpS.~ t 

ptl~· " S.lh·rı kazasında \akı yukurda. mevkii yazılı (S~uc ~t· 
mcnkulrnin rnOlkiyctl ı:atılmak i•uı e 20 gUn mUdd" 1 !l~j ıtibnl'(•n açık crltırmcy.n çıktınl~'ıştır. İhalesi 11 cY

10
,. 

sıı:ıt onhc tc ıcra edılcccğind<'n Uı lp'f'rln mezkur gi.lJl d" ı 
de ycılibııçuk p y ı:ık<'l•h•ı ilr> bcr ıbr• Çntnka ~ ıkırtıır 1 

ılmk k0mlııyl tıurı ı nürrcttull· ı ı ıı n olıınur ( 7iıll ı 


