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~l ~:!efon: ld:ıre (2i370). Yazı (21418) 

~g. 13t&nbul Vaıat-Posta kutwrı\: ~ 

~İzi korkutmıya cüret 
et nAmerikalısuikastçi; 

1 kaleye ingiliz filosunu 

Mitli 
Şef 
izm'i.rde 

fuan gezdi ~~ . hDcum ettiriyor 
~ ~·s;a~ıka Genel Kurmay Başkanı ı-A-m-er-ik_a_ 

~n·ı nHn boğazlar hakkında bilmedik- b .. .. k 1 . . 
, alı · b·ı· uyu e çısı ç vapurunun çımucısı ı ıyor . . 
~b Yazan: BAK 1 TARIK'DS Ha~ı.cıye 
~~·ı'u1:: ~~~l:n·nuıliez!"ıııidbiı~r· hali \ardır. Buna bizden fazla müt- Ve_k_ ', _,_m ız_ ·' e 
\ ;-. ~.. ,. . tefiklerlmizln üzüleceğine :,üphe 
\.l~ııaclofu !;~eriz. }'aka.t d~~ etmeyiz. g o r u şt u 
~ ~l~gtorı tela.ıansmın \errligı E~ki dünya ~atetecbinin Yeni 

~~~ ;~1_1<~~~n!'~rg~~~üc; dünya. de,·ıct adamına. ~unu wyle- Mu·· ıa,. kat hakkında 
'" '"··ran- mcsi icap ediyor ki kendisi gibi 

~~ ... -ı )e..ı-~, .. ur gazetemi. belki lih . 
.~.~ı~edir. Buna bakı· ta ~evkıyıc yüks<'k dc,·1et b·ır ·ıng·ıı·ız 

~\lb~l>- .. ı.n e~kl deniz genel· makıımlarmda bulunmu5 adamlar 
~ "~ ..,..., ı· bir gün bJr makale yazmak he,·e· 

~~l~l' ~.es,l'et"::~!~e:e ·~::;: sine (lü~cr '\'C bu da 1<endi memle- muhab•ır•ın•ın tets•ır•ı 
,~ " u., kctl<'rllc daiına dostluk münase-6tı "cr.iııdc harekete 

betleri güden bir de\ lctJn hayatına 
ıı.. ~ihı kast ınahi)<'fi te~kil ederse bunun 

\ ~ ...,,let . tnedeni bir mem- nasıl hatır \'e hayale p;elnıiyen milli 
~ llıe\Jcı· •darc inin en l ük- ,.e beynelmilel zararlara kaynak 

Londra, 2 (A.A.) - Daily Telgra· 
fm Ankara muhabiri Amerika bUyllk 
elçisinin ŞUkrü Saraç.oğluya. yaptığı 

ziyarete bUytik bir ehemmiyet ver. 
mcktedir. 

1.." ~~'- ilde \ıtzlfe görmü~ 1 ~ 1.. · 
~ hı_:°C lllaka - o acagını ııl<'n mcsullyct me\'kı. 

'-~ı;~'lll. il · lenin garabeti· inde buluna.n insanlarla konusup 
~'~ili /~ ~11.nbslık olma.· anlamalı ve hele Ttirldyenln yal
~ Ju Unerck ajan ı mz Amerika sergi ine Hacı Bekir 

l ... eclilecek "ey, doğ- ı 1 

Bu ziyaretin maksadı ınilnhasıran 

malflmat almak olduğ"u beyan edili· 
yorsa da, Amerlkalılarm Almanyaya 
kaI'§ı harp eden memleketlere yardım 

~'tt .,. o mmu gönder<'n memleket olma· 
\,' 'l'~ dığını iyice bilmelidir. 
1~.: 11

1( 'llız. Rahmetli bir HAKKI TARIK US 

~"1..' • '''-.&.nasız ·· t (Devamı Sa. 4 sü. 6 da} 
,..,. ~ soz yok ur!,, 

'-ı~. '-lıı~z sözlerin mana. 
tt~... rıın budala oldu· 
lı~lıı .. 

\2 '"'il llcııÜderi karşı mda da 
~ ı ı\ııı 1anteı; 
~ ~ ~lika donanmasına 
~ emek oluyor. 

l~ İngilizler afmdıı 
~ ~t 0~..ıer.oıduğu gibi 
\~eli uğq da malümdur. 
~ Obn hu bahis üzerinde 

'\.' llill 1 Q lar, ne bunlar
~ l'tnişlerdir. Bunun 
~ \t; ı~erikaya terket· 
~'L ~ t. insanın ihatınna 
~" ~ a~eyhtarlarmm bu S ~ eı~ger bu kırat t.aki 

oftı rlne alnıa .. ı ihtl. 
~\ • lorsa hiç de baksrz 

~~lil'li)· lı.'1'1ı iiy() 
' ~ --~ ki Slterling ge
\Jlııi.~ sonunda ashabı 
~~den a. ~atnus Ye dlinya
~ ~\ij>'et • ıçtnde ya.5'8.nılnn 
~~~~il.fil \e husu iyetindcn 

Amerıkan Genel K urmag 
Başkanı ve gazetecisine: 

FAliH RIFKININ CEVABI 
Ankara. 2 ( A.A.) - Ulus ga· 

zetcsi yarm sabah çıkacak nüs
hasında Falih Rıfkı Atay'm ''A. 
merikadan gelen iki garip ses'' 
ba.~lıklı aşağıdaki başmakalesini 
neşreC.ecektir. 

Falih Rıfkı Atay bu başmaka. 
lesinde amiral Starling'in yazısı
nı ve Star gazetesinin makalesini 
hülasa ettikten sonra şöyle de· 
mektedir: 

Bu yazıların Türkiye kadar 
lni!tere ve Rusya da hatta bizzat 
Amerikan salahiyet makamları 
üstünde pek kötü bir tesir bırak· 
mı11 olacağına asla şüphe etme. 

yiz. İlk vazifemiz ne bizi ne dava 
birliği etmiş oldu.klan devletle. 
rin siyasetlerini ne de hakiki va
ziyeti bilmiyen şahsiyet veya şa· 
hısların bu türlü neşriyatına 
Türk efkarı üzerin<1e yersiz ve 
lüzumsw. aksülamel yapmaması
na çalışnaktır. 

Birleşik devletlerde deniz ge. 
ncl kurmayı reisliği yapan bir 
zat boğazlar mukavelesinin hü
kümlerinden dahi n,a.sıl olur da 
bu kadar gaflet edebilir ve mu· 
harip devletler gemilerini bile 
sıhhi muayene kayıdmdan başka 

(Devamı Sa. Is st'i. 5 de) \l' \' • bir denizci olması· 
~ d~ ;.:~n \'e }_;ge denizi· 

~'-~gaıı barakalarla da. (-------------------
~ ...:~ ı:-· Sayıklamalı.-tadır. z b k •• •• h 
~,~,\'· b~denız gencllmr- engin ir utup aneye 
~' ~ llliyorsa burada 
~~ · btt .nı Stnnacısı biliyor h • / k • f • 
~t~~ gün, nıewut moka- sa ıp o ma ıs ıyorsanız 
~ ~~· y~ca.ret gemilerinin 

~~E~;~~"ii?~ VAKiT kuponlarını 
"'"~~~ ti 'ard•r. Şim- toplayınız ~~o.._.. t geçişt:aı lstHa-
~ dır.:. bit bu boğazlar i~inde 
~~~ngeldcn değil, bo· 
"\t b' ll denlzin emniyet
~ "'il ~~elir. Mister Si-
~ ~~ 1Yor ınu? 
~ ~~deılb.den yardım dü
~ Y()r :ıa.y başkanı eskisi 

1 
> SOvlet Q ki bugün Kara
~~ ili il deniz kuwetlerl 
~ ~l~~'as kabul etml· 1 
~ ~I ~Otn ir, Boğnzla.nn 
~ ~ ~~sıı : gibi bir balkıS ıı~ ~ to '&smda olan bu 
\:• iL.~ h,l'a~ldo 'eya bir iki 
\ ~?'<lenız r bot-azdan g<•ç. 
~\' 1<,l\~c tıçılnıış olsa ne 
•h U ı ~ r>Upb ··ı·· • "'l)I unıu ~.. c go urmcz 
ı..~ rıı arda k gu temin cim<'· 
'ltıı 11lal'ııı' 1l1lara yakın yer· 
~'lıı.1~1dndlktnuJıarebeye giriş

t? ~ki !e.~ haldknti ~ok· 
11< lunl aya mı ma.h

lııtı 
'"' l<enaı ~ bo~~rıııı rı_ıcnfııatleri a-

~· gıtıı temınntıannı çit;-
\t arı · 

~ lu ~t s· zorlamayıı davet 
it A. ı: bJ~ıt <'tlingin bu harc-
koıı"llı.-rılia \nıerikalı necabet!, 

~ 'ı\~~ lıltıtı,1~1 buJfı ,.e amimlS l deıı h'.lrb! ~cnMcmc
~ ~ltt~u ~a i"nsani bir sui. 
~ '"-bıı:ar<?J~rlı."lltma~·a cürct 

lcııııll; c, ln!rilizlcri ha
lt l'd,.r snyıJan teca\'U7.· 
'°n ek orıtan bu ku\'

P lllahrum etme 

\ ' KIT, okuyucu?ımna :fay.iıı.'ı olmak için başlık kenarında ber gf1n bir 
kupon neşretmekted!r. 60 kupo.:n n•ukabll 9 bUytık formalık bir roman be· 
diye t."dllmektecilr. ' OLl\IEZ REts., adlı milli, tarihi, aşk ve :cıucera roma.. 
nrndan edinmek ıtl.n ~mdiden kupouıan birlktlrmellsiniz. ... -

Daimi 
okuyucularımıza 

Bir hizmet 
Bir kolaylık 
Bil)iık Vntan ı}alri Namık KemtlJln 

Tiirk tarihinin :tanlı bir !4&hlfeı.ilnden 
ynmttıkı bu çol< kıyrnPt?.; eser, H.nkkı , 
'l'ank Us tanıfındnn aslına f'n ufak 
derOC'~C bnıt>ı gPtlrUmiytrek s:ıdelt•s· 

tltllml~tlr. \'a rt gıu.elt'tılndc wfrikn 
edlldl1'ten !lonra ltitap hıılbıdı• ncşrt>. 

dilen ''Kanljc Muhasarıu.ı,, SO &.-unış.. 
tur. \"akrt kuponlanuı wplayarak Va· ''Kanije .Mulıa.~ara.sı''. kitabmm 
kıt'ın dalml okuyucuıiıı arasına gl- ı·apak resmı 
rr.nlerc, bu eser ~iızdo t:lli t.enıll'ltl'l yani 15 kunışa vPrllecektir Taşra olm· 
) ıı<'lliur; iç:ın 911 kobylık yapılıoıı:hr: "Kanlje Muhasarası,, tt!"rinden cdl"• 
mek ıııtı~·('nJerlıt blr 7.arfia 115 J;uru luk posta pulu göndt•Mnf'Jcri kAtldir. , 
Sarih ı~tlN'<ılcrlııl' derhal bu kn-mntlı NWr gönderUec.'Cktlr 

lzmir, 1 (A.A) - Dün bura. 
ya gelişleri halkın coşkun teza
hürlerine vesile vermiş olan 
Reisicumhur İsmetı İnönü ika. 
metlerine tahsis edilen köşk1e bir 
müddet istiralıati müteak:p fua
rı gezmişlerdir. Milli' Şef fuarda 
İngiliz, İtalyan, Alman ve İran 
devletlerine ait pavyonlarla Türk 
Ticaret Olaları pavvonu ve diğer 
bazı pavyonları gezmişler ve ak. 
şam yemeıPm fuarda Ada ~azi
noaunda yemişlerdir. Fuarı zi· 
yaretleri esna.smc\a ver ver hal
kın içten ve se~i. 'sa}-gı tezahür. 
!eriyle karşılanmış olan Milli 
Şef Ada gazinosunda kaldıkları 
müddetçe etrafı çevreleyen halk 
küUeleri taraf mdan alkışlanmış 
ve ~reflerine mehtap eğlencele
ri yapılmıştır. 

lzmir, 1 ( A.A.) - Re'...sicurn. 
hur 1cını.et Inönü busı;ün öğleden 
önce Izmir sa.na't okulunu ziya
ret ederek okulun muhtelif at.öl. 
yclerini ayrı ayrı tetkik buyur
mu.~lar ve i7.ahat almışlardır. 
Milli Şef öğle yemeğini lnciral. 
tında yemişlerdir. 

TÜRKİYE 
Her ne taraftan gelirse 
gelsin hiç hır tazyıkle 

Siyasetini 
ITegiştirmıyecek 
Berlln, :t (A.A.) - D.N.B. bildiri-

1 yor: 
1 Türk resmi rnaJıtiller!nde Türkiye· 

nin bitaraflık siyaseti bir lterrc 
daha ehemmiyetle kaydedilmekte 
ve her ne taraftan gcllrse gelsin hiç 
bir tazyikin bu slyaseU <leği§tiremı. 
yeceği bildirilmektedir. 

1np,iliz gazetelerinin neş~ı 

TUKiYE 
ve 

• 
ıran 

hidiseleri 
Londra, 2 (A.A.) - !randa 

muhasamatın tatili Londra gaze
telerinin başlıca mevzuunu teı;:. 
kil etmektedir 

İngiliz gazeteleri muhasama. 
tın tatil edilme!:inin İranın kom
şuları ve bilhassa Türkiye için 
çok faydalı olduğunu tebarüz et
tiriyorlar . 

Daily Telegraph'm diplomatik 
muharriri yazıyor: 

fDeoom1 ~,, f, q.ıi it ilP > 

FiNLER 
Yeni bir şehir daha 

işgal ettiler 
ilmengölD 

Cenuptaki Ruslar 
imha edildi 

S~holm, 2 (A.A.) - Finlandada 
Finler Kareli Berzahına doğru ilerle· 
mcğo devam etmcktcdirl .. r. Fin pif .. 
darlan eakl Fin • Sovye~ hududu Uze 
rinde, Slstebak civann!ı kadar g-eı.. 

mişlerdir. 

Ruslar Berzahın şark kısmmda he· 
nQz mukavemet etmekte iseler de Lıı. 
doga gö!U üzerinde Vuokscn'in men· 
sabında Taipale şehrini işgal etml&ı. 

lcrdir. 

1',.lJ ,: O~.AB.-IMIZ 
31 Ağ\Mrtostan itibaren toplanacak.--- · 
kuponların her 60 adedıne rnukab.I • crı.ıp 
V A K 1 'I' okuyuc..ıları KtlTOP 1-. 
HANE~İ .. serisinden oı "RZ ırnts 4 1 
romanının tnmamı vcrU .cektir. 

L~~--~----~~---~ 

Amerikan 
kaadallçılarıuı 

cevabıınız 
.. 

Siz sadece cahil 
değil 

tehlikelisinizde .. 

- -
Amerikanın esJli Ctıeriiz 

kurmay ba~ı 1 

Bir makale ya ....... 

Saçmalayan l 
Sitar 

muharriri 

Boğazlara 
İngilizleri 

saldırtıyor! 
~ 

Hak ettiği cevabı biz
den olduğu kadar Sov-, 
yet dostlarımızdan ve 
bizzat Amerika hükU .. 
metinden de almalıdır 

Va§'itıgtıon, 2 (A.A.) - U· 
nited Presse'de ~ıkan maka. 
lesinde sabık Amerika deniz 
genel kurmay başkanı Ster· 
ling, Almanların Kafkasya
ya yakın petrollere ancak de_ 
nizden hücum edebilerekle· 
rini, buna mani olmak ic;in 
Türkiyenin lboğ8.7Jarı İngiliz. 
lere rızasiyle açması IU!m
gcleceğini, aksi takdirde. bo· 
ğazlara hücum etmek icabe. 
deceğini ve şimdiki ahval 
eski harp glbi olmadığından 
buna lııgilizlerin muvaffak 
olacağını yazmaktadır. 

(Başmakalemi?.de buna ce
vap vardır.) 

DlGER BlR GAZETEClı "!N 
SAÇMALARI 

1' 11şingto.ıı. 2 ( A.A.) Stnr 
gazetesi "Rusyaya !randan ka. 
pı'' başlığı atında neşrettiği tnr 
makalede şunları yazmaktadır: 

Rusyanın, dünyanın aksamı 
sairesiyle muvasalasını temin 
eden bir sıcak su kapısına olan 
ihtiyacı izhar edilmiştir. 

Sovyetler boğazlara hakim 
olmak imtiyazına nail. olmuş
lardı. Fakat zaferin semeresin. 
den mahrum bırakılmışlardı. 

1878 Berlin kollt.zyesi lstan· 
bulu almıya matuf bir Rus te· 1 
şebbüsünü de durdurdu. 1919 
da Vcıısay konferansı diğer bir 
Rus teşebbüsüne engel oldu. 
Ancak bu meseleyi teemmül e. 
den müşahitlerin umumi ka
naatine göre İstanbul diye ma. 
ruf olan şehir bir asır önce dai· 
mi olarak bcynelrnHeH~i:iril· 
seydi bütün medeniyet filemi 
için istifadeli bir sey olurdu. 

Bugünkü mücadele nihayete 
er:lp de insanlar sulh menfaati. 
ne olarak S maddeyi gerçekleş
tirmek üzere toplandıkları va. 
kit bu mesele, hatta Türkler 
için favdalı olacak sekilde mü· 
nakaşa edilebilir. 

Bir Amerikan 
gazetesi de' 

istanbuıu 
Beynelmilel bir 
şehir yapmak 
hülvasında 

Si tar a "' neı ıkan gazetesi. 
nin bu mtilalcnsı, Amerikanın 
eski deniz kurmay baskanmın 
makalesiyle bir günde garabet 
sa.hesine çıkmış bulunuyor ki, 
buna da bizim eskilerimiz (Te
sadüfatı garibeden) derlerdi. 

Maddi olmaktan ziyade ma. 
nevi fedakarlık pahasına calı
nıp açılan şu lıan kapısı rnzim 
!bildiğimize göre şimdilik günde 
160 tondan fazla nakliyat kabi
liyeti olmıyan bir yolun son 
.merhalesidir. Rusyanın (muva· 
sala) ihtiyacım bu rakamla ve 
1rnnın kendi ihtiyaçları arasın. 
da tatmin etmek mümkün ol
:madığına bakılırsa !\merikan 
gazetesinin son İran hareketin· 
de izhar edildiğini söylediği ih
tiyaçtan başka sebepler bulma.. 
~ı beklenirdi; fa.kat bu intiza
rın beyhude olduğunu g13zete
nin onu takip eden satırların
dan kolayca anh} oruz. 

Yenidünva muharriri. Bo. 
ğazların tarihim ancak Ameri· 
kanın keşfinden sonraki zama· 
na taalluk eden vaziyet içinde 

( Devnmı Sa. ! Sü. 1 de) 
--0--

Ankara 
radyosu

nun 
cevabı 
2 ne sayfamızda 

Mebuslarımız l stanbullula
rın dileklerini dinliyor 

Yarın üsküdarhların dertleri dinlenecek 
1stnnbul mebusları halkm dilek

lerini dinlemcğe başlamışlardır. 
Dün de Eminönü ve Fatih halkev
!erindc bu semt halkının dilekleri
ni dinlemişlerdir. Entlnönli halke
vindc yapılan dinlenmede vali ve 
belediye reisi Lut.fi Kırdar da ha· 

zır bulunm~tur. 

Mebuslar bugün üskUdar ve Ka
C.ıköy kazalarında din.: me işine 
devam edeceklerdir. 

Resimde mebuslarmıızı, Eıninö -
nü hslkevinde .görüyorsunuz. 



\'AKl1 S EYLtlL 19U 

merikan kundak
çılarına cev ımız 

1 

r Ba:; tarata 1 incıdcJ 
tanımt,5 olsaydı bunun Türk var 
ığmda ne kadar köklü bir yeri 
lduğunu takdir etmekte bir 
üçlük QCkmemel'iydi; fakat ya. 

km tarihi yalnız madalyanın 
bır yüzünde okumıya çalışan 
bu acaip kalem, (İstanbul diye 
maruf olan şehir) ibaresinden 
sızan yabancı ruhtnn daha ile
ri, Türkiyenin Amerikadaki sa· 
fllı cahillerinden biri olacaktır. 
Oyle olmasaydı, itikadınca bit 
asır önce. yani Osmanlı ipıpa· · 
ratorlu_ğunun çözülme devrinde 
beynelmilelleştirı1mek llzmıge. 
lirken }apamadıklan bu şeb· 
rln mukadderatı, haklarına 83" 
bip ve kudretli bir cumhuriyet 
devrinde yalmz ve daima Türk 
olmaktan ibaret olacağında en 
küçük bir ihtimal dahi kfığıdı· 
nı kirletmemek icabcderdi. 

Yoksa Amerikadnn Sovyetle. 
re gelecek vardım, bö le (Bo
gazete ~!izlerle Sovyetlerin 
~ BerP.nde yapılmı~tı) gibi 
bayn.tJamış telmihler kabilin· 
den saçmalar mı olacak? Bu 
gazete İngilizler Sovyetlerin 
daha geçen gün bir ağızdan ya. 
ZIP Türklere verdiği teminatı 
İ§itmemiş midir, işitmemi8 de 
manmıyor mı:? 

Beynelmilel bir şehir yarat 
mak için birinci p15.nda hatırla
nacak yerin Tilrkiye topraklL. 
riyle alakası yoktur. Bunu biz 
ayırıp goote "yelim; bu son 
harbin zengi ve s3mfirgcli 
memleketler yüzünden çıktığını 

hatırlamak yeti:·ir. 
Yalnız, adı gi~i hakikat dün

vasındnn U?.ak ve hele va~::ıdı· 
ğnnız dünyanın harp ile kana 
boyanmış sahnelerine sadece 
seyirci olan bu eazet~nin cehH
suikasttnn daha hafif bulduğu_ 
muz ıçin bu kelimeyi kullanıyo
ruz -Türk - Sovyct komşular 
arasındaki dosUuk binasın.ı 
kundak sokmak meylind göster. 
mektedir. 

Türklc.r. garabet diyannın 
elinde kundakla doğan bu kör 
mahlOkunu olduğu gibi tamrlar 
ve kendilerine akılsız bir dost 
diliyle uzanan bv şeamet iitilir..i 
söndürmek için Sovyet dostla. 
nmızın lizim kadar ''e belki 
biWen fazla. alaka gösterecek
lerinden emin olmak istiyoruz. 

Amerikalılar, sevdiğimiz, de· 
mokrasi müesseselerinin hay. 
ram olduğumuz Amerikalılar, 
Türk inkılabının Amer:ik:ıya 
nasıl içten bağlı olduğunu gös· 

• terecck izler yirmi, yirmi iki 
vılhk elyast hayatımızın her 
safhawıda göze çaJ".!)ar bir hal. 
dedir. Ajansın buırlin verdiği 
bir iki Vn.~ington telgrafındaki 
bu bozuk ve karnnlık yazılar 
sulh menfaatine formule edilen 
son sekiz maddenin lehine de
~Idir. Biz Amerika demokrasi· 
sinin derin bir adalet duygusu 
taşıdıirna inananlardanız. (Si_ 
tar) gazetesinin kundağa \17.3-

nan elini, umanz, bizzat Ameri. 
kanın kendi müdahalesi bcrta· 
raf edecektir . 

Ankara radyo u 
mOtelaası 

Sabık Amerika dcnu gcnelkur- 1 eaki harplerdeld gibi dcğlldlr ve 
may ba§knnı Sterllng'in United 1 ne kadar kuvvetli olunıa olsun, 
Prees'do çıkan makales1nl bahis katl bir hava ilatUnlUğil bulunma. 
mevzuu eden An.kara n.ıdyosu ga· dıkça filolar, sa.hillere ya.km yer
~tcal bu nkşa.mki neşriyatmda de- lerde muharebeye girişmekten Uı-
~Ur ki: Uraz etmektedirler. 

Amerika.da bir uman çok yük- Vaktilc yüksek mevki işgal et,. 
aek bir mevki işgal etmi3 oı,.n b!r ml.ş olan kimselerin kendi memle
.ıatm bu yoldald mUtalcalarmı ketlerllo dost yaşayan bir devle· 
hayretle k!l.rşı1amn.mak elde değil· tJn canına kasteden böyle hesaba 
dir. Böyle bir mUtalea 1918 yı- sığmaz yazılar yazarken bunun ne 
lmda daldıi:'I uykudan ancak bu- tllrlU zararlar doğuracağını kestir
giln uyanan ve bu..crtınUn maddi ha- melerl lhmı gelirdi. Eğer bunu 
k.Uuı.tııı.nnı bilmiyen bir adamın yapmıyorlarsa mcsuliyet m vki . 
&p:ndan çıksaydı belki yndırgan- inde bulunnnlarla bunu da.nışabi 
mazdı. Eğer bu zat hakikatlardan Hrlerdl. 
bu kadar gafil iae ltendlsinı uyan. Amcrikanm harbe girmemesi ve-
dıımak için kısa.c:a diyelim ki: ya girmesi Amerikanın kendi bi-
"Boğazlar mukavelesine göre lcceğı b:r L'jtir. 

harp halinde bulunan devletleri Biz bu ~sele hakkında dalma 
bile ticaret gemileri ;talruz aıhhi objekt.ı1r. mUtaleabr söyl4:lnekten 
muayeneye tabi ola.rak boğailar- geri durmamı ızd.:-r. Amerikanın 
dan geçebilirler. Eğer bugün bu harbe girmesine aleyhtar olan A
serbeat geçitten latüadc edilemı- merikalılıı.r harbe glrlldiği takdir. 
yorsa bu, boğnzlarda herhangi bir de Sterllng gibi dilşllnecek adam
memnulyetin bulunmasından değil, lann iş başma geçeceğinden kor
boğazlar dışmdald denizlerin em- kuyorlarsa haksız da deı11.lcrdir. 
ıılyetsizUğinden ileri gelmektedir. Stare gazetesinin makalesi hak-

Sonra bugünkü gUnde, Karade- kında AnJmr.ı. rndyo gaz tesi bu 
nb:deki Sovyet donanmam hasım • akşamki negrlyntmda demiştir lti: 
larlle hiç bir mukayese kabul et· Tilrlı:lerin yılla.rdanberi sevdik • 
m.lyecek kndar üstUn bir durumda- lerl, medeniyet ve demokrasisine 
dtr. Sovyetler' bugilnkil ihtiyaç - hayran olduklan Ameriknda çrknn 
larmı da bir zırhlı veya tor- bir gazetenln bu mUtalerun knrıiJ
pldo olduğunu sanmıyoruz. sında aynca bft.yrete d~emck 

Amiral ~imdiltl ahval eski harp- ellmlzdc.n gelmiyor. Bunda bir su-
1erdekl gibi olmadığından bahse • ikast vardır denilse belki hal:s-z 
diyor. Gerçekten 5imdikt ahval, olmaz, fııkıı.t .Amerikanın kendJ öz 

• 
ısveç 

Başvekili 
diyor ki: 

Finlandiyaya yardım 
hususundaki bazı ihti

laflara rağmen 

Si1Jasetimiz. 
Büyük devletlerin 
giriştiği harbin 

dışında kalmaktır 
!'\t<ıkholm, Z (A.A.) -· Kolmarda 

bir nutuk wren İsveç b14veklll HanE. 
son. şu bcyn.nntto. bulunmuştur: 

Flnlı!.ndiynya yardl:n hususundaki 
bazı nokt&hıazar ihUlMl.:ınnn rağmt'll 

lsveç milletinin en b9yU.k ekseriyeti 
lsv~ styascttnc sarsılmaz blr surette 
ve mOttefikan mllzahlr durmaktadır ,. 
lar. Bu siyaset 1.sUklA.11 nıuhatııza et. 
mekle bcrnber halen büytlk devlet. 
ıerln glrişUğl h:ı.rbııı dı~da krılmak. 

trr . 
Ticaret no.zın Domcl da, bir bayram 

merasimlndc ııu nı;lku söyl .. mlştlr: 
Bitaraflığın tefsirinde son yapılaıı 

tadil l lavcçin hUkümra!llık haklnrmr 
tahdit ctmcml~Ur. Bir Alman tllmcnl. 
nln transit suretiyle gcçn.eslne mUaa. 
ade edilmişse bu Finl!l.ndlyayn. blr yar 
dIJn tetkll eylediği için ynpılm~tır. 

lsveç, no mihvere ne (te garp devlet. 
ıerlne karşı hiçbir bu.suu:ı;t eacrl gös
tennl'ml.§Ur. 

Veni Yugoslav 
Başvekili 

General Nediç beyanname 
neşretti 

Bel~! (A.A.) - D . .B. 
Başvekil general Nedl.ç radyoda mrp 

bUkdmeUnin beyannamc.ınni okumue
lur. Bu beyıı.nnamcde derhal bir mc.sal 
programının tntblk edlleceği ordunun 
ıslah ve ihtiyari hizmet usulUnQn ka
blU olnacağı bildirilmektedir. 

Başvekil bu beyannameyi okuduk • 
tan sonra Sırp d vleUnL'l milli bayrs. 
ğmı çekmcğc mezun kılmdJtmı da llA. 
ve etml~Ur. 

dnvnsıru da çUrüten Myle bir mil· 
taleaya. suikast. de.mektcnse ceha
let ve hakikati bilmemez1lk demek 
daha doğru olacaktır. 

Harbin dışmda ve uzağında bu
lunan Amerikanın bir gazetesi elin.
de bir kundakla harbi başka mem
lekeUere yaymağa uğraşması kim· 
bilir nedendir? Aco.ba bu gazetc
nln bu zararlı yazılarmdan umdu
ğu fayda nedir! 

Bu ikundaltçı yuı: Türklerle Sov
\"eiler arasında.ki dostluk mUnase
betlerlnl de bOzmağa çalıştığına 
göre acaba hangi menfaatlere hiz
met ediyor? 

Bu tahrik edici yazı her hal.de 
bi?.im kadnr Sovyct dostlııronızı 
da mütce sir edecektir. Bundan 
emin bulunuyoruz. 

Her halde Amerika milleti, A
merika demokrasisi de lıu tnrlll 
yerslz mütalealnn iyi karşılamı -
yacak, onlar da prens'plerilc, da. 
valnrile taban tabana zrt fi.kirlerin 
tekrar tekrar yayılmasındaki ~ 
9n takdir edeceklerdir. 

Fransa 
Yeniden tazyik 

e ilecek 
Zilrllı, 2 (A.A.) - Röyter: 
Mussolinlnin gazetesi olan Po

polo d'ltalinda çıkan bir makale -
den anlaşıldığına göre Hitler -
Mussolini miılfı.kntrnı müteakip ye
ni nizama iltihak etmesi için Fran· 
sa üzerinde yeni bir tazyik vapıla.
cn.ktır. 

Popolo d'İtalia diyor ki: 
Yeni Avrupada bUtUn milletler 

için yer vardır. Fransa için ş!mdiy0 
kadar iştirak ettiğl Avrupa tarihi 
önünde mesuliyetıerini yilltle.nınck 
SJmsı gelmiştir. 

Amerika ve 
ingiltereden 
Rusyaya mühim 

miktarda tayyare 
gönderildi 

Londra, 2 (A.A.) l:.ovyet hava 
teşekküllerini takviye tçlr. Amerika 
ro 1ngilt~rcdcn mUhlm miktarda tny .. 
yare gelmiş olduğu ?ııloııkovadan bil • 
dirilmektedir. lngillz pı:ouıınnın da 
Rusyayn göndcrUml~ olc'!uk'tan haberi 
verilmektedir. Gönuerller. harp tayyn .. 
relerinin mtktan ~e Uplui hakkınd:ı. 
pek tabii olarak hiçbir n.atı'.'ımat vorll 
ınemektcdır. 

.Ancak bu malzcm il<ı bava muha
rebelerine başlandığı vakit Sovyel ba 
va tcşckkUllcrlnln vuracaklan dn.rbe
lcrlo bu sevkiyntm clıemrulyet derece. 
sı anıaauacaktır. 

Bu sevldyat İngiliz .. Amerikan y&r 

dunınm başlangıcıdır. Kq. gelmeden 
evvel yardım azamı badaınl bulm\lf ~ 
lacaktır. 

Amerikadan tayyare 
alacak Rus murahhas

ları Alaskada 
• ·omc, 2 (A.A.) - ''Alaskıı. .. 
Tnhm;n edildiğine göre pazar ek 

e:ırnı iki deniz ta.yynresile gelen 
4:7 Rustan mürekkep grup Amerl
kada i~n edil<>n nekcıi tayyareleri 
Rusyaya sevketmeğe memur edil
~Ur. 

İki dev tayyarenin yakında Va
Gin.gtona. mUtevecclhen yola ~ıka
rıhıcağı za:ınedilmektedir. 

nva 
• 
1 v 

işgal altındaki arazide 
bulunan konsoloslarını 
geri çekmesini istedi 
Stokbolm, ~ (AA.) - Alman bUkQ,. 

meti, Bclçtıcada, LUksemburgd:ı., Ho-
landnda, Norv~Qte ve gu.: edilmiş e,.. 
raz!de bulunan konsolos!uk memurlo. 
rmın eylülden itibaren gı>ıi çeklime • 
slni lsveçten talep etmJşUr. Bununla 
beraber yapıl n bir anla~ma mucl • 
blnce İsveç hUkQmcU, Osıo, Rotcr • 
dam, BrUksel ve Pnristekl konsolos -
luklnrmı muharaı:a edecelı'Ur. 

Bulgar 
meclisi 
Fevkalade 
toplantıya 
çağırıldı 

--<>---
Bütün zirai mahsullere 

el konması 

Bulgaristanda 
büyük heyecan 

uyandırdı 
Sofya, 2 <A.A..) - Keıım1 olr mem. 

bndan öğl'enildlginc ı;dre Sobranya 
meclisi, 8 eylı'.'ıldc fevkalACSe fçUmaa 
davet edilmiştir •• 

29 ağustos taribin~c tn!kad ctmJ.c 
olan n.ıızırtar rut>clisl.nln teşrlnlevvcı

don itibaren bUtUn &lrcl nıabawAtuı 

müsadere edılmesinc ır:.11Lcalllk olan 
ko.ran, mcmlekeltc h• ycr..nn tevlit 
ctmi§ olduğ'undnn ruatlJunl halkın en
dişesini teskin etmek ıçl:l bu tedbir. 
ıcrln ittihazı zaruri olduğunu tıert 

&Urmck tedir. 
Yıı.n resmt Dnes gaz tcsi, böyle bir 

tedb r1n bir yenili~ Ql.m oı(;ını, çUnkO 
hllltClmctin geçen sene ete aynı veçhlle 
hareket etmiş olduğunu yazmaktadır. 
Uu tedbir, halkı beyecnr.a dll~Qrme • 
melidir. Bu sene biraz Çt.Un görünü. 
yorsa bunun sebebi Bıılgr..rtstruıda nn. 
!UBUn 19f0 senesinde bir milyondan 
fazla artmrş oımasıdu'. Ye hUkı'.'ı.met 

Bulgarlstnna iade edilm.l!I olan mm 
tnkalnrdaki l:lraatc;:rlarm ecnebi mem. 
lckctlcrde kendllerlne teklif edlleoell 
olan dıı.ha yllksk llcnıtıert!en istifade
ye k~mal&nno. mani olmak nnusun. 
d dır. 

izlandaya 
Amerikan askerleri 

çıkarılmış! 
\"u§lngton, 2 (A.A.) - Tayyare za.o 

biti Vcksin tzıandada bir tayyare ka. 
z.ası neuc~Öe öldÜtlt blldı.rtiİnck. 
ted!r. 

llk defa olarak 1ztandada Amerlkaiı 
ordusunun bir ctızUtn.mır.ın mcvcudl • 
yeUnfn sabit olduğu sıya.et mabfll!cr· 
de 1şna edilmektedir. 

Harbiye nczarotl Vekaln Amerika 
topro.klnrı haricind", !sın! blldlrilml • 
yen bir Amerikan UssUndc "1mtı1 ol • 
duğu bildirilmektedir. 
Amerlluı bahriye sıtA.lıendazlarmm 

evveldcnbtri lzlandada 1'ulunduklan 
mnıı'.'ımdur. 

Fırınların Teftişi 
Fırınların teftişlerine devam e

dilm<.'lktcdir. Diln de bu jşle meş
gul olruı tcftli heyeti Kadıköy 
m·ntnkwsında Lokman, Moda. 
LUks. Kanıgöz, Yeldeğinneni, Kur 
bağalıdcre, Cümhuriyet, ~tancı 
Kızıltoprak, Beyl.oz ve Taksim fı
rınlnrını es:ısh surette kontrol et. 
m'elcrdir. Bunlnnn b'r kısmının 
s.hhl kaidelere riayet etmedikle
ri. bir krsmın·n da muayene cilz
dansız adam kullnndıklnrı görill -
mUş, haklarında zabıt tutulmuş • 
tur. 

......,... ............ zz......-~:7 
Kıskançlık 
yüzünden ıı 

Bir adam kar•fı;dı 
yerinden bıÇ3 ~ 

bit) ..ııt 
Dün Kasmıpa.."8d~ ~at~ 

vakası olmuş, birlst ·kcl ltJ e 
runden genç, ve gftı ~ 
çakla. 12 yerinden ağtrtP. 
ralamıştır. Yapılan ""1" f/J1 e 
nnlaşıldıb'lna göre nfı 
reyan etmiştir: f1lll </C .. ~J~ 
Kasunpaşadn otu bir P",..; 

§mda Makbule adıJldB ~ ~ 
evli bulunan Sabri fe ~ ;>' 
kansını çok sevınek.~ tüTt3 
bir hareketinden bil dililt ~ 
nalar çıkararak :ıcen ~ 
kavgalar etmektedir. li t' 

Mr.kb~le buğdnY ten ' -' 
ve güzel b!r kadDldlt· ~e ~ 

Sabri, dUn sa.bft.h cı-bllıe ı)S~ 
k:ı.n~lr:k yüzünden ?t{a1' ~ _-:;f 
gaya baı Iamış ve~! bıÇH~ ,,Jr 
kendisini kaybede~ del .,... 
ıniş, Makbuleyi 12 yeıil1 e' '-. 
la.m?§Ur. seti! ~ 

Kanllll' içinde ~~et>~ 
bule yetişenler . alda-~ f 
veremlye!!ek bu-~ P'". 
hnstanesiı:e ka1d ' ,ı' 
kalanmışt.ır. __ ,~dfll ._f 

Ma.kbulenin ~~ 
ne.si çok ağır oldUb~. ıtı'I 
tehlikede görüJınek UısıJ 'fi,.,. tJ 

Vakaya. müddei~ 1}0)11'"'° 
rinden 1'"'ohroi Çagt )C 

kiknta~tte 

Karaca Ah11181 .. 
def ine varmış. 

B 1 d. ar~i e e ıye. • ,,err JI 
müsaadeııııı fP'v 

ııııı' ...... 
Dün belediye rcf6 dS ot~ bi' 

Karacaahmet seıntin 1"'1 ... lf. 
kişi mUracaat ede-rel' ğUl'ıı # 
define saklı buıun~u~ f 
etmişler ve de(ıne:Yl_ı...ı~~ 'I 
izin verilmesini jSt.eJıllr ~'!~ 
lunacak definenin ~ ~1' 
tediyeye bırakıl~ e~d· 
istenilen mUa.ad~~'lAı:O, 
kmdah~ 

iş kanu~ 
Şehir Tiyatro• ·f01 

· tatbik edifeJf1~.-e'; 
İl kanununa ait 'tl~ il 

delerinin bir çok .rnU ~ıt. f' 
duğu. gibi, ,ehlr u:~t~ 
bile edilmP.sf ica.P e ııJt ~ 
kat bugünkü Uyat.fO:,,ısıs~tl 
vazlyet.ın.a. ,göre. k.O 1IJllJ"' 
tatbikine imk8.n görUJıll v-c ~ 
Bu hususta Dahilb'e (')._'il 
yazılarak mütaıeası ~ 
~i"" 

Sar' alı eoC1l 

cesedi çıld' ı• '~ 
Sebze halinde ça~ ~~ 

da KB.mil oğlu ceıııal \f"el ~ 
çocuk, 15 gUn :ıtadal" t~~ ,.ol 
de çaJıaırken sar'aat_11a t' 
ze dUmnüş ve bir dllo" ..rlf.~ 
çıkmamıştı. \f\'G~ , ... O'.~. 

Cemalin cesedi e 0~ :1 
denb're aynı yerde d f,,tf>" .Jİ 
ne çıkmış, kayıkçılal' ~ı 
sahile çekilmiştir. JJ~_!ı,, ~ 

Adliye doktoru U~ 
muayene etmiş ı~"-- A 
vcnn.lşUr. ~. 

b. · li k 'b" d ntandı• ~: ırer gız ışı yanını§ gı ı ay 1 •• ··ıtiilii ", 
landı ve bu hızla Çelikpalasın gur\l tiJSİ V 

Tefrika numarası: 60 ~--------------------------------------------~, 
Selma T umrul bu hüviyeti meçhul ve 

karqık cemiyetle alakadar gözükmiyerek 
masanm üstündeki yemek listesini tetkike 
koyulmuştu. Ahmet Dündar, gözü l§ığa ve 
kalabalığa alı§hktan sonra, sağda solda bir 
çok masalarda tanıdık çehreleri farkedip 
meydana çıkarmağa baıladı: 

- A •.. dedi, Istanbulun tanmmı§ he 
kimlerinden bi.r çoğu burada... Kapıcı, te· 
vekkeli ••Arkadaşlannız daha evvel geldi,, 
demedi; bizi de bu gruptan zannetti galiba ... 

Selma T umrul sadece be§mI kaldmp 
etrafına §Öylece ve hatta ehemmiyet vermez 
görünerek bakmakla iktifa etti. Ahmet Dün· 
dar bir bir meşhur doktorlann isimlerini sa· 
yıp döküyordu. 

Ahmet Dündar bu adamlann bir kıs
mmdan evvelce fakiilte sıralarmda denı oku· 
muştu; Jıocalan irinde her talebe gibi hoş· 
lanrnadığr, veya memnun ve minnettar ol
duğu. hatta dost olduğu kimseler vardı; iş· 
te bu dostlardan bir kaçı da bu salonda da· 
ğmık masalarda gözüne çarpan şöhretler a
raımda idi i uzun bir ayrılıktan eonra onla· 
n tekrar gönnü§ olmaktan Adeta sevinç 
duyda; ,eme be g~1eri hirihirilo kal'§ıla
trnea alaka, muhabbet •• memnuniyetle 
aelamla§bl .r; yemekten 80ft!'ft da tabiidir 
ki salonda buluşup konuşacaklardı. 

Scım- Tum.nıl. ~ ~orünmc· 

Edebi 
Roman 

meğe çalıştığı bu aydmlrk, süslü ve kalaba
lık salonda eükilt içinde yemeğini yiyordu; 
Ahmet Dündar ona sanki böyle ba§başa 
kaldıklan ilk gün dizdize yemek yerken ko· 
nuşulmaeı lazım gelen en mühim şey bu imiş 
gibi fakülte hocalarından ve mektep hatıra· 
larmdan bahsediyordu. Bir aralık yemeği 
daha evvel bitirip kalkm~ olan kadınlı er 
kekli bir grup yanlarından geçerken üstat· 
!ardan biri Ahmet Dündann ma5'"\Smm ya· 
nmda durdu. Genç hekim !hürmetle yerin· 
den kalkarak onun elini öpmek istedi ve 
hoca ile talebe bir iki saniye ayakta samimi 
bir hasret ve muhabbet havası içinde konu§
tular. Üstadın bulunduğu gruptaki ka:dın· 
lar Ahmet Dündara alaka ile baktılar ve 
Selma T umrulu merak, tecessüs ve belki de 
gizli bir te-ıyif saklıyan bakışlarla süzdüler; 
yahut Selma T umrula öyle geldi. 

Yaşlı hekim: 
- Sizi gördüğüme pek sevindim; de

di, rica ederim yemeği~zi bitirdikten sonra 
refıkanızla birlikte bizi bulunu2: sizi bi~m 
hanımlarla tanr§tırayım; ya dışanda bahçe· 
deyiz, yahut da terasta oturup kahve içe· 
riz; belki de o:ywı •alonunda ola~ 

Yazan: 

ttEFIK AHMET 
SEVENGIL 

Sonra Selma Tumrulu da başı ile se· 
lamlıyarak ve Ahmet Dündann tekrar elini 
sıkarak ayrıldı. 

Ahmet Dündar yanındaki kadını hoca· 
sına tanıştırmamıştı; bu "refikanız., kelime
si üstünde bilhassa düşündü: Pınarcık kö
yünde kendisi icin "Selma öğretmenin ni
şanlısı,. demişlerdi; burada da Selma için 
"Doktor Ahmet Dündarm kansı,. mı diye· 
cckler'! Bu iş bir hayli ilerlemiş olmuyor; 
mu} Her şeye rağmen biraz da genç kadr
nm neşesizliğini gidenni§ olmak için Selma 
Tumrula: 

- Görüyor musunuz, dedi, siz daha 
bir §ey söylemiyorsunuz ama halle bizim için 
hükmünü verdi; bu hükmün benim de faz· 
Ja hosuma Jlittiğini itiraf etmdiyim. 

Sonra Pınarcık kaplıcasmm önünde 
Muhsin Efendi ile küçük Hatice arasında 
geçmiş olan konuşmayı anlattı ve birlikte 
gülüştüler. 

Ahmet Dündar hu suretle Selma T um
rula evlenmek bahsi etrafında adeta söz 
vermiş oluyordu. Kadın o zamana ikadar 
kendisini bir kabus gibi saran mübhemiyet
Wı sıynbr flibi oldu, güzel gözleri ta içinde 

labalığına tahammül etmek kudre )o' 

zandı. . . ;.le ti .. 
Yemeği bitirdikten sonra bıt•tcıeıı bl 

na geçerken kapT<:la mqhur heki:nıl ~: 
risi daha Ahmet Düncla.rın elini yakedi··· ~ 

- Nerelerdesiniz, canım. el jı~. 
zamandan beri görü§cmcdik; dkicleJ'bir ,fi 
bulda ara sıra restgeliyorduk; fakıtt. ,A1 
hk birdenbire ortadan kaybold~nuıdiifii" 
paya filan gitmİ§ olmalısınız diye tıi' 
yordum; demek Buraadaamızl ,-1' 

- Hayır, Bursada değilim: b'1.ıı· 
kaç gün kalıp dinlenmek üzere gel~ ~ 

- Biz de öyle.. Biz de öyle ... diP" 
rası da bizim adadaki kulübe dönd~ 
nilmiyor, azizim, burada da dinle ;iJ7'" 
Lakin siz bana nerec:le olduğunu~ 
mediniz? 

- lmralı cezaevi hekimiyiıP· 
- Ne? f •• İmralıda rnıamııJ ti 
-Evet. ~~ 
Mqhu.r hekim, Ahmet Oii ~ ~ 

yük bir hayret ve dehıete tutul~~ 
rinde irgilerek bektı; bo§mı iki 
)ayarak: 

- lmrslı. lmralı... ~ 
Diye söylendi ve 80nra birde" 

vermiş gibi: • 
- Allah muva!Fak etsin. ~ 
. (~·-



tık r 
~~yete: 

•ılliyetçilikte tarihe 
saplanıp kalmak 
~meselesi 

fıııltı ~ &db eeeıimdc ıe,
~ ~e CihnYe kanonunıuz.a mal 
bif s11ıiyet Halk Parti~ 
~ ~ ed koyd11ğu mllliyet~-

{ br ctrnıen sahlfcler itinde 
bı:·•l.ıtyet uf de \'al'dtr: 
~~ d t k t.a.rfhe tiapl&Dtp 
d, .~ita.le eğ 11 d i r., blr mt 
~L l'lıJUıyel"tilı, hu iki nulblecle 
~~it d Lil!~ tar~ sapluup 
~· lt.ıdd eğildır,. hükmüne Jtm. 
lı). tlitibıJ ~lenlyor. Adeta ortada 

Pansiyonlu okulların 
941 yılı ücretleri 

Maarif Vekaletince tesbit edilerek 
alakadarlara bildirildi 

:(. Bakknllnra giındo 13, lokan
tacılara da gtinde Uç çuval un tev
ziine dünden itibaren baslandığını 
yn1.mı,.tık. Ayrwa maknmn.cı!zra 

dn. gıinde 100 çubal un dağılılac:ık
ltr. 

Bu kararın tatbikine ue dünden 
it.ibaren başlanmıstır. 

Ot, 'lll'Jnı gibi hfr tav.r a-
tııt lıa 

~~nı ~~ in bir kaç &ahlf elik bir 
tııı! lttitn~ ı:errl bir ilim, bir 
~e, cd .t'a rnda münakaşa a-· ~ aı:111e uygun d~ğlldir. 
~~ le liıer1 eoı ki mııar17.nmz ba 
'11Q Clinıı •do ısrar ediyor. Biz 

.,, 'et•bı e içinde ona li.mn ge
"'"''ef4 c·~ erclbn: 

JlMrlf VekUllğl Panmyonlu oku112. 
rm Dcretlrrinl bılldirt>n bir liste hazır· 
layarak tllk&darlara teb1lğ ctmJ§Ur. 
Y~UJer, çocuklannı bUd<:elcrlnc göre 
bu liıtPde yazılan okullara verebil<'. 
cckl~lr: 

Adana Erkek lisesi: ı~. Adana kız 
li&Ut: 195, A!yonkarahJur Ll.se!!I 160, 
Antalya Ll~c&: 190, & •k~ır liael!!i : 
212, Bursa ll.8e&: 195, Çıımlıca kız ll. 
se11i: 241, Drnizll ll~sl: 160, Diyar· 
bakır li.scal: 195, Edirne llseııl: 185, 
Ercııköy kız ll8cıu: 2U, Erzurum ıı

ııe&i: 200, Galatasaray li:ııcsi: 300, Ga· 
ziantep liaeal: 172, Haydtırpaf& .lisesi: 

241, 1zmlr crl<ck Jıscsı: 24J, İzmir lnz 
liı:•esi: 20, Kabataş lil!C'..J: 241, Knn. 
rlilli kız lisesi: 20. Karı! llscs.i: 185, 
Kastamonu lisesi: 175, K~yscri lise:ıl: 
195, Konya lisesi: 185, Kütahya lise,,!: 
l60, Sıvas Llscı;i: 185, Trabzon lisesi: 
158, Yozgat Lisesi: 172, Bursa kız 
öğretmen okulu: 195, 1surnbuı kız öğ. 
retmcn okulu: 241, Aydır. orta okulu: 
172, Blleclk orta okulu: 160, Bolu or 
ta okulu: 1'12, Buca (İz) orta okulu: 
241, Çanakkal.:! orta ckuıu: 185, lıla
nlsa orta okulu: 185, Maraş orta oku· 
hı: 172, Niğde orta okulu: l60, Yal. 
vaç orta okulu: 110 lira. 

ol' Bel~c Romanyad.an 1500 
kilo mayi amonyak getirtilmP.sinc 
kıımr vemıi§. bu hususta ternosln. 
ra ıbaşlaomıştır. 
~ Sehriıı bazı srmtlerinde bes

lenen hayvanlarda ynpılım nıun
). ene n~Ucesindo bazr hastalıklar 

tesbit <>dilmiş, \'llziyet baytarJ ·ğa 
bildirilmiştir. Bu .gibi mıntakalarda 
icap eden fenni tedbirler alına • 
caktır. 

~ •~rı~'UlnJc tok arihtir. "'.Ia· 
tı""",,._i> P kalmamak,, türkçeyi 
"-bir ~ herkesin anlıyaca-

• ın:nu ihtfra etmekte· 

'~ttbe ı;ı ~ 1-rthı'aııınnıp kalmamak de.. ''il ~n'l\ir etmek değildir. 
)'b,;_'tlli~le böyle terdp edil· 
~~ f.•a.ılıtkir etmektJr diye 
\~n \at böyle bir cümle 
~ hiç en ,.korkuncu nhırdu. 
~~ bir «'t'ml et kendini ta.
~ ltt:arııbinin zaruretlerin· 
ı;1> '" &rınd:ın Ol,ramaz. E11 

Fatih Halkevi dis
panseri genisletildi 

:t- Viliiyet jlk tedrisat kadrosun
da köy enstitülerine tayin <:el.len 
milfetUşlemı )"erine l·cni 8 ilk ted
r'.sat müfcttit i ta} in edilecektir. 
Bıı hususta. vck8let hazırlıklara 

ha1'1a.nuştır. 
•ilk tcdr.isat müfettişlerinden 

bir grup bugiın maarif mUdürilnün 
baş'kanlığr altında. lzmiro gidecek· 
Ierdir. Müfett.i.sler lzmirdeki köy 
onstitsünU gczeooklettU.r. 

~~Pl:ır 01b_teıa.ı kilere göre bile 
tf1Jr ır tarihi tekimülüa 

._;: •tııti . 
t\.._ ~tltrı~n~ıar inkir ct~er de 
'1'11 oıd11 • karakteri bu t&rthha 

llııı~ gu irin onun tesirleri· 
"-t~ııt\lc ~1.a ederler. 
~ t 18tıı.~kkı yolunda olan mll· 
!ttıt ~~ l"l aıe ait prognunlannı 
~ t\tttrıe •nnu günlere göre tan· 
~· lcaııı llcr. Uayatm zanıret-
1.aı ~ ııı:tı onları böyle blr ba.re
~t <le~1 °Cder. Probrrammı 15Uk· 
"ııııtilti~ lnazlye mn.zlde ya.,aıt.• 

lıb;~'I< 1 8\'dct esasına. göre 
l·O::~ tlyen bazı ln5B.D1ar, 
t~ ~ liiınreler yok değilc!lr. 
~in ~le •nlet etmek lı.tl· 
ııııı ıııu11 1 lnkrt~ı değil düpe
'~~t:!f.cı~dlr. trtlNL partileri 
~ . ltta.gı daima maziye, ma
'b~ llelerine, göreneklerine, 
~Qıa ıı.slarına &\"det etmek 
~ ltttlJ~rıu:. Neteı.1m Fransr~ 

1\.. llderıe böylece lrtlcaı ldea
lıı:"'la,: r. 
~;;;eı .~ 1arihte yaşanmıJ bettin 
~ ır. b· tnukaddes bir kıyınf"tl 

oııı..,. ·~· kilise. Kralb'k, anane
~ •ı;In nıllllyetin birer un-

\~"ı~ ~IUye~Uk yapılacağı. 
t ~ (ar. 

1~ ita ınııuye~lliğimiı tarihten 
~l'tttf~k ri silmek i Uyea bir 
' l>, • değildir. Neteklın C. 
~11ir ,ııl'Qgtamrnda mllleti '•dn, 
, ltı11e ba ~1lrıefküre birliği ile biri
tlt il bı! 1 

• '&taııdatlarm tc kil 

-. 

Falih Halkevuıfn iki ŞıJbatt& a~ 
olcıutu dlapanaer, ııon aylarda bUyllk 
bir faall~t gö.oıtermlı,tir, Şimdiye ka· 
dar df~rde 2290 ıhaala tedavi 
edllmff, blr ı;ok buta1&ra da illç tev. 
d edilmi§Ur. Dlçan.erin vffimlni ar· 
tırmak makadiyle mevcut tC§killt 
takYtye edilmtı, ,.en.! kJ!'lmlar illve 
ettirilmek wretlyle tevgl edUmiftir. 

Müşteri taşımaktan 
imtina eden şoförler 
1133 1n1maralı ta1tsi f(>!örü Rıu 
~ 2463 nUJDanlı taksi fO{örü Meh 
met Çaıkar, bazı müşterileri gide -
eckleri yerler yakrn olduğundan 
otomobillerine 'bindlnnemi§Ierdir. 

Her Dti şoför hakkında da ceza 
zaptı tanzim edilmi' ve liddetı~ 
teciiyeleri için de belediye riya
:ıetJne milı:ekkcre yazılrnŞır. a'.:.~"e 1Yasi, içtimai heyet

~"'11\İti tarır eder 
1 ı-ro bu tekilde tarif eden - Şehitten aormak istediği_ 

ltt~ ' t.";;rnı mllllyetçlUğl de: ni.ı §e'Y var mı? Mister Bondl; siz 
.. ~ lit\i _k !'11UeUnl mU6Jr mil· de birisine vekllet ediyor muau· 
~ ....... ,.J (..'l;ınc !: ıkArmak. nu.ı? 
~'-' h~Uııı tk nıllletinln JnutaP hu· Bu •ırada Bondl'a, Mjsia Ea • 
t~f il(} ıtıııJıafaza etmek ~- mor namına. konuemaamı tavai • 

4Jıj'lllttir er. U > ye ettJm; derhal ayağa kalkarak: 
rıı,; ~t.."kıb~ ııslycu bir mlllethı, - Prenaes Sarentrd'un ifade. 
ttıı~ d 

1~·· gibl bir mlJJetbı sinden bazı meeeleler meydana 
\' l'tkiın ogan kıymet. bttktimı... ~ıklyor. Aca.ba b"ırlcaç sual sora. 

ttlılı "t1"1 odur. bilir miyim? (Müsaadeyi aldık • 
lı' Up td uıır da buDJanlım te- tan eonra ~naeee döndü) Mis. 
'~ ~t bor, ter Elm.onı çOk iyi tanıdJğınız 
'-ıltı.;~~.hu!~ t'iırk mllletinbı kültür anlqılryor. Tanışıklığınız çok 
tııı..::..~ı it bulmak için. Ttlrk eeki midir? 
~~ llr nıllletleı- eevtyestae Prensee cevap verdi: 
" ~ il~ h 

1
!:in de lnkıl~ hlr - Evet... Senelerdenberi pek 

~:"! 'lı•re~ekete mecburu. Hat· ilmimi olarak tam§rnz. 
"'~illliJı·· et hfztm t.artbbnlıba - Hususi olarak mı; }'Oka& i§ 
tııi~, t&nıri klhyor. Tarihe aahutnda mı? Sizi a.partmıam. 
~ ltıaııd 1(. Ya11l ideali yqaft• nıada ziyarete eeld.ifini aöyle<fr 
~eu l'rı almaınü lhttyan, ni&. Siz de. kendisini Lanluurter 
tf)~'t l~~~ geUyor. Ta.rlhe Gayt'daki evinde z.i.yaret ettin.iz 
~" ~ biıJnı ibugün Oümhu. mi? 
' fit ı ı •c sahip olmamamız - H&yır, hayır .. Kendiaiyle o 
~tt ~ OatrKt.1. Çünkü tarihte ni- tanda tanıııımudıın. Sadece ~& 
~it~- «e1nı~tl hhükfımct .§ekllne münuebeti ... 
c 'Glr~ ıa:; lirriyctf ~ik - Aileıeini tanmuyordunuz de-

"ııık~llrly 1 'ardr. mek ! 
~ 'ııtıera et idarc.M mnıettn - Hayır ... Zannedersem. bir 
lıt~~ " tına &ğrudan doğnıya defa genç bir yeieni olduğundan 
ıııcıı:ıııldı: ~ hlldm olması baheetmitti. Ya.nuıda oturuyor· 
~~ 1 ~6~ .b~-Prenslpl a.neak Is· mUI. 
t tltiMl'IL ua.r programla t:a:ltak· - Yeğenini bir kere ol un gör· 

~'Ut~·...._ mediniz mi? 
~ ha.1~~ kahı& idik sul• - Hayır ... 
~ı n~ • n.. Ycrinde bJmMr - Peldli, m00emerlere ı-ele. 

t tebfn&ınıne hukuku. ao de tim. Bunlarm yüz bin lngmz li· 
6 lnt!lulfyet tauı,·u ruına aicortalı olduiunu söyle· 

/t.(be,,,arıu ~" • ıtJt 6 tla) miftinis. haıwi aicoırta .kumpan. 
S yasına! 

,1~ADRI ERTE.il - 'Transatlantik sicorta kum 
'~ ~ ıu.w_. • panya.eıı" ieimli bir mOesı!eseye, .. 
,, --141ar Pror.aııuıda edb - Yüa ~ tıtaifn bUyUk bir 
~~· 21 - ıı - JI). ee 1*'11.-. ~ ~ .-..nan-

' ~LIC(@I ;; ı,ı4v illUT. 

istanbulda zelzele 
btanbul, :? (A.A.J - DUn gece ynz 

saatilc saat 17 yi 19 dakika 42 sanı. 
ye geçe hnfif bir zelzele lıaydcclilml!'r 
Ur, Hareket Ussü lstantiuJdan 370 ki. 
lomctro rnesa!cdo ta.hının ccliJmckte. 
dlr. 

Annesini döven gene 
tevkif edildi 

Bcyoğlunda, Piruzağadn oturan 
' Ahmet adında. lbir gen~ hiç bir iş 

yapmadığı hnlde bir müddet evvel 
cvl~. fakat kansına bakama -
dığındnn hemen h~r güıt aru:ıcsin
den vo ba.brunndıı.n para istem.eğe 
ba.5lanu3tır. Bir ka.ç gün evvel ar
tık oğullarına verecek bir şeyleri 
kalınıyan ruuıcsi Şöhret ile baba
sı; Ahmet ta.rafından hücuma uğ-
rıyarak dövülmüslcrdir, Fakat m.ah 
kemeye vorflcıı ovlatlannı sonra.. 
dan :iki& de a.ffctmi§lerdir. Fakat 
dün gece Ahmet annesi Şöhretten 
yine para istemiş ve alamayınca 

zavallının üzerine hücum ederek 

Tevı!l edilen diııpanser açılma töreni 
dün eaat 17,80 da yapııını§tır. Mera. 
ııimde lstanbul mebustarı:ıdnn bru:ıln. 
n da lıazn' bulunmu!ftur. 

KU§at resmi ynpılmı~. Cla.vetlilcr 
hep blı:den di8}>anserl gczml§ler, ıılA· 
kadarlar kendılerlne çalı{'ma vıı.zlyetı 
et.rafında. fzaıuıt vermişlerdir. 

Bir çocuk kamyon 
altında kaldı 

Osman ad.mda l 7 •yaşında bir 
çocuk dün blsilı:leUc Küçük Çek. 
meceye giderken yolda bir kom
yonun altında kalmış. muhtelif 
l-"erlerinden· ağır surette yanı.lan· 
mrştır. 

Osman baygm bir halde kaldınl
dığı Guraba hastanesinde çok ya
ea.mam15, ıbiraz sonra ölmü tür. 

Vakaya müddeiumumilik clkoy. 

dövmeye başlamıştır. Kadının fer
yatlarmıı. mahalle bekçisi yetişmlı 
fakat Ahmet ona da hakarette lbu
lunmuştur.. Bunun üzerine yaka
lanarak Beyoğlu cilrmU me§hut 
müddeiumumiliğine veskcdilen Ah 
met tevkif olunmu~ vo tahkikatın 
te\'SÜ ka.rnrlaşmıştır. 

Ahmodin karısı, kocasının elbi • 
selerini sat.al-ak kendisine baktı • 
ğmı söylemiştir. 

muş, Osmnnm cesedini muayene 
den adliye doktoru defnine ruh-

6at vermiştir. 

, il .. .. ··' 

BiR CASUS OLDURULDU 
Büyük. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

17 lngilizceden Çeviren: H. MUNIR-
- Birkaç aydanberi ... Sigorta 

edilmeden evvel bu mücevherler, 
Pariste bir bankada muhafaza 
edilmekteydi. Fakat Londraya 
getirdikten sonra, sigorta ettir· 
meyi muvafık gördüm. 

- Fakat az evvel, bu mücev. 
herleri lbir Londra bankasından 
alıp Mister F..ısmora verdiğinizi 
söylediniz. Ara sıra yanınızda. 
bulunduruyor ve hazan bankaya 
mı koyuyordunuz? 

- Evet .. Bazan yanımda .bu· 
lundunıyordum, ve bazan, mese. 
18. şehir haricine çıktığım :r.aman 
banka kasasına yatırıyordum. 

- Sigorta poliçesi. mücevher
leri istediğiniz yerde muhafaza 
edebilmek hakkını size veriyor 
muydu? 

- Evet, evet .. !Bu hususta her 
hangi bir itiraz yoklu. Müccv. 
herleri istediğim yerde muhafa· 
za edebilirdim. 

- Mücevherleri satmak üzere 
Mister Esmor'a verdiğinizi 
"'Tr8.11ı3atlantik kumpanyası" na 
bildirdiniz mi? 

- ı.;vet, ibildirdim. 
- Heıiıangi bir itirazda bulun. 

dular mı? 
- Hayır.. Esasen Mister Es· 

moru itimada. lii.yık bir adam o. 
lara.k tanıyorlardı. 

- MUoevherlcrin ka.}~· 
iundanda ~ ir~:' 
..u.ı..;.. ·~ ~ nıı:.: ... 

Prenses bu esnada Paltorp'a 
döndü. Avukat Paltorp derhal 
harekete geçti: 

- Ben haber verdim efendim, 
dedi. Prenses dün gece ıbana elin.. 
de ıgazeteyle geldiği :mman, hMi· 
seyi öğrenerek derhal şirkete biL 
dirdim. 

Bondl tekrar Prensese döndü: 
- Mister F..smora mücevherle· 

ri teslim ettiğiniz zaman muka. 
bilinde bir senet aldınız mı? 

- Evet, aldım. Bilhassa Mis· 
ter Esmor bunu istedi. Ona tes. 
lim ettiğim mücevherleri en kil· 
çille tcferrüatına kadar yazısı o. 
lan bir vesika elimde bulunuyor. 

- Bu vesika. yannuzda mıdır? 
- Hayır ... Bu kadar kıymetli 

bir vesikayı yanımda taşıyacak 
kadar ihtiyatsı.ı: değilim. Fakat 
icabedetsc gösterebilirim. 

Bomil, karşısındakini sıkına· 
mış olınak·ic:;in, sesini biraz daha 
yava.c:;latarak: 

- Bir suat daha soracağım e. 
fendim, dedi. Hem gayet mühim 
bir sual ... Mister Esmor ile ara· 
nızda cereyan eden lbu anlaşma. 
dan üc:üncü bir şahsın ha.beri var 
mı? Ve ıbu Kianı mesela, Mister 
F..smorun ~' ı:,,U~erleıie :tıera· 
her y~,,. a ~ bili.vot" 
muydu! 

P.n:.r..· İ:Jb'ari. ~ı. tıO • 
tlln -"cnt'!Pmr.-' "- w.ı.~ :ıw. 
~bır~~-

' ioJ' - \'AKIT :J :F:lI,('r..., 1041 

j 86dp da.tudtlllçe: 

Türk havacllı 
"Türk havacılığı" nı, l ara ordumuz gibi, dünyan 

lıiriciği mertebesine yükscltmek, bü'cün Türklücün tcv 
cüh edeceği yeııİ bir mefkiire mihrabıdır. 

insanlığın zaman ve mesafeye hakimiyetıni kur 
için çağımız kamı.t•andı. Yerden kesilen tekc .. ldt, birk 
yüz metre yükseli~ fikriıı bir zaferi diye alkı~l~ndı. lca 
da tohum gibidir. Bir ola.,.ak girdiği yerden, hin olara 
fışkırır. Netekim, tıknef !' motörü, muşamba ke.nad , sa 
snk kuyruğile ancak be§ on kilometrelik yere kadar gi 
hHen ilk uçak, birkaç sene ıçinde yerini müth;,. hava 
milerine bıraktı. 

"Manş '' bir rekorkPn, şimdi engin denizler aşılıyo 
Hasret mektupları yerine, iki bin kiloluk bombalar, k 
koca torpilJeı ~a~mıyor. Artık deniz hakimiyeti dona 
malarla ellerde hıtularu~)or, "yenilmez armada'' la 
bundan sonra bir tarih y&.digarı gözile ba!-!abilirız. 

Daha dUn bir İngili~ tebliği, Akdenizde h:mayeli b 
düşman kafllt sinin par;.alandığını bildiriyordu. F'. 
parçllh~·an, znh!ılar, kru\'azörler, torpidolar değil, 1 
liL şark hava kuvvetleridir . 

"Girit" in, havadan işgali, başlıbaşma bir hava d 
tanı olmadı mı? Norveç fr~thinde, Polonya istilası 
Belçikada, Fransada, §İmal Afrikasında yine b11 kuvv: 
önciilüğünü gördiJk. Muazzam Rus cephesinde en 
muharebe yükümi yine tayyareler taşıyor. Piycdenin 
şattığı. topçunun döğdüğiı mahsur şehirlerin kapıla · 
açan hep tayyare, daima tayyaredir. 

Bugün doğduğu top:aklan, ekip biçtiği taıfaları, 
yıı..ııdığı larihi, nnmus ve şerefini seven milletler, ister 
temez bu silaha sarılmı~Iardır. 

Vatan uğrunda yeryüzünün en çok kan dökmüş 
milleti ob.ıı Tüı kler, havacılıkta kimseden geri kal 

Fakat bu l!ilah pahalıdır. Sık sık model de&"· 
Hızı, atışı çoğalmış yeni tipleri çıktıkça, eskiJer·n k 
ti clüşer. Dı§a.rda:n tayyare alarak filolar kurm;ı.k, p 
ya ma1olur. Gerektir, ki kendi ·~ayyarelerimizi ken ' 
yapalım. Halk, çok kere kendi hayali menfaatlerini id 
edemez. LazımgcJirse hu:ımn için ayrı bir verg: tar! edı 
sin. Motör fabı ikaları, yeıaltı meydanları yapılsın. B 
dan ~onra milletçe yaşamak, ancak bu kuvvetlere sa i 
olan1an bir hakkı gibi tanınacaktır. 

HAKKI SÜHA GEZGI 

.._l _G_o_N_D_E_N_G_o_· _N_E_ı 
TOrkçe konus 

mak meseles· 
1 STANBULDA mebusla· 

rnnıztn halkla temas et. 
miye ibaşlaması, birçok dilekle· 
rin yeniden ortaya ikonmasma 
yol açtı. Bilhassa "Türkçe lko· 
ntL5turmak" hususundaki taas· 
subumuz pek yerinde olarak 
tekrar kendini gösteriyor iri, 
bunu hcrhnngi bir vesileyle 
kökleştircmediğimizc esef et· 
:nemiz lamndır. 
Şimdiye kadar umumi yerler· 

de milli dilin konuşulması için 
yapılım§ olan propagandalar 
tesirini göstermemiştir, dene
mez. Fakat kafi <leğil.. Çoğu 

O kadar tereddüt etti ki, ıBonaı 
tekrar konuşrnıya· mecbur oldu: 

- Bu sualimin cevabını almak 
isterim. 

Prenses hala duraklıyordu ve 
cevap verin<'.eye kadar :-.Ti.ster 
Paltrop ayağa kalktı ve hfıkime 
hitaben: 

-Bu öyle ibir sual ki, pren_es, 
cevap vermiye mecbur değildir, 
sanının. Bilhassa burada ve §im· 
di cevap vermek zaruretinde de. 
ğildir. Onun iGin l\fister Boıı<llun 
bu nokta ür.erinde ısrar etme· 
mesini rica. ederim. 

Bondl'un şakası yoktu : 
- Fakat ısrar cdjyorum, dedi. 

Siz anlaşmayı yaparken, bir bas. 
kas1da var mıydı, madam? 

Prenses hafif !bir sesle: 
- Vurdı, dedi, sekreterim 

Matmazel Lantiyc vardı. 
Bondl bundan başka bir sual 

sormadı. 
Sorxu hakimi de birkaç şey 

daha konuştuktan sonra celseyi 
talik etti. 

Herkes salondan dışnn çıkı· 
yordu. 

Birkaç dakika sonra. köy po. 
lisJerinden biri Çaney ile benim 
yanıma geldi: 

- Baş komiser, dışarda sız; 
bekliyor efendim, dedi. Mister 
Ç'.arls Rensi gelmiş ... Şeytan ku· 
lesinin sahibi! 

KISIM vıı 

Polisin ark~smdan çıktık .. 
Ba.şkonrlsere dogru ytirUdUk. 
Ba.şkomiser uzun boylu, genç. 

~e lıir wmla konuşuyordu. Ya.· 
!!Giı Sdl ~i tc>Jcsidcm, buraya he.. 

. '* ..ı.rr.s olduiu anlaşılıyordu. 
(~ .... -aı' 

lvırmı yıı evvelkı Vakı 
s. o. 9"1 . 

İki yerden maaş 
Haber alındığına gorc 

ııczarctinco ve devnlrc gö 
bir tamimde bazI mcmunnin A 
doluya gittikleri lınlde ilıem 
dan hem de Anadoludan m 
makta oldukları ka~d 
muzakayakai hazırai mnliy~ 
YISİle bilfiil vnzüelCri ha ınd 
lunan memurine bile mu k 
maaş verilebilmekte oldu -
badema maaş tahakkuk mu 
tının hüsnü ifnsmda bu cıh tı 
zarı itibara alınması ve An 
ya giden memurine burada 
ita edilmcmesınin taka.rrur c 
bildirılmi~tir. 

Mektep kitapları 
basılıyor 

Yeni ders yılının kitap iht 
nm temlni için devlet b::ı..snn 
fıuı.liy~tc b891amışllr. Okum ~ 
rlh, coğrafya kitapları tamam 
hnzırl:ır.mıştır. Diğer Jdtaplsr d: 
ıı.ym 25 ine kadar yeti 
ttır. 



a EYLOL lHl 

Sovyet tebliği 
---0--

Dlayeperl 
geçme• lçla 

yapıla• 

Alman 
taarruzu 

akim kaldı 
oskova radyosuna ıöre 

lann zayia\ı iki buçuk 
milyonu buldu 

~--. 1 (Racl,yo) - (Saat 8,16J 
abalı Moakovada DefredBen Sov
t.el>IJll: DUnkU 1 &#U•toe günü Sov 
-Jutaları bUtUD cephe bc>yunca 

•tmlflerdir. Suvyet bava k..ıvvet 
dtlpıanm topçu, mekanlZe luta • 

p1)'8deslne ap d u-beıer b.tır 
~ hava u~l,rinde blrÇo1ı 
:er t&brip e<lllml,tlr. CUmarte. 
11 Sovyet tayyareal kayıbına 
aı Alman tayyaretıt r.Mrlp 

_... ... 1 (AA.) - (8.B.CU 
aepheıdııt!e &Sftrl vıa.yet 

Londra mahar.dnde I\! teı. 

b\ılunuluyor. Sovyet kuYvet • 
mullabD taarrumn deY.u:a "-

• IDJefden Kırmıa ndar Ci'phe. 
alan Budyenl on!u!U1, Al""n. 

Mbrl geçmek ıçın MJ'fetWderf 
gayretleri, yaptiklan bllcum 

•tlceabı ~tır. 
Jata1an topçu yanlDDl ile~ 

lfıau altmdaki Ukrayoa ırı • 
uker çıkarmafıı. tqe':ıbOll 

lıllıllM'Clllı. Almanlar bu tefebb!t.Jo 
ttllder.nl bUdirlyorlar. Bu bareı. 

...,..ıc1e Ruelarm umtai ga.t.erır. 
,_IQeilko ordulan Oome:de AbnaD 

duPdurmtlft&ır. Leal1lgrada 
oenuptan yapılan hareket de dur 

İlllllllUlb.11' .• Bu cepbecle fidıWll Yal. 
devam edlyor. şım&lde 'l'ın 
rl bul lnkip.tlar kaydetmlf. 

• ll"akat l'lnlerln g!Jı arsmu ~ 
bulandUklan blldlrill.J'OI'. 

t (A. A.) - B. B. C: 
.. _,,. radyosu d11n a'bnmw. 

tlllda Almanların Sovyet 
uğradıklan sayiattan 

tmit. bunun blr milyonu &il 
tbere ild buçuk milyonu 
nu eCSylcmlftir. 

• • 
ıra a 
vyet kdmarının 
rle~şi· durdu 

--0--

ürancla Alman elçilik 
J,inumın duvarlan 

v •• laarllerile ............ 

IDtlpr edeD rtıRDl bir teb • 
•mMler bu safer nınsln'" 'ken 

llUlal aferıerinln tJmall oı. 
MIDMDM'a buhmmUf olma1anDa 

lradakl Almanlar m•mkGD 

t Makinelerinde 
kolaylık 

1 (VA&D') • Ziraat Ve. 
aba a1mıuı t.Jaat makine 

ıamıımndu ClOlaph ve taraklı o. 
llaldMhri J'edek parçalanılm 

•ldMleıe aah11 buJUD&D zl· 
lhUJUI nlalllara moı._ 

(l*lelen Gllliaden ah!mın• 
.... ,... ........ edil 

1 

'Mili; erin A~.,&a teela 
ecleceti 

}'eni nizamın 
esasları 

Japonya 
Yeni kararlar 

lngiliz tayga- fıkir ve Sosyıt~ 
relerinin M·ıı· t ·ı·ki8 
saali eti 1 ıye çı 1 ';:... 

vermek üzere1 ~1 <,._,._,Y ll&va ..... saplanıp k~ 
Yeni Aaya 8irliji _mu- ret! JattiJarat bOroeu ı.mın ilk m&S&l8S1 
rabbaaı ba,vekile iti seneeinıde İDgillz hava kuvvet-

i ki.fi de bulundu leriııden 15 avcı fUotillaamm her 
e ı er biri yüalelı ruıa dtlfman tayyare-

Alıııan 
, tebliği 
1 Dcrün, ! ( A.A.J - Alınan or-
duları başkumandanlığının teb
liği: 

Avrupaya 
yalnız 

Avrupahlar Ameri·ka ve 
hakim olacak Rusvava 

aı düfürdüğUnil ve Jiçllnün ae y&l
na batma 150 tayyare tahrip et
Uğinl biRllnnektedJr. 

En yülaıelt rakam 175 tir. 

Şark cepbeainde hareklt pli.o 
mucibince devam etmektedir . .AJ 
man hava kuvvetlerinin muvaf
fakıyetle neticelenen hücuınları 
Çerkel mmtakasma ve Moeto. 
vanm cenubu gaıt>isinde ~ 
yollarına tevcih edilmiştir. Stu
kalar Dinyeper lir.erinde bir top 
çeker batırmış ve diğer 3 tane. 
sini de yakmıştır. Bnyük Britan
yaya karşı mücadelede Alman 
hava kuvvetleri dün gece Yne 
nehri üzerinde Mevsaate lima. 
nını bombalamıştır. 

Bombalann, hedeflerine isa
bet etmesi üzerine isUkp.f ol
muş ve büyük yangınlar çıkmıf_ 
tır. Diğer bazı savaş tayyare te. 
şekkülleri Midland'da hava mey
danlarına hilcum etmiştir. 

1 eylül gecesi az miktarda dile· 
man tayyaresi şimalt garbi ve 
garbi Almanya üurine akın yap. 
mıştır. B~r düşman bombardı.. 

.man tayyaresi hava dafi ~u
muz tarafından dilşilrUlmüştür. 

• • • 
Berlin, ! ( A.A.) - Asked 

kaynaktan haber verildiğine gö. 
re Alman tayyarelerinin 1 eylül. 
de ya.ptiklan hücumlar evveli 
miihimmat depolarına ve l&l'k 
cephesinde şimaldeki Sovyet ba
Uı!:Ya mevzilerine tevcih edilmiş
tir Tam isabetler vaki ol1r11 mU. 
b~ depolan berhava obn~ 
tur. 

İki hava dafi bataryası tahrip 
edilmiş, di~r bir ôolşevik batar· 
yası 'harp harici bıralulmıttır. ---1) -
Finltndiyanm sulh 
istediği doğru değff 

--0-

Amerikama Lonclra eefiri 
bu hususta büyük gayret 

sarf ediyor 

---0---

Galip, mail6p, müttefik 
inkiyat etmit milletler 

farbız olarak 

Bir masa başmda 
oturup yeni nizamı 

kuracaklar 
Ben, ı (A.A.) - Barblll UdDc1 JJl. 

d&IOmtı, 817&11 Alman mahatlllDID 
harp BODU Avrupuı bakkmdald noır. 
tal nuartarmı turib euneleriDe Tul. 
le tefkll etmi§Ur. 

Gasette de Lauunne'm Beribl mu. 
bablrlne göre Alman ur'.ci:ye neaan. 
u, bu b&btald tlkrfnf dGrt nokta ola. 
rak tarlt etmlftU: 

1 - KuaoUDl llıe HIUer. bGt.1lD mU. 
teller, bUA .ı.tJma, :J&l1D)n Avrupemll 
ec:asmdım o&acaklardlr. ~&Jll ortada 
ne pllp, ne maatQp ne mlltteılk. ne 
lnklyad aJtma almmıt mllleUer buluna 
cak, b4W1n devletler Avrupuun Jenl 
.tefelckWGDe lfUrak ecAGPklel' '" &JDJ 
buİnlkkdım mbteftd olacaklardır. 

2 - A.vrups alJıNIDln aadetln an • 
cak barbln ortadan taldmlmHmm 
netlce9l oJ&capı anıa)'aClak1ardJI'. Ye 
Dl alam, A vrpa latuıhlD mutlak em. 
Dl,.etl yanı barlçten plfOek her tar. 
l(l tehdltlerln ortadaD kalcllnlmam •• 
ASID& latiDat etmelidir. 

a - ~eni idam, '-Yl'Ul*la tar0ı. 
cotnJ]ra. .. ,..,t " ekanemtnın ta • 
,.. etmtı CJld1llu tabö budat1ar bari • 
c1ncle tıahmUl dnletleN ... mllletlere 

·ı.Aıılk~. 
4 - Mtd{tellrlere mtlwn•ba .. 
~ sRll. ba tMlrle" nuan ~ 
bara d& aıİmmJaeakttt. 

A'fl'\llla. ,alDm Avrup&\mra mit ol-.. 
cak n AftUllAJa 7aJam Anupaldar 
bWm olacaktır. Bu Aft'lllN' lttDuııdl. 
dlJ Jır.. lılr ..a ile -- llftlU .... 
~. Zira tııa mn.ı. ,..... ... 
U ibttdlJan delil mtışurek menfaat. 
lede bÜil:ılrtne ballı olan A~ ._ 
UDell -..mcl&ld lhtlWJaN da .... 

........... 1 (AA.) - Bln•Andtr / 
yazım tıçttncU bir devletin tavUBUtu ·~ wnôelt __ tlr_._o---
lle SoTyetler blr1lğ11e mbfertt bir 
.Wb yapmak ı.tedfttne dair, dolapD 
pylAlar ba mda Aft.on Tagebllldet 

gazeteJ>l bunun Ruslar. İD&1li*J' " 
Amerikalılar tarafmdau uı;:unılm~ 

bir ı.Jon oktutanu yanuktadır . 

Bu pset.e ımıtan !l&•e e)'lemekte. 
db'. 

Harbin inkişafı bakmundan bu ta. 
lebin Ru.lya tarafmdalı Mrdedlldltmi 
:.tddla etmek dalla mllnaııip ol'llrdu. 
>'ll'lnaaJdlla bul kbmeterln 116;J'ledlltne 
pıra • Amerlkanıll Londra ııeflrl vı. 

. ...... llollkon.ru:n rlt'"11 Qurtne, 1l'ID 
• ~ eulbll kblnd lıU,Uk bir fa. 
~t gWermektedlr. 

Laypzig sergisi 

Türk- Alman 
dostluk 

Tezahüratına 
sebep oldu 

Bedbl, ı (A.A.) - 19 ecnebi 
devletm tatirabat ettiıklerl La.yp -
z.igde aonGahar eerg.isi dllıı aabeh 
a.ç,ıJııuttır. Serside TUrkfye :mah • 
aallerlııi, mamulltmı ve madenleri 
ni teknik balumd&n gittiqe mille 
rakki bir eekilde tfJfh1r eden Ber
lin Tim t.ıcaı-et ocluı pavyonu em 
ısali .-nda çok muvaffak olmal 
ve umumun takdirinJ lfu.•nm11br. 
Sel'gly.e fttiraık eden devletler a.. 
rumda doat kardet İran ~ 
da nümunelerinJn ıeı:ıgiliği itibari
le çok aJila ayandrrm11tJr. 

Pavyonlarm ziyaretlndeıı llODN 

aergi riyaaetlnln veıdiii bUyDık 
öğle yemeğinde reilin Mtkwaa 
Türk ticaı-et odası felui reiai bil
yük elçi Gerede, aeıwe lttirü 
eden bütün ecnebiler adma cenp 
vererek g6eterilen miafirperver -
Uğe teşekkür ederek Berönin bey 
nelmllel memmtyeünden bUWe 
1't1rk Abnan doetluk mnafwıdeeinJn 
kıymetlni tebarüz ettirerek iki 
memleket araamda yeni yapd&aık 
ticaret muabedeebıia bu dmt1uP 
uygun ve ikl taralm menfaatini a
min bir tekilde :lnt&cl fttntdtai b
har w m0ze1rerata memv he~ 
1ere mut"""akztttl•r~ 5 r.l.llr. • 
1 latlt. 

Sllveyş Kanalı 
Miihim surette hasara 

uiradı 
Be111a. t (AA.) - D.N.B: 
lJt ilııati9r.taııan bir ka:JDUtu it" 

rent""ltÖ• t ıare. Bllft7I kW1l a.e. 
rtne yap..tflddl& Alman baft bQ. 

cumıan. "bi.ı mllM'i'Mtma tıeylk 
sarar~. 

AJJDU' bQpumlanDln :r.ıdloıııııllda SG· 
yen kÜıaıı llulland!M• "1& P 
gGçltılôle l~ ~ bir l!ıa'dedk. 

Alman bom\ •en, · ımmen olPblDerl 
tabrlp •tmil. - kuımea kanaldaki .... 
mile~ i8abet eylemlftlr. 

HulnD, Temm• " Aıutoıa ar 
lamada. 811ven· bnaıı. 20 ltlD mu. 
deGe m....,.;.,.. kapalı hmJl&ır. 

F9mler , .... ,.,.,. , ...,...,. 
BenaıPn bu lıılıllnında a....... ~ 

rlllllek telıtlkMlndm kurtulmak lC'.n 
.oratıe r1c&t etmektıedlrlfr. 

Berzahın pek ,akmd& J'lnler tara· 
tındım 1'C8l1 b±'ttmektedlr. 

ll'llıler BeneJun cepbelerlDl tam. 
lemekle m81Pl Ham aa.,eu.r •· 
nupta Lenlnpmlm ODODdO mllte...._ 
,.ant bir bat teeU et!Dekee IDlllUldDr
ler. 

Haliham'da Lemnpadın .-ıa. 

dotnl m11YM91a JGllan ~ de. 
.,.. etmektedir. ~na. pullla· 
rm ve DatlJU'l&ım tabllyeel bıa Jol. 
dUl yapll.-ll~. 
~ AJIDMl lnPITeUm Nowıor 

raci tııtDr .... ~ llerlemele 1lqla.. 
mqlardır. t\mee ~ caubımlda
kl Sovyet ıwnet1ıeİinin imha edUmlt 
olm&8l almaalara nm.n ,aen0n •• 
blllerlni taklllllll. lADllllS:lld ı.tnre,..._ 
tJnde u.-aemak -~ •• ınlıt'-. 
.... ,. 1leder ~ ...,.. 

balamD AJmea Jltrnııltkıl1 ..... Le· 

A.lllıaN. 1 (V.dft) - .. ... 
...,_ ..e. eli t ..., ...-.ta Mk 

Jmıla ,.. ft J t • - 1 u ·· 
- - ... 7 Jıııll 

Yeniden notalar 
· verilecek 

Tokyo. Z ( A.A.) - Yeni pıkl 
Aaya birliği lllU1'lllalıula ıe
neral Hayqi ile nayoaaHıst me
l:uslardaıı Kuytaro Nagai, PreD8 
Konoyeye Japmyamn Ameribya 
ka.rp daha ızlrr*tr bir 8yuet ta
kip etmeei talehk>I havi bir karar 
81U'eti tevtll eUmtlerdlr. Bu ııiya
aıet, karar suretine g&-e qağldald 
eeulara iatiQ&t ~tir: 

ı - Üçlll ittifaka ~t. 
2 - Uaak pı"kta yeııl bir DL 

zam testalne matuf elyuete de • 
Yam edilmeei,. 

3 - Gerek Çan&a)'lek'e prıek· 
ae onun ")'al'dmıma kopnlara ma. 
eadele. 

4' - Japon denisierinde memJe. 
ketin mUdafaaamı temin edec• 
tedbirler aJmmuı. ı 

l yi haber alan niahf1llerde be -
yan edildtğifte g6re. bu ~rdGncll 
madde Amerikan pm!lslDıin Vla· 
dm.tob kadar Pteb'hnelerine 
maai olmak için J apon karuulan 
hududunun geııJtletilmeıli meneemt 
ihtiva etmektedir. 

Birliğlıı etUm haıbiye8i ÖQ -
balı taplamluftD'. General Hayqi 
ile Ntpi, prens Koaoyenln biırUfJD 
arz_u1armı cenlı mikyuıta Duan 
itibara alacağına datr kendilerine 
k&t1 * verlldiğini beyaa. et.mitler· 
dir. 
~o, 1 (AA.) - latlbbuat btl. 

l'08U D&IDID& .,. .rs,lemefe .ı&bl 

Jettar bir at, Japapya tareımdaD 

~ n VftliDCton Dndlnde yapı 
l&D ilk tqellblelere mtıabet 08Y&plar 

almJD&dılı için Japon)'&IUD Amerilwl 
meJr.ez:oeetnlD Vl&dl~ •Yld IDlıı. 

... laakkmda ;vmldeD t.eftbb09lıer • 
de bu1lmclalUİm ..,._ ecmlftlr. 

Bu at §Wllan D&n etmlfUr: 
RU9)'&Dlll cenbmr reiml bir cenp 

olarak kabul etmek ~ Bu 
oeftlıl 1als Japon noktal u.un.,ı ta • 
mamlle tatmin etm11a nuı kaaaat-
ı.m lfılıcle9l olarak bbld edlJOl'US. 
Bu Ullıui:L 7eakllıa-. tıef.llobGede bulun 
matı fQdab addettik. DJtıer cu.ettm 
ba meeeleye Vqingtcıla llf\kQmetlnbı 

dildlatln! celoetmele dn&m ~ 
Ç1D1tQ Vqtzıgtomm ceftbmı da me. 
8llmlD JelÜdeD tethıdnt IG9P •ttlrm 
bul kaDa&t1erln !fede9t olarak kabul 
~ AmertbD ceftlıUuD tanı 

tabrlrtle llollloYaDm '.lfl\'&bl aramnda 
ufak bir fark ohlte...., ntsnen bu 
onap .ıa~ ~ etmemekte. 
dlr. 

Amer&en • .Jaıpoa ~bak 
landa &:Jlll ut ~ ~: 

Ba meeeıe b•ttmdr ne kader u 

~ !> lladar !7f olur. 

Turkiye ve iran 

UKO aeneei ilkbah&rmda avcı 
ftloWlalan tarafmdaıı Fransa Uze
rtnde veya NorveÇ harbinde ara
d Uzerlnde veya yerde tahrip e
dilenler ya.but ayl olduğu zanne -
dilea ve haaara uğradığı muhte -
mel olan tayyareler bu heeaba. da
hil edllmemJııtir. 

380 i gece olmak Uure, bu se
ne awı tayyarelerimiz ve tayya -
re dati toplanm'Z ı 000 dügman 
ta)')'llrdlf tahrip ebnJtlerdlr. 

Cenubi Fran8ada Almanlara 
kartı gejf mik)ruta taarruz bat -
lıyalr yani 16 hazirandanbeıi im -
para.torluk avcı tayyareleri 480 
düşman tayyareat tahrip etmlıJer. 
dlr. İngiliz tayyarecllcıinden 28 f 
kurtanlmıştır. Diğerlerinin dır e
dlJmlıJ olmrlan muhtemeldir. 

Bir taç ftlotWa lumwır 20 tay
JV8 dllılilrmUt, diler bir filotilla 
kumandam da 32 tayyare tahrip 
etmittJr. 

it ıldııdma 1 (A.A.) - o.p8lde bu. 

ıunaa * • nbatUla tıOdll'dlllae san 
Ru~Belentd~ 
KaNDde _,_ ................ 
..,,_... ~ Ml•latlr. 

Amerika bii 
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)ı.~.l>rQ:rJe saraYirun her cak §Qhadetten daha. mühim hiç 
~.~ r Mayerj aradı, bir şeyin, hiç bir işin mevcudiy 

:'t\l~(!re :ıa ~azı merak· tini kabul edemeyiz. · 
:~ıl'dılaı-e düşerek pro. Dedi. Hukuku umumiye avu · 

lar ?>.'..fakat bir tür- katı da söze karıştı: 
irı-.ı.~ ... rofeso" ·· b ~... ~'l\.lin run u. - :Maznunun inceliğine, ne7.a. 

.~ Ve ihtimal yok· ketinc hayran oluyorum. derli .. 
'~ll'as'lld Fakat 'biz buna nezaket ve ınce 
~ llıuvaan biri ı. li!'ten ziyade açıkgözlük diyebili: 

.. ~ ffak olunamıyan nz .. Çünkü maznun aylardanberi 
U \'erdi bUtün bır memleketin sıhhatiyle 

~- · Diğer birkaç oynadıktan, başta doktorlar sı. 
~~bit bu mfı olduğu halde bütün mille 
,~~lrı etnı nun böyle ola.. tin iktısadi vaziy~tini kendı ıe: 
~n ~ nir di ;şti_k.. hine sarstıktan sonra şimdi pro. 

l'ec gen: fesör May~rln bir hasta kaçır. 
117ı,!aYanı hürmet rnamak veva bir ıhaatasmı yarım 

~~latan;" bir Palavracı.. saat geç bırakmamak iç.in mah
~~n es tni.idufaaya ıı:et kemeye gelm :.vişini alk!§lıyor ve 
."llll ~hı bu~sen ht:}'eti ha· böylece halk ..Je mnhtcrem mah. 
4 ~ lnlıb ~UYordu. kemenJz üzerindP. bir te.sir icra 
~ ıtşır Salona gire. etmek ıntiyor . .ı. ıaznunun ibu gi_ 

tı.'1 t llror b: sözlerine mahkemenizin ehem-
".'lf • b • ~ Mnyer gel· nuyet vermemesini rica ederim 
~ ··~ s il( füdafaa vekili tekrar söz al<İı 
l:ıı~-~ar~ Vnnındaki iki ii_ ve eski sözünde ısrarla: 

'~ "<\l;lfaa e bulunduktan - Milöafaa namına. şahit pro. 
~~eın ınu"~kiline hitaben. fcsör Mayerin dinlenilmesinden 
\.:';·~ daf4a vekili. pro asin vazgecemcm .. dedi. Ben Zu'.i. 
'~Yet §a\ı~d tine büyük feldin müdnfa:ısınd::ı bütün mc
~ltt ~itıat~ediyor mu? suliyeti omuzlarıma vüklendim 
'.~~ sorr '1-~n acık şaha- Üzerimde bir avukat elbise~i 

a brore!. ('ger müdafaa varken ı?"a) em kin faydalı gCirdi!.. 
~ ilci .. or Mnverin de ~üm her şekle ,her çareye baş_ 

~ ... -teı~on 1 rar f'diyorsa, ı.'Urma.kta serbestim.. Talebimi 
~~ittnı • Eıdeb'liriz. resmen tekrar eQiyor ve profe-
·~ (!t~ :teı:>!n bu telrli. sör Mayerin rnuhal~kak dinlenil. 
~11!l'tli ı~ ~ır baş işo.re- mesıni istediğ'imi bildiriyorum. 

,, lelh:,1'Vt!hrın bUtün dok· Teodor Zuifeld bir kere da.h:ı 
"a~:~ e<h h yerinden kalktı: 

l> • 111catı n ukuku u - - Reis bey, dedi, ben de pro_ 
~ıa ayağa kalk~: fesör Maverin bu der«e ebem· 

~ ~t et?nivo hiç bir sekildc miyet.ı;iz bir iş için 11u anda ra. 
~k ~· tıım. Bilakis hatsız edilmemesini istiyonım. 

ı · llrrı~~:rtun, dedi. Fa Dedi. Müdafaa vekili dişleri. 
~ bi 1~ ıye namına din nin arasından: "Gafil, bizim ye
·~~~ ı...._-.n_ ı:e ce!seye gel. 

~b~-~~ıt,erin dinlenil- gfıne kurtuluş ümidimiz prof esö. 
~ ~aa 1_:n~r. edildiğine rün şahadetind~ kaldı!" diye mı. 
~şalıidin~ekıH. de ne olur, rtldanarak Teodor Zuifeldin ko· 
'.~~ı tıa~~ ın dınle:n:.lmesin. lundan tutup oturtmak istedi, fa... 
~1. b~r edebilir. Bir~ok kat Zuifeld oturmadı ve sözilne 

aa .;.~ek şahit diyoruz devamla: 
"- l\tli derhal reddet: - Profesör :;\fayerin bu dere. 
,' "tıt ce ehemmiyetsiz bir iş jç.in şu 

~~a.ı:eııor "" anda rahats!Z edilmesini i!'temi· ~ _"'a \>:ı ~averin ~aac. 
Zu~~emeviz. yorum, <liye tekrar etti ve aYQı 

~ ~) eld ayağa kalktı ~manda avukatına da. hitap e. 
."'fi~ ~ derele 

~· Yor-.un 
Mıı~ . 
~d "1 k l>Öz "İzin .. 
~ ~ l•rofcsor Maycr 
~t <?tın değildir, bence; 
~~ ekte artık mana 

'Q. it 8ahj~. ~ refi, haysiyeti 
t b ıg elmesine mn· 

~~ u~k 
'.\~eı!e11rı.i U~umiye avuka.. 
~~bu ~u!. 
ı:ıı~ktı 'i):Jg c avukata oe· 
~.~ 0 d <ınuna, mudaf na 
: ~l':'·k u VC> kolundan çe_ 
~~ • kendi ı ayağa 

' lal' bey d ~ ~. d. r·dı, B!z profe. 
h~ı:uı ~ nlcn l!"'les!nde ıs· 
~1 b·~kt d PC:ka!iı dava· 
~fJ?ı.Ur.d do1"torlara mah. 
~ k.1~kc rE> nu geçit ynp. 
~ lılllht ·at biz, adet f aiki
~~-~e ~.tc.>rn hevetinizc te·' 
~~ıı, h~ biran bile düşün. 
~~ ~l•k ~ Yalnı1..c:ı. bir tek 
\ıı.:_ lı~~a~ . bu s~iı{imiz 

'"'\t ~tn eUnın de mnhke. 
~ ~~~ dinlenilmesin· 

\l~&·Ot- Z . 
~~ 1~ ~~eld nyn~a kalktı. 
~~tab.itıy~rdu ki bir tek 

• "".'Jeb Oınrak gösterme
~oek ~ h::ıklnnnda şa \t Ol~ bir teı doktor bu. 

~h, :~18.rrYdı. Şehrin !bil· 
~"Ot 01<ıilltı aleyhlerine ayak· 
~· ~arından iki şahit 
L'fw arma imkan yok. 
'\~~\lif 

~ ~~~? h yeti hakime.. 

~'li -~~::, buYUrursanız. de· 
~~lı:ı~ın fikrini, ka· 
~ ~ ~Y~tYacağım. Bence 
~ i'a~~llt e~rı dif'Jenm~ne 
~ ;~"'ıadet'ı . en 'Profesör Ma. 
~~ ~ §irr,diden redde-
~~ ~~S<!k l>l'ofesör Mayer 
1.&:ı.h~ "ili~ Inahkemeniz lıu
~~ ~beb· UYorsa elbet bu. 
~~ "e~ 1 Vardır. Bir unut. 
~''Son dakika zuhur e
~"~ Pab~t llrofesörO huzu· 

~Ilı d~ld·et etmekten ala. 
v;t·ı egine ır. lierlıntde bura· 
~ ~~ :anı olan şahade

b a ınUbimdir. 
'il &azleri • üzerine 
"Yah kalk11 ve 

~~~ bir formülü 
,~., Ribi: 

~ne )."arJYA. 

- na~ tarafı dünl•ü sy~u.da -
le gözünden düşüren münhezima
ne ibir yeis içinde alıklaşmaya 
baçladı. 

Bu vekayi esnasında beyin clo<=t 
larında:ı biri Akşehirden gelere~ 
vazıyetten haberdar '1/e lbu ~ 
lr.r tnsf iye sureti bulması rica e. 
dildi. 

Beyin yetrl misı:iliri cevap ver· 
mekte hic milşkilfı.t cekmcdi: 

- Bu i~i tasfiye etmiye kabl. 
livctli bir adam v:ırsa, o da 'bi· 
z:m emsalsiz ve tneı:;hur kadınuz 
Nasrettin Hocadır. Hemen ona 
komnaruzı tavsiye ederim. 

Derhal gayet clıemmivetli bir 
i~ icin beyin nezdine Nasrettin 
Hocayı davet etmek üzere Akşe. 
hire bir elci ~ıkarılmac;ı !kararımı 
brddı: 

Hoca Nasrettin, daimi adetine 
sadık kalarak, beyin davetini ka· 
bul etti, eşe,ğine atladı, ve tcşeb· 
blislerlnin ço.i{unda hissesi olan 
ve kendisinden ayrılmaz bir or. 
tak haline gelen :kıymetli bill<'ği 
nin üzerinde, yola koyuldu. 

Mahalli maksuda vasıl olduk· 
tarı zaman Hoca kendisinden"mü 
him hizmetler beklenen e§hasa 
gösterilen hürmet ve itibar ~le 
karşılandr. Beyin huzuruna gö. 
türllldüğü vakıt. koltuklarmı ka· 
bartacak bir hüsnü kabule nail 
oldu. 

Miikemmel bir ziyafet çekile· 
rek füramlar edildikten sonra, 
bey Hocaya kederlerini, muvaf
fakıyetsizliklerini, aldanışlarmı 
dikkatte anlattı, ve bu işleri yo. 
Iuna koymak için bir çare bul • 
masııu, yalvararak rica etti. Sö· 
zünUn nihayetinde dedi ki: 

- Bu genç kızın izdivacına ba 
basının muvafakatini istih al e
debilirsen, Hoca efendi, ahırla -
nmdaki hayvanlardan en güzel 
bir çift ökilzil seçip kenBi mşlm 
olmak {lzero götilrmek hakkını 
ikt~sap etmiş olacaksın. 

Hoca elinden geleni yapacağı· 
m vadederek ~nln nezdine 
gittt Beyin vadettili mdlzleri 
kazanmak azm~y!e l areket ettiği 
ve :muvaffak olmaya da karar 
verdiği iı;in .wing içinde id~ :Yol 

parçal r 

7.45 J:m 
f!.00 Jl3nt 

f"'"ll'fülar 
8.80 K'1n santl 

12.33 l\j lızlk 

-Semai \C 

ıillz ~mııllt"rl 

IZ,4:00 Ajanı; 

18.00 Şarttı ve 

ısnz 

ıs.so ı uıo ıuuzfü 

iknr1171J.: 
18.0S Şıırlulnr 
18 ... r Konuşnu• 

nıli pollttka 
18.4."i Çocuk 
19.SO Ajan 
19.4.• honu ma 

19.W Kadm 
rt (rll8ll) 

20.15 ltadJO 
gazet 

20.4'> Haftanın 
TUrkü U 

ll.00 Zlmnt 
tnkdmt 

U. J O Sa7. C8<.'rlerl 

lnkslmll)rf 

.zı.so Konuşma 

( J:lı1' 

:aatı) 

.Z 1.45 Rlynsetıcum 
hur bandostı 

.Z2.SO Ajan 

22.a.6 Du.ns 
mı.iğ\ 

1 
Çarşcmba Perşembe 

3 Eylul 4 Eyliıl 

Şab:ı n: il Şahıın: ,1% - 1Jı7.ır: 121 Hızır: ın 

\u.kJUeı \u1outı l';xaru \'11&81 ~ 

ıuncşıu 
6.211 ·~.48 6.30 10.61 dl'#-.•· 

Öğle 18.18 5.88 ıs.ıs 5.SS 
11.tndl 16.58 9.18 mı 9.14 
Ak')aııı rn.so 12.00 19.88 ı~.00 

l."at ı 21.16 l.85 21.ııs 1.85 

1m :ıJ· •1.1!: 0.08 ::.46 9.06 

Yeni Neşriyat : 

Kazanç vergileri hak
kında kıymetli bir eser 
Snbık Maliye hesap mUtchaSSI.SI, 

Ticaret Otlsl muhasebe cfl 1.ımmıı 
Otar taratındıın • Ek ve deği§ikllklerl 
ile birllkt Kııuıno \'crı;tsı lümunu 
ve tııınunln altı.kadar idari v.hkl'ını,. 

ndlı S6 kanunun knu:.nc; vcrgi8l ilo 
ııllUtadıır bUkUmterinl toplayruı bir 
eser ncşrolunmu;'}tur. 

Kitap, maU mllesscsahn V mUlreJ. 
ıetıarin bu hususta knreılaştıklnn gUç. 
lUklcrl bartn.raf cdebilecok bir §eklloo 
tanzim olunmu;:ıtur. Fiyatı 120 kunııı. 
tur. Hararetle tavsiye ederiz. 

Bevoilu Halk Sineması 
Bugün l\1atinıı 11 de~ 8 de: 
l - Krulı;iılge 80 Ji:umn blnlen. 
% - Ars~DJ dası. ~ıace.m :tUmf 
1 - l'ıığmurdan füıç:u:kaıı. Komedj l 

Yeni koltuldar konulma tur, 

da merkebinin bile kulak kabart" 
masını mucip olan şarkılar mı. 
rıldamyordu. 

Çıngenenin ikametıgfiln önünde 
tevakkuf ederek. bahçede bulu· 
nn.n bir ihtiyar kadına -doğru yü_ 
rüdü ve şu suretle hitap etti: 

- Hey! .. bana bak, dinle be
ni, ihtiyar ve murdar dngene ka. 
r1sı ! .. Koş, efendin olacak hile
kara, Kadı efendinin geldiğini 
haher "er! Hem söyle ona lci 'PİS 
guduoot c;chresini göstersin. 
Haydi, çabuk vakit geçirme ... . 
Daha burada mısm?. Çabuk .. . 

Cingcnenin koşup geldiğini gö. 
rünce. 1 asrei.Un HıJ<'a ha.~rdı: 

- B •r· ya gel. rezil köpek! 
Gel bu .. ·ya, tavuk lm-sızı p"!çi ! .. 
Bir al,ıy ınillevv~.s işlerde tesa· 
cfüfi ltı" cerahınn mJ·tı, '\'P men. 
hus nınv~ulül .• Seiu:- hn',i•mda 
•.t:Jer it1; :.m, neler hnbcr aldım!. 
Gel iburnya bakalım! 

- Aman, muhterem Hoca E
fendi, Allah rızası için ... 

- Sus, mel'un! .. Cana.var ağ
zının murdar salyasını topla! Al· 
!ahın ismini ağzına almıya nasıl 
c<maret odiyorsun? Sen, zehirli 
ve tufeyli ibir nebatm yerlerde 
sürllnen sefil dalı!.. Sen Allclıı 
ne bilirsin? Sen ki ibir kazan ta· 
mircislyle bir kümes hırsızının 
tesadüfi çiftleşme.sinden basıl o_ 
lan faydasız ve mUstekroh bir 
mahlfıksun, sen ondan ne anlar
sın? 

-Aman, kuzum Hoca Efendi. 
rica ederim ... 

- Ağzını açmadan evvel git 
kalaylan, mel'un herif! Bahusus 
duaları, ricaları bir tarafa brrak! 
Aliahtan filan da lhahsetme! •.. 
Bala asaletinden dem vunnak. 
kendine layık olmııdığm kıymet. 
leri verdirmek istiyorsun; gilya 
eski Mısır hüktimdar sülaleleri· 
ne mensupmuşsun gibi... Öyle 
ya ..• Kümes asaletinin yüksek ve 
gayet latif bir secere şu'llesi. Doğ 
IUSU çok llA! .. Fakat nafile zah· 
met etme!.. Çin~ ~in.gecedir, 
bundan baaka şey olmaz. Ne yap 
san nafile... Şu halde IQzımgeli. 
y,or k~u temizleyelim. lyi bı1 

SPOR 

Lik maçları birinci 
devre fikstürü 

21 eylW paı.aı- g-UnU başlıyacak 
olnn lik maçlan fiksturU futıbol 
ElJanlığmca tanzim edibni tir. Da
ha henüz Besiktaş şeref stadının 
tanzinu işi bitmediği için oyunla· 
rm stadlarn göre t.nkslml mesele. 
si halledilemcmlştir. Aşağıdaki 
c tveJ birinci devre fikstilril· 
dilr • 

21 ~ litl pa.z:Ü-: 
Taksim - Galatasaı-o.y 
Feneıtmııçe - Altnıtuğ 
1stanbulspor - V e!a 
Beşiktaş - Beyoğlu 
SDley:maniye - Beykoz 
28 eylül puar: 
Taksim - Altıntuğ 
Galata.saray - Vefa 
Fenerbahçe - Beyoğlu Genelik 
lstanbulspor - Bcykaz 
Beşiktaş - Silleynıaniyt 
G blrlnclteşrln pazar: 
'Pnksim - Vefa 
Altıntuğ - Beyoğlu 
Galatasaray - Beykoz 
FeMri>ahı;e - Süleyman.iye 
!stıuıbulspor - ~ 
19 birlncltqrln paar: 
Taksim - Beyoğlu 
Vefa. - Bey.koz 
Altmtuğ - SUleymantye 
Galntasara.y - Beşiklruj 
Fener.bahçe - lstanbulspor 
26 hirincl~rin pu.ar: 
Taksim - Beyk<Sz 
Beyoğlu - Süleymaniye 
Vefa - Beşiktaş 
Altnıtuğ - lstanbulspol' 
2 lklndteşrln pazar: 
Taksim - SUloymanlye 
Beykoz - Beşiktaş 
Beyoğlu - lstanbulspor 
Vefa - Fenerbahçe 
Altmtuğ - Galatasaray 
lG Udnciteşrin pazar: 
Taksim - Beşikta., 
Silleymaniye - lstanbulspor 
Beykoz - Fencrhahçe 
Beyoğlu - Galat.asa.ray 
Vefa - Altıntuğ 
2S iklnclteı;rin paPAr: 
Takslın - lstanbulspoT 
Beşiktaş - Fenerba.hçe 
SiReyma.nlye - Galatasaray 
Bey'koz - Altıntuğ 
eByoğlu - Vefa 
80 iklnciteşrln par.ar: . 
T&.t&im~ ,F~n~çe or 
lstanbulspor - Galatasn.ra.y 
Be'Jiktaş - Altmtuğ 
Sillçymaniye - Vefa 
Beykoz - Beyoğlu 

Finlanoivamn oskova elçisj 
ve maiyeti topraklanmızda 

Kıın;, 2 (A.A.) - Sovveuer nez. 
Jlndt"!kl li'inlluıdiya elç''! ve 12 nUfu&
tnn lbaı-et elçilik erkG.n. pazar gUııO 

saat 12.45 trenllc hududııınuuı glrml§
ter hududda bıu1clv ~,.murlnrmdan 

Cel.11 Zlyal .,. emniyet mUdUrll Ziya 
Siler tarafından knrşılıınmışlıırdır. 

1'"'in elc;illk be,,vcti ııvnı !?Un 17.45 te 

En idareli 
LAMBA 

btnnbal tltUnr.O !em Memurlu&nndan: 
9U/1E23 
Bir nlncnğm temini l~ın hapsedilip 

paraya çcvrllmcslnc karar verilen 
mubteıtt ev eşylU!I Şlş!l KAlrthano 
caddesinde ll5S numnralt Koço .Ann:ı.. 
t.asyadi8 partımanınm 5 numaralı 

dairesinde 8.9.041 gUnl\ anat 16 da bl· 
rtncl o.çık arttırması ile satılacaktır. 
İşbu gun kıymetin yüzde yctmi§ beş~ 
ni bulmadığı takdirde 11.9.941 güntl 
aynı ıw.at ve mahhldc lk!ııci arttırma 
ile sablacağı ilAn olunur. (87103) 

t:-.TANBl'L BOR \SlN.lN 

%/9/IHl FlYATl.ARl 

Londra. l Stcrliıı ~22 

Nevyork 100 Dolar 129 
Madrld 100 Pezeta 12.89 

Stokholm 100 hvcç Kr. 80715 

F,.."111AM ve TAHVll.A'J' 

lkramlyeli % 5 933 
Ergani A. B . C. 

Merkez Bankası 

20..311 

1%4.50 

Karsa gclnı1Jlcr vcı lstnsyonda. ,.ali Ye 
mcvld komutnı:ıı ıınmma kurmay bıl§
kanı ile bir aakeı1 mUfı~ze taratın. 
dnn !şUkbnl oıunmutı ve hazırianmı§ 

olan biltede izaz ve ikram edllmifler
dlr. Bir müddet latirahattcn sonra mı. 
safirle

0

r trenle Sankamış& hareket ey 
leml.§lt'l"dir. 

KAYIPLAR 1 -----
836/337 yılında Kı~all ukvlik 

şubeslndc.n alını olduğum askll?'l U.., 
keremi zayi ettim. Yeıusini ala~ 
dan eski&nin hllkmll yoktur. 

Fatih Hüs:ımbe3 ınaballNI 

kllllıır sokak 16 munarab lnmeclc 
ı'\"'a5lı Y08Uf oğlu 31% dotumlu 

'l'eırmrr. (1'1108) 

• • 
Erztucan Sabit jandanna taburaa 

dan aldığım nskerllk teüeremt aJ'( 

ettim. YenJsinl alacağımdan esJrWnla 
hUkmU yoktur. 

Tophane: Kılltallpap J>eibw 
• llOkağı 3! mımaradıı. Kemah lııa. 

- !İezgf'.p k&yOnclen 818 .. 
g,uula ÖDxır ofla A~ 
Doşyfglt. (1'7101) . .. 

2182 numaralı b!slklet plt.kamı -
yi ettim. YenfBinl n.lacağmıcJan eü:I... 
sinin hUkmll yoktur. 
A~a Kutlu l!IOlaık Ama.a& 
apartman Gl nnmamda Dlmlt:rt,. 

(37102) 

* 4 
Nüfus eüzdıuıım ile ukerlfk "'8Bl· 

kamı zayi ettim. Yen!sfnt çılt.arc!ıtnn 
dan eskisinin hUkmil yoktur. 

mt&fa otla Şükril raoot1u 
Sif lll. (1110'7) 

* .. 
su; doğumlu olup yedaııde.kl aaker 

lik terhis vesikamı her namlsa ka~ 
bcttiğimden yenisini alnc ntım cllıeUe 
eskisinin hUkmO knlmadığuır Dlm 

ederim. 
Sııfranbolumııı Çal S.oyfbıdf!ll nı_ 
hlr ol'lo Rooep Yılda. 
Adres: Tahtnkalo (lo.ınafırcı ..
kak 11 NoJı kahvede. (111C9) 

Kadlk6y &ılh MAhJwıne.trt tcraımıdaa: 

Çingene kızı ve beyzade 

Bir borçtan dolayı mahcuz bulunup 
ve açık arttırma ile satılmasına l\a.. 
rar verilen Kadıköy(lnd"' Osmanaga 
mnhııllesinin Osmııncık sokağında es.. 
ki 4, yeni 3/S NoJı Osmanağa ftk 
fmdan ve tamamı 7 2;50 lira kıymeti 
muhammlncli b!r kıta araanm yan 
h1.ssesl tarihl UAndan itit-arcn daiNd• 
yirml giln mUddeUe açık bulundurulan 
satış prtno.ıncsinde mı.barrer §Crait 
dairesinde ve peşin para ile 24.9.941 
tarihine tesadüt c.ıen Çnrpmba gU· 
nU snnt ondan on Jkl)'\l kadar açık 
artırma. ne ııatııacaktır. YevmU meır. 
kOrda sab§ kıymeti muha.mıntneslnlıı 
yüzde yetmiş beşi yani tamamı 1çiı1 

takdir ~dilmiş olan kıymetin yarım 
Olan S91 Ura 25 lrunl§\lll yilzde yetmlj 
tqınl bulmadığt takdlr~f} en son art· 
tıranm tnalıhUdll bAkl kalmak 11zere 
mtlz:ıycdenln on gtln daha. temdidi ne 
4.10.941 tarihlne teaadUf eden Ou. 
mr.:rte ı gUnU saat ondan on ikiye ka 
dar en çok arttrrana lboleyi katı,eal 
icra kılmacaktır. Taliplerin yUzdc ye. 
dl buçuk pey akçesi V(lrmeleri lAmn. 
dıt". Satış tarihlnc kadar bina ve er 
kaf ıcareai borçlan buıw::!uğu takdir. 
de bunların ve yUzde ~ resmi tahlll 
ııo masarifi tcr:ı.iyo bon;luya a!t olup 
yUzdc lkl buçuk delll\llye resmi ile nı 
81f hissenin yirmi senelik evkat taavi
zl ve ihnle pulu mllşteri.llne &!t olmak 

Uzere satılıkbr. 

ki mü k.emnıel surette ceza. göre
ceksin ... 

-Fakat ne var, Hoca Efendi? 
Ne oldu ki?. Bu derece seni hid. 
det.lendirmek icln ne y:ı.ptrm ? 
Kabahatim nedir? 

- Nasıl? Hila ibreti mucip 
bir cezaya müstahak olmak için 
ne yaptıJ!ını mı soruyorsun? Bu 
çok fazla işte! Sar.ki beye karşı 
alçakçasına tecavüzatta bulun
mamış gim. masuniyet mi iddia 
ediyorsun? 

- Ne demek? Beye tecavüz ve 
hakaret töhmetiyle ben mi mü. 
eazat göreceğim?. Fakat bu ka
bil dcgill Hayır .. Mulıterem Ho_ 
ca Efendi, bu tamamen vaki ola
mn zıttı, makfuıudur. A ıl bey. 
dir ki şerefime, haysiyetime, fr., 
r.eti nefsime zalimane tecavüz e. 
derek bana hakaret etmiştir. ben 
ona değil! .. 

- Nasıl, anlat bakalon §UDU? 
- Birkaç vakittir ibey beni bir 

türlü rahat bırakmıyor; maska· 
raca alaylarına, mü te:hziyane 
eğlencelerine beni hedef ittihaz 
etmek için mütemadiyen beni ta. 
kip ediyor. Bu suretl bana sataş
mak, bana hakart etmek ve beni 
inanılmaz tekliflerle alaya almak 
için adamlaf gönderiyor. Niha. 
vet bunların maskaralıkları ta· 
bam.mili edilmez bir dereceye 
gcldi. 

Hoca, şimdi vaziyeti kavradı, 
ve bundan istifade etmeyi kendi 
kendine tasmim etti. Bunun üı.e
riM dedi ki: 

- Hele bak! Beyin teklifini 
sen böyle mi telakki ettin? Ma. 
mafih düşUnccn tarnamiyle man· 
tığa muvafık!. Fakat görüş tar
zın hakikate kaUyen mutabık de_ 
ği1 ! Hakikat şu ki, bey meşru iz. 
divaç :için kızını talep etmek su· 
retiyle kendi kcndinj alçalt.mi§, 
ve sen kızı ona meınnunivetle ve
recek yerde aza.metle reddetmiş. 
sin ve gönderdiği heyeti kapıdI. 
§an kovmU§Sun! Hem de çinge
nelere mahaus galfz küfürlerle 
ıtıa dolusu ha.karet ederek ... 

- !şte tanı bemm. hakkımda 
reva J{()rUlen hakaretlerin.. btih
zalann can alacaJc nolttMI bın.. 

sı! .. Sen sbyle Hoca Efendi, hiç 
bir zaman bey bir çingene kıziy. 
ıe evlenmeyi düşünebilir mi? 

- Evet, hakikaten senin ka
dar benim de nnlamıya muvaf· 
fak olamadığım şey bu! .. Mama. 
fih bu eşekliği yapmrya karar 
vernıi~. ne di}'l.--ceksin? 

- Sen ne dersin, Hoca Efen. 
di ! Hakikaten bövle bir şeyin .im
kanı var mı?. Mademki öyledir, 
meseleyi benim anh,·acağım bir 
lisanla münasip urette nicin i
zah etmediler? Beni son derece 
},),iddetlendiren ~lünç tcklü 1s.. 
tisna edilirse, üst tarafı acemle.. 
rin mı, YQksa bilmem hangi ya
bancı memleketlerin mi bir türlü 
a.nlıyrunadığ'Im tisnnlariyle irat 
ettikleri nutukları tabii kafa tu· 
tan alaylar. istihzalar telakki c. 
dccck. başka mana veremivecek. 
tim. Bu tabii değil mivdi? 

- Bu mazeretlerle kendin: 
haklı çıkaramazsın! Sen, pespa· 
yelik nesli olan mülevves çingc. 
nelerin en namerdi sen, kahpe 
kızını meşru iooivaca davet eden 
beyin naınuskamne tekliF.ni ha· 
karetle reddetmişsin! 

Hayır, hayır, Hoca Efendi! 
Kibarzade bey alsın kızı!.. ln· 
saf et! Affet! .. Şimdi ren bana 
vaziyeti ve beyin hakiki maksa. 
dmı mademki anlıyacağım gibi 
anlattm. anlaşılrocu,ı o kadar ko. 
lny ve hissedilmesi o kadar ba· 
sit olan tatlı sözlerinden ve ver
diğin iyi havadisten <lola\'1 sana 
ciddi ve mütevazıane tcAAkkür 
etmekten başka yapacak şeyim 
yoktur. A.c;ıl beye de söyle ~! a. 
vaklannı öperim. ve istedi~t ka. 
1ar be'7endij?i sekilde kutıanmnk 
üzen şu halis bir inci. hem de 
ne inci olan kızı kendisine ver· 
mekle kendimi bahtiyar addede-
rim. 

lem ve lfl~ kanununun lH ncı 
maddesi nıuclbtnco ıpot.ek sahlbl aıa. 
caklılarla diğer tıJAkad&Jlann huw· 
l!lyle faiz ve masrafa dair olan iddia. 
ıarmı on be§ gün ıçtııd-' bildlrmelerl 
ve ııkEi halde ha.klan tapu sicilleri De 
sabit olmadıkça. satı~ lvıdeılnln pay 
Iıı.şmasmdan hariç kalaraklan ve da
ha fazla mat<ımat almak lstJy nlcrin 
daJrcmWn 040/1167 dosyaaına mtıra. 
cnat eylemeleri 'Uzumu rtm olunur. 

(3710~) 

Mevlid 
Askeri Tıbbiye okulu t.alebe.erlnd 

çok sevdiğimiz knrdeşimıı. CeW He. 
klmoğlu ruhuna ltba!en ':",9.941 Pua 
gllnU Kanlıca camltnde öğl nama.zm 
mUtcakl;> ınevlldl şerif kırant oluna 
cağınd:ı.n arkndaşlan ve i<cndistnl a 
venlerin tcşrlfiorln! rica ederi& 

JID}K1M00Ll 

KöprUdl'n '-apur llB&t 11 de 

lş bu raddeye ~elince, Hocap •--mr••••••••••• 
daha ziyade muvaffak ve mliste_ 1 Hekim! ' fit olmak i~in alakadar tarafey. ~" k . l 
nin §8.hsiveUerini öe işe karı~tır- Ahmet A koyun a 
maYJ faydal1 buldu. Bu !i!:irle l'llbtnt ,..........,. ..._ 11e. ı 
hiddetli bir taı:zda ceva'P verdi: puarc1aa muc1a a..ıea .., u 

(Sonu varın) 1--tııeıı•90D•ra.•'l'elefa. .. ••"•ll'l•ı.
:ıt li Nuri llılmeç ı 



8 - VAKiT --------------·----- --·-------
Ana olu Cihetinin Marmara 
sahili nas ı l imar edilecek 

F enerbahceden Caml~ca tepesine 11 kilome-tre 
uzunluğunda, 32 met re genişliğincle 

bir voJ va mlncak 

ifraz • ve ınşaa 
• 

yenı hükünı er 
hakkında da 

esbit edildi 
Şehır ntilteh<ı.<lS1S J'ı ost Amı

dolu cihetinin Marmara sahilı 
nazım planına ait ,.aporu ?/azmış 
bastırcırak şehir meclisine ı·er. 
ıniştir. Meclisin tasdıikinden ee
çccek olan rapor ~ı•dur: 
Nazım plan ana hr:tları: 

Coğrafi mevkiinin kendisine 
bahşettiği mutedil iklimi ile ol 
duğu kadar arazisinin topoğra
fik vaziyetiyle de İtj:anbul ~eh. 
rinin en iyi vazhklarmdan ~avı· 
lan ve ileride de büyük bir inki· 
şaf kabılivet~ni haiz olan Anado. 
Ju Marmara sahilinin nazrm 
pıanındn dfü~ünülen esaslar: 

l - Halen l'nvri muntf!z3m bir 
surette inki&af eden I<ı.ııltop 
rak - Fenen·olu • C<>ddebosta'lı 
Göztepe • Erenköv ve saire te. 
şekküllerini tahdit ve 1leride da
ha iyi bir c;urctte inkişaflarını 
temin etmek. 

2 - Çamlıca dahil olmak ü. 
?.ere Marmara Anadolu .sahilin
deki bu tcşckkUllPrin her birinin 
mümevyiz vasıflarım tebarüz 
ettirerek iskan sahalar-nda 
sıhhi birer 11azlı1: (Villagiature) 
kasaba karakterlerini muhafaza 
etmek 
Seysüreler: 

B~yi.:k gezinti ve 
Sl'•yriiseler yolu 

1 No. lu yol Frnerbahçe me· 
s:r sinı Çamlzcaycs bağlayacak. 
trr. Bu yol 32 metre arzında ola 
ca1t tır. 

lkı mühim mesire ve iskan 
mıntaka~rn r birleştiren bu a na 
yol 11 kikmetre tulündedir. Gü-
7.er:!ıi.hı bir çok verlerde boş ar. 
salardan ~eriri l:niş. bina :stimla 
kinden mümkün mertebe ictina b 
edilıni-ıtir. Bu volun a<"lmasiyle 
şu i~tifade tem~n edilmiş ola· 
caktrr 

A - Bo(idat crıdd,,,...;nın se}'
rüseferını hu fijl,..tcrektir. 

B - Yolsuzluk \:Uziinden rağ 
bet g.'irmeven ve hakikat halde 
halkın büvük bir ihtivacmı kaı-
şılavacak C\Eafı hai7 olan mü. 
him arazi rıarraları lavık oldui:ru 
mcv~"ii alacaktır, 

E - Caddebo.:tanı, Erenkö:-, 
ve civarı mümta7. me ·'·ii ile her 
ke$İn rağbetini celbe muvaffalt 
o\an F enerbah c:e varımadnsını 
kısa bir şekilde baiilanrmş olacak 
tır. 

, 
tHAI'• 

""'"~' ;sl 

T. tŞ BANKASI 
K iıçiih Tasarruf hesapları 1941 ikramive plan 

KEŞlUELEH ı Şubat. 2 Mııyuı l Ağustos. 8 lkinelte§nD 

tarihlerlnı!e y:ıptlir 

~4 ra eteri 
ı adet 2000 ı...ıııı ... 2000. l.lnı ~ 250 • - 2000.- • 
a 76() . ... 1500.- . 3t' 100 . - 8500.- . 
• • 1000 . - 8000.- '(() • Mı . - 4000.- • 
' 50C - "'"2000.- '300 20 . - 6000.- • 

Devlet Oemiryoll a rı ve Limanları 
Umuın idaresi ilanları 

Llstu 

1 

~llltt:UI ~HTI( Muhammen bedri 
58704 Lira 
24000 Lira 

97 40 J )t3 Ç.un. 
2 400 " " • , 

*" . ıııı~,I 
.MuhnmmN· tı<>dell 3i' 000 (ctu ... Uc: bin) Ura olnn 20 +;c~ ııe 

gıJ!z bez.ır .ı o !l ·941 -;w~anba ı:•ın• saat 15 ae kııpıı!ı zarf 
rada ıcıare tina. m:ln vtrr: alınacaktn. !XliŞ tıeş' 

Bu lie gırmek .,~1-,.:nlerin ?.l\7r. (iki bin dört yUz yet ttıltıfJI~ 
muvakkat temınııt ıle kı1nunun e>:yin ettiği vesikaları ve 
gUn saal H :le ka.dar komisyon re:.ııllğine vermeler i ırızundl1el''ıııc!C (1 

Şa:: .. mı.meıc ~ ırıo .ı.:.ıruşa A nka:a ve Haydarpb.§11 vezll 
mc.t(tadır. 

• 
istanb 1 be ediyesin~~~; 
Aııker a:Je)crır.u~n muhtaç cııınlara yordun hıikkında!O cı ,ııadd 

nun..ın ~ ne!i mncltll':ı':ııt: A,B,C fıl<ra arının ve 5 ncl ve 6 ıı 
verdıği salalnyelt· :ltibaen: il'"~ 

ı - l - Belcrli.} e vergi u. resimleri kanununun 9 ncu 
fıka11 istifade c !ı·C'n 101.Jıyat resmtne, ll,uc# 

D - Aynı kanunun ll:s neti :maddesine .iSttnaJen 
clunıuı rüsuma, C" ıstı!' 

111 Kezn aynı kaı1·111un 19 ncu maddesi Dlucibln 
kuı.tı..rat rcsmır.e, ı.stı!• 

IV - Yine aynı kıın..ınu:ı 20 ncl maddesine tevfil<ılP 
t<:llAlıyc rcamıu-:, ııcıtılllce 

V - Klzn mezkQr kanunun 29 ncu mndc!e!d fil 

edl.t•ıı mczbana UcrcUcrlne 
'7' 50 r.uıbctlnd9 ~,ııı il 

2 -- Sınat mUPEı.SP.Hle rde ' "e tr .. mvaylarda kullanılan ete cııetJllll' 
mak üzere belediye .ıu'.ludu içlnd:ı lntihJO.k olunan eıeıttrlk ıcu 
k!lovatına blr kuruş, ııl> ııı , 

. olJ• ~· 3 - Keza sır_ai ı:ı ı l• sseseıcr•J:ı kullanılan havagazı harı!i .... JJll ...er..-
ıeuiye hud11du ıç.nı.lc 11>t!hlAk •.ı .. r,ı;.n h::ıvagazının beher ... ...ıı 

ylrml para, a ~ 
' 4 - Şehlrae i'!leyen otobUs,erh bılet bedellerine ve }>alllJ.1 lilııııııı' 

Anadolu sahilinin Kadrköy
den Bostancıya doğru halen 
gayri muntazam bir şekilde bu. 
lunnn toplantılarıru biribirine 
bağlayan başlıca üç eleman mev
cuttur. 

D - Fenerbah <'e ve Çamlıca 
huzur ve silkOn itibariyle mi.im. 
taz birer vazlık iskan · mıntakası 
olduğu kadar eşsiz birer mesirl' ,. 
vcrid;r. İkisi kısa ve pitoresk bir 
yolla bağlanmış bulunacak ve 
:ralcıı umumun rağ'bet:ni celbe- il•mınm~CTE:~:ı!~~rrii:E!!:Jm::::.z3:'1;2iill••1JE:".m:m'I•'• 
den !ahi! kısmı ile irtibatı temin 
edilecek olan Çamlıca bugünkü 
metrük halinden kurtarılmış o

(Haliç vapurları hariç olmak H·~nı, diğer muayyen tar'.fcll ~re ,., 
vasıtalarının tŞ:rketi Hayriye, Dc:ı!Zyollan, scvahlll mUte~ r: ~tııl 
tstanbu! Trnmvnyıarı, l'rkUdar, hr.:dıköy ve havalisl traın'•ıı)llJ 

1 - Deniz yolu, 
2 - Demiryolu, 
3- Şoseler. 

Denizyolu : 
Sahıl boyunca uzaıunış olan bu 

havalinin a;ğer nakil vasrtalan 
arasında bilhnss deniz volunun 
da mühim bir mevkii vardır. 

Mevc ıt iskeleler ihtiyaca ka
fi geldig;ıı len ibka edilerek i.,. 
!ahları dfüıi" 1ülmüş ve ana cad 
delerle olar ırtibatları temin e· 
dilmiştır. 

Yaz mevsimlerinde ilave edile. 
cek fazla e&efcrler bilhassa cu· 
martesi, pazar günleri tren yolu 
ile Bağdat caddesinin bunaltıcı 
kalab"'lı~ nı azaltacaktır 
Demiryolu 

Tı en halen istasyonlara mü· 
him miktarda yolcu tasımamakta 
drr. Buna başlıca sebep tren yo· 
lu ve civarı toplantıları Bağdat 
caddE' i üzerindekiler kadar rağ
betli olmnyışıdır 

Halk daha ziyade sahil tarafı. 
nı tercih etmektedir. Demiryolu 
ile Çamlıca arasındaki sahada 
yol uzluk ve nakil vasıtasızlığı 
yüzünden raP."bet görmemekte
dir Mevkiin hususiyet ile kabili 
telif olmayan bu ariıı:i haBn bir 
an evvel izalesi irin proje<le tek· 
lif cdılcn Taşmektep sokağının 
temadisi ve ana caddeleri. istas
yonlarla bağlanması '.ile rağbet 
görecek ve demiryolu sevrüc:efe 
rin mühim bir kısmını fi7.erine 
alacaktır. 
Yollar: 

Şose yollarının en işleği ve en 
rağ-bctlisı Bağdat caddesidir. Dt! 
mühim cadde Karacahmetten 
Bostancıya kadar 9 kılometre 
tulünde ve hemen hemen düz li.r 
istikamet takip etmektedir. 

Son senelerde bu c-ıddenin ge
nişletil mesi ıtöz önünde t utula. 
rak 25 metrelik tenc:ipli istika· 
met ve binalar önünde bırakı.a. 
cak 7.50 metrelik boş saha her 
yerde tatbik edilmemiştir. 

Bağdat caddesimn mebdein· 
den itibaren 20 metrelik arz ka
bul edildiğine göre bu kısımda da 
20 metre olarak devam etmesi 
yalnız Gn.rşr mahallerinde müs
tesna olmak ürere binaların yol· 
dan itibaren 5 metre crf'ride ve 
arsa hududundan ase;ari 3 met. 
re b•rakılması muvafık görül 
mü~tür. 

Bu yol lizerindckl Lfrazlarda arsa 
yUzU on sekiz metreden aşağı oıma 

:ı yacaktır. Ve yapılacak binalar iki kat 
• 1ı olacnktır. İnşaat an;a sahr.ı.smm 

yUzdc 25 veya bundıu:ı 'lı:ağı bir saha 
işgal ederse Uç kata .mllsaade edllcbl 
Ur. 

Bağdat caddcstnin tı.rafcyntndekl 

piynde kaldırıml!ı.rr yapılmadığından 

*1ayı tramvayların ortasında kalan 
oa metrelik astal• bu gUr.kU otomobil 
aeyrtlsc!erlcrl ıctn çok dar kaır,uş ! 
yayalar ve blsPdetler i<;ın tehlikeli J 
bir Vl\Ziycl ıır::etmektcdlı 

lacaktır . 
Bu yol sevrüscfer bakrmm<lan 

t emin edeceği kolayl:k ve faide· 
den başka muhtelif bedeni spor 
7.evklerini de tem!n fırsatım ve. 
r ecektir. A.lı spora ayrılan kı · 
sımdaki süvariler. pistdc bisik. 
!etliler , ağaçlı t rotuvar dn ı;reZ<!n 
yayalar otomobil seyıiiscferine 
b ir enp;el teşkil etm~,·ecektir. 

ikinci derecl'de mühim 
Yollar: 
Bağdat caddesiyle derniryolu 

arasında kalan ve halen metrUk 
bir vaziyet arzeden kısım rolsıız. 
luk ;·iiziinden ratilıet qörnıemel>. 
tedir. Nazım plfında bu mesele 
incelenmiş kısmen mevcut yollar 
(Taşmektep sokağı ve Kaşanelcı 
sokağı ı genişlctnerek ve kısmen 
de b2,ş arsalardan istifade edile 
rek iJ...-inci tlerccede bir ·evritsc
fcr 11olu düşiinülmü§tür. Bu yo. 
lun g-enişliği tafsilnt planlarında 
tesbit edilecektir 

Nazım planı çerceveliyen 
Yollar: 

Marmara Anadolu sahili yaz 
lık kasabalarının ((üze! ve nis· 
betsiz daeılm:ılarına mani olmak 
iGin nazım planda konan esas. 
!ardan birisi de vukar•da arz 
olunduğu gibi bu teşekkülleri 
tahdit<fir. Planda A harfiyle gös· 
terilen KaJlışdafiı ııolu C harfiy. 
le rrösterilen Bostancı l çere.1köy 
11olıı nazım plan hududunu c;ev· 
velemektedir. 

Bu yollar birleşerek Merdi 
venköyii 110/ıı ile Çamlıcaya vasıl 
olmak1adır. 

A ve B yolunun !'iİmal kısmı 
ve O yolwıun şark tarafı b ir şe. 
rit halinde yolu t akip ederek 
i1ı1ar hwludıow ta1ıdit ct•mekte· 
dit. Bu kısımıJa ve Bostancı 
i\fr.rdivenkö11 '}'olıı ile lçerC'lıköy 
aıımnda kalan sahada geniş cep. 
heli büvük baq ve bahçeli ifraz· 
ları il t iua ea'ectktir. Merdiven. 
köyündrn KıiGÜkGRmlıcaya ve 
Biı •iik~·amlıcaya ~ıkan yolun da 
he .. 'H taraflı aynı şekilde geniş 
cepheli (a..~ari 33 met re cepheli) 
ifra.7 .• hra t ahsis edilmi§tir. 
Hatbo.vu: 

İstasyonlar m uht elif toplantı· 
lann m •rkezlerini teşkil etmekte 
olduklarından bunların her bir i. 
nin müstakilen bir <cite) h aline 
konmaları diU?ünülm 'iştiir. 

Tafsilat plfı.nlannda bunlarm 
her birinin pazar ve c;arşı yerle
ri ve ana caddelerle irtibatları 
göz öniinde tutulacaktır. 

Hrtboyunun her iki tarafırna 
ve.c;il bir yol mutasavverdir. Ya 
pı ) llar kanun• nun dördüncü 
madde ve E fıkram mucibin<'e 
dcmfryolu i<:timlak hududundan 
rn met re trı\> afede v3pılacak ve 

u cıure- li? b ,~ ı'ar tren r.""zer· 
babına gıizel bir r.ephe arzedcbi. 
loccklir. Yeni inşaat bu vcşil gc-

Kız 

Erkı'I< L ESİ ı·atı!iız 

\"tıfılı 

nız blrıncl nıevk= biletlerine bir lnıruş, 
5 -· Tiyatro, ,.:;ınun:ı, KonsJr bıleUcrine % 10 nısoetındc, 

zamlar tcı asma. 6, ııcC 

Tnl<"ı e kaydı •çı, he.· gün mUrncaat edllebillr. 
G - 10i6 No.lı ~an•Jııun 25 n~i ve ıııı No.lı kanunun GS ve ı:ııv 

dcler.ndc yazılı sebeplerle 8110.h c.itına alınmayanlardan tıelJC' 
Eski tai~bc ku,ı;ıtınrının yenil mnc"lne 15 Eylflle kad.lr devaı. edllccckUr. 

[;ıl-:U7..ADimAŞI l'OLIS KArtAIWL ARRA.SJ 
senesi i~ln ( 5 ı lira ta 1.c;illne, 

1 . ııın~tı . ( Umumi Meclıs tnrnfmdan t 3.f41 tarihinde karar ver . ı;ıııı!· 
T e ı f o n : 22531 Keyfiyet &tıyı:ı ha!k.ıı ve ıılA'lmc.aranın nazan ıtwsıruı ıı~ 

zinti yolu ile t..-ıhdit edilm:i[J ola. 
caktır. 
lf razlar ve inşaat. 

Bu havalide 2cniş ve bnhc:e 
leri ihtiva eden Bilyiik ahşap 
kö~klcrle, esir. k0<?lderin bahc;e. 
!erinden ifraz edilen dar ccbheli 
arsalarda Beton villalar ı!clişi 
güzel serpilmiş bir vaziyet ar· 
zetmcktedir Bina kesafeti bil
hassa Bağdat caddesi üzerine 
ve deniz kıyısına münhasır kal· 
maktadır Son senelere kadar 
~tediyenin kontrolu olmadan 
yapıbn ifrnzlarda lüzumsuz ola. 
ralt gösterilen vollar naz•m plfin· 
da nazarı itibara alırunamış ve 
bu yolların kat'i ~ek1lleri tafs:ıat 
plinlarına bırakılmıştır. Üzerin. 
de inşaat bulunan ve halen te· 
şekkül etmiş ifrazlar belediyenin 
fazla bir külfete maruz kalmasr. 
na meydan vermemek üzere ka· 
bul edilmiş c:ıkmnz bir vaz!yette 
olan yolların muvas:ılaları temin 
edilmiştir İnşa bak,mındnn 935 
sene•:.ine ait burayp ait stat:c:. 
tiklerle son s nelerin statistikleri 
arasında mühim li.r fark görül· 
mektedir. Belediyeye inşaat icin 
müracaatlar ~ünden 2üne art. 
maktadır. 

/Iraz. şekilleri: 
Muhtelif yerlerde halen mev·. 

cut mahalle teşekkülleri ve nü. 
fu<: kesafeti ı.ı;öz önünde tutularak 
iki türlü ifraz tipi düşünülmüş
tür. 

l<iiçii.k ifrazlar cebhe 18 den 
aşağı olmamak üzere bir dönüm 
veya 18 X 50. 

Bilyük ifrazlar cephe 35 m. den 
aşa~ı olmamak üzere asgari 2 
döniirn veya 35 X 60. 

Büyük tipteki ifrazlar iç!n bil. 
hassa A ve B yollarının şimal 
tarafı ve C yolunun şarkı ile 
İçerenköy - Bostnncı Merdiven
köy arasında kalan geniş saha 
ve 1\f erdivenköy ile Çamlrcava 
çıkan yolun her iki tarafı ve 
Çamlıcaya kadar 'imtidat eden 
ar azive tatbik edilecektir. 
Serbest sahalar: 

Bu planın muhtevi olduğ'-J 
saha kamilen bah(,'eli evler oldu. 
ğundan bu plfında ayrıcu ye~il 
saha avırmaıTa Iiizum göri;hnc· 
mi1tir Mevcut iı.;kele ve nlfiila 
rm hemen varu huc:u.,i fr an.t 
tarzbrına ihti ·a<' rı0cıterer<>k o. 
tel. pi i rt!17İno, biife ve sa; e 
tes;satı ihtiva C'c'len sah1lar bu 
plfında ~ös erilrrıPmis taf irt 
pli!nma b•r.:'·ılm "'tır 

Çiftehavuilar ile Barrdnt cart· 
desi arasında bfr sµor sahası 

ıc;ın yer tefrik edilmiştir. Bağ 
datcaddesiyle yeni açılacak bü. 
yük caddelerin birleştiği mahal
lerde kendiliğinden te~ekkül e-. 
den meydanlarda Bağdat cadde· 
şinin düzve uzun istikamt>t füze. 
rinde arabalar foin durak yerleri. 
dükkan ve mağazalar bulunacak
tır. 
Sanatoryomlar: 

iklimin letafeti. şimal ril7..gar. 
larından masuniyeti, dinlendirici 
havası ile Erenköy ve civan es· 
kidenberi mütahassıs rloktorla. 
rın göğüs hastalıkları t edavisi 
İGin tavsiye ettikleri bir mmta 
kadır. Nazım planda bu mesele 
nazarı itibara alınmış. tafsilat 
etüdlerinde alakadar dairelerle 
temaslardan sonra yerleri tcsbit 
edilmek üzere geniş sahalar bı. 
rakılmıştır. 

Ercnköyünden Çamlıcaya doğ 
ru sahile nisbeten mürtefi sath! 
mail rutubet ve şimal rüzgfı.rla.

1 rından masun olduğundan sann 
toryom ve prevantoriyom gibi 
müesseseler ic;in ideal şeraiti ha. 
iz mevki olarak telakki edilmi~ 
tir. Yakacık hudut har icinde 
kaldığından nazım plan cer~eve. 
si dahiline girememiştir. 

Belediye hududundan sonr aki 
yolların vaziyeti ve inşaat tarz· 
!arı Jı.;tanbul imar müdilriyetiyle 
Dahilive Vekfıleti Beled:iyeler 
Fen Heyetinin tesriki mesai et. 
melri temin edilmelidir. 
Büyiikçamlıca: 

Az meyilli bir otomobil yolu 
Çamhcamn zirvesini Kısıklıya 
bağlayacaktır. Bu yol 1 K m. 
tulunda olup zirveye arka taraf
tan varacakt•r 

lstanbul Belediyesi ilanları 
r.tJ" ./ 
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Çamlıcanın ismi gibi Çamlı ol. 
ması 'istenilmiş ve sık bir şekilde 
ağac:landırılması ic:in bir proje 
hazırlanm·ştır. fllil•' -~~~~ 

Bu projede bilhassa Marmara • • ~ ~ - ~ 
ve Adalara bakan sathı mnil çam .,..., Bantrumda ırumbarab ~ lb?ıarm C&Amd ~ .. -:_J 
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