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'•t'k 1 bal hakkında 
Vatanda•ılarla bir 

dert190§me : 1 

Eşsiz 
fırsatlar 
karş:sında ·---s· 

,ır. millet bütün varlı-
' (

1 ıçinde böyle fırsot-
alnız bir kere 
şıloşabilir. ____ , 

lı A.bınet Emin YALMAN 
ı..,:ır, 16 (Tıelefonla) - (Va· 

ı..1 ,11~1arla bu dertı.,meyt üç ma. 
'-ktıı.ı blr urı ballnde yazıp bı
tttbq an sonra hmire hareket 
tU Oı •. Yolda lkeJJ Ruzvelt • Çör
ltııı11a IÜOkatı ve ftlh gayeleri bak· 
'1kt l<i Dllişter.,l< lnglllz • Ame
htt tt be,}"8.nnamesını radyolar ha· 
L \'etdj Bu 
"'ttn · beyanname, mlJJet· 
(t.ıq blstıklA.unı bir pazarlık mev· 
111 b· llJnc:ten rlkarmak suretUe 

it 
llıoı.._ Prensip koyuyor. Fakat 
ltı.ı.. \tl:clerl bir taraflı olarak 11L 
lır dn tecritten bahsetmekle yeni 

Uny 
~t'tı&ıı 

1 
a nJzamı kurma.ya .aJt 

fttı Perden uzalda.,ryor. Ve ge
Otteo~hun derslerinden bir şeJ 
C.ı-.ı. "'e<Utıoı gil8terlyor. Sulh 
bıl' be tine dair böyle mu,terek 
~1caı:•nnanlenJn nef!rl bu Uç 
,.ı, 

1 
lle ifade etmek lıtedlği· 

'-ta :ı değl,tınnlyor, çünkü or
''- d . 0Yınak ıstedlğinılz es ... da
>ttıtli lin)·a >·Uzünde aklın hAklml

ı,,, hil~ hilıayet kimılma8roa ve 
' du hnt)·etı konnak hususunda 

~n rol \:e vazifeye aittir.] 

Ilı. c * , "'~ııne karşı hiçbir ?.a-
~dıııı. an bu kadar isyan duy
~~ kale ls.tıyorum ki, sihirli 

1 
ııelli ınıın olsun, kuvvetli 

~~ı- "e ~ olsun... Dünyanın 
>~ ba U halin bize hazır
lt lıiıtıi dzı fırsatlar karşısında. 
h!4İlflatıolduran ve birçok va-
4 tden n kalbinde ayrı ayrı 
hır'llı, U arzu ve ihtiyaçları 
~'Ilı. Uaa.n1Ya_ndırıcı, sürükleyici 
,~ ifade imkanını bula

l'ıı' dU§U an harp bize ilişme
l<!Yirc·n:esile yaptığımız ku

lı.~ ge1~1!f~ nihayet verilmesi 
.1 ey;ııı ıgı kanaatini uyandı
~~ iti~" Bu kanaatle istik-
e 1feteli ~ını önümüze alalım, 
~llan nı Çevirmek zahmeti-

• ,.leli ahın. Yarınki aleme a
neuit\ ~121 • vazifelerimizi dü
Je. da; hunları gerçekleştir
!~ en, ite a '.azla vakit kaybet

l~unaafla n~ırnizi hazırlıyalım. 
e ın lar86Yleyiniz: Türk mil
n11lıtibaıltlıhaline ait en müfrit 
.,,~ bııguga1ı rüyalarınız ara
. 'Ur nku manzarayı ta
~11ıı ~debiJdiğiniz bir daki
~un ... u? 
eıııı Ya YU ... 
t.:_eket ZUnde dört yırtıcı 
<~ini ";rcıı. Bunlardan bi-
e~~llıışt oldurmuş, çubuğu

:ı_ ''Q ıııur Fakat yirmi sene 
lııı 'lalı areke günlerini ha-

in lta~arın yeniden iştiha
elli 0lı_ııad ~rınası imkansız bir 
ı}•r l ~~ını anlarız. Birisi; 
'•ı ·ı Çtıına· d' . ''loa. ı e l> . ı ının peygam-
:ı~lııt aıı•anıslavizme ait em
llılıı, a Yoı anelerin varisliği a. 
~a tliğin~';;' şaşırmıştı. Pey

~Qrltnaıı . ~nıslavizme mas
ine ıı. Bi .18.lıdatlarını göste

'l'Qıo l\it bl1sı;. dünya.ya kcn
~ ıitı \'eni •r. çıftlik gözile ba
ı~d lcbal nızanı, hayat saba
ılleta ltiııı· dalgası gibi adlar 
\ ~ latı/8~11eti zorla, kimi 
lı.ıt!_ lıeııd·ozıe arkasına kat
~ıu .. •ıa1t 1 hesabına. esir gibi 
li<ı~ Dôrd·~tnelinde görünü
.~. b1:or1uğncusu; eski Roma 
14.ıinııtuıı ~~u ~e.niden kur

Ya e &etir denızı kendi gö-
li'la~ llıil!e~e~ ve etrafında 
. u ~~a dii ~rı esir etmek 
1n b Gıt ııı şınuştür. 
r. Oğa ıl!et bu .. b' b' 
~ ıı zıııa gun ır ı-

le llıltbirııı· sarılmış bulunu-
;ıı ~ır:·şguı~~ dışlerini sök
• ha ·:eıı Yı urler. Yarın hep
~lıı1c1 h' l>tanması, bezme

~ı "a ret d( sulh ve emniyeti 
U U t<lır Ye karşılaması ü

"ı it\ itt" ,r" e;d" 
• \le': eııını un}'.a, vüzünde 
~ 1tıltisarVet ıçınde yaşa

,, <!~ llotıor et~ek istiyen 
; \ •aı· ~a''lır ~bı bizim pa
" ,1•

1h bu~·: akat fazla o
'z ı -uııe k d "•~ "ıii>~ .

11 
a. ar valnız 

l>ıo ~Uih · ':1 nııiRtür. Bi-
'lıl•Jı ıst.ven d'" b' ı>. ' etı · ıger ır 

ıı,, t'trıı~ e; ~ecavUz ve iş-
Q\1;:'~ İıu1"lnıis. açlıkla 
\ollıı r h'z un~u~u halde 

ıı ~~· Cf)grafi bakım
zında olmamıza 

Milli Şef 
Erkek San, at 

okulunu 
ziyaret etti 
Ankara, 15 (A,A.) - Milli Şef 

ReisicUmhur İsmet tnönU bugün 
saat l~,30 da yanlarında Maarif 
Vekili Hasan All Yücel, Teknik 
Tedrisat Umum Müdürü Rü~tü 

Uzel ve Genel Kurmay talebe mü 
fettl~I Dr. müh. yarbay Ihsan Ak 
sola.y olduğu halde Erkek Sanat 
okuluna gelerek müessesenin de 
mircilik, marangozluk, motör, 
elektrikçilik, g&lvanoplaaU, teevı

yecllik ve diğer atelyelerinl gez 
mlflerdlr. Burada çalışan Sanat 
okulu ve öğretmen kısmı talebe· 
lerlle &taj yapma.kt& bulunan ve 
ileride mUhendls olacak genç su· 
baylarnnızın işlerini ayrı ayrı tet. 
kik buyurmuşlar ve her birinin 
ça.lıfm&J.arınd&ki ba"8-rı dolayısi1e 

memnuniyetlerini talebeye, öğret

menle!'e ve müessesenin müdürUne 
ifade etmişlerdir. Oç saatten fazla 
süren bu ziyaretten sonra, mües
seseye gelen Başvekil doktor Re 
fik Saydamla beraber, kendilerlr.i 
görmek arzusu ile caddeye toplan_ 
rnış olan büyük halk kUtıesinin iç. 
ten gelen saygı ve sevgi tezahür 
leri arasında müesseseden ayrıl
mışlardır. 

Biiylk Ata'ya 
saygısızlık 

Bir muharrir, Atatürk'ün tarih metodunu 
''tımarhane metodu ,, 

kelimelerile tavsif etmek cüretini gösterdi 

Türk ilim adamlarını 
vazifeye davet 

ve gençliğini 
ediyoruz 

Almanlara göre 
Cenupta Rus 

kuvvet:eri 
dağıtılmış 

Sovyetlere göre 
Cephelerde 
mühim bir 

değişiklik yok lngi iz 
Amerikan 

Hava hakimiyeti de Dün, 74 Alman ask A 

Almanlara geçmiş !tayyaresi düşürüldü eri 
Bugün cephelerden gelen havadisler, Almanlann Ukray- ittifakı mı 

na cephesinde yeni muvaffakiyetler kazanmış olduklarını .. . 
göstermektedir. Almanlar bir noktada yeniden 20,000 esir Ruzvelt, Çorçıl müla-
aldıklarını bildirmektedirler. Odesa ve Nikolayef şehirleri katı etrafında ortaya çı-
muhasara altındadır. Sovyetlere göre ise vaziyette mühim bir karılan havadislerin en 
de~ikli~ yoktur. Mufassal ajans haberlerimiz 3 üncü sahi- mühimmi bir !ngiliz - A-
femızdedır. merikan askeri ittifakının 

HARP VAZİYETİ 

Nazik bir vaziyet 

derpiş edilrrıekte olması
dır. Müstakbel bir Ruz
velt - Çörçil - Stolin mü
l_akotındon do bahsedil-
mektedir. Bu husustaki 

telgroflorımız 3 üncü sahi
femizdedir. 

Cebinizdeki Ten bel 

Paraları 

% 6 pefhı !aiz getiren 

Bir 

r----ıı:---

t 

. ! 

Ukraynada ·tahmin ettiğimiz veçhile. Alman· 
ların merkezden muvaffakiyetli taarruzlarda bu
lunmaları, vaziyete Almanlar lehine artık sevkul
ceyşi sahada bir inkişaf vermeğe başlamıştır. Sov
yetler Kiyef garbinde tutunmuşlar, fak.st merkez
de ve cenupta şarka çekilmeye mecbur kalmışlar
dır. Artık bu yeni müd,,faa hattına varıp yerleşin
ceye kadar Sovyetlerden ciddi mukavemetler bek

lememelidir. 

TASARRUF BONOSU ile 
Seferber ediniz. 

Büyllk Atatürk Mllll Şef lnönll De beraber ooıı Tarih Kımıltaymda 

1 Yazan: ihsan B0 ... 1.AN 1 

(Askeri muharririn yazısı 3 üncü sayfada) 

rağmen, harbin musibetlerin
den uzak kalmış bulunuyoruz. 

Tarihin bir takım cilveleri 
neticesinde karşılaştığımız fır
sat bundan da ıbaret değildir. 
Biz dünyanın umumi sev;yesin
den çok geri bulunuyorduk, e
limizdeki sermayeye ve imkan
lara göre aradaki mesafeyi a
zaltmak; uzun zamana. ihtiyaç 
gösteren bir şeydi. Halbuki ile
ri giden memleketler asırlarca 
zamanda yaptıklarını karşılıklı 
olarak yıkmak ve bizim umran 
seviyemize birbirlerini indir
mek için adeta ittifak ettiler. 
Böylece aradaki mesafe, bizim 
lehimize olarak beklenmez şe
kilde azaldı. 

Son normal şartlar içinde 
bize dünya yüzünde ancak jkin
ci derecede roller düşerdi. Bu
gün birinci derecede rol oyna
mak, kendimizi sa~dırmak ve 
sevdirmek için hayale sığmaz 
derecede cazip fırsatlar karşı
sındayız. 

karşılayaca.kları bir eserdir. 
Böyle bir zamanda böyle bir gi
dişi muhafaza etmek, masa ba
şında. verilmiş basit kararların 
neticesi değildir, her gün de
vam eden üzüntülerin, tetkik
lerin, ince hesapların, çalışma
ların dahiyane bir mahsulüdür. 

Bir hükumetten bundan faz
la bir hareket ve teşebbüs bek
lenemez. Zaten hükumet maki
neleri günün ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere kurulmuştur. İs
tikbale ait hareketlerin mes'u
liyeti, teşebbüsü, hızı bir meııı
leketin münevverlerinden gel
melidir. 

Esefle itiraf etmek lazımdır 
ki, münevverlerimiz arasında 
istikba.le ait hiç bir seferberlik 
hazırlığı belirmemiştir. Halbu
ki karşımızdaki fırsatlar o ka
dar eşsiz, o kadar parlaktır ki 
bunlarda.n istifade etmemek ve 
istikbali gerek kendi hesabımıza 
ve gerek dünya. hesabına hazır
lamağa teşebbüs etmemek cid
den yazık olur. Günün birinde 

Ekmekçiler Cemi- 1 

yeti Reisi istifa etti 
Un meselesi hakkında yaptığımız neşriyat 

ilk müsbet neticesini verdi 

Yeni bir mesele 
Börekçilere el altından pahalı 

un satanlar kimlerdir ? 
Uıı ıneseı .. ı Jıakkıoda bir kaç gün

denberl devam eden neşriyatının 

müslıel netice vermiş ve bu itte ha

talı hareketi sabit olan Ekmek~Uer 

cemiyeti reisi ısttfaya mecbur edil

miştir. 

Gazetemi• şimdi daha mühim bir 

derde ellnJ koymuş bulunmaktadır: 

El altından rahlş fiyatla un satan şe

bekenin mahiyeti. Bu husustaki yazı. 

mız lklncl sa.yfarnızdadır. Börek{'\ Hamza \'e Agop Hükumetimiz bu fırsatlardan 
istifade etmiş midir, edebiliyor 
mu ?Hükumete karşı nankörlük 
edemeyiz. Memleketi her ihti
male karşı hazır tutması. azmi, 
uzağı görüşü, milli vakar ve 
şereften hiçbir fedakarlık et
meden istiklali ve sulhü kur
tarması; gelecek Türk nesille
rinin minnetle ve hayranlıkla 

buna çok dövünürüz. ======================== 
Böyle bir teşebbüse geçmek 

için evvela bir gaye üzerinde 
birleşmek, sonra yapılacak va
zifeyi gözümüze kestirmek la
zımdır. Bunu takip edecek ya
zılarda. bu mevzula.r etrafında 
vatatıdaşlarla dertleşeceğiz. 

Ahmet Eınin YALMAN 

Mtlhlm Bir Tekili 
iki avukat lstanbul belediyesine senede 8 mil

yon liralık varidat temin edebileceklerini iddia ede

rek müracaatta bulundular. Bu şayanı dikkat havadi

simiz 3 üncü sayfamızdadır. 

[Yazraı 3 Unci! a~ada] 

VATAN 
19 Ağustostan itibaren beynelmilel bir 

eseri tefrikaya başlıyor 

Amerika harpte 
Yazan: lngiliz Başvekili Çörçil 

Geçen büyük harpte Amerikanın harbe 
nasıl girdiğini ve bu girişin tesirlerini 

Çörçilin kaleminden okuyacaksınız. 

Büyük müsabakamız 
Vatan, ikinci intişar yılına girerken 

okuyucuları için cazip bir müsabaka 
tertip etmiş bulunmaktadır. Sizi sigaya 
çekerek her gün bir sual soracağız. Bu 
sualin mevzuu bir resimle de aydınla-
tılmış olacaktır. Otuz suale en doğru ~ 
cevaplar veren okuyucularımıza kıymetli mükafatlar 

vereceğiz. 

Vereceğimiz hediyeler arasında 
güzel bir radyo, porselen yemek 
takımı, Omeğa marka kol saatı 
gibi çok kıymetli hediyeler vardır 
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kmekçiler Cemi
yeti reisi istifa etti 

Un meselesi nakkında yaptığ ımız neşriyat 
ilk müsbet net icesini verdi 

Börekçı ve simitçilere yapılan un 
te~ ziıı.tındaki yolsuzluklara dair ga
zetcmızın neşny tı alakadıı.r ma
kamlarca nazarı ikkale alınmış ve 
tahkıkata başlanmıştır. Diln Toprak 
Mahsulleri Ofısınde bir toplantı ya
pılmıı;, b.ı toplantıda Belediye lktı
e;at ıntidilrü ve Esnaf cemıyeUcrl 
murakıbı da bulunmuştur. Ofıse ge
tirtilen esnafın şıkı1yetleri dinlenmiş, 
netıccde Ekmekçiler cemiyeti Telsi 
Ahmet Rıza. istifaya mecbur edilmış 
~·c tcvzı milmessUı Hamdinln de va
-ıı!csıne nıhayet verilmiştir. Tevzi işi. 
ne bakmak üzere Kasımp~ada bo· 
rckçl l{Cımil ve Pntıh tramvay durak 
yerıııdc böı ckçı Fahri muvakkat mil. 
mcssll tayin cdilmtşlerdlr. 

Hııbcr aldığımıza göre esnafın şl· 
kı.ıycUeri madde madde tahkik ve 
tetldk olunacak ve sulı.sUmalleri gö
rü.enler hakkında takibat yapılacaK· 
ur. Bilhassa bu haber esnaf arasında 
bUyu t bır memnunıyet uyandırmış

tır. Bu \ csıle ile alılkadarların dikkat 
'laZ.:.rlarını mühim bir husus üzerine 
celbctmek istiyoruz ki, o da bazı bö-
ı 1;kçılcrln ihtıynçlarından fazla al· 
dıkıarı unların gizlice sattırılmakt.a. 
ve lıunların diğer bazı bonıkçilcr ta
Tafından beher çuvalına 38 lira ve
,.ıımek suretile alınmakta olmasıdır. 

Yanında Bay Hamdi ile Süleyman o· 
turuyordu. Bana çok dürüşt bir mu· 
amelede bulundu. Hatta, ismim Agop 
olduğu 1çin bana un bile vermek ca.z 
olmadığını söyledi. Yanından çıktı
ğım zaman Hamdi yanıma geldi ve 
bana, seninle lfltl!e etti. Gir, Ahmet 
Rıza Beyin yanına da uyuşmağa bak, 
dedi. Fakat, Ctimhuriyet rejimının 

bağışladığı TUrklUğU· bana çok gö
ren bu adamın yanına girmedim. Ta· 
bl1dlr ki bana kızdı. O gUnden sonra, 
börek unumu kesti. Yerme haftada 
bir buçuk çuval ikinci nevi ekmek 
unu gönderdi. Ben de börekçilı(;i mee 
buren tcrkcdiyorum ve !ırınımı ek· 
mek çıkaracak bir hale getiriyo
rum.> demlı;tir. 
Bcyoğlunda Asmalımesçltte 2 nu· 

marada çörekçi Hamza Gemici: 

( ş E H 
A sker 

a ilelerine 
yardım 

Bir iki gün içinde 
İ stanbulda da 

kanunun tatbikine 
geçilecek 

1 

BUyUk Mıllet Meclısince kabul 
edılen asker ailelerine yardım kanu 
nu Resmi Gazele ile neşredilerek 
mer'iyet mevkilne girmiştir. lstan· 
bul Belediyesi de evvelce bildirdiği· 
mız gibi hazırlıklara başlamıştır. 

Sinema ve tiyatrolara verilecek pul
larla. diğer yardım pulları Beiedıye 
matbaasında basılmaktadır. 

Vail ve Belediye Reisi doktor Lütfi 
Kırdar diln bu hususta kendisile gö 
rilşen gazetecilere kısaca şu sözleri 
söylcmiştır: 

c- Kıuıunun metni henüz bize gel. 
mcd • Bunu bekliyoruz. Gelince izah· 
nameye !Uzum olup olmadığını tetkik 
ve tesbit ederek derhal tatbikata ge
çeceğiz.> 

Bu vaziyete nazaran metnin bugUn 
yarın gelmesi muhakkaktır. Pazar
tesi J:"tiııUnden itibaren tatbikata ge. 
çilmesi kuvvetle muhtemel görUl
mektedir. 

• 
1 R HABERLER • 

1 J 
Günün hadisesi: 

Tiftik meselesi 
İ nhisarcı zümrenin bu işte 

karanlık roller oynadığı 
Bundan eHclki bir yaLJmızdıı. 

ihracat. madlleleri.mll arasında en 
mühlınlııi teşkil eden tift1ı;ln ıın: 
tlyıulı bir ı;mı( elinde na ıJ istiıı· 

ınar edillliğlnden bahı;clıııiı:ük. 

Oi;rendlğlıııize gore ihracatta 
hl',~ bir rolleri olmadıg halde bu işi 
inhisar altına alıtn bCIJ altı kişiden 
başka yine &)Dl i.,te rol oynayan 
ı;tok~u tiftlkçller de \ardır. 

Bunlar plyat>ad11n isledikleri şe· 
kilde tıftik muba~·aa ederek koy
lüyü iı;tlsnıar etmektedirler. Bu 
tın;at duşkiınlcri ko)1ünUn ı•ara

ya lhtlya<'ı olduğu uunanı kolla
yarak 160 kuruştan mubayı.ıatıı. 

ba.ı)ayıp 220 kuruıza kadar nıal 
toplanıllktadırlar. 

Köyliller bu ııtokçulardan ihtl
y~ları olduğu ~aman aldıkları a
van"ı kapatabilmek lçlıı mahkum 
"·aziyete dlışınekte n malı 160 ku· 
rıı'j glbl çok Ut'UL bir fiyatla ver· 
ınek m~bııriyetınde kaJmaktadır

Jar. 

Kastamonu dnslcrinden 40 kuruş 
aı:ağı bir fiyat konmuştur. 

Diğer taraftan bu ınıtlyazlı b l · 

nıf ,-e diğer mulu,·assıtlar ts'l\•re 
pl~-asasına da. tesir yapmaktadır
lar. Öğrendlgiınize gi>re İ!ı\lçre 

hlikiımetlnln fiyat '<endlka~ı tiftlk
lcriml.ı. için blı.lm l~blt ettıgtınz 

fiyattan on ltt'nt daha a<jağ'ı bir 
fiyat kabul etmi-: 'e bu fiyattan 
~ Ukı;ek fiyatla mal alınınaınaı.ını 

tüc<'arlarına hildirınlştır. Aradaki 
fark da pek büyüktur. 

Bugüne kadar lın·lr,re blı.lm ta
yin et:tlğlıni7: fiyattan mal altlığı 

halde bııgün hu fiyatı du':urmesl, 
iu.erinde durulacak mühim bir da
\ adır. 

Hukiıınetimiı ihrac t için yüıde 
üç prim almakta.dır. Halbuki , tlf· 
Ukçllerln köylüden yaııtıkları mu
bayaa fiyatlle lhra<•at fiyatı ara· 
-.ıııda çok büyük bir fark vard ır. 

Bu aradaki fark da doğrudan doğ· 
rııya hu inhisarcı ı:ümrenln ka!>a· 
ı;ına girmektedir. 

f Ankara-Istan~ 
bul tayyare 
seferleri 

Münakalat Vekaleti 
rağbeti göz önünde 
tutarak bir sefer 
daha ilave ediyor 

Ankara • İstanbul tayyare seferle
ri bugüne kadar hiç de görillmcmiş 
bUyUk bir rağbet gfümekledlr. lstan 
buldan Aı karaya her sabah kalkan 
tayya.rede bir ki~il!k bıle boş yer 
kalmamaktadır. 

Öğrendiğ'inıize göre MlinukahU Ve. 
kA.leti bu vaziyeti gözönUndo tutaral~ 
her gUn karşılıklı bir tayyare daha 
kaldıl'mak için tetkiklcl'c başlamış· 

tır. 

Müsbet bir karar alındığı takdir
de hergün biri sabah, bıri de akşam 
olmak üzere İstanbul ve Ankaradan 
ikişer tayyare kaldırılacaktır. 

Bundan başka lznılr Fuarının de· 
va.mı müddetince vehrimlzden ve An
karadan lzmire ha va postaları yapıl 
ması da dtişUnWmektedir. 

Bu sefel'ier hakkında bir iki güne 
kadar kat'ı bir karar alınacaktır. 

Dün 12 ihtikar vak'a 
sı daha tesbit edildi 

DE 
GÜ~ 

"Arzı Mev·'ud ,, 
' n nktlle okudu~uk: 
W l'nlıudilerin l\ı:ı.sırtlll ı.1' 

i dt1 
\e esaret altında e:ılldiğ ~ 
bir Finı\ un o kadar ileri gidi) 
l'ahudllerden doğac;a t erı-cı: 
<'Ukl:ırm derhal olılıuriilmt:ı>ı.ııl 
redlyor. LC\l kabile inden bit 
dm, dıınya)a getırdığl erkr" f 
guııu bir epet beş'<~c ko)-arııl' ~ 

nehrine bırnkıyor. l"irnvunUO.tı 
il l•cnarındıı. dola.51rken ~lb~ 

lu)or \C .l\lu a aılmı 'erdiği çır 
ı;ara)da büyüti\yor. ıusa 1'~..l 
ı;ıııa geldiği zaman, bir 'fjll" 

do\ en bir l\lNrllJ ı öldiiril)ot ~ 
!;Ole ka~'I) or. Buı-.ıib ı~ ılı 
gnıııhcr, Allahın .hitabına 

olu)or: «Ya l\lwıa! tl'ınıııetıııl 
liim \'C rsarcttcn kurtar, J{eıı" 
)arına yerleştir.» o zsnınnltl J 
ıU~an 'e şimdiki I<"lllı;tln, aru' 
hudllcr için zulüm 'c csııreli' 
kiim sürcmlycoo_ği bir cıut' 
udıt oluyor. 

l\lus=ı ııey gıınıbcr l\lısır• 
) or, bnımetlni topluyor ,c 
l\le\ 'uda doğru yola çıt.,) orlJS 
knt Arzı l\le\"tıda ulaşınal' 
ımıııta oyle mcı,;akkatlcr çeıdl 
l;;I lusa bir a:ralık Allabll1 

den şliphc)e duşü~or \C btl ~ 
) üı:ündcn Cenıı.bıhak kendısl 
Mev'uda gireınemeğe ma}lldU" 
)or. Hrıklkntc.n do 1\lusa peY 
memlekete h!ıliim bir tcpedtll 
l\lev'udu uzaktan ııeyrcdc c6D 
lOr. 

B. Roosc\'elt • B. Churctıil1 

lJUnkU toplantıda ve ala.kah me
mut lar huzurunda Tilnelbaı.ıında bö 

rckç1 Eşref de 38 liraya un aldığını 
itit"U! ettiğine bakılırsa şehirde kirlı 
dtcr tarafından idare edilen gizli bir 
un alışvcnşi vardır ve bu muhakkak. 
ur. Yarınki nilshamızda gerek bu hu. 
tou.:s hakkında ve gerekse perakende
cı esnafa "·erilen unlara dair edind•~ 
~imiz malıiınatı da. ayrıca yazacağıZ. 

c- ... Bana '.haftada iki buçuk çu
val un veriyorlardı. Geçenlerde bu 
unların tevzii hakkında esnaf arasın· 
da dedikodu çıktı. Bazıları verilen 
unların ekslltHdiğlnden JilkAycte baş
ladılar. O günlerde, mUmessUimlz o
lan Gala.tada Boğazkesende simitçi 
SUleyman ve ona yardım eden esnaf· 
tan Ml.ço ile birlikte dUkkAnıma gel
diler. Bana bir kAğıt imza ettirmek 
istediler. Ktığıdı imza ettiğim takdir. 
de unlarımı dUkkAnıma kadar geti
receklerini söylediler. Bu adamlar 
hakkında dedikodu yapddığı ıçLn im
za etmedim. Bana kızdılar. Bu hafta, 
beni iki glln sallayıp avutttuktan 
sonra. lki çuval un verdiler. Yarım 
çuvalımı kestiler. Bu unları verirken 
mUmessil SWeyman, bana, nasıl ge· 
Urdiğlm kAğıdı imza etmez mi.si'.l. 
lşte adamın ununu böyle keserler, 
dedi. Mukabele etmedim. Ben hilkü
mete senede 180 lira. vergi vermek
teyim. Beyoğlunda. olduğum ıçın 

dUkkAn kirası ve masrafım ağırdır. 
Bu vaziyette dtıkkA.nımı kapaınaK 

ınecburiyetinde kalacağım. Sonra, 
beher çuval için benden 18 lira 20 

kuruş alddar ve mukabili ne fatura 
ve ne de makbuz verdiler ... > 

* KU~ük~u meslreııl BeledJyeye ve. 
rlldl - Anndoluhisarındakl 72 bin 
metre murabbaında meşhur KUçüksu 
mesiresi İstanbul Belediyesine devre
dllmlı;Ur. Belediye burasını esaslı blr 
surette tanzim edecek ve bir de bu 
sahada şark kahvesi yaptıracaktır. * Beykozda dün bir Jıııy,.-&n ı;ergisı 
açıldı - DUn Beyko:ı:da bir hayvan 
sergisi açılmış ve açılış merasiminde 
Vall ve Belediye Reisı doktor Lutfı 
Kırdar, örfi İdare Komutanı Korge· 
neral Alı Rıza ArlunkBl ve daha. bir 
çok tanınmış zevat bulunmuştur. 

Piyuada yaptığımıı. tetkiklerd~ 
evveJkl n~rlyatıınıı:ı te)1t eden 
neticelere vardık. Bu tetkiklerlmit. 
&onunda birlltln le@blt etmtş oldu
tu fiyatın indi mahiyette olduğu
na anlamış olduk. Birlik esas gru· 
pa dabll sıra tiftikler lçıin 267 ku· 
ruş fiyat koyduğu halde ikinci de
reeede bir grupa men uıı yağlı tif
tiğe 281 ku.ru<; nyat testJlt etmiş· 
tir. Bundan başka enlıliı kalitedeki 
birinci ve ikinci oğlak tiftlklerlne, 

llilkürnete anc.ıak yiiı.de U\ı prim 
\'el'en bir tüct·arın yüzde u~ yliı: 
kazanma."' bliyük bir adaletsizlik 
\e nisbettilı.llk değil ınldirT 

Yük!;Ck makandarın ba işle ya
kından alakadar olacağını ,.e hu. 
ıiimrenin memlekete, köylUyc bü
yük zararları dokunan harekeUe· 
rino nlha)·et verlleeeğlnl kuvvetle 
ümit ediyoruz.. 

Fiyat Mürakabe komLsyonu halkla kntndaıı onra neşredilen ııt 19' 
elele verdikten sonra muhtekirlcri mede ııısaıılık ,e mcdcnl)cı ~ 
daha çabuk ele geçirmek fırsatını eı Arzı l\lev'ud ı:b.ildlğtnl ı;ô ııt' 
de etmiş bulunmaktadır. Diln komls· rnkat 110 yalan SÖ) llleyl!ll tP. 
yona 15 ihbar yapılmış. bunların di hesabıma, dünyanın bugti~ 
12 si dUn akşama kadar tesbit edil· ııne baktıkı:a, lm;nnlık "~ ; 
mlştlr. lelin, Mm;a peygamber gl.b1• 

Dün esnaftan bir çokları idareha
nemıze kadar gelmişler, yapılan sul
ıstımallcr hakkında bize bazı haber
lcı daha vermlşlcrdil". Bunlardan 
<;arşıkapıda LekecLler sakağında bö
rekçi Hüseyin AV?l: 

c- .. " Beııım bir fırınla biı: de 
dUkktmım var. İkisinde de börekçi· 
llk yapanın. Verilen un ihtiyacıma 
il fı gclmedığı ıçin bize un tevzı eden 
Ekmekçiler cenuycti reisi Bay Ah· 
met Rızaya müracaatla arttırılması
nı isledim. Bana, !Az ve kurnaz ol
duğwndan bahi8le kendini kandıra
mıya.catunı söyledı. Müracaatımı red 
deW, lstcdı~ yere ,şikAyet edebfle· 
ceğıml de tavsiye etti. Sana bu kadar 
un verinm. Diğer dükk4nını kapat, 
dcdı. DükkAnımı idare eden cşım de 
ayni mUrncaatta bulundu. O da red
dolundu ve fazla olarak kovuldu .. .> 

!>emiş ve eşi de hadiseyi tekrarl& 
tcyıt eylemiştir. 

Kumknpıda Nişanca !ınnı sahibi 
sımıtçl ve gnletacı Agop da: 

c- ... Bir gün unumun arttırılma
ıçin Bay Ahmet Rızaya gittim. 

Demiş, kendisinden alınan Cazla pa 
ra!ar için alAkadarlardan dava ede· 
ceğlni de üa.ve etmiştir. 

Basra yolu ile dün 
kösele geldi 

McmlekeUmi:ı:e kWlfyetli miktarda 
ıthaUl.t eşyası eetmek üzeredir ve 
bunlardan bir kısmı da halen Basra
ya gelmiş bulunmaktadır. Bunların 

arasında ham deri, kösele, makine 
aksamı vardır. 

Bundan tıa.vka yine bu yolla lngU
tercden çok miktarda. kösele dlin 11eh. 
rimize gelmiştir. 
Öğrendiğimize göre Portsaitte de 

bir kısım lthalAt eşyamız bcklemeK
tcdlr. Bu arada 43,1500 çuvallık bir 
parti kahve de vardır 

Ayın 22 ııln<le de Pendikte bır hay· 
vıı.n sergisi açılacaktır. * Deniz tarlfelerl hazırlanıyor -
Bu sene mekteplerin erken açılacağı. 
nı nazarı itibara ala.n Devlet Deniz
yolları ve Şirketihayrlye tdarelerı 

mektep saatlerine uygun tarüelerin 
hazırlıklarına şimdiden bqlamıştır. 

Bu tarl.!elerin 1 c~lden itibaren tat. 
bik olunacağı söylenmektedir. 

---------10,---------
M emle ketin yegane 
balıkçılık mütehas 

sısı vefat etti 
MUnakaltıt Veltfı.letl Su Mahsullerı 

ve Avcılığı müdUrU B. doktoı· Yusuf 
Kemal Bayrakçının Ankarıı. NUmuııe 
hastanoslnde kısa bir hastalıktan 

sonra hayata gözlerini kıı.padığmı te. 
essilrle haber aldık. 

\ 
Adliyede: 

Damga 
matbaasındaki 
sahtekarlık 

Üç suçlunun duruş· 
masına dün ikinci 
ağır cezada başlandı 
Bundan bir müddet evvel İstanbul 

Damga matbaasıııda tabı işleri me
muru Hılmi ile makinist Mahmut ve 
zamk ustası Etem birleşmişler ve kı
sa bir zaıııanda on bin liradan Cazla 
damga pulu basarak bunları Baıt., 
Nazmi ve Pa.ndell adındaki bayilere 

satmışlardır. 

Üç ortak bu sahtekarlıktan ka-

J 

Poliste: 

Oniki yaşında 
bir kıza 

tecavüz etmiş 
Bu delice tecavüzle 
zavallı kıza zührevi 
bir hastalık aşılamış 
Nazmi adında bir adam, Ayasof· 

yanın arkasında gezerken on iki, on 
Uç yaşlarında. bir kıza ı11usallat ol
muş ve tecavilz etmiştir. Bu tecıı.vUz 
neticesinde zavallı kız zührevi hasta
lığa tutuldu~dan Nazmi yakalana
rak Adliyeye verilmiştir. Yapılan sor 
gusu sonunda Nazmi tevkif olunroll§. 
tur. 

Yakalananlar arasında Kabatavta nl Arı.ı l'Uc\''oda ha retle ııP' 
bir kömUrcU. ve ZtimbWllilunda 42 can \ermesinden korkuyoflll1". 
numaralı ardiyede manifaturacı Ka- KÖR 

vafyan isminde birJ de vardır. ===========/ 
Komisyon bu ihtikar meselelerin- ~ 

den başka halka diğer yardımlarda Maliye ve Zir• 
da bulunmaktadır . .Meseli, yanlış blr 
mal alıp da değiştirmek isteyenlerin Vekilleri , 
malları değıştlrilmediği takdirde, ve- h • • ı& 
ya değıştlrılmcse blle parasının iade şe rımıze ge 
edilmeyip ~rine başka bir mal ve Mallye Vekili Fuat ~ 
rllmek istenmesi hahnde komisyon raat Vckıll Muhlis Erkn'leıı -,/. 
işe derhal vaziyet etmekte ve halkın bahkl ekspresle .Ankaradan ~ 
aldatıımamasına çalışmaktadır. geimlşlcrdır. 

Son tetkiklerden anlaşıldığına göre ==========~) 
halk Mürakabe bilrolarına en ziyade 

1 
;,.;' , 

kömilr meselesinden mUracnat et- r 
mektedir. 

ŞehriR her tarafında komisyonun 
tesbit ettiği fiyatlar nazarı itiba"ra 
alınmayarak satış yapılmakta ve 
halk bu suretle aldatılmaktadır. 

Komisyon bUtiin bu nıc.seleyı naza 
rı itibara aldığından pazartesinden 
itibaren ı:elırln muhtelif semtlerinde· 
ki kömlircU dükkAnlarını sıkı bir 
kontrola tabi tutmaya karar vermiş 
Ur. 

Soruyorlar 

Numarasız kayı~1 

Altmış ~aşında emeldl il) 
tiyarım. 1 adıköyilnde 'fD~ 
da oturuyorum. Çoluk~.~ 
urzu '\"e ısrarlarile bir ı;ııll"" · ,t 
dun \'O ya' ruları derede 

, da koyunda gezdlrmei'e ıııt 
dım. Hafta mcb 5andalS 

-UNUZ-------. .. . ~ 

Doktor Kemal Bayrakçı 1906 se
nesinde 1stanbulda doğmuştur. Çark
çı mUhlzimltğtndcn ayrıldıktan son· 
ra Marmara adasında. Balıkçılık mek 
tebl mUdilrlUğUnde, lktısat VeltAletı 
MUrakıp komlscrlığınde bulunmuş ve 
blltıhaıe Han1burg Unlversitesinın 
:rabil İlimler Fakilltcsinden mezun 
olarak doktor unvanını almış kıy· 

metli mlıtchıı.ssıslanmızdandı. 

zandıklıı.rı paralarla milşterek biı· ev 

satın almıı.ıtardır. BıUıhare suç mey

dana çıkarılmış ve her Uç suçlu Ad· 

!iyeye vcrllmiştır. 

Ticaret Vekili dün 
şehrimize geldi bu 
radan Bandırmaya 

GONlJN
[. T AKVlMI _j 

m ra, kendime de, kürelt '.J 
dlğiml i batla bir ehUyctıP'", 
mnmı tebliğ ettiler. lJ 

,_~---SOYLIYELİM 
M~vkuf bulunan Mahmut, Etem ~e 

Hilmlnin duruşmatanna dlln ıkıııcı 
ağırceza mahkemesinde baı.ılnnmıı;
tıı·. Su.,;lulaı1n hepsi kendtlerıııc ısnııt 
olunan suçu inkfı.r etmişlerse de bun· 
ıarın Mahmul ınarifetıle 125 lirayd 
bır ıımba nuıkln'lSi bale aldıkları tr.s. 
bit olunmuştur. suçluların pullaıı 
sattıkları bayılcr de mahkemeye suç. 
lu olarak gelmişlerdir. 

Müzmin bronşit 
gidecek 
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- :Sokcdn mahkeme ba,kiıtibl 
llasıu1 Ünalan oryor: Altı aydan 
heri ınılt.min bronşitten muztarl
blnı. D11rt huçuk aydır yatıyorum. 

Aldığun llli!;lardap hl~lr tayda 

görmedim. Burada dahiliye mlite

h:ı ısı doktor yok. Hastalığım bir 

lürlU ı;-ec;miyor. Bana bir tedavi 

ıoıu s-ü~tcrmez mlslnJz'!. 

Kim ağlasın r? 
Kanuni Sultan Süleyman, ku 

rcna..,ına ben öldükten ı>0nra §11 

çekmecemi benitnle beraber kab
rln1e gönıüniız, diye vasiyet eder. 
\;datında. kabrin başında, E bll -
11Uud Efendi de lçlerlndc ol· 
doğu halde \"aktln iilimlerl blr· 
hlrlçrlne girerler. Çekmecenin 
kabre konulup konuimanıat;ma 

lılr türlü karar veremezler. Bu 
mllnakaşa esna ında t utanm 
elinden çekmece yere düşer, km· 
Iır, açılır, ortaya bir 5Üni ka ıt 

çılır. Bir de bakarlar ki, E bils-
Uud Efendinin verdiği fetva.lar! .. 

Bu hali ~ören sanıy adamların· 

dan birinin acı ı tazelenir, .latç· 
kınnağa başlar. 

Bcktaı:I erenlerinden bir i de 
kahkahayı basar. Ağlayan zata: 

- Ne ağlıyon>un be adam. 
Merhum Hakan mahşerde, ne 
yaptımsa leh·a ile yaptım, diye
cek. 7,cbanl &W lnl Ebüssüu~ 
yil ooek. • n sus da o ağlasın. 

Der ve Alimleri dü.1Unmcğe 

mecbur eder. 

h:endLSI .son günlt'rdc Münakalat 
Vekaletinin iznıır Fuarındaki Aku
anyomunu hazırlamakla nıeşguldü. 

Ticaret Vekili J.tUmtaz Ökmen bu 
ı;abah Ankaradan şehrimize gelecek· 
tır. 

Vekil burada bir giln kaldıktan 

RU.111: 1356 - AGllSTOS: 3 

HiCRi: 1360 ,_ RlCEP: 22 

\!A.Jil'I' :av ALI ~ı 

6,11 10,03 

13,JS 5,11 
17J)7 9,00 

CEVAP - Daha evvel, ne gibı 
hastalıklar ı;eçırdiniz, bugünkü 
vaziyet ve ateş dereceniz, htıleıı en 
ziyade nereden şikAyei ettiğlnız ve 
şimdiye kadar ne gibi llAçlar kul
landığınız billnmedıkçe bu husw3-
ta blrşey söylenemez. Size bır te
davi yolu gö.'ltermek değil her hal
de bır mUtehasaısa görünmenizi 
tavsiye edeceğiz. 

Radyolarda balıl< üzerine yıı.plığı 

bir çok konuşmalarla kendisını tanıt_ 
mış olan bu biricik nı Utehassıınmızın 
ölUmU Ankarada. olduğu kadar blltUn 
yurtta bilyUk bir tcessUr uyandıı

mıljtır. 

Kederli allestnc tazıyetlcrimzil su
narız. 

:Mahkeme bazı şahıtlerin celbi lçlıı 

duruşmayı başka blr gilne bırakmIJ

tır. 

sonra yann sabah, Tırhan vapurilo 
Bandırmaya gidecek ve oradaki yeni 
yapılan Bandımıa llmanmın küljBt 
merasiminde bulunacaktır. Vekil o
radan da lzmire giderek Fuarın a.· 
c:ılma Uirenlnde hazır bulunacaktır. 

GÜNtŞ 
Öı;le 
iKil\Dİ 
AKŞAM 

YATSI 
İMSAK 

20,07 12,00 
21.SO 1,42 
4,lı 8,09 

- )!? 

Odrey arkadn~larına mabetleri geuliğiııi oıılat· 
ıı, fakot Selimle beraber olduğunu söylemedi. Er· 
kendcn yattı. Ş.fakla brraber uyandı. Bir gün ev· 
vcl olan §eyleri birer birer du;uııdü ,e kendi ken· 

, dine kızdı •• \!ttbette ne diye başını Selimin oıııu· 

.:una koyıııu~tu. ~elim l\lslakalı bir prl'ıı~ıi. İki 

.l.arısı \"c ı;ocusu vardı. Tanımadığı bir muhitin 
adamı idi, hilnıedigi bir füan koou:uyordu. Ara· 
larıoı.la ne olabllirdi? Hiç •• 

Av kö,künde kendisini yalnıı olarak kabul et· 
meyici bir incelikti. Fakat i~ık olsaydı, çoeuğenu 
yaııına alır mıydı? Odrey hayalpereı;ı bir kadındı. 
Hıç bir zaman luıyaldeo kurtolmaınıftı. \'apurda· 
ki bir kaç tallı söz, kwumu: bir çiçek .. llçm ba· 
kalım kendi verdiği çiçek mi idi? Her çiçek ku· 
ruyunca biribirine benur. 

Her erkek gibi Sdim de belki yalan roylÜ)OMU. 
Erkel:lik mcslr.ğinin icabı bu değil ıniydi? O ara· 
lık kapı vuruldu. Robert ~lrndi: 

- Saat ılokıız buçuk! Banyo hazır. Camilere 
ı;idecdiiz. Size bir de mektup ı;ddi. 

Odrey kapıyı aralayıp mektubu aldı. Roberte ele 
ıcslenı:li: 

- Çabucak hazır oluyorum. 
teklup Selimden idi· Üç Ytırlıktı. Fakat lam 

müna ip kelimeler ile yazılma, bir mettuptu: 
cBütün ı;ece ısiıi dü~ündüm .• Bn akşamı bekli· 

yerek yaşıyorum. Araba adizdc ı.izi gclip alııcak· 

tır.> 

Odrey'in zihninde biriken fena d~uncelcrin ht'.p 
ıi eridi, gitti. 

- Ne hoş adam, di)e dü,"ndü. 
Ral~t ile beraber camileri g'!Zlllİ)e gittiler. Lcın 

Su odasından çıkmamı~tı. 

EDF.el ROMAN: 

Yazan: Francis de Croiıse+ 
Vilford avda idi. Mahcl de köpekleri yıkamak 

için evde lı:ulmı~tı. 

··························· 
.Mabctlmn .l.arma l:arı~ık ınimui!inden 'e yı· 

!anların korkunç manzarasından &0nra, Odrey ca• 
milcrin aıametli ı;ükünıına hayran oldu. Burılırı:la 
ne t•fil dinleı.ı iler, ne ı;ırıtıııı:! mnbııtlar, ne soııı: 

sesleri, ne Je ~ucu mi k 'e anher kolulan nr· 
dı. Geniş a\lııları gr.çip azameıli kapıdan içı•ri 

gırılincc ıııikı1n•'te. ııaddiğe ıc rulı:ı taılı g.::lcn bir 
hava}& ra tı;clini)ordıı. 

Uışardaki keskin ziya, hıırara kadar nüfuı ede
miyor, ıoık, renkli camlardan ancak ı;ölge halinde 
süzülüyoıdu. Loşluk içinde ma,·i çini 6Ütıınlar hi· 
rer ı~ık ı;ihi parlıyordu. Kubhcdcn ıı~si!;ı)a do!;ru 
ııallanan kandillerin bazıları yanmıştı. Namaz r.c· 
c.adr.lcrinin üz.erinde diz çökmü~ tek tük in~an Yor· 
dı. Bu sadelik içinde yalnız on uçiincü asır mi· 
r.ıari tnn:ında yapılmış sedef kakm:ılı bir mihrap 
ve biraz ötede sultanlara ait güm~ kakmalı bir 
türbe gözü oyalıyordu. 

Odrey tab'an diodar olmadığı h:rlde bu BÜ· 

kü:n ve ı;üzelük kaqunnda hayran kaldı. O za. 
mana kadar hiç bir cami görmemişti. Dünya )Ö· 

TEll'JUKA :-Jo. 46 

ÇeW-en: Renan A. E. YALMAN 
zandı: bu ladar asil bir ı;üzellik mrıvcuı nlabilecr,. 
ğini du§llnmenıi~ti. Bıı yabancı dine ait muhit İ· 
tındc l..cndibini uzak, yabancı hi~setmı)ordıı. St!· 
]imi dü~nerek: 

- Böyle bir yerde dua ettiğini du!undük~e mwı 
nun oluyorum. 

Dedi. Dins.i:ı: ~c iman ız rulıuna sanki hir auku· 
net ı;ddi. Dua eımrsini o kadar mmıı ıamandan· 
heri unuımu§ olduı;u halde burada ruhunda bir 
huzur duydu .. 

faP. dondüğü zaman ho~lannıadığı bit- insanla 
kar,ıla§mıtt ı \e keyfi kattı. 

'I lorrnce TC ko<'ası :;elmi~krcii. 

Cı·ıııld Trovere • Sıniılı·ıen Oılrey hili hotlınnıı 
)urdu. Korısilc arkada~ olılıığıı halde Gerııld hi· 
lii., Odrey•e kur yapmaktan vaı.geçmemişti. Yı~· 

mckıe ayağına basmakla ba~lıyan bıı ıidi ve lus
tah kur cılı~ halii. devam edi)ordu. Güzelliğine \e 
rütbesinin \'erdiği mC\kie guvcnen Gerald, şıma· 

rık ve kü talı hır sençti. Rütün arkadaşları on· 
dan çekinir, fakat kimse kendisini sevınt-zdi. İyi 
por yapar, mükemmel i~r ve f'ğlcnme ini pt>k iyi 

bilirdi. Bulunduğu meclisleri n~csi \C ı;üzcl ko· 
DU!m&fllo ,cnlendirlıdi· 

Bir ~ka gün, Odrey ile yine yalnıı kalmasın
dan istifade ederek genç kadını öpmiyc çalıştı. 

Fakal Odrey'deo yü;ı: bulmamış vo genç kadının 

§U acı 5oı:lerine maru~ kalmı~tt: 

- Nasıl oluyor da ı;enç ve güzel karınızı böyle 
adice aldatmaktan !;~kinmiyonunu;ı:? 

- Karımı ıiz tan ımazsn11ı. O ne ~iırc~ir! llcnı 
nereden duyacak'! Söyliyecı$ dı~iliı ) a~ 

- Srz kuınızı istediğiniz kadıır aldauıbilir&İ· 
niz. Fakat hen ht'niiz Ht-rhert'i aldatmıya karnr 
vrrmedtm. Aldatıı:t1a111 da her halde &iıinlo nldat· 
mam. 

Bu aöıler üıerine araları fena halde ıu;ılnıışlı. 
l\Iahel, Trover Smith'!l!ll'e Selimın neukctindcn \C 

Odrey'e ettiti iltifatlardan heh5ettiği zanıııo Gerald 
mu lehzi bir tauda giilıniiş ve gö:ı: kırpmıştı. Ro
bert, Serdar Rahman 'dan yeni gelen nusafirlerini 
de ertesi akşamki )emeGe getirmek musaad~ini 
İMeyinee Serdar, Selim namına derhal kcndilcrını 
da~ etmi~i. 

Üç crkt'k beyaz smokinlerini ı;i)nıi~cr, dlon· 
da sigara içael k..dınların hatır olnıalıırını bfk· 
liyorlardı . Loıı !il rahau;ız olduğu içi11 cliırıin 
davetine gidt-mi!·ordu· 

EV\c!M MBOOI, bİ1'aı: sonra da Odo.l) gi)İrınıi~ ol· 
dut.lan halde salona ı;cld;for. Mebd, Odrc) 'e bn· 
karak, dem ki: 

- Bu mu sade ve basit elbise dediğiniz? Ne ka 
dar da Gfiıcl, ize de ne kadar yakı~nıış. Sizin ya· 
nınmla ben pek biçim&iz kaldnn. 

Odrey arkade,ını öperek: 
- Uiç te de;il. Siz çok §İrin \e bo§Sunuz, ,fıı. 

hcl, diye C0\11P ,-erdi· 
l#Jemm.ı .m:rJ 

. dJI' göze alamadım l'e sn1l ,; 
tudım. Bir knç gün cV"-tl dl 
ra sandalı ile loda ko~11tıl' 

1 zerken ':a!}:ıladnn. çrın1'il• (f 

numarasız sandallar '3i'dl 
ha gnrlhl bu andalları ~ 

lar da hep minimini ı;oe0 

genç kızlardı. ~imdi il 

1>lze: ~ 
- Benden ehliyet ıstU 

çoculdarı görmilyorlar ııtl• 
ısa biz ihtiyarları onla~ 
mı becerik iz birer ÇOO"' 

yorlar?. 

\. 

dol f1'1 6 

Ortn biiyilklükte pat',/, 
. ı rııtl düzgunceleriniıı kabul< ııcJP 

malı. Saıı ;\Crlcrindcn I> 
• ıJf .i 

nı oymalı. Oyuıantarı ff' 
tuzlu su~ıı atmalı. tncc l 
den geçirilmiş yağlıca ıı~ 
ya kuzu kı)maı;ını, 1>U)uııııı' 
<'e) c kadar kavurmııJı, K ı 
tcre<ıtu dol;'rnınalı, tu7."11~ 
lı:ırını erpnıcli, kufi 
kuslızümü \ c fı tık iJıl'1111 
Biraz da bunlarla J«S' ;;J 
1>onrn, ate<:teıı alııııılı· ıl ,.ı 
doldurulan patnte ıerl. ~ 
nıurt:ı, iki kasık tıns un• • • JIP 
'\C kn ığı ararot \C rv' 
~knlanarak mc) dans ':/ı 
liıta batırıp çıkardıkttıP ~ 

dt 
\e kızgın tercya''l tı;l~ 
mulı 'c bir tep i) e dl 1ıf"' 
tcslc.rl' kr7.nrdığı yağdl> 4' 
matc eriterek 'e blrat 
yu llihe ederek tcpSl)tı 
l'a orta bir fırında ,&, 
te.,tc pi,lrmeli. 9ok ıeıS 
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liarp vaziyeti 

N azik bir 
vaziyet 

-----~~~--~~~~~--, 
YAZAN: 

ihsan BORAN 

Büyük Ata'Ya 
saygısızlı k 

llugu k 
'•Yııa n U Alman tebliği yalnız Uk 
'et cephesindeki vaziyetten bah
te:ektedir, Bu tebliğe göre, Alman 
tad bu-lik!eri Bug nehr1 agzında Ka-

erıız 8ah. t-eu ıllne vannı~laı·dır. Bu su· 
"d~ ra.rpta kalan Odes& şehri tecrıl 
b' 14tır. Bu tebll"'de &evku1ce'-'ıo.ı 
ltttıb. a ' .,. 
~" taJia olarak garbı Ukraynada 

let mUd laclıtı afaaıı.ının yıkılmağa baı;;-
l!o ıla iddia edilmektedir. 
~tebliği de ı:arbı Lkra.)·nada 
b{jlc blerke2 kısmında bulunun 
bifQı eıte lld şehrin talıll)·e edllıllğuıl 
~ ""e&ledlr. Bunlardan blrlııl Bug 
~ 0rta kısmında bulunan l'Cr\.·o
~,._ d..l&erı daha !}&rkta Jngul 
~ "'- memba tarafına dü~en 
u:::••d'dır. 

tıtr Yn&da. Almanların maksadı, 
~~~~ önce Sovyet ordularını 
u••ıı. e lll\lıa etmekti. ~·akat ~2 gün 
l'e~ rı ..\lınan1ar bu sevkulceyşi ga· 
ı.ı.; lre.ntız erifcmemiflCrdi.r. Zıra 
~~ Budıeni'nln ordusunun en 
ba-llun kıaınnıı cıddi zayıata maruz 
lfı.t ç . ~an Dinyeper nehrinin sahı
~llle'~Utı:ı.ekte olması kuvvetle rnuh. 

11ır11r, 

DOnkft «Sol\ Havadıs> gazetesi, ayı kimin çıkŞt.rctığını tahmin ederşi 
şayan ı hayret ve teessüf bir hAdiseyi niz? Bu mecmuanın, dostum Orhan 
haber vermektedir. Çınaraltı adınd.ı. Seyfl Orhonun mes'uhyetl altında 

haflahk bir mecmuada intişar edc~ı nefredlldifini .söylersem hayret et
bir yazıyı mevzuu bahseden refikım.z mez misiıuz? Hele mecmuanın biz!, 
diyoı· ki: yani TUrk milletini, <Çiçeklerin gU· 

«9 ağustos 19·11 cumartesı günün- neşe döndüğü gıbi solgun, ruhları bu. 

denbt:n en temiz. duygularımız, umul 1 ru1'uk, mütereddi medeniyet sözü ge
ınadık bir tecavüzün dt'vam edip gi~ vellyen> blr bedbahtlar ve şuursuzlar 
den küstahlığına maruzdur. Son de sürt.ısü gibi gOsteren c.İdeal> adlı bat. 
rece sinsi bıt' yoldan, fevkalade kur· yazıısını bizzat bu Orhan Seyflnin im 
nazc-ı ve hayret edılecek b;r cüretlc zalamış olmasına ne buyururı1unuz ?, 
yapılınış olan bu tecavüzü karşıl!l· Bizi, •bugüne baş eğmeden kurla 
makta gecikmiş bulunduğumuz için racak, bizi cesur ve atılgan, }lararetH 
utanmaktayıı. Bu utancıınıza hRdiıJe. ve dimdik yapacak bir ideal• keşfet 
yi zamanında tebarüz ettirip mlilt tiğini yahut yaratacağını vadeden bu 
tee38Urün. ve hatt.A devlet çarklarınuı başmakaleyi okuduktan sonra, cÇı· 
zan1a111nda işlcn1esini mümkün kıla naraJtı> her dalından, bir imanımızı 
maınış olmanın azabını da katn1ak sallandırmak için yağlı urganlar şar. 
doğru olıır. HA.diı:ıe şudur: kıtılrrıış bir ccellA.t Ks.ra. Ali çına~ 

Ağu.;trn;un 9 uncu günU •Çınaraltı • rını andırır gibl oluyor. 
adlı bir mecmuanın Uk sayısı neşre- Netl'Ce 
diltniştir. Bunun altıncı sayfasında. 

c. Türk tarihine bakışımız nasıl olma· 
ltdır? başlıgınI taşıyan bir makaıe· 
nin içinde şu cümleler vardır: 

« ... Göruhlyor ld Türk tarihi, 

Şlmdi söz, AtatürkUn hat.ırasın& 

ı:ıadık kalacağını and içerek dünyaya 
uan etmiş olan TUrk gençliğinind1r. 

Ve karar hük.Qmetimize düşer. 
İlim sahasında. iddiaların muha.ta 

tımarhane n1etodlarına gi.ire ku- bı da hiç şUphesiz Türk Tarih Kuru· 
rulına.k J~lerunlştır. Bunun ne a
rıklı ncth.·clcr 'erC<"eğl ise nıey-

llandadır: üü,:en~i:ılik ,-e alay ... » 

mudur.> 
Orhan Seyfi ne diyor f 

ıı ..... 
~ 1 biUr ki Ukraynada Almanla- TU.rk t:ıl"ihinin metodu ..• Tımarhu. 
'.r:ııı.\.' Ve müttefiklerin şimdi tecrfdc ne metodlarına uygun olduğu iddia 

Bu yazı üzerine ilk iı olarak cÇınaraltı> 
mecmua;,,ının sahibi Orlıan Seyfi Orhonu 
bulduk. \'e yazı hal..kıodaki muta!eaiHnı 

b!kdu\ı:. Orhan Sr-)'fi ct..n ~ Hav&di~> 
gazrte&inin ~ahibi :'<lizametıin Nazifi bu 
yazıyı yazmağa se\'keden imiltn gazete5İ· 
ne &ürüm temin etmek oldu&:unu söyle· 

dikten ı;onra demi~tir li: 

•ııak ı t ah ıı.\laun o dukla.rı hedef Sovyet or- edilen rn(.tod ... Fa.kat bu, bizza. r -
"ılı:i un bU:,-Uk kısmı değil, Odesa. ve JUeth AtatUrkUn :;on beş yılını baş· 
~~ Nlkolayet ~ehirleridir. Bız tanbaşa kaplamı., olan yorucu çalııj· 
lt~l:Uc: 1~unızda. Sovyetler için asıl maıarın, araştırmaların eseri değil 
"'. ., en_tn cephenin merkez kısmın- midir? Buna tımarhane metodu de
''"~ ~ı 9erkov _ Uman hattı ara- mck kımin haddi? 
t..... - Qlüutuna ihtimal veriyorduk. Att1.türk, memleketine daha iyi 
""'ry-eue"' .. 
ttıcı \ı'e ~ ... , t&hliye ettikleri Krowog- hizmet etmek yolunda bütün enerjı· 

~ Ce Perwomaisk şehirleri bu hat- sini kullanmış ve nesi varsa milleti· 
b11 bö~Ubu l}arkisln<ledir. Sovyetlerın ne bağışlıyarak göçmUş bır koca 
tın b C"eı:ien '}arka çekllmelerl onla- TUrktU.r. TUrk dilini temizlemek ve 
tı eoabı ld-r. na hayırlı bir vaziyet de· 
ftto.., çllnku Alman ileri bırllkleri 
•:ıe :~:'ld'a varmakla Dinyeper neh 

llu kUoınetre mesafeye gelmi7 

- Nizamettin Naı.ifin bize ırvcih et· 

tiğ.i. hücuınun a!;ıl sebebi 'e a ıl mal· 
sadı budur. ?ılaziai Atatürl.ün btıylik 
nutuk kitabında İt-lilbalin hafıu"ına ile· 
lebed nakşcdilmi§ ola.n bu adım, düşünün 
ne ıııkıntılı bir haldedir ld, aj:-ıına hiç 
yarı~mıyan mukaddes bir mev~ua karı'· 
mak telişına dii~mü~. Re:--mi içtin1alarda 
bile yaptığı gaflar \C hezeyanlarla kapı 

dış.arı atılınal..tan ha~ka çare bulunama· 
yan bu adamdan, bu yoku~ta itida1, akıl, 
mntıl.. ,.e ciddi}'et. dtrt.i alat4tl kim "ar· 
dır. Bizim hu palavralarını papuç bırak· 
mıyacat;ımııı k<'Ddisi d,. ~k iyi blLir. 
fakat acaba baıı ı-afdil karil,.r kese&İne 

ı·•ı ~ Yorıor. Artik cenupt&kl Sov· 
" U\'vetıerı.nı.n Aşağı Bug nehri 

~~ ~ltnde tutunmalarına umumi 
~. e ~lç de mUsa.ıt değildır. Bu se

' ~ll' ttc "Yetıerln umumt ve ıhtıyarl 
' .'lor 1,:1• Dinyeper şark sahiline ka

ııı,~ ile Utııeıerı llzımdır •. Aksı t&k· 

TUrke tarihinin engin ufuklarını işa· 
ret etmek lçin yaptığı araştırmaları, 
bu millet, onun yUksekUğinl bir kat 
daha kudretle izah edici birer dehl 
olarak kc&.bul etmiı,tir. 1lmt blr yazı 
yazmak iddiasında olan bir kalemin 
bu hakikati tahrip edıp <millet bu~ 

nunla alay ediyor> diyebilmesi, haki
katen hayret edilecek bir cürettr. 
Js bunwıJa da. kalnuyor. Daha~n \'&r ! bu yüıden hf'! oıı kuru~ bırakacaklar mı? 

~ Iı"akat muharrirın savurduğu haka_ Hidlseaha mahiyeti • 
Lıııı.ı. 'Yet cephesinin Dınyeper gar 

. 'Uf.ı~rkeZ<ten iklye bölUnmesi ve 
-~~ere.it ı Sovyet kuvveUerı.nin gerısi 
"~4rıı ICa.radeniz ~ahıllerine doğru 
"-..ıttır -.rak. esir ve imha edılmesi 

t>uııe' 
Ilı. 1'llt kaaa.r böyle bir tehlike yok
t1ıı,,. •t Alınanların • tahmin etli· 
"ıe'lı•ıı 'et;hile • Sovyet cephesin.n 

:\ı:"llıa.:~ Yaptıkları kuvvetll ve 
tl kıı.ı Yeth taarruzlarla v~ Sov~ 

<loı.:tlsu lrtııın bu bölgede rıcatlerı 
~"'<!, .. : '"Ziyette Almanlar lehin• 
'lııı"ilıır ku!cenı bır inkişaf has•l 
ttt.uı:ıı · .Alrnanıarın merkezde ve 
'"' • beı 

ret bund!ln ibaret değildır. Bir de şu ~Tc:-ele ~udur: Adsıı h-minde ,·al.tile 
cümleleri okuyunuz: tarih doçeoti oJa.n bir gt'nç, tarih litabını 

el - Kendimlu medenjyette» tenkit ediyor. Tamamen ilmi bir ın~vzua 
«e&klllk gıbl bir taz1let kazendı:r·» --t~ fii.t"n iMt- Nb M.- ~'"hı.e ne ale) huı 
~mak Jçln .)"alan ,.e lazflet~i~.llk» müdı1hale et~e 1-.endimde hiçbir ~11. 
cyolla.rına. Mt.tınıak, biln1cm ki» hi)·f't görr-miyonun. E~r ~rd<"dilc-n id
cnasd bir !;Urü.k mantığın ~-:t dia]ar dogru i~ nazarı dil..l..ate alınır "C 

bu metiele üzerinde yenidr-n tctl..ikler ya· 

2 - c ... Eti keUmesinin uydu-» 
«ruln1a&11 gü:)·a. bunların 1'iirk-» 
düklerini lsbat tı:lndlr. ÇUnlıu» 
«Ankara. ci\·arındakl (Ahlnıes-» 

cut) köyüne o kö.)·Un l·erllbl (E-» 
ctlmcı,ut) dermiş. O halde bu daı> 
«(llitltm~ud» den1ekmiş.» 

·~tritte ıren. bu çı!te muva!!akı.-

;">tt r&i'tn.e.n, garbı Ukraynada taz:ileWiZhk?. Kiıne atfolunuyor 
~:. cırc1~~-Ph.e:stnın yıkıldığına ve Sov çUrUk rnanlık-: 

Kilne ı·acl bu ya.11;1,11, kime nlci bu 
bu 

pılır; dt:.ğil~e hatılın gö~ttilir ,.e bu 
su-retle bu mf"Vzu ilim bakımından {ay· 
dalı bir şelr.ilde gözden geçirilmiş olur. 
Bir tarih dava~ına ,-~ila ile müdafıalt' 
~mtk ve bu me\·ıtjda mütthıs~ıs olınak 
lizımdır· Niz.amettin Nat.ifin tarihle ali
ka~ını bilmiyorum. Acaba kendi~ini 
va\..tile Kıtra Oa,·.O.a Fatihe bir to\..at al· 
tırdıtı iı;in mÜvt'rrm mi r-ayı)·or? 'Bundan 
ba ... J..a ooun bu mevzu ile ~lçbir ilmi ali
ka:ı olmasa geTrk. İlmi meıeltlerin, Uf• 

durduğu gazete havadi~t'ri gibi, renkli 
rc~mlcr, ma~r. kocaman puntolarla 
münakaşa cdiietniyeceğini ona hatırlat· 

ma\.; beyhudedir. 

·"*l.li~ i.trnın büyük kısmlle imha Tereddüde lüzum yok.. <Hitit> 1 
ıı, Ute g· 

t?hıe.t ırdiklcrıne ihtimal ve· kim cEt•~ yapnuşsa., cAnkara cıva· 
tb... ~itan rındaki Ahinıesud köyüne, c.Et:rnes~ 
-~~e başka Ruslar Almanların ud» adını kiın taktırmı.ştia ona ... Ya-

cözür dilerim• 
~ t\tı kacıar verdikleri zayi:ıtı ni, TUrk ul~unun Ulu çocuğu Mus
t· · Stı l_na.r_aıarııe birlikte _ neşret- lafa. Kenlala ... 
~e .ı ltl, ~Yıctt, Rusların iddialarına Atatilrkc uıaııan dil kesllir Bu noktadan bılılıucı, Adsızın tarih 
.\. >. llu =lk kolordusu, 11 !ırka ve l~t lnandığT ~eyi ~öylemek, doğruyu mah.aln-indc uygu.o&oı bir tihir \..ullaoıl· 
~ı.;:, 21 ~U'likter imha edilmiştir. daha do&ruyu, en doğruyu araştır .. mı, olmasın.ı. 'ben !f•h:--en müteth!irim· 
"\t t'ka. mevcudunun yarısın- mak ıntincvver insanın yalnız en ta· Bir tC"t\o.ik makalc:oinin içinde OOyle a~ırı 
~ ._, "a.)-1.a. ka.ybctn1işlerdır. İki ta. bii ihtirıı~ı dcğıldır, aynı zamandu. Libirler de bulunmımahydı. Fa\o.at na
li~ltın. t lddi.aları kar~ılaştırıbrsa, \"aZifc>idlr de. !ltlı-a gözdıtn kaçmıştr. Nitan'cttinin ı•· 
··ı.ıııltlt:.~~ddiaJarı akla daha yakın c.Ti.lrk - tarihine bakışımız nası) oJ .. zcterindcki lr.ufürlcre benzememekle bera· 
.. hı..- .. , ~lr. br-r ilmin ciddi diline bu lürhı hafiflik-
~~ meltdır?> tıualine cevap arayan a-
-..._~ ltlikra)'Uada muharebeler da.m, bulduğu ._dogru-. yu, ına.nd:ğı leri hiç U)'gun bulmadıt:ınıı SÖ)lt'mt'ğe 
~~ :&c, __ h.iQ6 inkişaf etmektcdlr ~ •. dogru> yu tıöylemekten bu mcmle.· ve okuyuculara itiı3r elmcj,e ınecbururu. 
''" --r ' Kendlolne alt kısımlara ceı ınce ~;t ttltl'k Carbında dayannu~l.ar, kette mcnedilemez. An1a bunu söy-

~ o"' ~e \"e cenupta 62 gwı- terken, ka.sdettlg şahıs kim olursa ot Bana ait yazlsına gelince: Çınıraltındalı.:.i 
~. • . .,"'illan. ..... e mu•-··· ID"''"- l id('al nıakalcı;i pek sinirine dokunmu~. O· ~ " - • ~-- una- sun terbiyeli konuşınağa ve nezih o -

'%.; CteJt nun ned~n ~inirlendiiini ben bilirim. 
t.ı.. l}&rka "ekilmeve mec maga. mecburdur. Aksi takdirde ma· 

"'l4.lc. 4'1Clr :ı. ., Bazı insanları Türkçülük. ideali çok ti· " ı..ı. dır. Bu .-ekUmeniıı sim ruz kalaca.,..ı en bdSit akıbet, hakaret.. 
..,.le_ ' la :ı. ~ - b nirlendirir "Ye bunların muhtelif teıahür· 
ı,._ · ..... l<l!Udı.ıcıu Dlnyeper nelırt.nın terinin aynlle kendiı:;ine iade edilmesi 
-~ ~ b ]eri görülür. Onlar i:.terler li bu fikrin '' >, ı.. .. _.'· .uu nehir boyuna va- olur. 
~ ~ gölgr.;ine :--inııinler, orada rahat rahat nİ· 
~ ti~ &v.)·etıerden nıerkez Eğer l\ötUrtim hakaretlerini koş- fallarını lr.aııp dun•unlar. ~filli bir he-

n.. r. di tnuka"·emetlcr bek· turınak ı!;tediğı i.stikan1ettcki kaya. d 
:~Ilı.. .. --•· ZJ.ra yccan izi mt-y ana çıktı mı; i.ıt'r bu bir 
' ~~ lcuvvctJerlnJn bU- AtatUrk granıti olw·sa, kafası pa· şiir ol~n. i:rter bu bir fılr.ıa ohun, İ:-ter 

• '\ l\ö~.ıu14l'"eıru fu.Ja zayla.ttan "e ranıparça olur. Atatürke dil uza.tıla- bu bir haı;ma\.ale olsun hemen ~inirlenir· 
'-.{ ~ ~ ~ ~~nrd. en kurtarmaları maz. Uz:J.tıtırsa kesilir. ler ve on& muhteliC cephelerden vur· 
ı 8 ~l ...... .Ne ıı.anı.)·orlar '! 1rtltlat ettlğiud.zi mi'? ıusğa başlarlar· 

~llh Ebcdlyt>le göçüşünün UçU11cU yıldö. l\ii~allcriai ıık sık görüyoruz. Niıamet· 
llıı.ı.. \l} gazete baş· nilmünc 62 gün !<ala böyle bir alçak· tin Naziiiol.i de bu •ioai muştalardan bi· 

"'Ql t • l lığı ,oste:·nli~ olanlar ne se.nıyorlar? ridir. Falı.at biı kös dinlemi§ bir roiJletiı. 
''Qı' ıı; tır eri İz mirde 10 ikiııcılc~rııı 1938 de TUrk milleti Börte kü~ük Y•YIU•lara kulık ,.,. .... 

ile İıt,~, l'l'etefonla) - İzmır Be· bir komedya nıı oynamıştı? Akıttı- yit. Çınarıltının muoener 1'iirk gençle-
,_ ~ tar C gımız gözyaşları, timsah gö.z yaşları rinde maıhar olduğu kabul "c: alika bize 

~::"'1' F a •ndan Enternasy<>· 
'"'llllh..._ Ua.ı· 11 mıydı'! her mihnete ı;öğü• gt"rdirtecek lıi.ıdar ge· 
b~ı ~la.r1 ı~~ açılış merasimın- Söz ve kalcın hürriyetini mllU vlc· niş.tir. Yolumuzda açıl bir L.alblc, "icdı· 

ttı. c~teı n davet edilen i.s- danımıza zehir katmak emellle istis- nımıı emin )'Ürüyoruz. .Eğer münevver 

1_ tıı., Utı'lc.ltl!p ~1 ba.şmuharrirlerin~ mar etmek istiyenler ne umuyorlar? Türk ;:ençJeriııc zevk.le, istifade ile olu· 
~...... "n11,. _eYct Kadc.11 vapurile ı b 1 

.. ~ L '\riıi 7 ôlümUnün üzerinden henüz on i«i yaca1..lırı bir mecmua haıır1ıya i mi'Ş "e 
''•·· «ıı:ıır 'il olmuştur. Gaze- d ı b ı ..., P"'.. mevsim geçmemiş olan Atatürk sev· b'ırçol ... üıide kalt-m1t'1"i ora a top ıya i · 

' ~ oteline yerı-.miŞ· \> -. gislnl bu vefalı n1illetin ve onun astı mr(;e muvaffak olmuşMırk biıe ne muılu· 
{ ""d •uygulu Mılll 'Şefi ile tcrtemız, şu· Bizim cörU,UmtlJ; 
~. ltn İstiyen urlu '-'e h-ıssas çocukları olan mUnev. Her şeyden evvel, bUyUk Ata.-

~ ta} b ver gençliğin unuttuğunu mu sanı- türkün kalplerde yaşayan aziz lıatı 
1 ·~tıı ı· e eler yarlar? rasını rencide eden bu bayağı ve &fl-

,,~··~· .. ,,,~.(:-A.) _ C. il. P. c;.,. Ne sanıyorlar? Bu milletin istiklal rı derecede li.übali tabir, bUtUn Türk 
'4ı:. ~1 d ~n t~blig olunmu~tur: tarikinden irtidat ettiğini mi? milletini Uksindlrecek bir saygısızhk 

.,.k)'tdıl:?ı ~".yılı için C. IJ. Par· Aldanıyorlar. Aldandıklarını ani~· eseridir. Esasen mecmua sahtbı de 
' ı ot.ı:ıı ıı;t_ıten talebelt'r tarafın· yabileceklerine emin olabilirler. bu kelimelerin &özünden kaçmasıntt 

'4w ~t 'Jldıığ ınuracaat1arın tetkikinr Gelelim Orhan Seyflnln makalesine müteesslt olduğunu söylttyor. 
'"1 ~~ndan buodan ı.onraki Fakat bu Çınaraltı mecmuası bir 1klncl mühim nokta 

ında ı:nuamcle yıpılwı- muan1ma ... Sütunlarında At.sız'ın di- Fakat makalede bu saygı:stzc& t& 

'ediği gibi at ko9turduğu bu mecmu birlerden b&fll& nıWılııı bir iddia dr.· 

ha ileri sürUJmektedir kl bu noı.-lw. 

üzerinde btlhasaa durmak ıazunCır. 

Malilm olduğu üzere yeni tarih hare 
ketinde Atattirkün esas rolü bır hA.· 
mi olmaktan ibaretti. Ortaya. atılan 

tezler bütün Uim adamlarımız ta-:a 
!ından terviç ve müdafaa edilrr.iı_; bu· 
lunmaktadır. Bunların ara.sındıL Ab 
dillkadir !nan, Ahmet Caferoğlu, A· 
g.th Sırrı, Ahmet Cevat Emre, Aka 
gündüz, Ali Canip, Muzaffer Göket , 
Süheyl Unver, Besim Atalay, Cemil 
Sena, Fahrettin Kerim, Fallh Rıfkı 
.'\.tay, Fuıı Ahmet, 11~uat Köprülü, 
Halil Nihat, Halil Nimetullah, Hasan 
AU Yücel, Hasan Cemil, Hasan Re· 
şit. Hazım Atıf, Hikn1et Bayur, Hü 
seyin Daniş, Hfuıeyin Namık, lbra· 
him Necmi, tsmaU Hakkı Uzunçat 
şıh, Mahmut Esat Bozkurt, Mehmet 
Ali Ayni, Mehmet Emin Yurdakul. 
M. Şerefettln, MUkrinlln Halil, Na
im Onat, Sadri Mak.sudi, Saffet Arı 
kan, Şemsettin GUnaltay, Veled Çe
lebi ve daha. bir çok maruf tarihçile 
rimiz ve ilim adamlarımız bulunmak_ 
tadır. 

Ağır bir lttilıaın 

Bu vaziyet karşısında makale mu 
harriri memleketin kültürünü ifade 
eden bütün bu p.hsiyetıeri ya kara 
cehalet. yahut da sahtekA.rl..:.k ve riya 
kflrlıkla ıtham etmektedir. 

İlim adamlarımızı bu kadar ağır 
bir itham altında bulunmaktan ten· 
zih ederiz. Eğer makale sahJbinin id 
diala.rı doğru olsaydı, eğer bu mem
leketin blltUn münevverleri bir tel 
kin neticesinde Hmı kanaatlerini de · 
ğiştirceek kadar korkak, riyakar ve 
şahstyetsız kimselerden, yahut kar"' 
cahlllerden mUrekkep bulunsaydı, is 
t ikbalimizin ciddt surette tehlikede 
olması icap ederdi. 

Bu ağır ve kUStah iddiayı bütün 
kuvvetimizle reddediyoruz. 

Ruzvelt - Çörçil 
mülakatı n ı n 
akisleri 

Nc.·\)orl, 15 (_\.A.) :;.imdi)-c l.a-

dar bildırilcnlcrdcn Jaha ı;ok muhin1 hır 
Luıu iuibaı cdilnıi:;-lır. fıle::;'ul mahfil· 
lerd ı.fi)Jt·ut!i;;..inc ;;Vrc ".\l. R~eh.-l t'ic 
M. <..hun.:hill a~ıl1.c:ri bir ittifaJ....oı ııuıL.atJ. 

cif'mr"ıoini tt·~l..il t-t!t'Ct:L oJan 
Amcrilan ittifalr.ı mc)·tlana 
dir. 

hır in~ili.ı: -
Jı;L'lİrlıij~kr· 

Si.i)'lrncliiine göre beynclmiltl 
icap eHirdigİ takdirde l..at'i bir ittifai..ın 

inlr.i~.ıı.{ ı:tınt•ı-i de drrpiı: cdilıni:;tir. tn 
yÜLM"k dırınnıiyt'll hai.ı: le bu nıcyan.J.: 

&l!ltri 't! b.ıhri va1.iycle uil me-<'lr!e-r hak
kında lı..ararlar alınJıı;ını unnı·ıtırcı..:clı.. !>('· 

bcplcr \rırdır. 

Lo. Angdu~·ta çılan c.\Ic > diyCJr IJ: 
1'tulikatın neticrlt ri hıkl..ında gitli ıu

tulan baıı t<')kt olduğu a~iJ..irdır. Hun
ları crgeı; daha ku\ vdli ihtimak g6rc pek 
ya\..1nda görcc-cğiı· 

Ye•I bir ınüliıkat nu? 

Ne\)·orlr., 15 tA.A.} - Al}Cluı ı;,<l.ıt,.1.C· 
lcrıuJc sıL.aa bir habere a;orc _\J. Ruo:-e
.,cll°le Z\1. LburLhiJl, j1. !:>ta!inlt:, ~ ... )et. 

askeri şefleri ...-e yUl...icl lngiliı "c Aıue· 
rilı..an m('nıurları ara~ında Lir toplantı )'a· 
pılnıaı.ını ~I. !:italino lclli( ctnıi~leıd.ir. 

!'-ıc'yorL Poı.L ga.ı:etft.i hu)'U1. bir bı~

lılı. ahında \lo~l..o,ada uç dcvkt mumctı· 
.ı.ilicrinİP i~lirab.ile bir .L.onferan~ toplan
ı:na:sınıa dcrpi~ cJ.ilJig:ıni. }aınıaJ..ı.adır. 

MUJuk&tın aklıılerı 

Londra, 15 (A.A.) - Churchıll 
Roosevelt dekltrasyonunun akisleri 
devam etmektedir. Bunlardan bazda.. 
rını aşağıda bildiriyoruz: 

Tokyo'daki akisler: Gazetelerde 
mUUi.ka.t hakkında. te.Isiratta bulunan 
muharrirler, BUytik Britanya. ile Bir
ıeşlk devletlerin dUnya hfi.kimiyetini 
muhafaza arzusunda bulunduklarını 
mütalıl.a ediyorlar. 

Nl!l Nişi gazetesi bu mUlakatta, 
diğer memleketlerin ve bilhassa Ja. 
ponyanın e!.kArı umumiyets ini inkiaa· 
IJl& uğratmak ı.e,ebbUsUnU mU\)ahede 
ediyor. 

BA.le'deki akl.sler: BasJer Nachrich. 
ten gazetesi, Alman Hark:iye Neza· 
retinin İngiliz • Amerikan deklılras· 
yonunu henüz hazmetmediğini ve 
bundan dolayı buradan bir tefsirin 
alınamadığını yazıyor. Bununla. be 
raber Jyı haber alan n1ahfiller, ililn 
edilen sekiz prensipin haricinde gij· 
rütülen noktalarla daha e.l.A.kadar bu. 
lunuyorlar. Ve mUlAkattan maksadın 
Uzakfark& ait İngiliz ~ Amerikan 
meselelerinin tetkiki olduğunu zan · 
nıediyorlar. 

Llzbondaki akisler: Donomcl'ico ga 
zet~i. bitaraflık kaidelerine tntıba.;< 

etmekle beraber sarahaten funları 
yazmaktadır: Beyanat, zayıf millet 
lere mukaddes haklarını ve hUr ya. 
f&Ylflarını iade etmekle yeni niza 
mın banıp esas üzerine kurul1>Cağ1m 
izah ediyor. Beyanattaki sekiz nokta 
mükemmeldir, ifade ettikleri bakı · 

kaUer sarihtir. Ve hakkın kuvvete 
galebe edeceği ümidini yeniden uyan· 

clırmaktadır. 

Cenupta Rus 
kuvvetleri 
dağıtılmış 

Almanlara göre Ukrayna vaı.iyeti 
Bcrn, ıs (A.A.J - O!i: 
ela Suiı1öc> a:azete:ıini.n Bcrlin muha· 

biri yazıyor: 

cCcnuptn harrkit ın büyül bir süralle 
inlışaf etme:.ı. l\Iart"tal Budienni'in mun· 
Laıam bir rical )"apmlil&ına mini olmu~· 

tur. Aln1anlar Jitoınir önünde Stalin 
lıauını }'lirarkcn mültelik fırkalar Uni· 
)ep('r'i goçmt:klc idiler. O e:--nada taarruı. 

l.:ır iki iHikamcue yapılmı:;tır. 

Cephelerde 
mühim bir 

değişiklik yok 
~lo~ko"Va, 15 (.\ . .ı\.) - Dün ak~amk.i 

Sovyet tt'bliGi: 
14 Ağu~tos günü L:ıt'alarımıı Bryaz 

drniıden Karadenizc kadar bütün cephe 
bo)·unca dü-:-manla ~iıldı·ıli tnuharebelc·t 
yapmı-;tır. 

Cr-nuj İ!ıtikam,.tinclr 1..ıt'alarunıı J\i. 
rovoE:rad \"t' Pcnomahıl ~hirlr:rini tah· 
liyı>: etmir:tir 

l\ıt'alarımı:da i";"birliği )apan luna 1..ın

\·eılerimi.ı: JU!nıan l.ıt"iıll.ıı.rına darbeler 
inılirm~·j:~ dt"\lnı t·ııni~ \"f' liıl~'arc mt}· 

danlarında laY}'Brelcrini tahrip <')lcıııi:;-tir. 

[iv ASi lcM6fj 
iki nokta 

tc=3) Rooeevelt Ue B. 

191 a ehill'in g-örü~eıerJ 
Chur 

bak· 

kında neı,:redllen &ekiz maddcWi be 
yannarnenio bUttin mak!ıoa.t \:e ru
hunu 1k1 noktada toplaruak kabil· 
dir. 

Birleşik Amerika, kcndl"'li gilli 

Bunlardan birinci:--i h.ic( a.rl..a!'ında ı;c· 

ni~ bir 4_.:fl"İrnle hareketi ile neticelen.mi~· 

lir. Fırlalar kentlilerine verikn vazifeyj 
halkile yapnıışlo1r, Ruı-ların rinı.t hauını 13 \~u ... ıo!'ta İ·1- .\iman layyarbi hava 
lı..~erek llırüycpcr'in butun geçit nol..ta· muharebr-lc-rindr \C ta}yarc nu.·)d.ıı.nla· 
larını ele geçirmitler<lir. rında ıahrip c.•dilmhtir. Bit 27 ta))are 

l.aybrttik. 

bir denıokrasl olan lngilt<·reye hı:r 

tiirlü yardımı yapmakta. ldt. l<'akttl 
artık bu yardınun. beyannamenın 

altıncı maddesinde atıkta. Hadt 

edJldlğl üz.ere «Daz.i tabakkıimünür 
nilıaı tahribine• kadar Blrle~lk A
merJkaıuo. tngUtere ile taın bir ı-, 

blrliği yaprna~u karıırına lnkıl3.tı tl. 
llğJni gti&tern1ektcdlr. Bu ınaddcuıı 
ifadesinde mUndemlt ı,blrltğ'lndeu 

anıa,ııan şudur ki Blrle1'lk Amcri 
ka, tngHtere.le bugüne kadar lap 
tığı pa3lf 3·ardımı icabında aktlı 

blr yardın1 ,ckllne de &okacaktu. 
Beyanoa.menln ikinci mak!-iat \c 

ruhu ı~e. Birlcı;lk Amerika ile İn· 

gtltcrcnJn mü'!terck bullı şartlarını 

önceden ilan ederek herhangi bir 
uıla'juıa ~ulhuna raLı oh•1111)'acak

larını bir kere daha te.)"lt etmek \C" 

böyle bir uzla'jına. etrafında muhh.•
n1cl gördükleri anla,dan hcrhang-ı 

bir ıı.ulh taarruzuna ~in1dlden ecı 

çcko1eklir. 

"li!J l..u>Aellcl" sımdi Dni)'epcr"in çitdi;i 
i.ıüyük dairenin jçindelı.i zengin c.·yalcti 
ı:aptctmclı;le me~guJdür. 

!Linci hUcum dalgası Bug ~ahillcrine 

~arl.mış ve Ruı..1.ıı.ıı.n Odca;.a \C Nilolı)ef"i 

lı.apatmı~t,ıır. 

Alnıan mahfellcrinde ı-iiylt:ndiğine gôre 
ı.lü!&manın hrnü.ı: bir ha.rf"krt l.abiliyeti 
\.ar i~e de deııiıe doSru gitrrırltı.-n ha';ka 
c;are bulu.mamı~tır ,-e ha\a hikiaıi)'tlıni 

lam•nlile t:IJ.c ctmiıı olan _\lın.ı1n tay)"are
lerj tarafından takip cdilnıddedir. 

flarp oo sene de,·am edebUirmü~ 
Zürich, 15 (A.A.) - halya lerLİ}'C na· 

zırı Bay Bouai; cCrilica ~rialc> ;ııc· 

tt-:ıinde ~rt'Uiti bir makalede cn:ırbin 

on aene de,·am edebileceği Lanaat: ıd· 

L.ıo edilmt:lidir> dcmclıe \·e İtalyan ntiHt:· 
tini uıun bir harbe hazırlanmağa da~ct et· 
mcktedir· 

Bay Ciano"uun gaıeteı.i Tdecrılo da bıı 

noL""ta.i na.ara i~rık eylemeLtedir. 
Yeni ~irler 

Bcrlio, 15 (A.A.) - O. ri. B. BaLı 

Alman kıt'aları, nıuzaffcrane ilerleyitler 
c!-nal'ıında, ;:ark ct·phe?-inin bir bôlgetoinde 
olduL..ça fada ınih.tarda Sovyct J..uv"·et· 
!erini muhaı.ara rtmi~Jer, dar bir sahıda 
t<ıkı;tırmı' \C imha. ty)cmi~lerdir. Şinı· 
diyr kadar 20,000 e!'ir alınmı} ,.t' 32 tanl. 
25 l.am)on "·e l zırhlı ırcn ya iğtinam \C 

ya inıha olunmu~tur. 

Çarpısmalarda, Sovyctlere kanlı zayi
at vt"rCÜrilmi~tir. 

R usgada 
dine dönüş 

!\Jn .. \,.oı;a, 15 1 l\. \.) - RUyterin hu· 
.. U İ nı11h.ıııb1rı b,j lrl)OI': 

Ku >•da dinin parla!.. hir 1ourtııe ycni
dt'n dirildigi ha\o.J...ında ılUny11 ıı.ıı.u:ıdcrin· 

de halı habf"rl('r n<-::rf'dilmiştir. 

Ru habtrlt'r1 oldul..ı;a mübaliıgalıdır. 

fakat !&Ura"ı muhıtkkaktır ki, hıtlcn So"V· 
)·etler Birli~indrli 1..ili'.">t:ltr, hiçbir utman 
haiz olmadıkları d('rec:rtle burriyet eahi
hi bulunnuıJ .. tadır. Ru:-lar, bilha!'~a Cl>ki 
nı le menı-up bulunanlar, dine dönmeğc 
tf.t.,am f'ylen1ektc "-<' bu milli imıihan gün 
)('rinde l.ilil'ıl"lere ıidcnlrrin miltarı çol.. 
faılala..,.ntı§ bulunnıaktadır. 

Buj.!Ün nf1redilen re .. mi ralumlarıt ;öre 
~vy<'tler Birliğinde orto<lokı lili:--e inın 
ba~ında hıtlen 26 metropolit 'VC pi~lopo$ 

wırdır. l Hazirandıt, ~V)"Ctlrr Birliği , 

30.000 orlodokı cemaat nııntaLuına ay
rılnuş bulunuyordu. A)'ni tarihte, katolı\.. 

\C prme3taıt l.ili~lcri de dahil olnııL: iı· 

ll're Sovyt'tltr Birliği, Polonya 'YC Bakıl 

t!f·,if'tleri dahilinrlt" faahyrotıe bulunan 
lı.iLlill"lerin adr-di 1,225 idi. Bundan ba;ka 
So\yf'tlf'r Birlitindt' 1312 cami, mUhim 
bir ermt-ni h.rli:..e tt":;L:.ilitı "Vardır. Ek-.cri. i 
ı;arp mıntaL.al.ıı.rında. "c üç tıın<'"İ l\loı-1..n
vada olmı1k üzı-rr. So")'etler Birliğindeli 
havraların adt'di bini gcçmel..tedir. 

Din hürrtyeıi bugün e ... ,·ell..inden çok 
dıh.ıı. tamdır "Ve bu hül"rİ)'ctin gittikçe 
daha fa.ılala~acaGı ~anılm11\.tadır. Sov}"et 
gaıet.elerinin nazilf'r tarafından yapılan 
dini tazyikleri tı\.hih C'tmesi çok mini. 

dardır. 

Türkiyeye verilen 
notalar ve Berlin 
Bcılin, 15 (A-A.) - Yarı ret.mi bir 

lr.a)n.ı1ktan bil<lirili)'or: 
İn;:iltere ve Sovyet.kr Birli&i tarafın· 

dan, Turk toprağında hiçbir «.:melleri ol· 
ruıı.dı;ına dair Ankara1a yapılan mii;-tt>
rek deLlira:-yoo hal..kında Alman harici· 
ye neıarclinde ıou cih<.·l mü~hcde edıli· 
yor li, Alman makamlarının elindt-, i\Jalo· 
to!'un :,on Berlin Uyart"lİ e~nı,,ında çok 
58.lihiyetli ağzından çılan 'YC azaJDi de· 
roct'de ~arilı mü".-bet v~ikalırına dıyan11.a 
drliller vardır- Bu vc~ilı.:.ılır, Türl lop
raiı ü:ıerindcki Sovyel ~mellcrini rcdde
dilmf'Z bir tarzda i:.bat ('tmeltedir. 

Eğrr Sovyctler Birliği hiç~r zamarı 
böyle enıellt"r J,cı.lt'mcdij,İrti zannettirmeği 

uğra~ıyor,a. Alman mahfelh•rinin lanaa
ıince bu, ıamına U}mil.k ı;ibi en "°'uk 
bir harelettir. 
~0,yetler Birlij:inin TürLiyt·nin baıı 

mıntalr.aları haklındaki emelleri, hili '\C 

daima Krcmlin'in gcni~leme harici ~iya· 
ıt:tinin ıyrılı:nu bir parçL..,JDI tql..il et· 
mr-ktrdir. 
Eğer İngiltere. Türk.iyeye karr:ı Anka· 

radaü Sovyetkr Birliği müıaıenilinin yap. 
oğı tarzda bir deldiıasJon Me tetanüt 
halinde Me, buna Almanyda büyük bir 
ehemmi}cl atfolnnmamakta. talat buıxt. 

lıİı' ı..bi,. ıııaııoır•n ;örulııı<!wıclir 

Bahık Oı·ni.ı:ındı! dt'niıaltılarımızJan bi· 

ri bir du".'nıan dt·nııahı:--ını Latırnıı:.ıır. 

Alman u..yiatı 

:\tl)~ko\a, 15 ( \ ..,\.) - Almanların flus 
)'ayı i-.tilıi rıtil.lt"ri lamandanbr-ri ağır ı-a· 

)İat \·rrdiklrrini i;""lf•rı-n rakamlar diin 
nr-~n·Jilmhtir. Bu raka:ııılara gitrr bir Al
man l3nL knlorıiu-.u, 11 tiimen '\f' 13 alay 
imha rdilmıı;tir. :ı Hiınrn m \t:UJunun ,-a-
rı~ından faılaı-ını l.a)'bt·tmi:;tir. . 

S<ıl.thi}rllar mahfillrr hu hu'"U?-ta a:;a· 

&ıdaki br)auatta hulunnıuslarJır: 

.\imanlar imlıa cdilf'n l.ıt'aforının y~-

rint' diğt"r Lıt'alar e;etirnıel için rnU~l..ti

lit çekı>ç('Llerdir. Jliılrr, ı;rı; lr.cılmı~tır. 

Zira birin(j Ağu,.tcıı-ıa !\lar~al 

Kuı.:hnrrln Lı-nını;raJ'ı, 'Iar,.,..ı 

Bnl·k"un \Jo .. ı..o\.ıı.)a ,.<' .\Ian~al 

Rt·ud:..ll·Jt"in 1'.ic'e ;irC\:c •• ni 

llll~lır. 

VllD 

\QR 

\OD 

IJiılerio pro~raıru ~•Ziuna uğrıııldı-

ğındanberı imha eJilt'n Alman lUmcnkri 
~unl.ırdır: 

39 URl'll tank L.ıılorduru, &, J8, 16, 11) 
'Yt' 20 ind tank tİJnH nkri, :!..7 iııl"i 1.ırlılı tÜ· 

men, 5, 68, 110 'e 137 inci pİ)adc ıu· 
mc·nleri cölum ba,ı, iı-mini ta~ı}an ıut·;:

hur hiJf'UQl tümrnİ· 

\l('vcudunun )arı~ındcın fcıılt1~1111 kay· 
hrımi~ cılan tUm• nlt'r ara~ıntl.ı. 5 l<tn\.. \C 

S hücum tünıcııı '\·anlır. 

Mer'iyet mevkiine 
giren kanunlar 

Ankara. l!j tTele!oula\ - Bugü~ı 

Resmi Gueted ıs .. 19 yaştndakı 

'"ençlerin sil.Ah allına alınnıa.sı, za
bıtlcı-e er tayını, kaput, çizme veya 
fotin verilmcı;;i, muhtaç asker ailele
rine yardım edilmesı ve örfi idare 
kanununun bazı maddelerini tadil 
eden kanunlar neşredilmiştir. Bu su
retle kanunlar bugünden itibaren 
neşredileıek mer'iyet mevkiine gir
miş bulunmaktadır. 

Dü.u relen bir telgrafta millaka!· 
ta İngiliz donann1a~ı ba~kumarıda

nı, ln&lltere Jrnpanltorluk ku\ \et 
teri Genel Kurnıay TCisi1 A.merike 
Gtnel Kurmay ba,kam, Amtrikı 

Bahrl)·e ?ırıe.ıareti ııa.rekıi.t -:uln>ai.I 
reı..ı. Aınerlk.a A tlantlk filosu ku 
maodanı Ue B. Jlarrfmdn \8 ltop
klns'ln de bulundukları bUdirllınr 

o,inden ljolmdl daha iyi anla., ılınakla 

dır ki görü~meler, yalnız yukarıda 
teınas ettltlmlz iki ınaksadı tc"'bi 
le inhlba.r etmemi,, fakat bu n1ak 
satıarı tahakkuk ettlrebllec:·ek mu 
takbel tedbirler de &"örtl1?üh11t1-,tur. 

Bu tedbirler me\ zuunu, ba~ka bl~ 
) az.:ımu.a. bırakıyoruz.. 

SA·İP 

Pariste komütistlerin 
bir tezahürü 

Lontlra, 15 ( \ .. \.) - i,,,,~re rad)oıu 
nun bildirdigine ;orc, Ç:ar,nılıa ak;am 
Paı-iMe komüıü~t i~}'Bn han·L.dkri oı 

muttur. Hııi.di:--ckr, ~11.ioı 

}Olu iı.ta yonu öni.ınJc 

tt-zahürc.·Ulrrin Lir Sl"tit 

.. La.cart dt·mır· 

ba,laınıj, polis. 
r~mi yarmıga 

r~ı·hbu~lt·ri uır·rinc al"' ıtı;mı,,., Lin;oh 
kı~i yara.1annu~tır. 16 Jı;..i~i Le\lÜ tJhın· 

muştur· 

Bo~ııada kur'°!'una d.JılJenler 

1".aı;:r"h· 15 { \ .A. I - D.~. B. Ro net 
nada Tra\nik ri,·arıoda hir tf't·rit Kını· 

pında 'ul..ubulan j .. yan harrh.C'ti eınatın 

da me"kııflardan 29 J..i.i olmu~tiir. lJij:,. 

ıı ıut:\lr.uf da divanıharp taraCından ida· 
n1a ıoahlüm edilmi~tır. DiTanıbarp '.">JCiıl)" 

Ho .. nada b":yanname dağıtan ikı l..•lmuni ı i 
JP. i•lüm Ct'U.l'IDa mahl..üm cımiı ve bun
lar kur!:ıına dizilnıi.ıir. 

İstanbul Belediyesi
ne yapılan bir teklif 
İki avukat senede 8 milyon liralık vari
dat temin edebileceklerini iddia ederek 

müracaatta bulundular 
Anlı.aranın ıanınmı~ a\ulatlarındao \C 

ayni ıamaoda mebus Rt·fil incenin l...ar
dc~i avukat Hıimid inrf" ile. İstanbulda 
avukatlık yapan ~uat TaMin Dahiliye \"e· 
kB:lt·tine ret.men mür11t·a.ıı.t ederek g&rip 
bir telliftc bulunmu~lardır. 

\ "ckiletc btida ile btlJirdih.leri bu tel
liflerindc iki l'YUkal i tanbul he:ledi)lc· 
ı:.ine senede 8 mi~on Lralık '·aridat it» 

min etmr)İ garanti etmektedirler. Bu va· 
ridet ga)'et Lol3yJıkla tah~l cdilt>bilecrk 
hem d~ hatka hiçb1r y ni lütlft·t yüklemi· 

yecektir. 
Dahiliye Vekilcti bu tcUifi eV't'el8 •İ· 

liyete bildirmlt ve ,·ilıiyet İ.ı:tanbul bele. 
diye!İne hı,·alc cımi':ıir. 

Brlcdiy~ tcl..lifll"ri 
tedir, 

imdi tt'kjk etıncli. 

iı:in ı:•>anı dikliılt nokra~ı bde1i)") 

8l·nede 8 milyon liraJıl. ,·aridıt 11.:min ('o 

den bu ili zat timdilil. lıi~bır ı!;taatla hu 

lıınmamaktadırl<tr· 

Bu mühim ...-aridaıın Rt" ıc·LilJo ırmin 
dilceqini bu hu. u<ota b,.ledi)c ile kat1 
bir anJa~ma yaptıktan ıon ra eii) liycbilr: 
trllt'l"di.r. ,.\.,ukat Himid İnce "e ~uaı 
Tah-.in 8 milyon liralıl "aridatın mu· 
ayyeo bir mil..ıarının bir ruukavc·f,.. ilf 
L.ı ndi]crine tah~Wni İtlt"nıel.tt-<lirlt"r, 

Belediye hu ilı...i zatla lemaı-lar yap1n3J.... 
tadır. 

Los Angeles 
IE5) lrle Ik Amerikanın garp 

191 &&bilinde tarlbte e,ı görW

ntemiş büyüklukte mane,·rala:r baş· 
la.dı. Manevraların mevzuu, Los AB
geles = Los Ancıele!!ı'ln lı,tUıhı te· 
fJebbüsü ve rnüdalaa~ıdır. 

Los Angele&, BJrle~lk Aınerlka

nın garbında canrornla = Ji.all
fornlya hükOmetlnln büyük bfr ~e
hlr "e limanıdır \e ~an Fran~b<'e>= 
Sa.o Fransittko'nun '16.> kilometre 
cenubu şark.lıılndedlr. NUfuı.u 1980 
lıitatl!iıtlklerinc (öre ı.2S8.0t8 dir. 

Ha\'B, demir \"6 dentzyollarının son 

l!tkeleırtldlr. lkJ bu!:uk mil uzunlu
ğunda bir mendireğin meydana g&

tlrdlği sun'i blr limanı vardır. Muh
telil t-ndüstrilerJn \"e bu meyanda 

akı""'1tM'ıhğm merkezidir, ayal za.. 

manda turi&t şehridir. Etrafı.,dak' 

ioiah.alarda mebz.ul llnıon le portaka' 
yetiştiği g\bl bir çek pt!rol ku)u· 
ları da ,·ardır. Cenubi CaliforniP 

'Ünf\.·e~ite&inln merkezidlr. 1333 .)·ı, 
hnda ehemmiyetli bir )·er &a.rSınb· 
ı,ına maruz kalmıştır. ~hrln auylP 
f('erllerden su bendlerl ,·bdaslle te. 
mln edilmektedir. 

Bir btllıl t~ebbtibilne kar .ı mü 

dafaa mane.,-raları için burMınu 

lotUıap edilmJ"° otııuw: ~hlr v.e li 

manın Japon)·a tanıfında bulunma

ın, turi~t merkezi olm ı ltibarik 

BPŞJncl Kol faaliyetine mh.•t• t\&• 

yıhua.sı ve el\annda mtUtJm petrol 

kuyularııua me\ cuıllyeti oba ge<elı 

tir, 
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Teskilatta amatörlük 
Amatörlük cereyanının kuvvet 

bulduğu bugünlerda amatör 

kurulamaz mı? bir teşkilat 
E ski milli takım kaptaııı Zı•kı Rı· v.t1.rdır . Evvela. bu "l devlet hazines.-

fe!i nde bu hafta hakikaten üzerinde ınal oluyor. Aınatör bir teşkilat kut · 

VATAN 

S ANl·N 
DIŞ MACUNU 

ANTIMA6NETİK 
h. Spore! c:Stad , mecn1ua~Hndaki kö· ne milyonlarca liralık bir masrafa s A A T 1 
dur ulacak bır noktaya temas edıyor makla bu mılyonlaıca lırayı devlet ! • H v • 

Bu eskı futbolcu, tam amatorlugel nazinesıne kazandırmak kabildtr. D ış ere ayat e rı r 
dônllş cereyanının şükranla karft· Sanıyen teşkılilt profesyonel olun- •• •• J 
Janması ıcap ettığını kaydederken, ca bu işe de memuı zıhnıyelı h3kını 

1 

- G O N O N _ ~ A N C A K o -
bunun bugünkü hayat :şartlarıle tal· 1 oluyor. ÇünkU bu vazıyet dahıhnde 1 -' ,-- 0 . . °' 
bik kabllıyeti olup olı\1adığ1nı da za · senelerce bu işte tecrübe sahib~ ol· BÜ R SA S J bah .. ,. k· 
man göatereceğinl ilAve ediyor. Ze- mu,, klüp idaresi, bir klübtin ihtıya.cı _ Her sa , ogle ve a 
kinin üzerinde durdugu en mühim nedir? Sporuınuzun kalitesini yük· 15 AGUSTOS 

941 
f8.J11, her yemekten sonra 

nokta ; amatörlüğün yalnız fulbolcJ· i seıtmek ıçin ne şekilde çalışmak le\- mutlaka fırçalamak p.rttır. 
ı Sırrlin 5.20 Jarcla değil, teşkılcitta da tatbikı me- zım geldiğini senelerin verdiği tecril 

s elesid ir. Zeki Rıza yazısının bir ta-[ be ile bihakkin bilen eı:;ki sporcular lOO Dola r 
J ı .. viçre Frc 

ra.fmda bu fikrinı ~u suretle izah edi.' bu işe girmiyorlar. ·ve girmeyince de 
> Prçeta 

y or: spor işleri miz, bu işin içinden yeti~
> Yen 

cGençler i"in amatörlük cereyant- memiş kimseler elinde kalıyor. . 
" > Js,·eç kronu 

nın kuvvet bulduğu bugünlerde ni· 
çin spor teşkilıltımızda da amatörce 
çah~ınak yoiuna gidilmiyor? 

B ugün klliplerimizin başında bu
lunan idd.reciler, hiç bır menfa.at bek_ 
lem eden, bUyUk bir f'edakilrlıkla a 
ma törce çalışırlarken bu amatör 
k lUpleri amatOrce idare edecek bir 
teşkilat kurn1ak kabil değil mıdir '> > 

GörWUyor ki, bu eski ı:ıporcu, es~i 

idareci yukarıda da kaydettiğimiz 

g ibi haklkaten çok mUhim bir mev 
zua temas etmişlir. Bugün biliyoruz 
k t, kJUplerin başındaki idareciler hiç 
bir menfaat beklemeden, gcceyı gün-

Bilmiyerek çalışmanın neticesi de 
tabıatile gerilememizi ve sporumuz 
daki bugUnkti ke!,Jmekeşi tevlit edi-

Esham ve Talı'fllı&_t 

yor. Ve şunu da ilB.ve edelim ki, Be . 
den Terbtyesi teı;ıkilA.tının otoritesiz-, 1933 TUrk borcu I 
ligi bundan doğınaktadır. ÇUnkUI 191R t~tikrazı dahili 

dUnyanın hiç bir yer'.~de profes~onel 1933 İkramiyeli Ergani 
bır teşkilttın an1alör teşekkulleri 1934 Sıvas • Erzurum 
idaresi görtilmeınışlir. 

KlUbUnUn başında amatörce 
Anadolu Demiryolu ıahvil; 

çah-
T. ı, Banka"ı nıüe-S&.is hj!!,. 

şarak ortaya bır eser koymağa çalı~ 
şan bir idareciye profe8yonel bir te-

" · kktilün vereceği direktifle amatör T k Al ur lını f Reşat) 
bır te.şckkUl'ün vereceği direktif ve 
onun karşılanış ve tatbik şekli ara-1 ~ürk Alıı_nı .O.lamit) 
sında muhakkak ki büytik bir fark Kalın be~ı bırlık 
vardır . Binaenaleyh Zeki Rızanın te· > > (Rt18t) 

129,0J25 

-.-
12,84 

-.-
30,75 

ı. K. 

21 40 

22 50 

20 25 

20 15 

45 75 

135 00 

25 65 

!?4 00 

112 00 

117 00 

Bu usulü §afmadan, munla· 
zam bir metodla takip 
edenlerin di§leri mikroplar
dan, hastalıklardan muha
faza edilmİ§ olur, paslan
maktan ve çürümekten kur
tulur. Her zaman temiz, 
parlak ve güzel olarak ka
lır. 

ile sabah, öğle ve ak§&JI1 
her yemekten sonra 

günde 3 defa 
Eczanelerle büyük ıtriyat 

mağazalıırında bulunur. 

16 - 8 - 911 ~ 

ANA - iLK - ORTA ve LiSE 

Kız ve 
Erkek BOGAZİÇİ LİSELERİ y;:::~ı:e 

Arnavutköy • Tramvay Caddesi: Çiftesaraylar 
Kayıt için hergün 10 dan 17 ye kadar mekt~ be müracaat edilebilir. J 

-:••••• • •••••• Telefon: 36- 210 ----------===----"' 

Göçmen evleri yaptırılacak 
Diyarbakır İ skan Müdürlüğ:inden : 

Ka.=a.sı 

:\Ierkeı 

• 

Köyü 

Po~toğlu 

Şamaıni 

Ev adedi 

110 
l~>o 

Tip 

IX 
ıx 

Kcıi/ btd<li 
L. K· 

70436-30 
63771.60 

134;!07.90 

ihale 'aıiht Saati 

25.8.911 
25.9.941 

!O 
10 

Teminatı 

L. K. 

5282.73 
4782-88 

~~~~--~~~~~~ 

10063-61 

Şekli 

~ . .. . ... 
Kap.uı ıar• 

Diyarbakır nıerkt-z kaıa"ına bağlı Po~toğlu ve- Şamami köylerinde bu ~ene yapı1acak olan JX tipten rf'm'ao . 
göçmen evi diğt>r köyl~r meyan ında 14. 7.941 tari lıinden it ibaren 30.7.941 tarihine kadar kapah zarfla münakaH- ı ·: 
edilmi' i~ de bu iki köle talip zuhur etmemiş ol du ğundan 2490 payılı arltırma ve ek.,,iltme kanununun ·10 ııu.:ı m~dd 
nıucibinc~ ve 15 gün müddetle ve kapalı za rf usuli le yen id~n münkasaya çıJ..arı' ma!iına karar ,.f'rilmjı;tir. 

Talip olanların ihal~ tarihi olan 25 8-941 tarihi ne mü~dif Paza rteı<i günü !<.:ıat 10 dan t•v\ı•l teminat 
ıı.aikile birlikte Diyarbal..ır L.k&n I\l üdüriyetinde mÜtffekkil kom i ~yona ın üraraat etmeleri ilıin olunur. 

lstanbul Levaz ım Amirliğin den verilen: Harici askeri kıtaat ilanları 

A,ağıda yazılı mevad ıo kapalı zarfla eksiltme1eri hizallrında yazılı gün, l!a&l ve mahallt'rdeki afikt:ri şatın 1 
komi~yon larında yapılacaktı r. Taliplrrin kanuni . vesikalarile tekl if mek tuplarLDI ihale saatlerindf'n bir ~aat evvel ııt 
duğu komi.ı;;yooa ,.f'_rmeleri ev~f ,.e şal1_..!!,&me-leri komisyonlarında a;örülür. ( 788 • 6547 J 

Cinsi ttliktarı kilo Tutau Lira Teminat ı Lira i hale GLinll lbaati ,.e mahaUi 

Sade yağı 

Odun 
Bulp;ur 
Sade yağı 
Saman 
Ku ru ot 

20,000 

1,200,000 
14'1.900 

43,650 

1.534,500 
2,309,850 

- TERZi --, 

MEHMET SAB RI 1 
ATALAY 

Temiz m asraf, t em iz i~Ulk 

Bay, Bayan kostümleri eon mo· 
da üzer ine yapılır. 

ts tanbul 4 UncU Vakıf han 
sırasında Yeni Türkiye hanı. 

30,429 
72,023 

92,070 
207,887 

* 

2700 

2700 
2283 
4852 
5854 

IJ ,6-15 

18 ! 8 ! 941 16 İunit Akçakı)('S 

2S 
28 
27 
2S 
26 

• 
• 
• 
• 
• 

• 15 
• 15 
• 15 
• 15 
• 15 

okulu. 
Ankara Lv. Amirli ı. 
i\ l uğla. 

111uğla. 

Muğla 

~l uğla. 

Beher lu1osuna 50 kuruş tahmin edile-n 15 ton toz ıeker 22.'8 ')'11 

nü saat 15,30 da Çanakkalede :ıeke-ri ~tın alma komi\(:;yonunda pazarlıkla, 
a lır,ıacaktır. İlk teminatı 562 lira 50 kuruşlu r. TalJplerin belli vakitte ko1J11 
gelmeleri. (882 • 7o-ıJ) 

* 891 ton ve 390 ton odun alın ıcakı ır. Pazarlıkla ek .. iltm~i !?5 · 8 • 941 r ~ 
t ~ı;j günü !-Ut 10 da Trabzo nda a~kt'ri :-a t ın alına koınİ!')Onuncla yapılaj:S 
T•hmio bedeli 24,000 lira, teminatı 3600 liradır. Taliplerin belli ,·akitte ); 
yona gelmd eri. (898 - 7139) 

* dUze katarak çalışıyorlar. Ve bugün· 
kü tartlar altında bir kltibün idare 
st.ni deruhde etmek hakikaten btiyUk 
bir !edakArJıktı.r. 

mas ettiği mevzu çok yerJndedir. 21 ayar altın ı;:;raını 

T<'şkilH.1.ın ba.şına, bu t11te tecrübe S<l. 

hibi olınuf, klUplerlnin bflŞtnda ve a-

3 40 ,, ________ ,, if~-- TERZi ' 
5000 adet ip z.a pl ı k•fış }·ular ba.ı: lı ğ ı _kapalı zarfla ~k~iltmrye konJfl f 

İ halesi l · 9. 941 Pazart('.<;;İ günü saat 16 da fzmitte Akrako(·ada e 'Jl..eri şatı l'I 
komisyonuod• yapılacakt ı r . Beh,.ri nin tahmin bedrli -1 lira ilk teminatı. JS~ 
dır. Talpilf'fİ ı;t belli vakittf'o bir ~aat e\·vd kanuni '\'C"ikalarile teJ..lıf f1 

]arını komisyona vermell"f i. Ev~a. f 'e ?artnantc~i .\ nkara, 1 tanlıııl L'·· .A~ 
likleri ~atına almak komi"'}'Onlarnda da gôrulür . (90-1- 7 J-ı.:t 

S porcular için tam amatörlük Cl:· matör oldugu s-ünlerdc teşkilatta ça· 
reyanı kuvvet bulduğuna ve klüplerı_ ıu:ıarak ortaya bir eser koymuş ve 
mizı.n başındaki iclarecıler de dünün bütün sporcuların hakikaten bu işin 
en temiz spoı·cuJarı .ve tam amatör ehli olduğunu taS<iık etliği idarecileri 
olduğuna göre, teşkilatın aylıklı me- getirerek amatöı· bir tcşktıılt kurmak 
murlu.rdan kurulmuş profesyonel bit memleket ic;in herhalde çok faydalı 
teşekkül oluşu hakikaten manasız· olur. 
dır. Bu suretle hem devlet hazin<"sine 

Yine bilıyoruz ki, daha bundan ı..~ ınilyonlarca lıra kaz:ındırmıt ve hem 
sene evvehne kadar tefktl&t amatO•· de otoriter V<' iş görecek bir teşkil.ıi.t 

tdarecilerın elinde idi. Ve hiç şüphe kurarak men1leket sporunu da ancak 
yok ki bugünden daha iyi randıman bu suretle kurtulma yoluna sokmuş 
alınıyordu. Teşkilıi.tın profesyonel O· oluruz. 
luşunun bir kaç bakımdan zararı Kcıua l ONA~ 

)_A_S _K,_E _R _L i_K_i _ş L_E_R_t_I 

DAVET 
Emi noni.ı Yerli Aıı. Ş. drn: [ 2 - L ise mezunu olup da askerli

Enıe lı. li J andarma ).1.b. Cemal OGIU !:'a· gine karar verilmemiş olanların 25 ' 
Jihattın J08 t~tanbul 121 li). 8 941 larıhindcn evvel şubeye mUra 

Yd· ~k. Tğm. ' h·hmel u~lu Yu uf J28 caat ederek yoklamalarını yaptırma-
( 16830/ . ları ve se\·k için ayni tarihte şubede 

Yd. Eczacı Atğm. Zi)a oğlu Cf'~·at .Ak. 
sı n 318 i l>tanbu l l.5J8:?2> nin pek acC"lc 
olar.ık ~ubt:mit~ müraLaatları ıl.in oluuur. 

* Em inönü Yerli Askerlik ,ubesın· 

den: 

l - 337 doğumlu ve bu doğumlu 
larla m uameleye t<ibl eratın yokla
maları 2l:S ağuıstos 941 tarihinde so· 
na er ecektir. 

2 - Yoklamalar &Ş3.ğı maddedı:· 

göster ilen günlerde saat 9 dadır. 

3 - 18, 20, 22, 26, 28 ağustos. 

4. - Talebelerin de aynl günlerde 
mektep vesikalarile müracaat etme
leri . 

:"i - Gelmiyenler hakkında kanuni 
muamele yapılacağı iltı.n olunur. 

* Eminönü Yerlı Askerltk 
den : 

şu besin-

ı - 940 • 941 lise mezunu olup 
askerllğinc k arar verilmi~ yUkı:;ek o
ku ta deva n1 etmiyecek olan kısa hiz· 

bulunmaları i18.n olunur. 

- RADYO
l_PROGRAMı_I 

7,JO Program 
7,J.l ' I Liıil.. 

i.45 
8,IJQ 

8.JO 

\ jans !la. 
\lütik 
l:Hn ~ati 

1].30 Pro;::r;1m 
13,.13 \lü.til.. 
1.1,t.j \jaıı" ifa. 
11,00 '1ü1.ik 

11,J.5 \ lüılk 

15,00 'lüıik 

18. 10 'Iuıik 

19.00 
t!J~·ıo 

ltJ. ı; 

Knnu~ma 

'.'oaat a)arı 

.\liuik 
:.!O. ı :; Rad~o Ga. 
:!O,ı.; \lütık 

~1.00 Liraaı tak. 
21,10 \IÜLik 

21,rt-0 Konıı';ına 

2:?,:)(} ~aat ayarı JH.00 Program 
18.03 ' l üzik 22,ı.; \J ıJ7ik 

18,30 St·rhe.l 10 D .. 2.3.00 Kapanı,. 

Yeni Neşriyat: 

metıilerle tam asker i ehliyetnamell G Ö Z Y A Ş L A R 1 
olup herhangi bır sebeple sevkedıl· ı 
m emif ~lan k~s~ hizmetliler sevkedi· Eırm. İ ıırı z_rnic<' " ııin l~u fe"·ka l ıt~r gı.i· 
l eceklerınden 2.J 8 9 11 günü saat 9 1 ıt·I hi:.H, rrlı·bı romanı inkılap kıtaLt·n 

da r.Ufu$ cüzdanlarile ,ubt:de bulun-1 taraJından hi.rar ba ... ılını~t ır· karilt·riıni· 

ın:.ıları. zr haran·tlt' lr' ~iyt' ı·ılı riı. 

Erzurum P. T. T. Mü:lürlüğünde:ı 
1 - Haftada müte-kabilrn üç eler ve gidi) ~t·li~ lıir ~t-fer dyılıııak üıt·rc 

~hf"r l"l"'f~ri Uç bin kilıJ ağırhklı i:l"diti ıauddctte kam}Oll .:lemediiı ıaınanlarda 
ara ba ,-t• k1uJ..la nakliyat yapm.:ıl \e Il11saııb.ale, Har115an, IJe-;kirl, f\.arikö~C', Di
'ıdi n . Doı}ubf"yatıl, ~urh~han mı:rkezl""rine u;;,ranıaı.. ,.e buralard.ı.n da pıı~la oılıp 
' ermek -..e huna a:Pre li.ituınu kadar kamyon, kamyvııet v~ digrr \r.şaiti d<tinıi 
~u rtlle hatır bulunmak ve taahhüt bir ıseııı• <lı_"\.aın etnıt·k arıi l r İ ran hududun
dal.i Bezi r µ:.iıı mı·rke-zi ile [rıurum rnrrkt·ıi ant ında ihda' e<lilcc<'k üı; bin be§ 
)Üı lira a)lık nıuhammen brd~·lli mükı·Hel po~ta 27 8 °9ll Çar~mba gunu aat 
L5 tı Er.ıurunı P. l. 1. bina ıuda ihafe t'•lılnıcl.. Uıı·re 13-8·941 den itibaren 
f'lnhe-: tıü n müd<lf"tle ,. ,. kapalı ı.ıırfla rk .... ihnıeyt' konulmu~tur. 

2 - Taliplf·riıı n•~lü.r ıünıl"' ihalr. z:ırrıanıuJan bir ı_ı.aat t"\-vel te-1..1;{ mı·k· 

tu plarıoı komiıo~ona ,.,.rmi2 olmaları 'e :!1~ ;\o. lı kanunun 32 inci nıııddr~i 

hü kmünt- t,.,fiJ..an irap rdrn 'esaiJ..i ııınlıtevi hıılunmaları prttır. 

l - Ttnunatı nıuv.Jk · te!İ Uç hın )W ~ııı liradır. 

.,, - Oip;ı·r şrraili 1:1nlama~ "e dahıa fada iıahat almak i thenltrin Lrııırum 
P . T. '1 . mlidurlüğune her gün ıııuracaatlrı ilin olunur. (7!1.1) 

SİZİN DE TAKDİR 
ETTIGİNIZ ÜZERE 

Aııı:runı~ ınoduınrn zarafet ve lnC'ellttne inzimam eden 
Ü!!itad te n.ilerin mahareti, kadına da ıeoçllğe ınatuf şa

yanı h ayret bi.r beden tenasUbU arzeder. 

F akat yüz ve onun hututu g evezedirle r. Eğer bu 
noktaya ıa.zun gelen Dttlmam gös terllmezse, seneler bu 
haUan ba.."Jkalanna pek çabuk farkettlrirle r. Bu, s izin 
bir ıo;ırrıruzdır ki, ufak bir dlkkatslzllk veya ihmal netJ 4 

cesl raklbelerlnlzln dikkat nazarından uzak kalamaz. 
işte senelerin (bllha8sa nazik ve hassas elitle re musa lJa t 
olan o tahrtpkıl.r senelerin) cildinize ~l"t.mekte olduğu \-'8 
onblnlerce (bidayette gayri mabı;ilii ) ince ç izgilere lh
ınalk!lr kalmayınız.. 

Za manla cildinizi 90Jduracak olan \'e sizi pek fok defa ,·.ıkl~ l:ı: ha

r a p eden bu Arızalan U,am ve sabah KRE'.\1 PERTEV'le ya paca· 
ğıruz ufak bir mua.Jla refedlnlz.KRE~l PERTEV' ln bu mucizesine 
yüı; binlerce hernelnslnlz gtbJ siz de hay re t , :e memnuniyetle şahit 
olacaksınız. Göreceksiniz ki, simanız, ebedi gen~Uğlnizl 
ma.f rurane söyllyecektlr. 

KRE)I PERTEV'ln terkibindeki faal anasrr en derin çlzglle rl 
bile lzalede geclkmiyecek tlr. Bugttndan itibaren si~ de bir tUp 
KRE'll PERTEV'I tuvıtıet nıasannd& bulundurunuz. O, ayni za
manda. sert rüzgU.rla.nn ve kuvvetli gtl.neşln en iyi muhaflz.1dır. 

Devlet Denizyolları ilanları 
Ahiren ida re-mize int ikal eden Haliç "Y a purları için tanı.im edilrn Yf'ni ücret 

tarife&i 20. A~u3I03, 941 tari hi nden itibaren tatbik edi lmeğe başlanacaktır. 
Bu tarife muci bince Köprü ile i~kcleler a ras ı mlina~chctl~r <lürt nııntakaya 

ayrı lmı~tır. Bunlar için te3bit edilen ücretler atağıda yaz ılıdır : 

} alnı= gidi~ Git/q · Dönüı 
Birinci 1 1..inrı Birin <'İ İ ki nci 
,J,."J..i 'lcvlr..i ) levki lfe,,li 
1'.uruı l\.urU! Kuru§ 1'.uı-u~ 

5 3 10 6 

6 4 il 7 

8 6 15 il 

10 8 18 15 

ır;, i)prü ile birinci mı ntaka yani Yetı'l ' ve 
Hal isk C" i clC"rı ara~ı. 

Köprü ile ikinci m ı n taka yani Katıımpa!<a 

Cibali, Ayıkapı, Fener, Balat iıııkeleJ;r ; 
arae ı . 

Köprü ile uçl.in<'Ü mıntaka yani Ua:-köy, 
Ayvan"aray, Halıc ı oğlu, Defterdar, !,,Utlü· 
C(', Eyüp iıı.kf"l('}('ri a raıı ı· 

Köprü ile Dördüncü mıntaka yı ni Kiğıt· 
hane i~l..t"!C"!l İ ara!' ı · 

A~ ni mınta\ca da'1t1 inde-ki ' e-ya karşı lıklı i:-kell"lcr ara:- ı eyabatlrr iç in birin· 
ci me,J..i Ül'rf'ti (j), ikinci nıevki üc rrti (3) kuru~lur. 

lle-r mınlakada ıı ıı bayla rdan bi rinci 1111•\·kide {51, rrlrrdrn ikinı·i mı·,·kidc 
il), Çol·uklarJiin birinci mf'vkide i5), ikinri mc\·kide 131, ıa l ı·lwlcrden birinci 
nwvkidr ( ll, iJ..in<:İ me\·kide 2l kuru, al ın ır. 

Bu ücrrılrrdc 'f'rp:iler dahi ld ir. 
Ayrıt·a bütün m ı n ı a k a l ar içi n trnzilii.tlı gidi~ • rlfi n ü~ Ü<'rrtlerinin ıutarı 

Uırrimlrn onar yaprakl ı umuma mah!'.U'.ıt abonman karnelı·ri ile ını·murlara 

mah<>ıı'5 yüzde rı ı uı trnzil.iı lı e-lli~r )a praklı abonnıan karnr lf'rine dr tarifenin 
ıatbiJ..iııe ba~lanacağı ta rihl r n itihare-n ~at ı ~a ç ı ka rılacaAı ilin ~~ıı .. -

(7007) 

Sümerbank birleşik yün ipliği ve dokuma 

ve sungi ipek fabrikaları müessesesinden 
25.8.941 tarihind~ satı ş ihal"!'İ yapılacaj?; ı 7.8.9'11 tarihindf' ilin C"dile-n 

Si.ımf'r Banka ait Unkapanu:ıdak i büy ük "e küçük dt'ğirmen drnilen bi nalar da
hilindr!..i maki ne ve t~isat ve bunlara ait bileümlc ak\llamın halihazıri le bulun· 
dulları yerll"rde topta n v~yabut parça parça ne,·i ,.c ci n'!'leri n ı> ı;i'ire grup halin· 
de dr f.8t ılabi leceği ta"zihan ilin olunur. (7015) 

Sahibi ve Nrıriyat Müdürü : Afö!ET EMiN YALMAN 

BHı!dığı y<r: YATAN MATBAASI 

Tevf lk ŞIPKA 
Son moda üurindrn dikC"rek •• 
müşkülpC"~ent mü)terileri memnun e
der. 

Bahçe-kapı Arparılar Han 12 

!!1111--- DOKTOR 
ÇIPR U T 

Clldlyo ,.., Zllhreviye MDlc
•ısr Beyoğlu Ye..~ Ma1.lı&r r_\• 
r.arı kar1!11Sı:ı.dr. Poeta L.>kağı 

ki:~<f""il nde Me)"IDCilet ap"!~ı:t:ı ı 

iiilll• • • Tel: 433.SS ---· 

Dr. ıs. dı 

ARANTQ 

1 ÜTiıil SJJll 
TUnol Şahdeğirmenl SOk. Na. ' 

TeL •Dl?Oe 

2 den 5 e kadar , _____ _ 
Dr . Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 
Dahiliye Müteh...,sı 

Divanyolu 104 
Muayene saatleri: Pazat 

haric h ergÜ n 2. 5. Tel: 2 ~898 

.. ' BI Rİ1'Cİ SINIF ~!ÜTEHASSIS 

' 

OPERATÖR - DOKTOR 

RABİl!E BATU 
Hastalarını 9 dan 18 e kadar 
Sağhk Yurd unda kabul eder. 

T.t. 20107 

BAYLAR 
ı~mJrJan1a Gömlekl e-r içı n l!İ zi 

n1em nun bı ralacak bi r k i~ i' vard ı r . 

S PİR O 
BryoE;lu Suterati"i No. 6,. l 

' 

r Ş iŞ Li B ALK IN A " 
l\ fuhi tin iıdl"k i TERZİ ~Iİ\ İZ 

uıal..lara giıuu·J..~ itin lu·r i~ıtJi~ini

zı tt"ınin f'df'r, 
Bı>mo n lİ i~ l a!<yon u 

K. Suruoğlu. 

189 

Abone ücreti 
Türkiye dah1Jtnc1e: 

senelik 6 aylık s aylık 

HOO 
Hariç memlekeUere: 

6 aylık s aylık 

ıııo K. 

%700 1'10 800 Kf. Yolltw 

Gauteye &Vnderiloa evnk -
tilıılD edJlme8lıı iade oıwımu. 

* Beht-r metrC11ine 70 kuru§ tahmin <'dilen 1!?5,000 metre- tek f'n yazlık 
sf'lik hC"z pazarlıkla cat ın a l ınacakt ı r. i halt"->i 20 - 8 • 911 Çar~aınha güJ11J 
]O da Ankarada ~f . rıı . V. Sa tın alma konıi.,)'onundd yapılacaktır. l\.at'i 1 
l 1,250 liradır. [,·Mf ve ~artnamf'sİ 438 kuru::a komi'!'lyondan alınır. 'falı !) 
lr.anunui ,·eı1 iJ.\alarile belli ' al.itte l..oınhyona gelıneleri. (90()-7Jd 

* A f&iıdt ytııh ıı.eı-ıuler pııarlık la aatıD al ınacaktır- Taliplerin 19 • 
Salı günü saat 11 de Çorluda a~kt>ri ~atın alma komibyonuna gtlmelcn · 

Cin.si \fiktarı Tutarı. f t 

Patlıcan 

Domatea 
Bi~r 

Bahya 
Ay~ fasulye 

kilo lira 

22.000 
11,000 
4.000 
4,000 

24,000 

2 l-00 
810 
2l(J 

610 
3600 

(902 - 71 ı.ıı 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanıa rı 
Talımin beddi 

L. K. 

818 ~ 

9i 20 

138 75 

116 79 

107 50 

4t se 

87 75 

29~ 13 

51 70 

601 33 

T eminat. 
L. K. 

61 38 
, ~ 

Ortaköyde E~ldta' merdi"Pll ,-rl'\' 
kaş ırokağıoda c~ki 26 yeni :..'O e!) ~ 1 

••• 
7 7 E~ki }lü.eyio ağa, yeni Bülbül 

10 ~ 

8 76 

le!li nin eski l\Iaca r, yeni Duran el 

de ~ki 96, 98 yeni ıo.ı, 106 ti! 
metremurabbaı nda ar.a. . ,P' 
E.ki llii!>ey in ağa, ye-ni Biılbiil, 
car, y('n İ Turan <"addl"tıİ, t1-ki 91 
eay ılı 76 mnre 50 ~antiın ıncsaJıF 
larsa. 
Ortaköyde Hac ı ~ lahmut J'J1~ 
Fakirhane Mtka~ ı nda e .. k i 11 )t'ııi 
yıl ı 373 metre 16 ıııanliııı Jnl-tııh 

8 
• r"a' , ı;;; _ı:: 

6 Ortakö,-de e~ki Deği rmf'n, yC" J11 -

kağında e-~kt 15, ycııi ·l ı:ay ı l ı 

3 !?J 

6 58 

22 06 

3 89 

1 '2 hi~ r .. i. 
Ortakö)de l'.tüııc-ü rırta 
mül.errr r eayılı iB nı"'tre 

.aha!ındak i arsa. 
E~ki ll ü-ıeyin ağa. Yrni Btı l P ', 
Jrp,i uin Turan t-nkağ ı nda e.ki ~ 
eayılı 73 nıl·tre 50 r.a.ntiın Jfl~ 
ar!'a. 
Arna"·utkii) ündı- ]\fumlıanfl 

('<.,ki 19, )'f'ni 21, 23 !ayılt nJ 
h i~:ıe. i . 

Firuza~a mahallM>inin Kadrikf 
da 99 eay ı lı 51 metre 71 auı i 
~ındaki ar .. a. ~lıl 

45 10 E-k i Taıa>la, yeni Kurıuluı ""." 
~ki Ru-. daha )rni T ürkb<''

1 

doı r ... ki 80 )f"ni l 19 '\tı nı ırıı' 
~ayılı 111 m<'lre 83 uuıi111 

dal..i ar.a. 
Yul.:arda yızılı ;a) rim t-ııkull ,.rin mü lk i yf't l ı· r i p ı·~ in para ile &atıl 

IS güu müddeti~ açık artı ırmayıı konu lınıı~ıur. 

İhall!$İ 22. 8, 941 Cuma ;üniJ aat 15 dedir. İ :.tt·l..lilt·ri n 
11-fablUJit kıJemine mi.ır•<'aaıları . 

SUADiY 
BERBER S ALON V 

Satı 'atı A'·rupada tahl'il l"t nıiş 

•• Bi L Mİ UZ UNEll 
H« neYİ Perman.ant , ondi.ili!!>yon ,.r.: manikiir yapı lı r 

Aç ık kolonya "·e ~ an8 ~atılı r 

····••Adr~ : Suadi) e Ba:dcı.d Caddc~i i\o. 372 ve 391 

! 


