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Akde_nızın kapısı a - r '1 INGILIZ - ITALYAN 
HARP, BiR YIPRAT- Uzak Şark HARBiNiN YENi 
MA HARBl SEK- Meselesi SAFHASI BASLIYOR 

LINI ALINCA,.,, 
-~ 

·L' h•rİp tarafın Hcru•• mu 
1. J l•h rı• ıılcyht• ., ırıac, lı. 

/co%lar , ıuırJır; b• o~ 
l•rın m" rı o ff• lı '.y•I: 
J.ul.'anıı ttJr:&ıılır Ju m • 

l . hcllulec•lclir. •e •Y' _ 
Y:u:an:-ABIDIN DAVER 

. ·ıe İtalyanın, 

A
iınaoya 1 

İngiltereyi .Yıldırıuı 
harbi ,> ile değil; .Yıp

·ı' etoııye 
(atma harbi> il~ ı_naga~:n ita! • 
karar verdiklerını Y tına har· 
yan gazeteleri, b~ Y'-:;I.':nda da i
binin tatbik şeklı ba azetelere 
zahat veriyorlar. Bu g ı'tibari-

harbi esas 
göre, yıpratın• b.k edilecektir: 
le iki şekil~e tat 1 hücumbotları 

1 - Oenızaltıl.ıı ·uere abluka 
ve tavyarelerle gı 

edilecek; l ü-
2 - İngiltere tayyareler c m 

~ temadiyen dövülec~k. u söyle. 
İtalyan gazet•!;rı bt':iş olınu· 

Geri cekilen lngiliz 
k ıf a a tı n ı n yerine 
Amerika askerleri 
gönderiliyor 

Japonya endişede 1 
Tokyo, 11 (A.A.) -:- Re.u;er 

ajansı bildiriyor: Tıentsın _ -
den Domei ajansına qele'..' bır 
telnrafa nazaran, mahalh J~
pon askeri makamatı, Ingılız 

imtiyazlı mıntakasından çe. -
kilen Jngiliz kıtaatının yerı 
ne Amerikan kıtaatının qe!e
cekleri hakkında ve bu. hu -

sıa ingiltere ile Amerıka a
sıı da müzakereler cereııan 
rasın d 
tt . "ine dair deveran e en 

e ıq b ·· ··k b' en : !ara karşı uııu ır • 
şayıa · . 
dise izhar etmektedırler. 

(Arkası 3 üncil saııfada) 

Afrill• d• muh•sım lluıı-
rıetler dört l•r• cepheıi 

çarpıfıyor 

ltalya Mısır hududunda 
henüz taarruza geçmedi 

C!ermont-Ferrand, 11 (A.A.) 
- •Hava»: İnıühz - İtalyan ha
va muharebesi veni bir safha
va ııirunektcdir. Muhasım kuv -
vetler Afrikada dört kara cep
hesinde karşılaşmaktadır. Lib
ya cephesinde harekat durııun 
vaziyette olup İnııilizler, İtal • 
yan mukavemetini kırmış ııibi 
·J(Örünmektedirler. Sudan cep -
besinde, Habeşistanın !(arp hu
dudu boyunca ve Kasalanın İ -
talyanlar tarafından isııalinden 
sonra, harbin bidavetindenberi 
vaziyette ddi<;iklik yoktur. 

Radolye ıı:ölünden Hind Ok -
yanusuna kadar imtidad eden Ü· 
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ALMAN HAVA 
TAARRUZU 
BAŞLA Dl 

-------
Dün lngiliz s•hilteri üze· 
rinde başlıyan büyük hav• 

muharebesi genişliyor 

Dün 50 Alman tay
Y ar esi düşü rü ld ü 

Milli Şefin Seyahati 
Reisicumhurumuz dün Sivas
tan T oka da hareket ettiler 
Sivas, 11 (A.A.) - Şehrimizde bulunmakta o - f miş olan Reisicumhur İsmet İnönü şerefine ak _ 

lan Reisicumhur İsmet İnönü bugün şehir için- f şam tarihi Sivas lisesinde belediye tarafından bir 
de bir gezinti yaptıktan sonra, vali, komutan, ziyafet verilmiştir. 
Hail< Partisi, Hall<evi, vilayet ve belediye erkanı Büvük misafirimiz şerefine Si,as haştanba,,a 

ve bütün Sivaslıların candan sevgi tezahürleri bayraklarla donatılmış ve her taraf elektrikler-
arasında saat 15,35 de trenle Tokada mütevecci- le aydınlatılmıştır. Sevgili Şe!ini görmek ümi-
hen hareket buyurmuşlardır. eli ile caddeleri dolduran binlerce halkın sevinç 

A 1 ma n la r Dan imar k ·- s...;ıı;S;.ıi.;,v.as~,liliill-( A.ililıAlil.;İı) ~~D-ü~n~~ .. ·lilhiiriiim~ı~· z:eiiiişe•r•eiif ~vlieiirii----te•zliaiihiiüiiirliieilrlii -g~e~ç~v~·a~k~t;;;;e~k~a~d~a~r;;;;d~e;;;iv'.;ı·a;;;im'.;ı;;;ie'.;ıt~mı;;;;·~şt~ir;;;;.~~ 

d: ... ::~;;!:', 1"~'.~~~ Şeker fabrikaları yeni IIRLANDA TA 
ı,.Aj;::~1!!

1

1i~~~~rtland civarıuda 
1 
f ı• t• b ı A RR UZDA 

ki bahri mıntaka üzerinde cc - a ıye ıne aş ıyor 
reyan eden hava muharebeleri in- yı a K o R K u y o 
kişaf etmektedir. D. N. B. Ajan. 
sının öğrendiğine göre Douv"res'c 

kadarbütünManş mıntakasıüs- B y 1 Pancar Çok' 
tünde genişliyen hava muhare - U 1 • • • 
besinde faikiyeti idame etmek ü-
zere yeni Alman avcı tayyare fi- .. , - • .,.,..., r 
loJarı hareket etmiştir. • ~ 

50 ALMAN TAYYARESİ ,l 
DÜŞÜRÜW'Ü \. 1 

Londra, 11 (A.A.) - Reuter 
Ajansı bildiriyor: 

Pas de Cais üzerinde yapılan 
harekat arkaJmdan düşmanın ,bu 
gün Weymouth ve Portland ü
zerine bir hava hücumu yaptığı 
resmen bildirilmektedir. 

(Arkası 3 üncii sayfada) 

Devlet Demir 
Yolları lzmir 
Fuarı için se
ferleri arttırdı 
B i I et ücretlerinde 
de tenzilat yapıldı 

.. 
• 

' 

'.Alpu!lu Şeker Fabrika mızın hariçten görünii.sü. 

Şeker fabrikalarımız 1(t güne 
kadar yeni yıl faaliyetine başlı
yacaklardır. 

Bu münasebetle icap eden ha
zırlıklara başlanılmıştır. 

BALKAN 
MESELESi 

Bu yıl pancar mahsulü çok bol 
olduğundan şeker istihsal8tımı
zın J?eçen seneden fazla olacağı 
anlaşılmaktadır. 

(Ar kası 3 üncü. saııf ada) 

HiNDiSTAN 
STATÜSÜ 

-Milli müdıfaa D•zırı 
beyanatta bulundu 

Dublin, 11 (A..A.) - Reute 
ajansı bildiriyor: 

IDrcııheda'ya beyanatta bu 
lunan koordinasyon ve ·müdafa 
a tertibatı nazırı B. Ailten. İr 
landanın kontrolü altında bu 
lunan topraklara hücum etrne~ 
teşebbüsünde bulunacak ~üş -
manın bu hareketini pahalıya 

ödeyece;!ini söylemiştir. 
Nazır, sözlerine şu suret,e d 

vam etınıştir: 
·İrlanda'ya yapılacak, s•be~ 

siz ve l.:ıksız muhtemel bir hü 
cum luıY<Jsında, he< kursunun, 
her .,b:tsün, her rna~ynin herlc
fine ıöabet edeceğinden emır. 
olmalıyız.• 

BUGÜN NEŞRE 
BAŞ LAD IGIMIZ 
TARiHi ESER 

-------
mekle, bir sırrı ı şa e. ·ıaın> 

il "ki Malumu 1 
yorlar; b a . s • -ö lenıiş olu-
kabilinden bır şey > J.ı anlar bu 
yorlar. Çünkü zabt~~ .

111 kıs~:nı 
1 .... n ır1ncı 

harp usu unu b · başın · 
İngilizlere karşı, har 1 ın dr ikin
den beri tatbik ~dıyor ~r d~nberi 
ci kısn11nı da b~rk~c yve ısrar
gittikçc artan b~~ şı~!~~tedirler. 
la takip ve tatbı e . alvaıılar. 

Bütün esnaftan cebren İ 
yardım parası kesilirmi? 

1 
, .ı 

Rumenler Macar ve 
Bulgarlara geniş bir 
arazi terkedecek 

Rom•ny• mılts•lccre yoluna 
ll•hul etmHeyJi Alm•n O• 

Sooy.t istil•sın ııfrıy•c•lctı 

Hindistan kongresi 
gleecek hafta umumi 
valiye cevap verecek 

Milli, lıon6r• rei•İ uma mi 
Valinin darıetini k•bııl el· 

miyecefinl bildirdi 

Ali Resul 
Ostad Ziya Şakirin en 
kuvvetli tefrikasıdır 

-BUGÜN-
4 üncü sayfada neşre 
başladık takip ediniz 

Böylece Alınanl:ırla it . B . 
k .,. ı abluka ), - oın 

·Ablukaya a. ş mbardıınan • 
bardımana karşı ~0, docekle. 
ile İngiltereyi ına~lu~ü:de söv· 
rini umuyorlar. Bu, . d "' 

.b. İn«iltereoın uş-
lediğirniz gı ı, o il dıgı" sev _ 

1 karşı ku an . 
maıı arına 1 .. d··r· mıh -
kulceyş ve harp usu ~,;;kle in
verciler de bu yola gı usul
ailterenin harp tarzını ve! k'• 
h • 1 yor ar ı. )erini kabul etmış 0 u 1 · 
~imdilik vakit kazanmıY?.5t~ • 
şan İngiltercniıı de istedıgı 'b • 
dur. 0, mücadele uzadıkça; nı ~
yet vüzünün akile çıkacagın~ . -

' İk d' · etlerı ı-nanmıştır. tısa ı vazıy · 
. . k d k sa ve serı cabı, şımdıye a ar ı .. .. 

harple muzaffer '!lnıayı d~şu • _ 
nen, Almanya ile ltalya, ha f, "!i 
litikalarını değişlirnıiye ve ngı • 
terenin istediğini yapınıya mec
bıır oluyorlar, demektir-_. 

1 
l-

1914-18 harbinde de boy: 0b. 
muştu; Almanya yıldırım ar 1~ ile birkaç ay içinde muzaffer ? 
mayı dü<üuüvor İngiltere ıse 

· • ' ' •alı-harbi uzatarak kazanııuya ' 
&ıyordu. Almanya, istediğini ya
Pamıyarak İngiltcrenin uzun yıp. 
ratma harbi siyasetini kabule 
!lnecbur oldu. Dört sene ınü.ddet· 
le Bolcikaya, Fraıısaya, Sır~ısta· 
na, Rusyayo, Roınanyaya, Ital -
Yaya taarruz etti; daima muvaf
fak oldu· fakat muvaffakıyetler 
kat'i neticeli olamadı; nihayet 
harbin son dört avında yıprııtma 
harbi, yıldırım h~rbini yendi. 

liiçbir harp, öteki harbe ben -
••lllez; nitekim bu harp de, daha 

. etlerinden şikayetler ve bunların 
ı:;'snaf cemıy h"l" " ·· "d. 1 
~ d .., iddiaları a a surup gı ıyor · yarama ıgı 
ışe t zancı az fakir esnaf bu kadar fa_ 

Esnaf ceıniyetlerine m."~ay:r~- hiŞ. bir ~arayı vermektense cüz-

al cüzdan bedellerının 1 dan almamayı tercihe başlamış-az arın 1 . ınucip o • . t . 
1 şikayet erı ]ardır. Bu vazıye ısc esasen ce-

tırı ınası .. _ miyetlerinin faaliy.etsizliğinden 
ınuştur.eyanda 20 kuru.~luk kc~~ yana yakıla müŞ.tekı bulunan es-

Blu ın300 kuruş gibi yuksed kır (ATkası 3 üncü sayfada) 
dan ar .ı.. !ınış olduğun an a-
hadde ç.,.,.rı 

A KAMPLARDAKi HAVACILARDAN 
HAVA VEKALET~IOLS BiNLERCE DiYE KONUŞACA~IZ 
YOZLERCE DE L' Yazısı ~ oel sahilede) 

Münakale Vr kilim iz 
Ali Çeı -~kaya 

Bükres, 11 (A.A.) - Reuter: Bombay, 11 (A.A.) - Reuter 
Haber alındığına >ı:ıöre, Maniu, Ajansı bildiriyor: 
Sovvetlerin tarzı hareketini öğ- Hindistan milli kongresi reisi · · ki b kl d'k 
renmek üzere teşebbüste bulun- Karilerimızın mera a e e ı -

k l\levlana Azad, Reuter mııhabi- lerı' bu eser hakkında intıbaları-duli:u zaman Macaristana arşı 

( A rka.oıı 3 üncü. saııfa . .:d::a:.'..J ____ _:<::A::r.::k::as::•:_:l::....:u::· n::c::ii.:_•::a:öy'..'..f::ada=:):__.....:.._n_ı_n_ec..şr_e_d_e_ce_ğ_iz_. ____ _ 

Ankara. 1 (A.A.) - Bize ve- s p o R 
rilen malı'lme .. nazaran, İzmir ·-==========================ı-; iEnternasyonal Fuarını ziyaret ••!'.=====• ' •-
edecek volculann rahat seyahat DON YELK!:N VE AT y ARIŞLARI YAPILDI 

(Arkası 3 ii.ncil sayfada) ~-.:..::=.::..:.::.:...::__:__:_ _____ -=----·-----
• ..... .. .. 

:JjSARETlfR ı 
Korkunç hadise 

Dün gazetelerde şöyle bir ha
ber okuduk: 

«FatıiJı Beledlye Doktoru Sami 

hakkında. t:ahk.lkat yapılma.ktadır. 

sanıJ, iddiaya. göre otomobiJin bo
zuk olduğunu ilerl sürerek çai'ırıl -

dJiı basta.ya gitmemiş ve neticede 
bastunın ötmüne sebep olmuştur. 

Ayni meseleden dolayı Emniyet 

Mödürlüiü de Aksaray karakolun -
da. b5.dlse gecesi nöbet.çl bulunanl&r 
hakkında. tahkikat yapmaktadır. İd
dia.ya göre, o gece hasta çucufun 
babası Aksaray karakoluua dil mti

racaat etmiş, fakat müşkülita ve 

fena. muameleye maruz ka.lmışhr.-. ı 

Hôdisenin ne kadar korkunç ı' 
o!duıju bu haberi okuı· oku-
maz gözlerimiz öniin~e canlanı- l 

Dünkü at yarışlarından lıeııecımlı bir intiba. 
Müsabakaların tafsilatı 4 üncU sayfamızda 



SAYFA-z: 

1 cinrıilrı .mevz1 ılear• I 

Tayyarenin büyük 
ehemmiyeti karşısında 
Havacılığımızı idare ve halktan 
yardım şekilleri islaha muhtaçdır 
ı:::ıF ayyarelcr, 1914 unın -

U mi harbinin iz'aç edi
ci silfilıları idi, 1939 

harbiuin ise, korkutucu, yakıcı, 

törlerini başka memleketlerin 
fabrikalarının iınaliitırun muk -
tazi miktarını satın alınak sure -
tile tedarik etmek, kanatlarla di-

yıkıcı, zafer yollarım açan, mü- ğer aksamı dahilıj,e hazırlamak. 
dafaa istihkıimlanmn, hatlarının Motörü de dahil olduğu halde 
muhaiazlarını temin.de en mü_ tayyarelerin bütün kısımlarını 
essir silahları arasına girdi. '.l'ay- hazırlamak, pek az devletlerin 
yare ve tayyarecilik, başlı başına sanayüne has bir keyfiyettir. Bu 
bil' İş oldu. Üy- keyfiyet, suah 
le ehemmiyetli ' Yazan ;;] ve bitaraflık için 
bir iş ki, milli de yaşıyan rnem 
müdafaa neza - Hamit Nuri lrm•k leketlerin, milli 
retlerinin hava _ müdafaa hazır -
şubeleı·i, tayya. lıklarına ait bu 
re kurumları bu işin büyük, ge- en mühim ve müessir silahı temin 
ruş gayretleri, ihtisasları, müt"- için büyük, pek büyiik, düşün -
hassıs LUlSurlaı·ı, eJemanJarı, ih_ düğümüzden daha biiyük gayret 
ti)'açları, imalatı, tamirleri, para sarfeylemesini istilzaın ettixiyor. 
şütçüleri, muktazi bombaların Tayyareler için Milli Müdafaa 
hazırlanması gibi teferruatı çek Vekaletlerinden ayrı Hava Ve -
hizmetlere yetişmek imkanlarını kiletlcrine ihtiyaç olduğu gibi, 
zorlukla bulmıya başladılar. Çok milletin bütün efradının mali, 
nıcınlcke!lerde şimdiki harpten bedeni bütün varlığı ile hu silalı. 
ev ·el ve muharebenin devaın. lann teminine ait hazırlıklara 
cylcc!:ı;c aylarda hava işleri ne - iştiraki zaruri bir bale gelmiştir. 
zaretl~ri, vekaletleri kurulmak Bu noktada şu cihetleri kayıt ve 
znrurctlel"i baş gösterdi. Tankla- teshit eylemek lüzumu ile karşı-
ra malik ordu, ağır ve hafif lop- !aşmaktayız: Başvekalctin, Da -
]arını kullanan asker.ta~·yarele- biliye Vek3letinin ınemleketin 
rin himayesine ihtiyaç gösterdi- büıün aksamına, vatandaşlara bi-
ler. Ilu himcyc yalnız müdafaa taben yaptığı tamimlerde, her 
ve_ya tnarruz hatlarmda değil, kesin tayyare kurumlarına iiye 
ınutearrızın hücumlarını karşı. olması lüzwnu bildirilmektedir. 
lama1', kırmak işlerinde zaruri Hakikat halde vatandaşlar bu 
ve clz~m bir keyfiyet sırasına işte, mezkUr tamimlerin emir ve 
geçti. istilzam ettirdiği vecibelere ittiba 

Ne için hazırlanılıyor? Müte- eylemektedirler. Bu cihet tak-
arr-za mukabde ve müdafaa i - dire sayandır. Fakat şu hususu 
çin ... Fnkat mütearrız kim? Bun- da kayıt ve tesbit etmekten fariğ 
lurı, 1\n lıusutaki nazariyeleri, olamayız: Vatanda.Şiardan bir kJs. 
ınilletl er' n kiitle halinde silahla- mı, tayyare kurumlarına üye ol-
rını hasını telftkki ettikleri mil- n1ak işini, vazifesini, çocuk e~irge~ 
letl•·re çevirdikleri şimdiki harp ime, kızılay kurumlarına aza olmak, 
senelerinde rniiıı .ıkasa etmek bi- yahut filan bayır cemiyetine yar
le fazladır. l\Iııtlak ~urette elzem d1mda bulunmak gibi bir hal, 
olan cihet, milli müdafaayı, ıniL man~vi. bir borç biliyor. Bu ne. 
!etin kiitle halindeki korunma. den ılerı geliyor? Bizce en mühim 
sıru, mamureJerini, mevcudiyeti- sebebi, imıili bi! propagandanın 
ni temin eylemektir. az yapılması, yahut nisbeten kfı-

Tayyarelerin 939 harbindeki fi mikta~da yapılan propagandayı 
hizmetlerinin en büyük kısımla- her kesın tamamen kavraması 
rından birisini de cephe gerileri husus~~a muktazi zamanm geç-
işi teı;kil ediyor. Cephedeki as - tne~~sıdı_r .. 
keriıı maneviyatını, mııkaveme- Bızım ıntibalarınıızın husule 
tini takviye ve idame eden, mü. g~tirdiği kanaatl_cre,. ~üş~celere 
dafi milletin cephe 'arkasındaki gore, hava ve~~!etının ıhdası! 
vaziyetidir. Tayyarelerin müessir ge;ek tayyarecilige ~a~ın. mali 

k t 
. 1. •1.h h 1. d b alakası, gerekse tekııık ıhtıyaç -

ve ço esır ı sı a a ın e u - ı ·· t h ı nl 
1 k 1 1 d b

. . . . arın, mu e assıs e ema arın 
unn1a ıassa arın an ırısını · · b d f d ı · d h · · d ki Th .. teınıııı ususun a ·ey a ı netıce-
~ cep e ge~ıksın e sı aakli, ~u- ler husule getirecektir. 1.1aın ma-

bnnmat fabrı. alarmı, n yat nasile rcsıni18'miş müesseselere 
yollarını, nakıl vasıtal~rını bom- karşı halkın alakası, iııkıyadı, 
balamaları, hasara ugratınakla yarı resmi teşekküllerdekiııe rus-
kalmayıp yıkmaları teşkil eyle- betle kat, kat, hesap ve muka. 
ıııekt_e~ir. Bombardıman tayya - yese yapılaınıyacak derecede faz-
rel~rı.m _ka~şılayacak,. ~a~ _cep- ladır. Tayyare ve tayyarecilik 
hesının ustunde, batta ılerısmde işinin milli müdafaanın en kuv-
olduğu gibi, şehirlerde dahi kar- vetli, ehemmiyetli bir şubesi ol-
ş~lar~~ çıkac~k avcı tayyarele- masına göre, şıı ciheti de kay-
rıne luzum basıl oluyor. Bunlar- delmeyi, kanaatlerimizin izharı
da~ b_aşka ~asının bare~a~ını, v~zi nı istilzam ettiren hir vazife say-
yetmı tctkık, tarassut ıçın keşıf maktayız. Yardım işlerinde baJ. 
a~ yarclerine ihtiyac görülüyor. kın ruhi ahvali hissiyatı tam 
Du tayyal'e.'erin üzerleriı;ıde d~h~ resmi teşekküll;rin kırtas{ye mu-
rasıt, telsız memuru, pılot gıbı anıeleleri zihniyeti yeriııe ticari 
her biri birer ihtitııas isteyen ele- ve ameli usulleri, hususla;ı tercih 
n1an]ar1n bulunması lüzumu ile eylemektedir. Hava nezareti ve-
karşılaşılmaktadır. ya vekaleti ihdası bolısinde, va-

Per memleket tayyareleri iki tandasların tayyare kurumlarına 
suı·etle tedarik etmektedir. Mo- üye olmaları suretile yapacakları 
törler ini, kanatlarını, diğer ak - vardım hususunu, şimdiki tarzt 
samını kendi dahili salıayii çer- ı ifa ile, yahut tam benzer i bir 
çevesi dahilinde yapmak, hazır- teşkilat ile idare etmek keyfiye-
lamak birincisi ve en faydalı, tini kaydeylemeyi faydalı bul -
muvafık, müreccah olanıdır. Mo_ maktayız. HAMİT NURİ IRMAK 

:-.=-·--~----------------,. 
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Pol bir kadın eğeri gördü. 
Doktor: 

- A!cşamları k:ıdınlara mah
sustur. Öğleden sonra erkekleri I 
kabul etmem. Geliniz de size şim
di kurt.t yüzmeyi g-östereyim. 

Yanyana düz. miitelıarrik tah
talar uzatılmıstı. Yüzücüler bu 
tahtalara uzanıyorlar ve boş -
lukla kulaç atıyorlardı. Doktor: 

- Kuru yibr.menin faydaları

nı uzun uzun an1atmıva • hacet 
yok. Bu yüzme vücudÜ ıslatmaz 
ve rornatiznıa yapmaz. 

Elinde bir kal'tla bir garson 
geldi. Doktor kartı okudu: 

- Buna nıüsaade azizim dedi. 

yürüyordu. 
Pol dışarı çıkınca doktor Ono. 

ra)·ı gördü. Karısı ile beraber 
müsamere hazırlıklarını seyredi
vorlardı. Bayraklara bakarak ko
nuşınıya başladılar: 

Doktorun karısı sordu: 
- Topluluk kilisede mi? 
- Evet, kilisede. 
-Saat üçte mi? 

- Üçte. 
- Profesörler de gelecekler 

mi? 
- Gelecekler. 
Biraz sonra Paylarla karşılaş

tı. Daha soııra baba kız l\lonekü
lcri gördü. Kazinoda Gontran ile 
ba ba a yemek yiyeceği için ka-

IKDAll 

Asfalta Tahvil 
Edi ecek Yollar 

:==== 
Bahçekapı - Postahane yolun
da as/ alt/anma işine başlandı ,_ -y eni Postahane - ~~h.çe~_pı .. caddesiniıt asfal~l~nması için bu

radal"I. ıarkeler sokulmustur. Asfaltlanma ışı 15 eyliüe ka
dar ikmal olunacaktır. 

Müteakiben de Balıçekapı - Orozdibak ve Orozdibak - Yeni 
Postahane araları asfalta tahvil olunacaktır. 

İstanbul ... Mersin Mektep levazımı 
İskendertın hattı fiatlarının kon_ 
bugün açılıyor trolü kararlaştı 

ilk şilep bugün sa•t 
16 d• hareket ediyor 
İstanbul - Mersin - İskende-

run arasında ticari esva nakli • 
-yatı için yapıhrıası kararlaştırı
lan şilep nakli yatma bu sabah -
tan iübaren başlanılacaktır: 

Bu ilk sefere tahsis olunan 
Dumlupınar vapuru bu akşam 
saat 18 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle İzmir - Antalya hattı 
üzerindeki mutad isrl:elelere uğ
radıktan sonra Mersine ve İs -
ikenderuna 11idecektir. 

1:Dumluoınara a dün geceye 
kadar mühim miktarda ticari 
eşya yüklenilmistir. Yüklenme 
işine bugün öğleye kadar de
vam olunacaktır. İstanbul - İs -
kendcrun arası iskelelerinde de 
İstanbula ı:ıetirilımek üzere mü
him ımiktarda ticari hamule 
.beklediği anlaşılmıştır. Gemi 
avdetinde bunları alacaktır. 

TİCARET 

Yeni bir kazanç 
yolu bulundu 

Kağıt kırpıntıları ile lüzum -
suz evrakın hamur haline ıı:eti
rilip İzmit kağıt fabrikasında 
tekrar kullanılanası üzerine 
şehri.mtzde bazı kimseler yeni 
bir ticarete koyulmuşlardır. 

Bunlar; ufak ()OCuklara, ka -
dınlara az bir ~ara vererek ar -
sa ve sokaklaı·daki tekmil kiii(ıt 
kırpıntılarını toplatmakta ve 
tesis ettikleri depolarda birikti
rerek fabrikaya satmaktadırlar. 

Ayni suretle şişe ve cam kı
rıkları da toplattırılarnk Paşa
bahçe şişe ve cam !fabrikasına 
ton hesabile satılmaktadır. 

LİMAN 

Liman reisi tetkik seyya• 
hatine çıktı 

İstanbul mıntakası Liıınan 
Reis[ B. Refik Ayantur vilayeti
mize bağlı olan tekmil limanla 
rın ihtiyaçlarını mahallerir.ie 
ı<örmek ·için tetkik seyahatine 
baslamıştır. 

Muımaileyh evvela Bandır -
' nıaya giderek tetkiklerini va -
pıp şehrimize dönmüştür. $im
di de Ereğlive gidecektir. 

-----
Vekalet ihtikara müsaade 

edilm&mesini istedi 
Maarif Vekaleti; İstanbulda 

m"ktep levazımatı piyasasının 
ciddi ve sıkı bir surette kontrol 
edilmesini alakadarlardan iste
miştir. 

Buna sebeo; mekteplerin a
çılına zamanının yaklaştığı bu 
sıralarda çocuk velilerinin ka -
lem, kd'ğıt, defter, mürekkep, 
boya, karton emsali mektepli 
ihtiyaçlarını temine başlıvacak
larını düşünen bazı kırtasiye -
cilerin siıındiden ihtikara yel -
tenmeleridir!.. 

Vekaletin bu suça yerinde 
müdahalesi ile mektep levazı -
matında fiat tereffüüne meydan 
verilmiyecektir. 

Bu kabil maddelerin fiatla -
rınl artt1rmaga yeltenenler he
men milli korunma ahkamına 
ı<Öre tecziye edi1mek üzere 
Müddeiumumiliğe verilecek -
lerdir. 

RİZEDE BEDEN TERBİYESİ 
Rize, 11 (A.A.) - $ehrimizde 

beden terbiyesi mükellefi yeti -
ne dahil ııençleriıı beden tel'bi
ve ve tallimlerine baslamışlar -
dır. 

AVNİ DOOAN'IN TEFTİŞLERİ 
Samsuıı, 11 (A.A.) - Yeni 

V<liimiz Avnı Dcğan Vilayet 
dahilindeki kazalardaki tetkik 
ve teftişlerinı Vr;rerek Samsu -
na dönmüştür. 

S©ll"lYIV© il" lYI ~ f 

• Klakson yasak mı, j 
Yoksa değil mi ? .• 
İstanbul hudutları dahilin -

de işliyen taksi kamyon ve 
hususi otomobillerin klakson 
çalmaları gürültüyü azaltmak 
ınaksadile menedilmişti. 

Bir ınüddettenberi bu emre 
itaat edilmediğini goruyo -
ruz. Bunu bizim gibi aliikad'ar 
memurlar da gôzlerile gör -
mekte, kulaklarile i•itınekte -
dirler. 

Belediyenin alakadar şube.. 
sinden bu yasağın ıncr'iyette 

l 
~ olmadığım 

Soruyoruz! 
• • 

ona anlatacağı çok şey vardı, ku. pasın arkasında Kristianla pro. 
marbane ve çapkınlık menkıbe- fesör Kloş, bayan Luiz ile profe-
lcri doluydu. sör Remüzo, bayan Şarlotla pro

fesör Rusel gidecekler. Onları 
İki buçuğa kadar kon,uştular; idare heyeti azaları takip edecek; 

nihayet Pötrü Martel kiliseye gi- onların arkasından da doktor ve 
dileceğini haber verdi. Gontran: halk gelecek. Anlaşıldı mı? 

- Haydi Kristian dedi. 
Pol ilave etti: Kafile yola çıktı. Doktol' Kloş 
_ Haydi gidelim. bembeyaz saçlı bir adamdı. Lej-
Yeni otelin önünde idiler. Kri,s- yon d'Onör nişanını hamildi. Kris-

tianın yanakları çökmüştü, benzi tianla konuşuyordu: 
so!.-undu, karnı .~işkindi. Altı ay- - Kocanız bayan biraz evvel 
!ık gebe olduğu anlaşılıyordu. sizden, sıbhatinizden babsedi -

- Sizi bekliyordum dedi, ko- yordu; gününüzü bilmediğinizi 
cam gitti, çok işi var. söylüyordu. 

Tatlı tatlı Pola baktı, koluna Kristian şakaklarına kadar kı-
girdi. zardı: 
Yavaş yavaş yürüdüler. Taşla- . - Evet gebe kalmadan çok ev. 

rı sürçmemiye gayret ediyorlar. ve! gebeyim zannettim. Şimdi 
dı. artık bilmiyorum ... 

Kristian: 
"? • Kekeliyordu, mahcuptu. 

- Çok ağırım değil mı· Dıyor- Arkalarında bir ses duyuldu: 
du. Yürümesini ıınuttmn. Düş - - Bu kaplıcaların istikbali par 
mekten çok korkuyorum. lak. 

Pol cevap vermiyor, ibtimam-
b kı Profesör Rennüzo bayan Luiz 

la taşıyor, gözleriniıı içine a - Oriol ile konuşuyordu. Kısa boy-
yordu. in, taranmamış saçlı, kötü kılık-

Kilisenin önü kalabalıktı. lı bir adaı.ıdı. 
Andermat seslendi: 
_ Nihayet gelebildiniz! Çabuk Şarlot Oriol'ün koluna girmiş 

olun .. Önde korudan iki çocuk vjirüyen doktor Rusel matruş, gü-
·~~-~-L~ . .__ b_i_..,......dok_tru:d_ •· r üz! .. İdi 

İstanbulda 
Oturan 

Yabancılar 
Ellerindeki ikamet vesi· 
kalarını değiştirecekler 

Tebdil muamelesine 2 
Eylülde başlanıyor 

Şehrimizde bulunan ya.hancı
ların ellerindeki ikamet vesika
lar.nın değiştirilip bunlara ye
ni vesikalar verilmesi karaı·laş
tırılmıştır. Bu umumi değiştir -
me muamelesiııe aybaşında: ey
lülün 2 nci pazartesi günü Eır. -
niyet Müdürlüğünde baslanık
cakUr. 

Her yabaneı elindeki ikamet 
tezkere~i , müdl.t~ uzat11ınış oian 
pas:,port veya tabiiyet iJrnüha -
bcrleri ık Emrı:vet Mücturlü~ü· 
ne müracaat edecektir. 

Değiştirme işi 15 gün devam 
edecek ve 3 gün sıra ile 750 nu
maraya bakılacaktır. 

Memleketimizde 5 yıldan fa 
la oturan ve yıllık kazançları 
240 liradan asağı olan yabancı -
!ara 125 kuruşa ucuz, ikamet 
tezkeresi verilecek"tir: Fakat 
bunlar evvelden Nahiye Mü
dürlüklerine müracaat ederek 
birer ilmühaber alacaklardır. 

BELEDİYE 

Yal ova otobüslerinde 
yolsuzluk görüldü 

Yalova - Kaplıcalar arasında 
işleyen otobüslerin hemen hep
sinde bilet kesilımediği görül -
müştür . 

Diğer taraiftan yine ayni hat• 
taki otobüslerde •hava istiabı• 
nın tayin edilmeyip balık istifi 
yolcu alınmak suretile halkın 
hayatuıın tehlikeye düşürüldü
ğü de anlaşılmıstır. Bu husus 
ta tahkikat yapılmaktadrr 

Mtl'TEFERRİK 

IO vilayete res~am 
gönd~riliyor 

Her yu oldu~u .gibi bu sene 
de Cumhuriyet Ha1k Partisi 10 
vilayetimize 10 ress&m ı:ıönde -
r ecektir. Bunların 6 sını Güzel ' 
San'atlar Akademisi bu hafta 
icinde seçeıoektir. 

Dünkü Konnvasiyonelle 
gelenler 

Di:o:ı sa!>ahki konvansiyonel _, 
le şe!irimize bir Polonyalı 
:mültecisi daha gelmiştir. 

60 kişiden fazla olan Polon -
yalı mülteciler buradan Filisti
ne gidec.,,klerdir. 

Sarnsunda Kızılay haftası 
Samsun, 11 (A.A.) - Kızılay 

haftası törenle açılmıştır. Kızı -
!ay binasında toplanan üyeler ve · 
halk önde askeri bando olduğu 
halde At-atürk anılma giderek a
nıta bir tazim çelengi koymuş -
tardır Bu merasime bayanlarımı
zın da lıastabakıcı kıyafetile iş- ' 
tirilk etıniştir. 

An.dermat yürüyordtL Kafileye 
katılan halk pek coktu. 

Kaynaklara ad takma ve suları 
takdis merasimi kısa sürdü. 

Pol Gon trana: 
- Küçük Oriol'ler pek güzel

leşmişler! DiyordtL 
- Fevka!iide giizel kızlar azi

zim. 
Bu aralık eski hapishane gar-

diyanı sordu: 
- Bay reisi görmediniz mi? 
- Na orada, şu köşede ... 
- Klovis baba halkı başına 

toplamış da ... 
Baha '{!ovis rastgeleni çeviri-

yor ve söyleruyordu:. . 
Bu sular bir para etmez. in

sanı iyileştiriyor, iyileştiriyor 
amma, insan gene pek çabuk has
talanıyor ve bıı sefer ölüyor. Be
rum ayaklarım iyileşti, kollarım 
tutuldu, şimdi gene ayaklarım 
oynamıyor. 

Andermat Oriol tepesi kaplıca
larına zarar verdiği iddiasile, şan
taj yapıyor diye ihtiyarı hapis et
tirmek istemiş, fakat muvaffak 
olamamıştı. 

İhtiyarın gene başına halkı top. 
ladığıru duyunca, ağzım kapat -
mak i iıı koştu. 

İnönü havacılık kampınm biz
de bıraktığı en kuvvetli iııtiba 
şu oldu: Kendine yeter bir Türk 
havacılığının meydana gelmesi i
çin havacılık başlı başına idare 
edilmelidir, bunun için de hava 
ordusunu kara ordusundan ayı
rarak bir hava ordusu vekaleti 
teşkil edilmelidir. 

Bu teklifimizin esbabı muci
besini, Türk havacılığı ile sene -
lerdenberi ve çok yakından alil. 
kadar olanlar serd ve tafsil edebi
lirler; maddi ve manevi bakım
dan Hava Vekfiletirun zaruri ol
duğunu isbata muktedir havacı
ların ve muharrirlerin var oldu
ğunu gördük, kamptan avdetimiz
den sonra bu mevzua temas e.. 
den yuılarrmızın bütün mat-

buatta ve havacılık alemimizde 
·yanku uyandırması da bu zarıt
retin hayali değil, hakikat oldu. 
ğuna delildir. 

Biz evvelfı şunu itiraf edelim 
ki, bu bahiste mütehassıs deği
liz; ancak miitalealarımız objek
tiftir; meselenin sathından ileri
sine geçemeyiz. Fakat eminiz ki, 
hu da,·anın kiinhii ile uğra~a _ 
cakla:t nasıl senelerdenheri var -
sa, bugiin de olacaktır; elverir ki,! 
biraz daha acele edilslu. 
Şimdi intıbaımıza gelelim: İ

nönü ha\•acılık kamp1nı ziyaret 
ettikten sonra bir il<i arkadaş baş 
başa verip şöyle düşündiik: cTa
mam desek tamam değil; değil 
desek tamam! . 

Bir hava vekaleti kurulmasını 
isterken: ırNeden?_. sualine kolay 
kolay cevap Yereıniyecek vazi
yette idik. Muhterem başmuhar
ririmlzin cun1artesi giinü intişar 
eden ha<ma!-nlesi bizi bu müş -
külden kurtardı. Aziz arkad~sı _ 
nıız «llavacılık V ckaleti ıazu.;.. -
dır lıaslı'<lı yazısında: cŞimdi, 
bütün tesisatı ile nıükeı11mf·l bir 
havacılık ıncktebi halini alıııış o
lan bu kamııı. henüz bir cadırlı 
odur.ah hal;nde i en ilk ~iyaret 
eden bendim diyor. 

İuör.ii ·havacılık kampı bes va
şındada·. Beş sene icinde k·a;,ıp 

çadırlı ordugah olmaktan çık • 
mış, bir hayli tesisata ve malze
meye malik olmuştur fakat bu
gün mulıterem başmuharririmi • 
zin dediği gibi, orası biitün tc~i
satı ile mükemmel bir lıa,·acılık 
mektebi halini almış mıdır? 

Bu kampı havacılık kurumu 
büyük gayret ve fedakarlıklarla 
cidden gfü,el bir havacılık mek
tebi haline koymıya gayret et -
miştir; fakat füraf edelim ki, 
kamp bugünkü ihtiyacı tam kar· 
şılıyacak bir müessese sayıla -
maz. Kampın faal, cevval, ve .. 
riınli, yararlı olduğu şüphesiz _ 
dir; fakat kendi kendine yeter 
bir havacılık mevzuu bahsolduğı> 
zaman kampın kifayetsizliği der
hal tebariiz eder. Kamp bütün 
emeklere, biitün fedakarlıklara 
rağmen fakirdir. 

Sırf halkın yardımı ile yaşı
yan ve bu yardınıın da bir kıs
mını kendine mal edebilen bir 
müessesenin beş senede bundan 
fazla inkişafı beklenemez. Hal
buki, nıesela gene beş sene için
de Ziraat Vekaletinin enstitü • 
!eri, ziraat malzemeleri çok daha 
fazla gelişmiştir. Bunun sebebi 
meydandadır: Çürıkü vekalettir, 
çünkii mukannen ve muayyen biı 
biitçcsi vardır; çürıkü idaresi biı 
eldedir. 

İşte hunun icin, harmanlarda 
işliyen .traktörl~ri de gördükten 
sonra, lni)nü hava kampının te
sisatını aı:ımsadık ve bir Ilava 
Vek3:Ietinin lüz1un1ı zihnimizde 
yer etti. 

Uzağa gitmiyelim: Traktö -
rün yerini ııihaJet d(l~en tutar, 
fakat tayyarenin yerini tutncak 
hiçbir şey yoktur ve şuna da ka
niiz ki, hava ''ek31eti tesis edil
dikten bir sene sonra, bugün yüz
lerce ve yüzlerce Türk çocuğu
nun çalışt1!{1 havacılık k:ampla • 
rında, binlerce \'e binlerce '.l'ürk 
cocuğu çalışınak imkitnını bula· 
caktır. 

Bunun için Hava Vekaleti la
zınıdır diyoruz. 

SELAMİ İZZET SEDES 

,, __ E_M_~ L_E_K_E_T_H_A_._B_E_~_L_E_R_i _, 

lzmirde Tutuşan Sinema 
Filmleri Yangın Çıkardı 

w 

Film Opera.törü agır surette yaralandı 
İzmir, 11 (A.A.) - Akşam geç vakit Tan sinemasının film dai

resinden bir yangın çıkmıştır. Film operatörü ani olarak tutuşan 
filmlerle ağırca yanmış lıir halde kendini kurtarabilmiş ve memle_ 
ket hastahanesine yatırılmıştır. Bir itfaiye neferi dıı cam parçala
rile elinden yaraiaumıştır. 

,o, '"' ,o,- ... '"' 

BERGAMADA İ K İ 
ZELZELE OLDU 

İzmir. 11 (A.A.) - Evvelki 
,_gece Berııamada üçer saniye de
vam eden iki zelzele olmuştur. 
Birinci sarsıntı saat 1.35 de ve 
hafif, ikincisi 1.45 de ve daha 
şiddetli olarak hissedilınisttr. 

KÖYLÜ KADININ TEBERRÜÜ 
Aydın, 11 (A.A.) - Atça na

hiyesinin Ya{(dere köyünden Ha· 
fize Turhan ümıinde bır kadın 
ölıımünden iki gün evvel muta
sarrıf buiunduğu iki parca zey
tinli/Ti Hava Kcırumuna teberru 
etmiştir. 

İPSİZ SAPSIZLA 

ZARARLI 

Cemaleddin Saracoğlu: •Son 
günlerde yine şayia propagan
dası başladı.• diyor ve bu şa
yiaların nev'i hakkında ~a~a 
malfımat vererek onların ıpsl'Z 
ve sapsız şeyler olduğunu söy-

lüyor. .. .. .. duk 
Nanemollayla goruşuyor 

ta: 
_ Haklarında malfunat ve-

rilen şeyler hakikaten ipsiz 
sapsız .• 

Diverek, izahına ekledi: 
_ · Fakat, bu ipsiz sapsız 

şeyleri sütuna geçirerek ayrıca 
işae etmek de hakikaten bir 

· defa daha zararlı! 

AYNAYA 

BAKMAK! 

Veli! Ebilıziya gazeteciler • 
den bahseden Selim Sabit im
zalı bir fıkrasında onları aşağı 
yukan şöyle tarif etmiş: 

- Kavgacı, biribirlerini hır
palanuya müsait, bedava büfe
lere haris adamlar! .. 

SAMSUNDA YARDIMCI 
HEMŞİRE K U R S U 

Saıınsun, 11 (A.A.) - Yar 
dı:mcı hastabakıcı hemşireler 

kurslarının birincisini ilanal e
den bayanlarımıza dün törenle 
diplomaları verilmiştir. 

BURDUR VALİSİNİN TEFTİŞİ 
Burdur, 11 (A.A.) - Valimiz 

beraberinde Vilayet Parti Re -
isi ve azalan oldufru halde Ba
vındır ve Kırakvaz bölgelerine 
giderek köyli.ilerin harman yer
lerini tetkik etmiştir. 

- Veli! bey aynaya bakmış!. 
Diyor. Nanemollaya: 
- Ne dersin bu işe? .. 
Diye sordum .. O da şu ceva

bı verdi: 
- Son Telgraf mükemmel 

bir bulıışla vaziyeti izah etmi~. 
Malum a, insan aynaya bakın· 
ea kendisini görür!. 

MİLLİ .. DENE-

BİLİRKEN .• 

Şu Veli! Ebüzziyaya, yahut 
Ebüzziya zade Velide: 

- Tuhaf adamdır .. 
Deriz de, kızar. Bir makale. 

sinde yine: •Bu hakikat hepi· 
mizde dini bir akide suretinde 
ne kadar çok yerleşirse mem
leketin istikbaline de o kadar 
emniyetle bakabiliriz... diyor. 

Fakat Nanemolla öyle demi
yor: 

- cDinl. yerinde cMilli. ke
limesi daha sosyal bir karak • 
ter ve akide tesis etıuek gaye
sile de kullanılabilirdi. 

Diyor ve ilave odiyor: 
- Filhakika Veli<lin kasdini 

anlanııyoruz amma, geçti Bo • 
run pazarı .. da eevabınuz olu

yor! Bunu bahis mevzuu eden Son 
ı......-. .,,,""'--'~~~~~~~~~~~~~~~...!:A.:.::_Ş~E:F.~;:__p 
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Kollarında yer kal- h b• ki• • 1 Ca Vazly t 

Havacılığa 
gardım 

fazla/aşıyor 

50( lira veren Türk köy· 
lüsüne madalya verildi 
A~dın 11 (A.A.) - Türk Ha· 

' ' bes" 500 va Kurumu Aydın su. ıne 

/Yu goslavyada/ Polo~!fa Baş
Fransızca yerine vekılı bega
Alman, ftalyanca nal/a bulundu 

-------
Yugoılayva Maarif 
Nazuının Beyanatı 
Belecrad, 11 (A.A.) - Stefani 

Ajansından: . . B 
Maarif nazırı muavını ay 

k Gogdanovitch. matbuat 
~~:,e~sillerine beyanatta bulu -

"lngilizlerin galip gele· 
ceklerine eminim,, 
Lorwlra, 11 (A.A.) - Polonya 

Başvekili ve Polonya_ ordol~rı ku
mandanı General Sıkorski Lon
dra radyosunda son İngiliz - Po
lonya anlaşması hakkında bir hi. 
tabede bulunmuştur. 

k d l ar J şe IDJ a JD H a r b i n y en i mıyan a ın ar 

ya hakimiyeti demektir. Bu ~a- Safhaları Önünde 
kımdan vaziyet, lngiltere lehı -

i'edir. YAZAN: B. NUKt mı\~ 
2 - Modern harpte yeni fakat Afrikada İngiltere soınalisin 

çok mühim hir unsur olan hava taarruz, Cebelüttarıkın muk~ 
hakimiyeti. şimdilik denk gürünü- deratı hakkında İspanya arz o; la 
yor, Bu bakımdan müsavat var- rı, Alınuya ve İtalya plimlarilc 

dır. Trablusgarp hudutlarından, .__le 
3 - Her harpte büyük bir rol sa l\Iatruh nıüstahkem me\ kıı . 

oynıyan iktısadl vaziyet itibari- çöl yoluyla Mısıra tecavüz, lngı 
le Almanya ile İtalya, İngiltere- tere adalarını istila hazırlıklar 
den iyi değildirler. Bu bakımdan son haftalarm ve günlerin tel · 
da, İngiltere üstündür. graf haberleri, gazet~ mütalea); lira tel:ıerrü eden Köşk nahıye -

sin.in Başcayır köyürıden Hafı 
1
-

ze Çe!ıncr, altın madalya ile ta -
tif eJilmHir. fa 

Burada Hava Kuru.ınun-:~ -
aliyeti günden ıı:unc genıs ~OO 
va Kw·u.mu Aydın sııbsıne 

k Yugoslavya, Italya, Al -
nara arasındaki kültiir müna .. 
manya . . ·ı ·· 
sebetlerinin ınkışafı ~olayıs~ ~ o-
nümiizdeki ders scnesınden ıtıba-

General demiştir ~: 
· .Bu anlaşma ile l:ıgiltere ve 
Polonya ittifakı takviye edilmiş
tir. Polonya devlet adamlarile 
yaptığım görü~ınelerde, küçük 
Polonya milletinin nıüstcvlilcre 
karşı gösterdiği mukaveme.~ hak
kında geniş bir anlayış ınuşahe
de ettim. 

Kollarında yer kalmıyan ka
dınlar, acaba bundan sonra ne 
yapacaklar? Son giinlerde bakı
yorum, bazı kadınların kolların
da hakikaten yer kalınamı.ş, her 
iki kol da bilekten dirseğe .kadar 
silme bilezikle dolu.. Böyleleri, 
bundan sonra alacakları yeni ye
ni bilezikleri de ya dirseklerin
den omuzlarına doğru dizecek • 
ler, yahut, zaten yaz dolayısile çıp 
lak baldırlarına takacaklar .. Fa
kat, baldıra takmak için bilezi
ğin ayaktan geçmel\i liizım oldu. 
ğuna ve bu günkü şeklinde her 
hangi bir bileziğin ayaktan ı::eç
mesi mümkün olmadığına gore 
kolları, bileklerinden dirsekler
rine kadar sıvama bilezikle dolu 
olan bayanlar, bundan sonra ye
ni yeni alacakları bilezikleri de 
artık dirseklerinden omuzlarına 
doğru dizerler. Fakat bir mesele 
var, bazı narin ve nazik kollar, 

(Basmakalden devamJ 
evvelkine benzemedi. Büyük 
Harpte, bir tarafta Almanya, A
vusturya _ 1'-Iacaristan, Türkiye 
ve BuJgaristan, kar~ı tarafta i~e 
İngiltere, Fran!'ia, Rusya, Japon
ya, İtal,vn, Sırbistan, Belçika, Por
tekiz ve nihayet Amerika olmak 
üzere, irili ufaklı, galiba 25 dev
let vardı. Gerçi, bu harpte de, Al
manya ile İtalyanın karşısmda, 
İngiltere, Fransa, Lehistan, Nor
veç, Holanda, Belçika vardır; am
ma filiyat itibarile, şimdi İngiliz 
inıparatorluğu, yalnız kalm1'jhr. 
Yıpratma harbinin en mühim 
silahı olan abluka, esas itibarile 
geçen harbe nazaran ayni şekiL 
de olnıakla, yani deniz aşırı mu
vasala bakmundan kuvvet ve te
sirini muhafaza etmekle bera -
ber, İng-ilterenin hasımlarını ka
rada mütemadi muharebelerle 
yıpratacak c •an müttdikl. r, or -
ta.!an kalkını~tır Jahut Ingilte
renin yanın~a cephe almamış_ 
!ardır. Şu halde, bu harbin 
•yıpratma. sisten1inde şiındi bir 
eksiklik rnrdır; bilvasıta yıprat
ma baki, doğrudan doğruya yıp
ratnıa ist', sa.ıc:ce hava Liicuın -
Iarının tahribata1a ınünJıns.lrdır. 
Şartlar, er s itiborile Almanya i
le İtalya İfin oldu u ,zibi, In
gilterc iç.n de n)nı'1ır. Vaziyeti 
iyice anlalabilııll'k i,in harbi bir 

4 - Müstakbel müttefikler iti. rı arasında bulunuyor. Uzak As 
barile mihve_rcilere Japonya ve 

1 
ya, Çin istiklal m~cahitlcr'.nı 

Ispanyanm, lngiltereye de Ame- karşı Japonya askerı harekatı 
rikanın iltihakı muhtemeldir. Hindiçini deniz faaliyeti, Japon· 
Sovyet Rusya, harbe süriiklen - ya ve Çin, Hint denizlerindeki 
memek kararında devam edecek bahri hareketlerle, İngiltere kra 

. . • ,a,·dına ha-fı ıçın yardımcı aza " • 
~aret!e de\ am etm,,kted,rler. 

Jimnazlarda orta mektep -
ren ·Al nve ]erde fraıısızca yerıne . -?ıa 

gibi görüniiyor. lığı ve Büyük Britanya in1para-
5 - Harp sanayii bakımından, torluğunun Hindistanda sarfeyl, 

Devlet demir 
İtalyan lisa_nforı~m tc~rı~ı mec· 
buri kılacag-ını soylcmıştır. . 

y O 1 1 a _r ~fadı. ı , 
(Bruıtarafı 1 ıncı sa. . 

Bu tedbir, ınaarif nıeselclerın
de muhtariyeti h?iz . 1oıdan. _H1dı~va. tistan arazisine şamı egı ır. 

Sovyet Rusya 
Fena imalatı 
Yasak etti 

edebilmeleri için Devlet. Pe;rr,:~~ 
yolları İdaresi bazı tedbır a
mıştır. llu meyanda Fuareınl ka-

., ··n evv . 
çılmasından u~ ıı:ugün sonraya 
panmasından u.c .. re· 
k d d etımek uze · a ar evam 

25 
ey-

· h · den 13 agw;tos tarı ın 1ı günleri. 
lül turihine kad_ar sa Jzmir _ 

1 t lcrı yerıne adi yo cu ren .. 'at pes -
sında sur Bandırma ara kt Bunlardan 

taları konulaca ır. Erzu -
başka halen Erzındca~.; !(Ün is
rum arasında hafla a u leri İz-

i Yolcu tren • ]emekte o an .. d ı·k müte -
mrruncı mir - Erzuru . ctımck 

.. ·cbatı temın kabil muna> . k Fuarın 
h ·· n işletılece · 

üzere er~.. la yolcu ecre -
tevlit cdeceıı:ı faz d ha ko -

1 d yolculara a ek 
van arın a . k... ları verilm 
lav seyahat ıın\t~a valnız d~rt 
üzere halen ha ara - Kavserı -
ııün isleyen Ank; herıı:ün seY
Adana trcnlerı e. 
rüscfer edecekler~~ek yolcula
Fuarı zıyaret e ·n alınan bu 

rın istirahatlerı ~cı Devlet De
tedbirkrdeı:ı bas. a. c 'bilet üc -

. il Idaresın<: , .• ımıryo arı .. :· k tenzılat ya· 
retlerinde de bu yu 

ptlmıs~tı~r~-~~-<>-~~~-

Alman Hava 
Taarruzu 

1 inci saııfada.) 
( Ba.ştara~ır haber alındı -

Şimdiye ka:o düşman ta~· are. 
ğına nazaran İ "liz avcı tay-
si diişmüştü_r. 19d .. :~:emişlerdir. 
yaresi _üslerıt~ ;EBLİÔI . 

JNGIL . li . inde bildı-
Hava nezoretı teb b;h cenubu . ı·.. nöre bu sa b rıl< ıgu1c ,.., . klaşan ve a-

şarkl sahıllerıne Y.a m eden düş
lon barajlarma ~ı~cu hareketine 
mau tayyarcle~ın~n mani olm«Ş
avcı tayyarclerı~ı~ .. · de ce-

1 dcnızt uzcrın !ardır. :\ anş_ . . hava ınuhare-
reyan ed~!1 ıkıncı .. avcı ve bjr 
besinde duşmanın uç · düşürül
bon1bardın1an ta)·yaresı 

mü ·tür. .. manın mcm-
Evvelki gece .dus faaliyeti 

Jeket üzerindekı hava . cnubu 
hemen yalnız Ingilterentm 'etir 

·h·aremış · 
gar Jİ kısmına ın ~s b ·!ere göre 

Bugiin alına~. ''.~ et 
hirf-u · kişi ölmuştiır. A 

ALl\IANLARIN ÇENUPT 
YAPTIGI HUCUM 

.. hh Alman avcı Topla muce ez b şar-
tanareleri b~ s~b~ c~n~. ~araj 
kide bir şehır uzerın e _ ı dir 

h .. ctınısler · balonlarına ucum b" · "r'at. 
Hücuııı dikkate değer ır s:re -
le ~~~ılmışfU:. Alma: ~{[aşmış 
!eri aahile yuksekte ?ü ·tik bir 
ve gazlarını keserek . Y k ba-

.. • tl ı • e uçuşla ınere 
sur a e P an . 1 öz ateşine 
Ionları top ve ınıtra Y 
tutmuşlardır. Al -

. dafi bataryaları 
Tay, are . . t i arınış-

manlara ke•if bara3 3 eş ·· 
'tt'den mu -)ar ve 6 !11esserschmı ki ş 

rekkcp yeni bir dalganın ya a -
masına nıani olmuşlardır. 

Kusurlu iş yapan 
müdür ve mühen· 
disler mahkum oldu 
Moskova, 11 (A.A.) - Re.ut~r: 

Fena • ma at dolayısile mudur 
ve mühcndislerın haı.ıis cezası -
na raı:oılnıaları hakk.nda son 
günle. de ıntisar eden kar~ -
nameye !cı·fikan ilk ma!ıkumı
yetlcrın '·crildüti h":ber 3;1ın .
.mış: t '. K:ısurlu konnaı;ı,~tor ı
mal eJen uc şahıstan b•rı 8, ı

kincisi 6 ve diğeri de 5 sene_ve 
mahkürnı t-dilmislerdir, Buıı:~n 
nesred ilen is kararnameRine J!O
re ufak hırsızlıklar Vt büro ve 
fabrikalar~a intizamsız rareket
ler Yananlar bir >ene·ı~. kadar 
ceza ~örec eklerdir. Dıı:ıcr bazı 
kararnaımelcrde tembcllık ya -

Ve vazifelerini terkedenle-
oan • ·b· . im<liyc kadar okiuını ıı:ı ı 
~'!'~ ve fabrika mmahha~_ları 

a de"il bundan böyle huzuruna • ık 
.. f .t hakim huzuruna c a-

mun erı ., kted" 
ki tasrih edıcme ·ır. rılaca arı 

KISAA..JANS 
HA BERLERi 

Londra. 11 _ •Ündin• tah
*lbahiri üssüne dönmekte ııe -
t~ktigi icin. bu gemıve kaybol -
c zarile bakılmaktadır. 
mıışLonadra 11 - Harbiye ne -* n ' . e 

t . kralın şahsi vaverı ıı: -zare ı, t ,. na-n·· k De louces er ın a 
neral u tl . u.ınumi karar-

ı kuvve en . 
v~ an di de baş irtibat zabıt
ıı~~ı nez ,. n. · tasdik etnüstir. 
Jigıne .. ta> ını~~ - Bir Jtalyan 
* 

Bukreş, k Bu··k · d.. a sam -
iktisat heyettı, ;~ hevet Ro -

gelmıs ır. . . _ 
rese h .. kü.meti ile ıkı rnem 
manya u d ki ticari mübade
leket ara~~ ı:allik meseleleri 
lelere ·narnameler cerceve -
:mevcut. ıdı üzakere edecek -
si dahılın e :m 

tir. . 11 _ Re~i ııazete. * Vıclıy._ t islerinın ılerle -
nafia ve zır_~a icin 500 milyon 
mesini teshıh ili müsterek a-
fr klik ma a ·· tedair bir an ilmesine mu 
vansın ver . ıır· 

retımıs · 
kanun neş Haftalık Vita 

Sofya 11 - ·· * . ' uasının ilk nus -
iBuiıı:ara. m"°:ımiştir. Bu mec -
hası ıntısarn lisanı ile intışar 
mua Italya · ftalva ve !un ı;ıavesı . etmekt~ o aHikadar eden sı -
Buhıarıstanı. kültürel me -

• iktısadı ve ·ı· 
yası, . u l.ııaristanda bı ın -
selelerın B. etmektedir. (A.A.) 
:mesini temın 

ALMANLARIN ATTIGI ==:...------:;:-;----;-;--• 
BEYANNAME • k 

İngilterenin cenubu şarki sa- u k f:ar 
hillerinde bir şehir ch·arında s~n za V 1 

zamanlarda Alman tayyarelerı [ • 
tarafmdan atılan beyanoamele : M ese esı 
rin satı ından 27 İngiliz lirası ha· . · saııfada) 

(Ba•ıarafı 1 ıncı · sılat olmuştur, • •etesı 
'lLMA'"I ~RI· • DANİl\_1ARKADA · · Shimbun qaz ' 

" "" . Youıurı eri11e qeç-
YAPTI(:I TAHŞIDAT . . Jnqiliz kıtaatımn Y .. . il-

İsveç Aftonbladet gazetesmın mek ve Jnqiliz menafi0'0~. ~ik 

İıı.;:ilizlerin galip gelecekleri
ne zerre kadar şüphe etmil'._orum .• 

General bundan sonra Ingiliz 
muhariplerini methüsen:ı ede -
rek, demiştir ki: 

.Bugün onlar anavatan toprak
larını ntüdafan ediyorlar. Yarın 
taarruza gececeklcr ve Avrupa. 
da maf!liıp edilen ve Al)nan ha -
kiıni,·etinc geçen rnen1Jekctlcrin 
hürriyetlerini iade edeceklerdir .. 

lsviçrede Seferber 
edilecek efrat 

o kadar ağırlığı nas ı l taşır, son!a 
bir iş için kollar indirilip lıal lı. 
rıldıkça, sağa sola çeuildikçc o 
kadar şangırtı ve şungıırtuya 
kulaklar nasıl davanır? 

03:\IAN CE. İ.\L KAYGILI 

Amerikanın ya
pacağı yardım 

k • boks UHl\ ia benzetebiliriz. Kim A.,. rika filosununes l daha çok ve daha iyi rnrur; fa. 

kumıınd.nı nutuk kat ayni zamanda yediği yum -
rnklara daha çok da)·aııır a, o ka-

s ö y l e d i zaııacaktır. 
İki 

0

farafuı elind~ dı', lehte \'e Londra, 11 (A.A.) - Ameri - aleyhte kozlar \"ardır: 
kalı bir ~ahsiyet, Amerikan do -
nanmasındaki fazla Jeslro) erle- 1 - İngiltere deııizlere, dü~ -

· ı ınanları Avrupa karasına hA -rin İn!!İlt('fC'-'e gönderilnıesı e-

bugiin Almnnya - İtalya iistün- diği faaliyet, ihtimal ki, nliıkalaı 
dürler; fakat Amerikanın yardı- rımızı fazlaca celbetmiyor. Hal 
mile İngiltcrcnin ıniisa\atı, hat- buki csa~en mevcut müstemlc 
ta üstünlüğü elde etmesi nıuhte. ke harbi, larınki taarruz. i~ti 
meldir, la \"e müdafaa hareketlerinin b 

G - Kara orduları bakımından şında bulunmaktadır. 12 aydan 
mihvercilcr faiktir. İngiltere, beri Avrupadaki bü)·ük, kiiçü 
yalnız ba ma, bu iki devletin or- 350 nlilyon kadar milleti alaka 

dar eden muharebe şimdi n yadulanndan say1<a üstiin bir ordu rın, Afrikada, Uzak &yada t s 
vücude getir•mez; fakat, bugün- nif itibarile )"arım düzine)e )a 
kil sevkukeysi vaziyette, bir yıp-: !aşan her biri b'rkaç 350 milyGı 
ratma harbinde, kara orduları - ı Iuk 1nilletleri. in:san kütlcl<.•riniıı 
na dfüen vazife mahduttur. doj:"rııdaıı mücadele ve ate~ sa-

iki tarafın kozlarını bili)·o - hasına sokacak bir mahiyet al-
ruz; fakat bunları nasıl kallana- ınıstır. Birlc~ik An1erikanın 5 
caklarını bilıniyonız; en n1ühin1 ınilyar '100 milyon açığ"ı buluna 
bilıncdiğimız, bilemiyeceğimiz, 12 milyar dolarlık bütçesinin bü 
lıatt3 ıuuhariplcrin de bilemjyc_ Yiik kısmı, bu yeni ınüradclc \e 
cekleri harbin me(hulleri ıımul- muharebe gayelerine göre deni 
mı)·an \'{' beklcnmiycnt )eridir. hava, kara siliihları \'C ordu~unu 
Knrşılıklı nblııkanın \"e )·ııırat - te~k.il eden • filli Müdafaaya ta 
ma harbinin ta1bik.atı ve muhte- sis olunınustur. 
mel neticelni a) rıca tetkike de- Bır •enedenberi Anupada ta-

Bern, 11 (A.A.) - Bilhassa zi
raat işlerinde istihdam edilmek 
üzere yeniden bazı kimseler se_ 
ferber edilmiştir. llal:hazırda ıne
.zun bulunan di~er bazı kıtaat, 
orduyu zaafa u.~ratmamak için 
terhis edilmi olan kıtaat yerine 
ikame edilecektir. 

,... " kin1dirler. Dt!niz hakiıni~ eti diin~ hinde be; anatta bulun mu tur. 

Bu zat, eski A m eri ka fi 1 ?' u k ~ı-1 !.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!':!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!'!!!!!',!!!'!!!!!!!!7~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!! 
ğer bir ıncl"zudur. rihin kaydetn1ediği hü)·iik ı1111ha 

rebeler gibi. belki de daha bii
yük ''e kanlı nıikya~ta, müsteın 
lekelerde dahi gcçınis n. ırların 
tesbit e ·lt"n1ediği en kanlı nıüca 
dele cereyan etmiye başlıyacak
tır. Ilarhin yeni safhaları kar -
şısında bulunuldu~undnn ~iiphc 
olunaınıynrağını sO:l·J: ... chiliriz. 

ABİDİ:ll DA VER 

radyoda söylediği nutukta bıL mane ni Amiral Stanleydır. llıın { Ş a T C ( f e T ı• n g ,· ı ·, z ı'ta 1 yan 
Balkan meselesi 

(Ba:ı tarafı 1 inci sayfada) 
yapılacak siiahlı bir _muka,·e -
metın bütun Transılvanvanın 
Almanlar tarafından işgalini ve 
Karpatların garp ve cenubun -
daki Romanya arazisinden da -
ha büyük bir kısmının Sovyet
ler tarafından isıı:alini intac e
deceıı:i kendisine bilvasıta söy -
lenmistir. Böyle bir tehdit kar
şısında her türlü Macar lllt!tali
batına karsı fili bir mukavemet 
fikri yıkılmıştır. Almanvadan 
aldığı talimat mucibince hare -
ket eden Romanya hükiııneti, 
Dobrice meselesinin hallinden 
sonra Macaristanla da müza.ke
reve ıı:iriseccktir. Zannedildiği -
ne nazaran Roınanva Macar hu
dudu üzerinde büvük bir arazi 
mıntakasının terkini tasavvur 
etımektedir. 

Hindi~tJn 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

rine yaptığı bir nıüliikatta, Hint 
statüsü hakkında yapılan son be
yanat üzerinde görüşmek için Hin 
distan umumi vü!:si tarafından 
vukubulan daveti kabul etmek ni
yetinde olmadığını bildirmiştir. 
Reis Azad, münakaşayı uzatmak 
için hiçbir sebep görmediğini be
yan ederek kat'I cevabın umu -
mi valiye önümüzdeki pazar gii
nü Wardha'da toplanacak olan 
kongrenin icra komitesi tarafın_ 
dan verileceğini söylemiştir. Kon
grenin eski reisi Nehru kısa bir 
ınülikat esnasında umumi vali
nin teklifi ile kongrenin talep
leri arasında biiyük bir uçurum 
olduğunu beyan etmiştir. 

Bu ne biçim 
(Ba.ştarafı 1 inci saııt~! 

fın cemiyetlerine karsı buşbu-ııa 
1 

. 
tün alakasız kalma arı.nı mucıp 
olmuştur. 

Alakadarlar cüzdan paraları -
nın bu yıl arttırılınasın_a sebe::ı o. 
1 ak esnaf hastahanesıııe ya . mı 
e':ı:ımesini sebep göstermekte ıse
ler de bu hususta hem ~yrıca. 50 
bin liralık piyango t~rtıp edıl -. 

. tir Yardımın fakır esnafa bı
mış · ki" d t h il o le mecburi~et şe ın e a m -
lun1nas1 iyi karşılanmamıştır. 
Alakadarların gerek bu mese

le hakkında ve gerek de esnaf. ~e
miyetlerinin ya ıslahı veya. lagvı 
. ·n esaslı tetkikler yapıp bır an 
ıçı 1 bı'r karar vermeleri bek -ev ve 
lenmek.:.tcd:.:_i_r _.-o---

ha~sa c!cın" tir ki: 

cİngil:z filosu, nazi hırsı ile A
m-0r.ika arasında AnıerikJn Yud're
tiııi hiınaJe etmektedir. Eger ln
gilterenhı g:e1ni,·e ihtiyacı varsa, ı 
bilatercoddiit göndermeliyiz .• 

Amiral Stan!ey mecburi asker
lik usuliiniin kabulü lüzuınun -
dan da bahsetmiştir. 

Amiral bundan başka Führere 
doğrudan doğruya telmihte bulu
narak, söı:lcrini şöyle bitirnıi~ -
tir: 

,_ Bir muharebe tehlikesin -
den bahsetmekten vazgeçelim. 
Biz zaten bilkuvve harbin için
deyiz ... 

Nevyork, 11 (A.A.) - BeyneL 
ınilcl tat.·varcciJer birlii'i Ameri
ka şubesi reisi Albay Wood, ko
nıitedc •Miiltefiklere yardım su
retiyle Amerikanın müdafaası, 
namı altında bir ~ubenin i~das 
edildiğini h;ılJe~ verın~~tcdır. 

Bu ·ube imkan dalulındc bu
lunan ınaddi ve nıanevi yardım
ların istihscJi ~uretiylc konıiteye 
yardım edecektir. 

Kıymetli hazineler 
Kanadaya gönderildi 

Stokholm, 11 (A.A.) - Londra. 
dan bildirildiğine göre 1215 ta - 1 
rihli büyük İngiliz kanunu esasj 
beratının met~i «Br.it~sh. ~f~z~um • \ 
un diğer bazınelt:~ı •.le. bırliktc 
Kar.allaya göndcrılnıı~tır. 

korkunç hadise 
(Ba..:ıtiltafı 1 inci sa•ıiada) 

yor. Tasavvur ediııiz; ölüm 
buhranı ıçind.e ('try)ıtıan 1ıaı:ru. -
sunu11 hayatını kurtarmak eme
lile, milletin mal ve canım mu
hafaza 'tle miıkellef olan iki dev
let mem• runa müracaat eden 
baba, eli boş dönilyor. Yavru -
sunu ka11bediyor. Ve.. üstelik 
fena muameleye maruz kalı • 
yor .. 

Ne korkunç! .. 
Bu lıii.dıse1ıe inanmak bir 

türlil eldeıı qelmhıor. Bır Bele
di•ıe doktoru istanbulun tam 
qöbeiiinde öbiimle pençeleşen 
hasta.çına qitnıek için vesait bu
lamamış. Bu inıkci.nsı:dır!. 

Halkın mal ve canını, emni -
11etiııi muhafaza etmek vazife-
sini daima, dünyada. eoine en -
der tesadüf edilir bir miikem -
meliııetle yapmakta olan emni
yet teşkiltitımızın ..,...t1ıiforrr.ab11ıı 
tarıyan bir veya bir iki men"ı -
run bu şekil hareketi de çok 
enderdir. 

Yc.vru.~1c. ölüm esi?Tıv:d<' ır -
pınan bir vatanda.sa fewı mlla
nı:~!e etnı.!k VP n~ü~ı: i~i: çı
'J..~a.·ınak affeJihtıez b~r su.;tur. 

ill. K. 

(Ba tarafı 1 inci saı;fuda) 
çüncü J\fr•ka ccphcs ndc. vazi
yet teb, • . arz lımc '1ektedir. 
İtalvan kıtaatı Berberanın ü

zerine vurumektcdirler. Buna 
:mukabil İngiliz hava kuvvetle -
rinin faalıvl'ti ç·ok müessir ı:?O -
rülıınektedir. 

Romanın, Mısırın istilasına 
baslanıldıihru ilan etımis o1ma
sındanberi bir hafta gcctiı!i hal
de, hudut simdıve kadar hiçbir 
noktasından ll:t'<'il11'1ıs deıl'ildir. 

CEBEL Ü'IT ARIKA 
Y APlLAN AKIN 

Londra, 11 (A.A.) - Man -
chester G\tardian gazete>ine CP. 
belüttarıktan gelen bır tell?ral, 
İtalyanların Cebelüttanka yap -
rnJt; oldukları akınların mü.ba -
l.i;::alarından bahset.mcktedir. 

Mczl<;Cır ıı:azctenin muhabiri 
şunları ilave elımektedir: $imdi
ye kadar İtalyanlar, kayavı an
cak üç defa asabilmislcrdir. At
mıs oWukları bombalar pek e
hemmiyetsiz hasarlar yapmıs 
ve hiçbir askeri hedefe isabet 
etımemistir. 

Kahire, 11 (A.A.) - Reuter 
Ajansı biltliriJor: 

Resmi tebliğ: Garp ciilii: 10 A
ihıstosta devri ·e harekB.ttna ve 
dilsınan faaliyetinin istikşafına 
dernm edilmiştir, 

Son1ali: Esas nıevziJcrlc tenıas 
henüz teessüs ctn1emi tir. 

Yanyana oturuyorduk, oda loş, ya

... , ,a.ranhktı: ö1ıe ıo,lukla.r vardır 
k.I, insan birbirine da.ha fazı.. sokul
mak ister: yürek, oyunca.tına ulaş

mııta .,.1.,.., bir s>ocuk kalbi ırfbi 

çarpar; l'ÖZler kal"fl.CJında.k~ roz
lttde.a. aynhnu ... Bb de böyleydik, 
kib munis, ki.h vahşi blr ruh haleli
nin te..r;:irinde, tUriyorduk, yavaş ya
vaş, korka korka clele vt"Tmek için 
yanıyonlut ... Faka.t btr türlu cesaret 

edemiyor, parmaklan bile kınuldat
ma,ta., bUeii ha..reket.e C'e,lrmeie l.iUe 

kuvvet bulam..ada.n, cansız gibi, yal
nıs iQt.e.n ve ruhlaıı yaşıyor, ba.kı.şı

yorduk. 

Ikdam'ın edebı hi/..ô.yeleri 

l 

Bir koltukta. ko.Yu al.yalı saçlan -
nın kan~ık ahen.rl içinde, sü:ıctı.n, 

ince ytııwıe ~rabe abajurda.n ta.Uı 

tıjtğ"ı d\i..~.n iı:ret teyze, kıvrak vücu.
dunun nıuntaJ:a.m, mevzun bir Juvn
lı.-;ı ile bu:ıulmüç, evi, biıl, dünyayı 

unutmuş, bir ft-y okuyordu. 

Ba.na öyle l't·Jiyor ki, İffet i.ey'le -
nin b:ı...,ka blr odaya C'İdip okuma ı .. 
nı ~tl;tor~un; lH.•lltJ bunu ben lsk:d.1-
lim i~in. seııln de iskdiibıt tahmin 
ediyorum 

1 
"9::::ııa _____ _ 

şında kuvvetli bir mısram kU:sursu.ı; 

kafiyesini :ındJraa omuzlannı 51.lk -
tın: 

- Olmaz Jı.t •• 

* - Bir kere op~eUm Sacide ... 

Gözlerinin ae harilı.ulide bir bü 
yüyüşü vardı! Beyaıhfm.m. içine a ... 
nen ıambanı.n pembe ı.ı;ıi'ı, bebekle
rlnln Urşesint sonuk bırakıyor, ba
k.ışbrırun rengini tayin etmek liio -
leş.iyordlL.. Si} ab kegjk saeJ.t..nnm 
esmerlcd.iif yuıünde bu. ikJ p.-:!rlü 
nokta, ayd1nlık iki mua.nuna i i.bi. .• 
Sacidenin l'Öz1eri •ündul:Jtri sır, ge
kav&.ikuzab çizen re.nklerine . lndir
eeleri muammadır. Kirpiklt-rinin 
dijl büyüyu ıun1Ume doldurmak il
tlyonım. •• 

Yalvardım: 

sıs --" Aslının ne olaeaiwı yalvaran &'Öz
ler.in.de seadtm: UrJ yanına sark.ntlf 
dıırao ltolla.rınm ..ıe.tııı batrımda 
duyar gibi oldum, dUdaklanm.ı du
daklarına dokunduraca.k olsam ö -
htrdu.m ... Evet, o sanJye onu Opecek 
olsa.ın ya ölürdUm ve.ra 1;enelet"ce, 
belki de asırlarca öyle, .-o~ l'Ütt, du
dak duda.fa kalırdık ... 

Sacide önüne ba.kı7ordu., baıjUDJ 
omuzuna da.yadım. 

İffet ~Y~e meş&"a.l; okuyor ... 

* - Teyn ne otu.yorsu.nuz!. 

HAMİT Nl'Rİ IR. 1 K 

Ruzvelt Protsmouth 
tezgahlarına gitti 
Portsmouth, 11 (A.A.) - cNev 

han1pshire. Amerikanın sark sa
hilleri müdafaa nuntakasında tef 
tiş seyahatine baslamış olan Ruz 
velt, sabahleyin Port ınouth'a 
mu\•asalat eder etmez deniz tez
gi.hlarına gitmiştir. 

İ.STANBUL ili: , "ci 
MAHKE."1ESİNDEN: 

TİC.\RKT 

Adriyati.ka Vapur Acentahğına men 
sup Rodi vapurunun 16.. ncı seferi\ 
28.4.937 tarihinde limanunıza grleı 
461 numaralı Poliçe muhteviyatıı . 
R. S./J.M.~·. marka ve 106/1-4 - 108 
1-7 numaralı 11 kaba ait gumruk ordi.· 
nosunun zayi olduğundan bahi le ipta. 
line karar verilmeı>i ist.anbulda Sirke .. 
cide Ralli hanında L. Amavur ve Şe 
riki A\'ukatı Andre Prıın tarafınd. 
arzuhal ile talep edılmiş olıntı:kla l'ıca 
ret kanununun 638 inci n1addesinın kı
ya~ tatbiki suretıle ziyaı iddia olu -
nan ordinonun bulan tarafından 45 
gun içinde ı11ahkeı11eye ibra:t edilmesi 
ve ibraz edi!mcdiği takdirde bu müd
detın hitamında iptaline karar verile -
cC"ıi il.tın olunur. 

B:ıkı ... a.rak yürüdük, İffet teyzrnin 
b:ı.ş ı:eunda durduk; efildik, teyzenin 
okuuufu kitaba bakmak b~ik._ 
O zam.an tey:r.e u:rarıdı, kitabı ka -
PMl.ı: 

- Genç k.&sl.arın oku7acağ1 
detıı ! dedi. 

Sukie dudaklannı biudii, 
rint lurpışhrarak Şunard.ı: 

- Peki, bakmam bile!.. 

Buna !07leri<en &"Özbebeklerı 

kitap 

l'Öz 
bebeklerimde 7&nı:vorctu; boynuna 
aWmam..a.Jc, S'özlerlnden öpınemek i ... 
.ın etildlm, ttreı t.eYXeye sordum: 

- Ya ben olcl teyze, ben de oku
Fam&z m.ıymı?. 

- Sen ok1h'al.D:, ok.ursun ama, 
herhalde benden alıp okuyamauın. 
Cti.nkü bir kadının bb- erkf'ie vere
ufi kitap deiiJ .. 

* Sae.ide ile rene yanyana oturduk. 
Anlıyorum, teyzenin okuduğu ki

tabın ne olabUecettni dtlşüniıJ'or. 
Merakı 7Özünden brlll; ona kitabLD 
mevzuunn nasıl antat.a.bilirdtm ... 

ö-D · 1 d h ttcn donen d~faa etmek u··zere 70 'ışı· ·n anımar '" a seya a .. • 
hir muhabirinin ~azdığına gore, b" Amerikan kuvve ım 

, 1 ır d oldukları Almanlarm bu memlekette a : Clıanglıai yolım a _,,.
00 lnış oldukları tedbirler, u_zun hır 1 hakkında matbuatta_ '".:". i 

Şeker fabrikaları 
_ S:ıc:ide... dedim. 

Yü7.iıme baktın. Yesil ıozlertn öy
le parlıyordu Jıı:l, dunuıwıda, bakı~ -
ıarınd:ı «s:eninım, yalnız senin» diye 
bir ıfade va.rdı ki, su•ıtıun. Bal)l-ır ı -
mı:ı lJir~-ı dah:ı yakınla<Jh, Df'fe.,.lrrl
Dli-.ı karıştı, kirp.Lklcırimlz birbirine 
değdi. .. Dudaklarının nC'mlnl dud k

lanmda duymak için yandım .. O n
da l'erUedl, dudakl:ın öpuşemem-:t
te-n küqkün cıbi sarkmu~tı. kotrşımu:

d:ı kitap okuyan İfff't teyzeyi işar"t 
eUi... Anladım, Sf'l'hı IK'frs kadar 
IL'ılif rıkta, ln<:e, narin kollarının ba. 

- Kuzum Opnşellm Sacide, ne o~ 
lur?. 

- Olmaı, ayıp olur .• 
- Öpuş.mek ayıp mı Sacide?. 

i:ıkm..lyor, oku7or •.• Sacide piy& 

nonwı öııundekl uzun iskemlede o
turuyordu. .. İ("imd.e bir ablnu, vaı-, 
db:krinek nmsıtak.a S. • T 
dl&Jr-rine kapanmak, kollanndan 
lubnak, &'Özlerimı l'Özlerine cliJunek, 
usanmadan bakmak iBllyorum; 
da usa.nmasm btiyorum ve u.~nnu -
J'ZLCaimı, uzun uzun, ha.na, bt-.Jtli{f _ 

- Aşkın kitabı, St"rifmenin, 
ı>ii-.ı kitabı Sacide .... 

Dudaklarını tıelı:rar uzattı, tıpkı 
beni öpecekmiş, ÖJ)Dlf'k ltıitlyormut 
clbl o.zattı, büzdü: «r\ ... ayıp! .. > di-
7<cekl!. V&Jı.li bır&kmadım, kendl -
aJ tutamadım, ppır fUPur Öptüm._ 

harbe hazırlandıklarını goster - haberin doğru olabılecegın 
mektedir. . yazmaktadır. . d 
İNGiLiz KRALININ TEFTiŞi · M" ko Shimbun qazetesı e 

İngiliz Kralı, diin . ~n~vata_n U ~a Şarkta lngi1izlere mu -
kuvvetlerinden 4000 kışıyı teftış 1ı:f.z köpek rolü oynayac_ak 
etm;•tir. İngiliz ana vatan or~ıısıı- 1 A merikaııın takıp etti -
ııun kuvvellerinin miktarı halen ~-a~at ve hareketi dikkatle 
ı,300,000 ki•iv. i bulmustur. q'.. ·· ·· de bulıındurma.<ını Ja-

gozonıın . k 
AMERiKANIN YARDIMI p01t hük1ımetinden ısteme -

Amerika Kızılhaç cemiyeti her tedir. • 
Cün İngiltrr•ye vasati 30 ton mal-
aenıe göndcı-mektedir, 

(Baııtarafı 1 inci saufacla.) 
k tarlalarında da panear-Tra ya • .. 
.:ku""lmesine bugunlerde baş-

ların so · k"" 1 -·ı · 
1 k Ve bunlar oy ıı erı -lanı aca ı 

. d de«-er fiatla satın a ma. nnz en " 
caklardır. k'l 

Di "er taraftan Ziraat Ve a_e-
ti m!mıeketimizde pancar ekı -

. . «-altmak ve bu suretle se-mını ço~ 
1 

d h 
ker istihsaJütımızı her yı a a 
arttırmak icin yeni tedbirler al
mayı kararlaştırmıştır. 

- ... 
- Ceva.ı> ve,mlyorauo, veremez -

shı ki. .. Dudaklann birlblrine cief
mesi .seMfz bir itiraftır... Götlerini 
kapa, dudaklanmıa dudaklarını a~ 

ramakta olduğunu dW.Un; yalnıı., bu 
d~wıoe ile urperifstn; bu düşünce 
insanı ili..klerme kadar cıdıkla.r ... Ö
PÜ$menln dili;un~ böyle olursa., 
aslı kimbillr ne nlur Saeide ... 

- Sus. kur.um bU.>. •• 

ı m~. ruhuma nüfuı eUnek ister ıibl 
&özlrıırinıe ba.kM!aiuu hissediyorum; 
h~·orum ki, dizle.tine kapa.rup 
koJ:armda.n tutum ve .. oqöze bak
sak, bir vücut, bir ka.lp, bir ruh o
ıaca . .tu_ 

Acaba o da mı bunu dÜfUnü:vor -
d~; ba.kı~larınm havada bır:ıktlfı 
tlf'$e isi takip eden &ö:r:1erim ,.o:r:ıe -
rine tosadllf odlnce .-erinden k lltlL. 

l'uwı 7&ll&.land&Jı bir cazihe-:re bM. 

de 7ııl<•lanm" l'lbi kallcl-

Sa.c.-idt- kolla.nmd&n kurtuldu, 
kendini kanap.-nJn öbür ucuna attı, 

İlfr:L teyze de ba.ş.mı kaJdtrdı, biıe 
dofTu dondU, o riu bakışlarını, oku ... 
duta kitabın sa.rho hı- tı ile kızaran 
l'ÖZlerinl göıltrbne dikert-k sordu: 

- O ne oT .. 

- Bir ••1 detU ley•e, h .. ~.. 0-
hdııiunuz lı.ilalıı ı.....t.eledün!,. 

Bı. 
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Muhtellt hatlara kalkacak vapurl•rın lslmlerl, 
kalkıt gUn ve aa.ıı ;ı ırl ve kalkacaldarı rıhtıml•r TEFRiKA No.1135 

·:.l:m=--• 
Resulullah Aliyi büyük bir meser
retle mübarek göğsüne bastırdı 

- Yedi ımusevf miiloarizi, Mer
iıaıı'ın intikamını almak için or
taya atıldı. Fakat bunları hen
sınin kanlı cesetleri, biribirinin 
:vanına sıralandı. O artı:k mü
barezeyi kii.!i ~ören (Alı). umu
mi hücuma kalktı. 

Bu hıicı.:m esnasında, bir k~ 
ımusevi mıııharıbi, (Ali) nin üze
rine atıldı. Ali. kendini müda
faa ederken elindeki kalkanı 
dıişerck, biraz uzağa :vuvarlan
dı. .Musevi ımuhariplerındcn 
ıbıri, kalkanı alıp kaçtı. (Ali) 
yi, mühim bir müdafaa vasıta
sından mahruan bıraktı ... Halbu
ki (Ali) züliikarın her darbesi 
altında ibir dü.şman kafası par
calı:varak kalenin kiiciik ıkapı
larından birine davanımıstı. 

O zaman, h<!r.kesin hayretleri 
karşısında (Ali) ,bu kapıyı çe
kip yerinden çıkardı. Onu bir 
kalkan gtbi kullanarak, kalenın 
yanına sıralandı. Ve o artık mü
nn .kalblerine dehşet saldı. K o 
ımiıs •burcunun muhafızlarından 
doksan bir kisiyi kılıçtan gecır
dik ten sonra, o burca hakim ol
mak surctile, !büyük bir zaJer 
ıkazandı. 

Ali; Resuliıllah.ın sancaiiını 
Kamiıs burcu üzerine dikerek, 
umı.mıi karargaha avdet ettiği 
zaman, Fahri Kainat Elfendiımiz 
onu çadırının kapısı haricinde 
ka.rstlad.ı. Büyük bir meserret
le kuca.kladı. Bir müddet mü
barek ,ıröj!süne ıbastırdı. Sonra, 
o obüyük kahramanın kanlar sı
zan gözlerini öperek: 

- Ya Ali! .. Senin ı;ükürlere 
ıa yik olan hareketlerin, senden 
evvel bana vasıl oldu. 

Dive. ibaitırdı. 
(Ali), Hendek harbinde, gös. 

terdiği bahadırlıklarla da Resulü 
Ekrem efendimizi memnun ve 
şadan etmişti. Şöhretleri Ara -
bistan hudutlarından ta.,arak 1-
ran ve 'l'ı.ıranda bile nam a!ıınııı 
olan düşman mübarizleri, o mu
harebede (Ali) nin zülfigarı al
tında can venn.işlerdi... Resulü 
Ekrem efendimiz, sevgili yeğeni 
ve damadının hu parlak hama· 
6etleri karşısında bir müddet 
mephut 'kaldtktan sonra: 

R.ısuJüllahın vefatın<lan sonra, 
Hilıifet mevkime geldiği güne 
kadar, hayatını ca-mılerde ve 
mescitlerde, İsliı.miyetin hiknıet 
ve felsefelerini çerh ve izah et
mekle geçiren (Alı) alimane ve 
hakimane eserleri; uzerinden on 
üç buçuk asır geçtiği halde kıy. 
metinden zere kaaar bir şey kay
betmemiş .. Her asırda. her din 
ve milletin alimleri ve ilim fu;ık
ları tarakıdan takdirle karşılan
mak bahtiyarJığ,rn ikti..>ap eyle
m4tir. 

Ali: 
- Bana bir harf öğretenin kö

lesi ôlurum. 
Demekle, (ilim) e karşı olan 

hürmet ve muhabbetini göster
miştir. Ve aynı zamznda, bu sOl
lerile. muhitini de ilm:.i irfan 
tahsiline teşvik eylemiştir. 

(Ali) nin ilim kudreti, yalnız 
(dini) malfunatın şerh ve izahı- 1 

na münhasir kalmamıştır. Onun, 
hiç şüphesiz ki deha ile yuğrul
mw; olan dimagı, diğer ilimlerle 
meşgul olrnasma da yol açmıştır. 
Bil hasa hey'et ilminde - o zama
nın ve o zamanı takip eden asır
ların telakkilerine göre - büvük 
bir muvaffakiyet kazaruruştır. 
Aynı zamanda Arap lisanının 
sarf ve nahvinin ıslahı şerefim 
de o kazamnıştır. r1 l 

1 Ali), Medine mescitlerini a. 
deta birer ilimü irfan medresesi 
haline getir1n4 .. Ve Hiliifet mev
kiine geçerek artık hayatını hü
kfunet işlerine hasretmiye mec
bur kaldığı zamana ka-dar te<lri
satına devaan etmiştir. Bu irfan 
müesseseleri, (Ali) nin H.iliifet ve 
şehadet mertebelerini ihraz et -
tikten sonra da, - takriben bir 
ib~k asır kadar bir müddet. 
devam ey !emiştir. İslam lriiltü -
rürrü kökleştiren ve (Me:lJ!ıep) 
!er tesis eden zevat, h"" bu mü
esseselerde yetişmişlerdir. 

(Ali) nin fi:kri telaJııkilerinde 
en bariz olan cihet (içtil:ıad) a 
hünrnet etmesidir. Bu da kendi
sine, (Rusulüllah) efendimizin 
mübarek (sünnetlerin<len inti -
kal etmiştir. (Hazreti Mulıa:m -
ımed) ınmindeki eserimizde, mü
teaddit vesilerle arzetmiştik ki, 
(Fahri Kainat) efendimiz mü. 
him meselelerde esha'ln kiramı 
ile mii.şavere buyururlar, her ike
sin fikir ve içtihadını ayrı ayrı 
dinlerler, bunlardan istihraç e-

Jtaradenla hallula 

Bulm lıallula 

ı..11-

llalldırma lı.allula 

İmroa bathna 

Analık ııattı.na 

- Salı 12 de (Ege), Perşembe 12 de (Ankara) 
ve Pazar 16 da (Tarı). Galata rıhtımından. 

- Salı 18 de (!.!ersin), Cumrat••i 18 de (An

talya). Sirkeci nbtımından. 
- Salı, Perşembe 9.30 da (Ujur) ve Pazar 9.30 

da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
- Pazartesi 13, Sah 9.50, Çal'f8.mba, Perşembe, 

Cuma 16 da ve Pawr 8.15 de (Sus). Ayrıca 
Cumartesi 14 de ve Pazar 19 da (Marakaz) 
~'Wta nhtunından. 

- Pazartesi, Salı , Çarşamba, Cuma 8.15 de 
(Marakaz). Galata. rıhtımından. Ayrıca Çar
ş;ımba 20 de (Anlalya), Cumartesi 20 d< 
(Konya). Tophane rıhtımından. 

- Salı 19 da (Seyyar), Cuma 19 da (Ülgen}. 
Tophane rıhtunından 

- Pazar 9 d~1 (Mersin). Tophane rıhtımından. 

- Çarşamba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 de 
(Bartın) Sirkeci rıhtımından. 

1,.mır sür'at 'ıattı•a 

İzmir llive posla.sı 

- Paz.ar 11 de (Izmir.) Galata rıhlımından. 
- Perşembe 13 de (Tırhan). Galata rıhtımın-

dan. 
(Noı: İzmir Enternasyonal Fuarı münasebeti
le (Tırhan) vapuru tarafından yapılacak ila
ve postaların devamı müddetince (Konya} 
Vapurile yapılmakt.ı olan İzmir aralık pos
taları yapılmıyacaktır.) 

Mer•İn • /akendeton yolu ıilep Hferleri 
(Dunılupınar) vapuru 12 ağustos 940 Pa7.artesi gün;.i şaat 18 d~ Sir

k<'ciden şilep :>o,;~ası olarak :'ı!cr. in - İskenderun yoluna knlkacaktır. 
Gemi, gidiş ve dônü~te yükü olan iskelelere uğrayaraktır. Müteakip se
ferler ;,ıyrıca i13.n olunacaklır. Daha fazla malfrmat almak için Acentaıa -
rımJZa. müracaat olunma~ı. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malümat aşağıda tele
fon numaralan yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baı Acenteliii - Galata rıhtım, Lidıanlar Umum 

Galata Şube Acenteliii 

Sirkeci Şube Acenteliii 

Müdürlüğü binası altında. 42362 
- Galata rıhtımı, Mıntak.a Liman 

Reisliği bjnası altında. 40133 
- Sirke<:i, Yolcu Salonu. 22740 

11 .................................. (.72 .. 09 .. 

lstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden 
Kilo cmm MııhMnmm bedel Muvakkat ıemtnat 

Lira Krnuş Lira Kuruş 

sı...o sadeyağı 610 45 75 

4000 Tosya pirinci 1140 85 50 

2000 Fasulye 440 33 00 

2000 Nohul 300 22 50 
- - -

, 2490 186 7~ 

İstanbul Ceza ve Tevki!evi haslah:tncsının on aylık ihtiyacı olan yukarı
da cinsi ve miktarı ile muhanımen bej .. ! \'e muvakkat teminatları yazılı 

dört kalem erzak açık eksiltme >ureL.e Jlmacaktır. Ekstlhne 20/8/940 Salı 

günü saat 14: te Sırkecide Aclliye Levaznn dairesi binasında yapılacaktır. İs
tekliler şartnameyi mesai saatleri u;;inde hergün mezk:ür dairede görebilirler. 
Taliplerin yukarda yazılı gün ve s~ıatte kanuni vesı.kaları ile birlikte yukar
da yazılı dairede toplanacak satın alma komisyonuna müracaatları ilAn olu -
nur. (6907) 

Evladı Resul . tutulması, bu 
Resulullah E- ,.ııııııı--:mııl!JI ikdamın Büyük Tarihi Tefrikası ---.... vefat hadisesi-

fendimizin, ev- =- w ne atfedildi. .• 
liıtlarının ade - A • A Fakat Resulü 

~i~a~=~ ~= A L 1 R E S U L Ek.rem Eıendi-
kat en sahih ri- miz, halkın bu 
vayetlere naza- =====-==== zehabını derhal 
ran, 3 ü erkek yazan : z i y A ş A K i R tasııih etti: 
ve 4 ü kı2 ol - - Güne; ve 

:~~daü~:X:ik oi- Felôketler karşısında metin olan ~~ c~:~~~~~-
mu;,;lard··· 

R 1 11 
azametinin bi • 

la~r~~ı:r~~~- es u Q ah 1 n ilk göz yaşları.. rer alametidir. 
Anlar, kimse -1 - Kasını .. Re- T E F R 1 K A N U M A R A S 1 1 sulü Ekrem E. - - nin ölümü için 

fendimiz Peyaam·berlı"klerı"nı· ı·ıa· n ,,_ • tm· t· tutulmazlar. ,, <ıun e ~ ı... Çocuk, (Medine) B ak ehli · 
etmeden evvel, '1ekkede du·· nya- · d (A • uyurar ' tmanı, böyle 

u cıvarın a, vali) ismindeki köy- batı Tk tl .ka ılrnak 
Ya aelmış· tir. Validesı·, Hazretı· d b. ·· · ı 1 1 a ara P tan mc-" e, ır sutnmenin nezdinde idi. neyledi. 
(Hatice) _d ir. 17 aylık iken vefat Resuliıllah Efendimiz, son ~rkek Halk · ah 
t ' Ilk 1. ti ld , (Ibr im) in vefatına bu 

e mıştır. ev a arı o uğu için, evliidmın ağır hir surette !.azta- der~ce-aliika gösterıınekte haksız 
Resuliıllah Efendimiz bu çocu - landıgını duyar duymaz, yanına 
ğun is.mine izafe olarak (Ebiil- (Abdurrahman Bin Avf) ı alarak değildi. Çünkü o tarihte Arabis-
kasını) künyesini kabul eylemiş- sür'atle oraya gitti Hasta çocu- tan muhitinde en ehemmiyet ve-
lerdir. ğun bulunduğu odaya girdi. iib- rilen şeylerden biri de, (veraset) 

2 - Abdullah... İsliimiyetin ~ahim artık haleti nez'a geldiği meselesi idi .. 
ilk devrinde, (Hatice) den dün- ıçın bütün ümitler kesilmişti. Ktt evliitlara, henüz kafi de. 
Yetatyı·.a geldi. Pek küçükken vefat Reı.-ulü Ekrem, sevgili yavru • re<:ede .kıymet verilmiyordu. Er-

sunu kucağına aldı: 
3 - İbrahim ... Resulü Ekrem _ Ya İbrahim!.. Senin için kek evliittan mahrumiyet, cıddi 

Efendimizin en çak sevdiği er. mahzun ve müteessirim. Gözle- ve hak.iki bir feliiket telakki edi. 
kek evladı idi. Hicretin 8 inci se- rim, ağlıyor. Gönlüm, iztırap ile liyordu ... Resulü Ekrem Efen<li-
r.esinde, (Medine) de dünyaya sızlıyor ... Fakat ben, şikayet et- rn!-z, bu yanlış teliik.kinin de ö. 
geldi. Valdesi, (Mısır) hüküm - ımi:veceğim. Cenabı Hakkın rızası nune geçti. 
darı Mukavkes tarafından hedi- hiliifına söz söylemiyeceğim. [Elm 
Ye olarak go··n~-rı·ıen (Marya) ı·s- D. ali velbeniın .... ] = ıye söylenirken, mübarek A 
mindeki cariye idi ... Bu ~.ı. da yeti kerimesini teblig" etti. ~~= gözlerinden yaşlar akrnıya baş· 
ancak 18 ay yaşıyabildi. Hicre- la<l ı . Bu ayeti -kerime; 
tin 10 uncu senesi vefat etti. Felaketler karşısında, daima (Mal ve erkek evlat, ancak 

Resulü Ekrem Efendimizin er- sabır, tahammül ve metanet tav- dünyanın birer zinetidir. Cenabl 
kek evliitlarının böyle küçük siye eden Resuliıllahın bu hali Hakkın indinde =kbul hareketler 
yaşta vefat etmeleri, di4manla. Abdurrahmana hayret ve taac - d b 
rım pek çok sevindiriyor .. Bil- ciip verdi: e ulunan (Salih kızlar) da er-
hassa (İbrahim) in vefatından !kek evliitların "erini tutabilir. - Ya Resuliıllah! .. Sen de mi J 

sonra, (Mekke) sokaklarında: ağlarsın?.. Ba husus, bir evlat ler.) mealinde büyiik bir hikme-
- (Muhammed) in erkek ev - · · ti ihtiva ediyordu. 

latları yaşamıyor. O (ebter) ka- ıçınM. (İbrahim) in vefat ettiği za. 
lacak .. Zürriyet bırakmıyacak... Resulü Ekrem Efendimiz, yaş- ıman, Resulü Ek.ram Efendimizin 

Diye, sevinç sesleri yükseli· lı gözlerini Abdurrahmana çe • dört kızı bulunuyordu. 
yordu. r1J virdi: 

Bu mesele, ehli İslam arasında _ Ya Acbdurrahman! .. Benim (Arkası var ) 
da mühim bir mevzu teşkil edi- bu hareketim, şefkat ve merha -
yor ve pek çoklarını müteessir met iktizasıdır. Kalbimden, hü. 
eyliyordu. Bunun üzerine: zün ve elem taşıyor. Gözlerim-

rİnne şiinüeke hüvelebter ... ] den, yaşlar akıö'or. Fa.kat, Alla-
Ayeti kerimesi nazil oldu. Ya- hın takdirine ıkarşı bir tek söz 

ni Cenabı Hak; sıöylemive dilim varmıyor. 1 
[Ya Muhıı:mmed!.. Ebter, re. Diye, mukabele etti. · 

nin düşmanlarındır.] [2] İbrahim, ResuJCıllahın kucağm-
Buyurdu. da can verdi. Bu hadise, halk ü-
(İibrahim) in vefatı, Resuliıl- zerinde çok mühim bir tesir hu. 

lah Efendimizi son dere<:ede dil- sule getirdi. Hatta, o gün güneşin 

o 

(1) Bazı :rivayetlere nazaran 
bu meserret, Resulü Ekrenıin L 
kinci oğlu (Abdullah) m nfa -
tında (As bin Vail) tarafından 
izhar edilmiştir. - Z. Ş. 

(2) Ebter (Hayır ile yadolun
maktan mahrum kalan, nam ve 
nişanı ortadan silinmiye mah • 
kı'im olan) demektir. 

- Hendek gününde, (Ali) nin 
yaptığı bu müıbarezeler, bütün 
ümmetimin kıyamete kadar ya. 
,paea.kları iyi hareketlerin hep -
sinden efdaldir. 

Diyerek, Allahın Arslanını, 
-ihi<; kimseye nasip olınıyan -
bir takdir lisanile ımetbü se.na 
etmişti. 

~~~~:?:re~F· :~ı: l ısTAN BUL BELEDiYESiNDEN IAtyarışlarının beşinci 
(Ali) de bu usule riayet etti. •••••••••••••••••••••llll•••d 

(Kur'an) ve (Sünnet) in esas - h · ft h 1 ld 
Dünkü 
Yelken 
Yarışları 

(Ali) nin harz olduğu meziyet, 
yalnız harp meydanlarmda.Jci kah
ramanlıklarına münhasir de,i!il • 
di. Resıılli Ekrem efendhniı_ı 
faziletli mllhitinde yetişen bu 
büyük: adam, aynı zamanda ilmü 
irfan sahasında da, en vüksek 
mertebeye viısıl olmak şerefini 
ibraz et:mi.şti 

ları değişmemek şartile ahık.1.m İlk okullar için yaplırılacak 24 kalem matbu evrak ve de!atir aç.ık ek - a ası eyecan ı o u 
üzerinde tebeddüller ic~ası caiz sillmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 2271 lira 5-0 kuruş ve ilk teminatı 170 
olabileceğini kal>uı eyledi. 

(Arkası var ) 

[l] Arapçanın sarf ve nahvini 
(Ali) nin ihdas ettiğini iddia e
denler de vardır. 

..-.. BOYOK TARIHi ROMAN:'f2._o_, ~--

SE~ERPA~E ,SULTAN 
Y•un: M. SAMI KARAYEL lıımıımıııl 

Sultan İbrahim, Salih Paşa is
mınde bırisini vetiriiizam yap -
mı.ştı.. Yusa.f Paşa, vak.ta Meh • 
met Paşadan intikam ~tı.. 
Fakat, kendısin.in de aıev-kü sağ
lam değildi. 

Eski vezir Mehmet Paşanın 

sözleri mala müteallik oldu.iiu i
çin SiJMı.tar Paşanın serveti ve 
mücevheratı bir türlü Padişahın 
aklından çık:ıruyordu. Y usu! Pa
şada da külliyetli servet vardı. 

Halbuki, Silahtar Yusuf P~a 
görün~te gayet afif ve mütedey. 
yin bir zattı. Ne kimseye bir şey 
verir. ne kimseden bir şey alır .. 

Sultan İbrahimin etrafı.ndak.i 
rnukarripler ise vezirlerden ve sa 

raya yaranmak isteyen ricalden 
hediye almıya öteden beri alı.r 
mı.şlard1. Bunlar Yusuf Paşadan 
pek çok hediye ümit ediyorlardı. 

Hattii, hepsinin de d~cesi: 
- Bir kalei ilıiane fetheyledi 

ve bundan ıbu kadar bin kese sar
' folundu. Malı firavane malik 
olduğunda şüphe yokttır Hiç ol
mazsa birkac hediyesin aluruz. 
Merkezınde idi. 
Yusuf Paşa ise yapt~ hizmet

lerin Sultan İbrahim nezdinde 
takdir edilece ,ni zannediyor, 
Pa-di,:;ahın teveccühüne güvene· 
rek hediyelerle teveccühünü ceL 
be uğra.şmı;vordu. Bu sebepten 
Paşadan hediye ahnı:va muvaf-

lira 50 kuruştur. Şartname Zabıl ve Muamel.lt Müdilrlütti kaleminde i:ö· 
rülecektır. İhale 19/8/940 Pazartesi günü saat 14 te Daimi Encümende ya-

pılacaktır. Talıplerln ilk teminat makbuz veya mektuplan .,., ~O yilma ait 

Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daiınl Encümende bu-

lunrnalan. 

fak ola.ıruyanlar hep aleyhinde 
ibulunuyorlardı . 

Bunlar, Sultan İbrah.i.mle ne 
\ zı>man yalnız kalsalar, daima Yu-
1 su! Paşayı zemmederler, en par-

\ 

lak muvaffakiyetlerini bile kü -
çültııniye çalışırlardı. 

Sultan Ibrahimın mariz dima
ğına daima soktukları fikir ı;u 
idi: 

- İdayı c·n Hanvadan zinde 
koyuverip cümle mal ve men; .• -
lerile çıkarıp Padişahıma iki taş 
direk getirdi. Zahir gazaya sar. 
folu.nan bu kadar bin kese kıy -
metli cevahir olmak gerektir. 

Nihayet, latife tehzil yollu Sİ'TV· 
lediklen bu gibi sözlerle Sultan 
İbrafilmj tamamen Y'llSUf Paşa • 
nın aleyhine çevirmiye muvaf -
fak oldular. Sultan İbrahim ise 
hiç •bir zaman bir fikirde dur· 
mazdı. 

Bazan Yusul Paşayı 4aa=. 
1 

hep bu meseleleri açar, kah azar
lar, l<.ô.h affederdi. 

) 
Fakat, Hanya ganairni j(IÖZle. 

rinin önüne geldikçe, Yusuf Pa
şaya her türlü fenaJiğı yapmak 

1

1 

isterdi. 
Bir gün, iyıce kurdu. Yusuf 

(6840) 

Pasanın Hanyadan kendisine 
.kıymetli bir hediye getirmemi§ 
olması fena halde vürei!ine iş
ledi. 

Sultan İibrahim, gcizd.elerine 
para yetiştirmek, ıınücevher tak
ımak için arada bir sarsıntılara 
uğrardı. 

Hiç Padişaha; 
- Yok .. 
Olur mu idi?. Padişah ne ister

se o, olurdu. Esasen, Sultan İb
rahim, kimde para varsa onu kat
leyleyıp malına varis olmayı a. 
det edinmentiş mi idi?. 

Yusaf Paşayı saraya çağırttı. 
Yusuf Paşa hıı=a çık.ar çı:k -
maz kendisine mahsus şu emri 
verdi: 

- Elbette İçelinde olan Bey -
lerbeyi ile hemen grt, var, Giridi 
bütün al. 

PadiSahın bu iradei malavü
tak idi. Paşanın Giridi alması 
için İçeline gitmesine lüzum Yok
tu .. 

Sonra, giride Deli Hüseyin Pa
şa serdar olarak gönderilmişti. 
Hüseyin Paşa en değerli v.?Zir -
!erden ve kumandanlardan biri 
idi .~ (Arkası var) 

ikili bahis 75 
İstanbul Vilayeti Yarış Islah 

Eneünıi!ni tarallndan tertip o -
lunan at :varışlarının besincisi 
dün çok kalabalık bir meraklı 
kütlesinin bulunmasile Velie -
fendi koşu yerinde yapılmıştır. 
Dünkü koşuların sonunda bah
sımüşterek üçlü de bir liraya 
mukı>bil 21 lira, çifte bahis 
275 k~. ikili bahis de tam 75 
lira kazan dırırııştır. 
BİRİNCİ KOŞU: Üç ~ın -

daki halis .kan Arap erkek ve 
dişı taylara mahsus olup 1600 
metre mesafe üzerinden yapıl 
anış w 256 lira ikramiye veril -
miştir. Bu koşuya İs.mail Hak -
.kı Tekçinin Sava ve Tunasile !
sık, Sevim adında dört at ııir • 
miş ve Sava birinci, Sevim >kin
ci olmuştur. 
İKİNCİ KOŞU: U.c; ve da.ha 

yukarı yaştaki yerli halis kan 
İngiliz at ve kısraklarına rnah -
sus Beykoz koşusuydu. Bu ko • 
su 2000 metrede -yapılmış ve 
470 lira il<raıni~e vermiştir. Bu 
kosuya Prens Halimin Raman
sı, Kara Osnan.ın Ya taı!:anı ve 
Taisi ve Ferruh a.l!anm Sifcapı 
~rmiş ve Romans birinci 
Yata/lan ikinci obnaştur. 

ÜÇÜNCÜ KOSU: Satıs koşu
su olup üç ve daha yukarı '.Y>l6-
taki halis ikan İıı-ıtiliz at ve kıs-

1 ira kazandırdı 
raltlarına mahsustur. 1400 met
re mesafede yapı.lan bu koşu -
nun ikramiyesi 225 lira idi. 
iBuna Toımru, Parista. Mart I 
iştirak etti "" netıcede Tomru 
ibirinci, Parista ikinci geldı. Bu 
koşu ganyanına 105 ıkrş. kazan
dırdı. 

DÖRDÜNCÜ K O Ş U : Dört 
w daha :vukarı vastaki ha
lis kan Arap at ve kıs • 
raklarına mahsus oluı:ı 2800 
metre üzerinde yapıldı. Bu ko
şunun ikramiyesi 300 lira idi. 
Buna Yüksel, Karak~. Ünlü, 
Tomurcuk, Örnek ısminde bes 
at girdı. Çok heyecanlı bir .ko
şudan sonra Tamurcuk birinci, 
Karakuş ıkinci, Örnek üı;iincü 
oldu. Bu koşunun ganyanı 210, 
ııılaseleri 120 ve 390 kurus ka
zandırdı. 

BIEŞİNCİ Ka)U: (llandikap 
~usu): Dört ve daha :vukarı 
yastaki yeru yanm ikan İn0liz 
at ve Josra.klara mahsus olup 
2600 ımetre mesafede vapıldı. 
255 lira i.kramiye veren bu Jııo
suya Alceylan, 01'ıa, Mavzi:ka, 
Cesur, önkes, Fru-,Fru isminde 
altı at Jıirdj. Ve neticede O]f!a 
birinci, Cesur ikinci, Alceyliin 
üıoün<:'i oldu. Bu koşunun gan -
yanı 720, plaseleri 260 ve 1000 
iı:unıs kazandınmstır. 

Bütün 
çok 

Müsabakalar 
heyecan oldu 

Şarpi yarışlarına Galatasa -
r:ıydan 6, Dem.irspordlın 6. Bey
kozdan 3, Fenerbahçe, İstikliil 
ve Deniz khlbü.nden bırer ol· 
mak üzere 18 t<>kn~ iştırak et • 
ımiştir. 

Ayrıca seriıest teknl'icr ara -
sındaki yarışlara da Anadolu, 
Galatasaray, DcniL klübü ve 
Mimar mektebinden 6 tekne 
ı;:ırmiştir. 

Müsabakaların teknik neti -
celerini sırasile. bildirivoruz; 

Şarpi yarışı: 

1 - Feyyaz fDemirııı:ıor) 1.8.2 
2 - Burhan (G. S.) 1.8.54, ~ -
iN~t (Deniz K.) 1.12.10. 

Serbest tekneler yarL<ı: 25 
ilk .kabayola: 1 - Hikmet (A· 
nadolu) 1.22.32, 2:i lik ördek: 
1 - Nedim (G. S.) 1.9.5"3, 18 lrk 
$3fl)i: 1 - Burhan (G. S.) 1.19. 9 
12 liJc küçük şarpi: 1 - Tarık 

(Yüksek Mimar M.) 1.ıı:l.37. 

\Müsabaıkalardan sonra kaza • 
ıw:ılara Su Sporları A ianlı~ 
tarafından muhtelif mükafat -
!ar verilmiştir. 

A OL 
F O S F A R S O L , Kanın en hayatt kısmı olan kırmm yuvarlacıldarı tırzellyerek çoğaltır. Tatlı ~tah temin eder. Vilemle denmb ırenç!;k, 

verir. Sinirleri canlandıra:rak Mahl buhranları uykusuzluğu giderir. Muannid in.kıbazlarda, barsalı:cembelliğiıtde, Tifo, Grip, Zatiinieye, Sıtma 

rinde, Bel ırevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta eayanı hayret faideltt temin eder • 

dinçlik 

nekahatle-

• 

KAN, KUVVET IŞTIHA ŞURUBU 
F O S F A R S O L ' ün: Diker biltiin kuvnt fQnllllanndan üstü.ıılüiü DEVAMLI BİB SUBETTJNtAN, KUVVE!', İŞTİRA TEMi!( ETMESİ ve ilk kulla· 

ııanlarda hile tesirini derhal l{Östermesidir. 

6ılılıal Vetilel.inhı ıı.n>i Jliin'd..,,;.ıt Hm&. HE& E<Jl!ANBDE BVLUNUL 


