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İstanbul Meb'usları dün 
Halkla temasa başladılar 
Beşiktaşla Ortaköy arasındaki 
bazı tOtün depoları kaldırılıyor 
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BiR YIPRATMA Beyoğlu ekmeklerden 
HARBi HANGi TARA- k 1 k "k A • 

FiN LEHİNEDiR? ışı sız ı tan şı ayetçı 
= 
Yıpratma harbinin ha
ıııa hücpmlan, her ilıi 
muharip tarafı tla, mır 
holılıalı yrpratacalıtır; 
folıat ln11iltere, domin
yon/arının, /mparator· 
/ufunun 011 Amerilıomn 
bomba ı ehli lı e •inden 
maıun lıaynolı.lorın• tlo 
Joyanacofı ifin, rıasi• 
y 11t onan lehinetlir. 

ya :ıan: ABiDiN DA VER 

V 
ine o sual: Almanlar, 
İugiUereye taarruz e
decekler nı.i? 

Felaketten evvel Pariste çı .-

Meb'uslanmız bugün Eminönü ve Fatih 
Halkevinde dileklsrl tesblf edecek 

Evvelki günkü nüshamuda ha-ı 
her verdiğimiz gibi İstanbul me
busları şehrimiz kazalarında 
halkla temas ve temennilerini 

ita/yanlar 
Yunanistanı 

Tehdit ediyor 

Arnavutların halyanlara 
karşı ayakland·kları ha
beri Romada yılınlandı 

teshil etmiye dünden itibaren baş
]anııslardır. 

Abidin Daver, Ahmet Şükrü 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

lngiltereye 
100 fırka/ık 
kuvvet lazım 

Hore Belisha müessir 
kararlar alınması lüzu• 

mundan bahsetti kan nıe~hur Le Teınps gazetesı, 
şimdi, Alman işgal nuntakası h~
rit·inde, }'ransanıo fikir mcrkezı 
balıni alnuş bulunan Clernıont • a t ·ıı· t . . "Pi 1 -t'crraııd ~ehrindc intişar etmek- "rnavu mı ıye perverını an arımızı hücum etmek 
tedir. Bu gazetenin 31 temmuz Y • 1 öldü U U . d 
tarihli say1'1nda, meşgul Fransa unan IJIO arı rm ş esası zerın en yapmalıyız,, 
ile galri meşgul Fransa arasın-
daki büliin posta, telgraf ve te- Arnaoatlulıt• yeni hadiHler 
lclon muhaberelerinin o giindcn -----------
itibaren muvakkalen kesildiği 
bildiriliyordu. Yeni teessüs et -
nıiş ola~ muha~ ratın kesilme -
sindeki sebep ve hikmet ne ola
bilir? Bu sebep, ağlebi ihtimal 
~udur: Almanlar, Ingiltereye kar. 
şı taarruza geçeceklerdir; ya.ptı.k
ları hazırlıklara ait habcrlerın ış
gal altında bulunmıyan Fransa-
3·a, oradan da İspanya ve Por -
tekiz yoluyla İngiltereye uçu -
rulıııasıııı önlemek istiyorlardır. 

l1111ilterenin 11oziyeti nedir? 

Yine, son zamanlarda, işgal al
tında hulunan Fransız arazisini, 
tabii Almanların müsaade ve de
liilctile gezen Amerika gazeteci
leri, yerini ifşa etmemek için na
n1usları üzerine söz verdikleri bir 
sahil mınlakasma doğru azim 
sevkiyat yapıldığını ve buralara 
toplanan büyük ku\"vetlerin bir 
taarruz ~·apnıadan uzun müddet 
kalaıın~·acaklnrını gazetelerine 
bildirmışlcrdir. Yine ba~ı haber
ler Almaıılarıo, Baltıkta veya 
Noneç kıyılarında Norveç taar
ruzııııdan evvçl olduğu gibi. kı
taatı \'apurlara indirip bindirme 
t:ıliııılcrı ~aptıklarını bildirmek
tedir. 
Diğer taraftan, İogilterenin 

muhtelif sahilleri, bir taarruz -
dan evvel yapılan ağır topçu ha
zırlık ate ine benziyen hava hü
cumlarına maruz kalmaktadır ki, 

Roma. 12 (A.A.) - •Slefani• 
Son ııünlerde Arnavutluğun si
malindc Yugos!avva hududunda 
muhim hadiseler cerevan etti
ğine ve asavisin . temini için 
ııönderilmis olan Italvan zabit
lerinin isyan eden Arnavutlar 
tarafından katledildiiiine <dair 
haberin tamamile hava! mahsu-

( Arkası 3 üncü saııfada) 

Londra, 12 (A.A.l _ Bu ak
sam Devornoort'da sövlediiii bir 
nutukta sabık Harbive nazırı 
iHore Belisha, mükemmel suret
te teskilfıtlanmıs insafsız mil
letleri ma1'1iio etmek icin milli 
hayatın bütün sahalarında. bü
yük britanvanın müessir karar
lar alması lazım ııeldii!ini bcvan 
etmiştir. (Arkası 3 üncüde) 

--Aksaray faciasının 
tahkikatı tamamlandı 
Hastaya gitmiyen Aksaray Belediye 
Doktorunun cezalandınlması istendi 

T hk
"k t rakı bugün Sıhhat vekaletine gön-

• ı a ev . "h 1· .. .. 1 .. 
deriliyor Aksaray polisinınde ı ma .ı go~u ~yor 

1 
dan yazdığımız tahkıkat dun ikmal 

Fatih belediye doktor arın bir olunmuştur. 
Sami hakkında ,Hastal•:•~ . Öğrendiğimize göre tahkikat 
mühacir çocu~nun t~ ad:~': (Arkası 3 üncü saııfada) 
gitmemek> suçıle baş an g 

bu da, Almanların beklenen ta
arruzu yapacaklarına, kat'i değil- .
se de, ayrı bir delil te~kil edebi· 1 ••-~'-'"·-"' 
lir. 

Ayni zamanda mevsim de mü
saittir. Manş denizinin en sakin 
oldui(u bir aydayız; bu sükun Al
~.an hiicuınbotlarının faali~·eti 
ıçın çok lüzumludur. Çünkü fır
tınalı ha\"alarda, iyi yapılmı hü
cumbotları denize da)ansalar bi
le ~ üksek >Üratlerini kaybeder 
\·c L.içbir i~~ yaramazlar. Tam şu 
günlerde ınrhtap da vardır. Bu 
d~ zifiri karanlıkta, ta~·yarelerin 
kor döğüşü yapmamalarına 'e 
hedeflerini görmelerine yardım 
eder. 

SALI • 13 • AclUSTOS • 1F 40 Telg, lst•nb11l lkd•m • Tel. "? l l ) J 

1 Bulgarlar _ 

Neticeden 

,---Emin 
Bulgariıtanın Mos
kova sefiri Krala 
şifahi bir rapor 

verecek 
Sofya, 12 (A.A.) - Reuter 

bildiriyor: 
Bule>ıristanın Sovyet Rus -

ya sefiri B. Stamenof l\losko -
vada bir ay kaldıktan sonra 
Kral Boris'e şifahi bir rapor 
v~~m.~k üzere Sofyaya dön -
muştur. 

Sof.va: ~2 (A.A.) - Stefani: 

l • 

/. 

Jnqi!iz taınıareleıinin Guernseıı ıimanına 11aııt'(kıan uıcını temsıl eden bir resım 
~~~~~~--~~~~~~-

y fı r------------~Korkunç hava 

K:f :e:i:~: Milli SEf SAMSUNDA muharebeleri 

Dobrıce nın Romanyaya ilha. 
kının 27 nci yıldönümii müna
sebetile Bulgar matbuatı bu 
mı~t~~anın Bıılgari.tan'a ia -
desı ıçın yapılan müzakerele
l'İn müsbct bir netice vereceği 
kanaatini izhar eylemektedir. 

Değişiklik mi? .. ------- devam ediyor 
Reısıcumhur her taraf ta coş- Dün de 39 Alman 

'Yugoslav Bıışvekili Svetko-viç 

Bel.ıırad. 12 (A.A.l - D. N. B. 
Ajansı bil<lirivor: 

Ba.sveltil Svetkovir nazar ırii
nü Belıı:rada dönmiis fakat ek

( Arkası 3 üncü smıfada) 

japongada 
• lngilizler 

aleyhinde 
nümayişler 

-------
Dün tokyoda muazzam 

bir miting yapıldı 

lngiliz aleyhtarlığı arttı, 

vaziyet gene gergin 1 
Tokvo. 12 (A.A.) - Son za

manlarda zahiren vatısmıs ıııbi 
-ııörünen İngiliz alevhtarlıiiı ye
niden ve siddetle bas l!Östermis
tir. Janonvanın muhtelif yer
lerinde. fuııilizlerin !hareketini 

f A~kıı-<ı 3 üncü saııfada) 

kun tezahüratla karşılanıyor 

1 
INONO AMASYA VE TOKADIN UMUMi 
~AZİYETI HAKKINDA iZAHAT ALIYORLAR 

Tokat, 12 (A.A.) - Milli Şef 
İsmet İiıı nü uat 15,32 de Turhal 
istasyonuna muvasalat bu~·ur -
mw;lar 'c vali vekili İsmail Hak
la Ka>·an, mebus Cemal Ko' alı, 
belediye reisi ve parti başkanı 
ve diğer vilayet erkanı ve büyük 
bir halk kütlesi tarafından kar
şılanmı~lardır. Büyük Şef, vali 
vekilini, mebus Cen1aJ ile bele
diye \"e parti başkanlarını ka _ 
bul bu}urarak hasat ve zelzele
den hn..,ar görrn nıtntakalarda in~ 
şaat işleri üzerinde istizahlarda 
bulunarak icabeden direktifleri 
vermişler ve saat 20,6 da Amas
yaya müteveccihen hareket bu
yurmuşlardır. Sayın Reisicum -
hurumuz Turhala mm·asalat ve 
hareketlerinde lıalk tarafından 
coşkun tezahürat ve .yaşa, nido
larivle karşılanmışlardır. 

İNÖNÜ AMASYADA 
Amasya, 1-2 (A.A.) - Reisi_ 

cumhur ve Milli Şdimiz İsmet 
(Arkası 3 iincii saııfada) Milli Şef bir seııahat esnasında 

~~---:~~~~~_:_~::_::_.:=:.-===:. 

AFRİKADA ISVEÇ'İN 

SÜKÜNET 
İngiliz tebliği cephe
lerde mühim harekat 

kaydetmiyor 
Kahire, 12 (A.A.) - Umumi 

karargahın resmi teblıi?i: 
Garp cölunde is'ara dci?€·r hic 

bir sev olmamıstır. 
(Arkası 3 üncıi scııfada) 

• 

1 
Kaza deyip geçemeyiz! 

İsıaııbulda imar faaliııcıi ha
ran·tlenıp ııollarda kazma kürek 
O'l,/no nu ua başl111alı.da1ı beri. çö- 1 
küntıı alıuıaa kalanların sauı-

• 

SiYASETİ 
Başvekil bugünkü 

siyasete devam edi· 
leceğini söyledi 

Stokııolnı. 12 (A.A.) _ D. N. 
B. A ıansı bıldirivor: 

İsveç Başvekili Hanson Sos
yal - demokrat oartısi ııenclil!i
nin koıuıresini bir nutukla ac
mıs ve nutkunda İsvec oolıtika
sının veni bir isti.kamet alacai!ı 

tıak:kındaki saviaları tekzip ev
lemiı;tir. 

Bas,·ekil İsvecin bir cok hül
yaları hakikat hal:nc kovan bir 
demokrasi varatm;s oldui'!unu 
kaydet.mis ,.e lsnçın veni bir 
den okra tik c:ımia varamıva 

bilı· muktedir oldui!unu bildir
mıst r. 

tayyaresi düşürüldü 

Almanlar dün İngiliz 
şehirlerine hücum etti -\ÖgiHzler, Almanya 
üslerini bombaladı 

.I:ondra, ~2 (A.A.) - Manş de_ 
41.21 ve İngıltercnin rcnuhu '<;arki 
sahilleri üzerinde bugün IOo ka
dar Alman tan·aresi bü~ ük Lir 
!~na muharebe!o.İne iştirak ctmiş
tır. _Resmen bildirildiğine göre 
btıP'un 39 dii~man ta,·yare~i iınha 
edilmiştir. · • 

Hava, bahri~·e ve dahili enıni
yet nezaretleri bugünkü rnuha -
rebe hakkında şu tafsilatı veri -
yor: 

. Bu •abah Kent kontlugıı üze. 
rınde başlı~·an diişman bombar
d!man tayyareleri hticumlıırı hi· 
!ahara Wigbt adnsına ve Port -
~~uth'a genişlemiş ye burada 
du•man kun·etli filolarını J,uJ -
lanm~ştır. Tersane üzerine ) apı
laıı hıicttm düsınana aı. nıtr\ ~ffa .. 
kı~ et temin etmiştir. Ter. ane n1a~ 
hailesi kenarına birkaç bomba 
atılmı~ v.e bunlar bir depoya a
teş vermışler ve dalgakıranda ha· 
fıf hasara sebep olnıu,Jardır. Li
man idaresine ait iki motörbot 
hasara uğrı~·arak ~vnrodan bat
mıstır. 

Portsnıouth "un ba. ka tarafla_ 
rında deıniryo]u garına i ·abet 
\:tıkubulmu~ ve garın birahanesi 

(Arkası 3 uncü Sa'Jfaı1a) 

iBUGÜN 
DÖRDÜNCÜ 
SAYFAMIZDA 

=A;:::= 

Ali Resul 
ZİYA ŞAKİR"in bu ~ah<•scriııi 

dünkü kı;mın mufassal bir hıi-
13 ·ası ile 4 ünrü ~ahfam11Ja D(' -
re devam ediyoruz. sı da artıijor; Kasıl ki. tııkılan 

cvlerın sa1ıtsı dcı çoqalnıakta
dır. İlcı üç aııda bir. va kana
li::ası;on çukur1ınun. JJU tarnir 
edilmekte olan bir durnnn. ve-
1.JG bır eı,i11. bir apartına.ntn cök
tüQunü d u tııı11oruz. \ 71 Cüt1etı n 
soö1ı 1<' çr.sme duı·arı. eski dü111L-
11u u1n111nitıe bina.sının Acı1n us
lıık sokai1ınaaki dıırnrı. Feri
kuııunde, Fatihteki avarımaıı t'e 
ev bu aradadır. Tcpebaşı Bele-

Basra yolu ile tica-. 
ret yapılabilecek 
Ayrıca yeni demiryolu ile lraka mü· 
him miktarda yaş meyva ihraç edıle.cek 

Fakat beliren büıün alametle
rin mµsait hava şartlarına rağ. 
ınen, Ingilizlerin lapılacağına i
nandıkları 'e bekle~· ip dıırduk
la.~ı bu taarruz yapıhnı~·abilir. 
<:'unkü, bizim taarruz alfımctleri 
\·c l~zahürleri dediğimiz şe}'lerin 
hıçbırı. taarruzun başlamak üze-

( Arkası l üncü sa11fQda) 
ABİDiN DA \'ER 

ılaııonı;~nm inaılızlcrdeıı almak istedikleri Şaııahau selırinır. umumi nıan:arası .. 

di~e bahçesinin arkasında da 
110! i~a edilirken durur ciiktü, 

(Arka>ı 3 ıincüdel 'Yazı>ı 2 ntı "'> --~ .. ) 
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SAYFA-z 

~~~ ASKERLİK BAHiSLERİ 

Briranyaya tevcih edilen 
hava baskınlarının ma
na ve mahiyeti nedir?· 

büyük taarru
olabilir ancak ... 

Ha va baskınları 
zun başlangıcı 
-

ritanyaya karşı, son 
günlerde, birbiri ar -
dmca ve kütle halin. 

de hava taarrıızhrı yapılm1Jihr. 
Bu taarruzların istihdaf ettiği 
maksatlar: 
a) TAAitRUZİ KEŞİF 

Taarruzun muhtelif bölgele'e 
karşı yapılacağında şüphe yok

c) ŞAŞIRTMAK, ALDATMAK 
Kah, Manştaki sevk kafilele -

rini, kah yakın ihraç üslerini küt
le hücumları ile tehdit etmek, 
hakiki taarruzu gizlemek mik -
yası tazammun edebilir. Ancak, 
soğuk kanlı bir milletin, ne yap. 
tığını bilen sevk ve idare eJc -
manları lrcr yerde ve ber defada

tur. Asıl taar
ruzun icra edile
ceği mıutaka -
111n n1üdafaa 
kudretini tayin 
etmek için ta. 

ki taarruzlara 
YA Z A N : --- karşı kuvvet tah 

Em•lııli 

KEMAL KOÇER 
sis ve tevcih et
mesini de unut
mıyacaklardır. 

arruza hakiki bir şekil vermek 
zarureti vardır. Almanlar, hava
larda hakimiyet iddiasındadırlar 
ve Bı·itanyaya a!lamada en çok 
güvendikleri de bu tefevvüktür. 

İngilizler, taarruzu her defa • 
sında defi ve tart etmek üzere 
mühim kuvvetlerin; harekete ge
çhm'şlerdi r. Mü<lafi, taarruz -
ları kırmak nıaksadile daima ye
tc.-.,i kuvyctlcr tahsisine mecbur_ 
dur. İngıliz pasif nıü<laCaası, ta
biatil~, nıevziidir, taarruzi keşif, 
faaliyete <>'eçirilen pasif müda
faa vasıta ve siliıhlarını tesbite 
yanyabilir. Ancak, defi ve tart 
silfıhlart da mevzi]erine dainıa 
bağlı dc·ı.illerdir. Taarruzun şe -
kil ve mahiyetine göre komşu 
n11ntakalardan da kuvvetler ve 
vasıtalar kaydırılabilirlcr. 

Müdafi, adanın taarruza uğrı
yan bir kıyı bölgesine kolaylık
la ham filoları uçurmak kolaylı
?;ına maliktir. Bu kuvvetlerin nis. 
betini, taarruzun .şiddeti tayin 
eder. Almanlar için •Taarruzi 
keşif. le bu ciheti kestirmek 
l!'üçtür. 
b) YIPRATMAK 

Şaşkınlık, bilgi
sizlik ve korkaklıktan ileri gelir. 
.Müdafileri burada tezyit etmek 
hakperedlik değil midir? 

d) YÜKÜ HAFİFLETMEK 

Almanlar, Britanyaya tevcih 
ettikleri darbelerle anayurdun 
bir nıüddettenbri maruz kaldığı 
tahribatı azaltabilirler. 

Rir taarruz hareketini daha cık
madan önce, olduğu yerde boğ • 
ınak, güzel bir tabiyedir. Bu, kuv
vetlerine gii\·encn bir ordttnun 
bugün de müracaat ettiği bir u
suldür. Ancak, kuvvetleri, kat'i 
netice günlerine kadar korumak 
da basiret icabıdır. Bu mühim -
mevi kuvvetli de gö,dcn uzak 
tutmanıak mecburiyetindedir. İn
gilizler, bir yandan göklerini mü
dafaa ederken, öte yandan düş • 
man memleketinde de tahribat • 
tan vazgeçmiş değillerdir. Taar
ruzi hava siyaseti, tedafüi hava 
siyasetinden sonra gelir. Sonra, 
zaman! Zaman, menbaı zengin 
olanlara nıüteveccilıtir. Britanya 
lıavacıhğı, makine adedince te -
fevvük temininde ihmal ettiğini 
devirlerde de, sportmen gen~li
ğini, havalara hikiın olınak için, 
yetiştirmede kusur etmiş değil -
dir. Yalnız Avustralyanın hava
cılığa istekli gençlerinin sayıSJ 
imparatorluk bava kadro.sunu dol 
duracak miktardadır!. 

En iyi defi ve tact vasıtaları 
hava kuvvetleri olduğuna göre, 
Almanlar, her taarruz teşebbüs
lerinde İngiliz hava kuvvetlerini 
harekete icbar eder ve imhaya 
çalışırlar. Sayı üstünlüğüne daya
nan mlitearrız, tevali eden bas -
kınlarile müdafün hava müdafaa 
kabiliyetini kırabileceğini düşü- ( Arka.sı 4 üncü saııfada) 
nür. İngilizler, adedi zaaflarını •ı-------------• 
makine ve mürettebatın Iaikiye- S D 
tile örtıniye çal1Jinuşlardır. İngl- @lrl!JI Y© lr lb!J ~ • 
!iz teh!iğlerine bakılıtsa, Alman 
zayiatı daima taşkındır. Yıpra. 
nan, yalnız kendileri değildir. 

Havadan pasif defi ve tart ci
hazına karşı tahrip tesiri icrası, 
çok gii~tür. Almanlar, eğer bu 
gü~lüklcri yenıniye üzeniyorlar
&a, Manştan hele çok sular aka
caktır-. hedefe varılamıyacaktır. 

Karalara aıak basıp da tutun
ma imkanları elde etmedikçe, Bri
tanya lıinterlaııdına teveccüh et
mek kebil değildir. Müdalaa sL 
lôhları müstahkem ve mestur 
yunilardadır. Buralarının sustu
rulması, nokta ateşlerine tevak
kuf eder. Havadan yapılan ateş
lerden bu silahların korkusu yok
tur. Binaberin, hava taarruzları 
harbin devamınca da yapılsa, yer 
müdafaa man~un1eleri yıpran ... 
mak, zaafa uğramak değil, gün 
geçtikçe kuvvet ke bedecekler • 
dir. Esasen Dooverliler de, vak. 
tile Edirneye ilerliyen bir ku • 
mandanımızın sözlerini tekrar • 
lamaktadırlar: cBuradayız, buı:a-
da kalacağl'z!• 

Vapurlarda ki teh
likeli kalabalık 

Yeni Zabıtai Belediye tali -
matnamesinde, vapurlarda is
tiap haddinden fazla yolcu ta
şunayı yasak eden maddenin 
henüz mürekkebi bile kuru • 
madı; halbuki cumartesi ve 
pazar giinleri, bilhassa akşam 
geç vakit köprüye dönen va _ 
purlarda halk direklerde yol
culuk ediyor. 

Belediyemiz, kazino ve ka
zinocu!arla uğraştığının yarısı 
kadar Denizyolları ve Akay 
ile de uğraşıp vapll!'lardaki 
tehlikeli kalabalığın onunu 
alsa ve bu suretle kitabında 
yer verdiği maddeyi tatbik sa
hasına koysa yerinde bir iş 
yapmış olmaz nıı? Diye 

Soruyoruz( 

p:J•mım•-------------· 

8 . s . ' enı evıyor ... eme 
Yozan: Tü1lu;ui: 

Gj dö !v.opasan Selimi 1. Sedes 

~mı--=----
No.42 -----111:11·-Yolda halk toplanmıstı. Her -

]i:es hiribirine soruyordu: 
- Ne var? 
- Bu sularda yıkanan bir a-

danı ölüyormu~. 

Ki111isi bir (oeuk ezjldi sanı -
yordu. Bir kadına felç geldiğini 
sananlar da vardı. 

Antlcrnıat kalabalığı yardı. Ba
ba Klo' :s yolun kenarında otur
muş kaplıcaları çekiştiriyor, in.. 
leyip sızlıyordu. İki Oriollar hay
kırıyorlardı. 

Kolos: 
- Yalan diyord~, bu herif ya

lancıdır. Bli Hin gece ormanlarda 
dolaşıp kaçakçılık yapıyor. 

Fakat ihtiyar devam ediyor • 
du: 

- Beni öldürdliler. Beni bu 
suya soktulur. Öldüm ben. Ge -
çen sene beni zorla suya soktu
lar. İşte şimdi bu hale geldim. 

Andermat herkesi susturdu. 
Sonra ihtiyara eğildi: 

- Eğer daha fenalaştınsa ka. 
bahat senin. Eğer söı:ümü dinler
sen, seni beş on banyo ile iyi e
derim. Herkes dağıldıktan sonra 
bana gel. Senin çarene bakarun. 
O z.amana kadar da sus. 

İhtiyar anladı. Suııtu, biraz son
ra ıledl ki: 

f K O A M 

Ayrıca yeni demiryolu ile lraka mühim 
miktarda yaş meyva ihraç edilecek 

İthalat ve ihracatımızın Basra yoluyla yapılıp yapılanuyacağı.. 
nı tetkik için Iraka giden heyet dönmüş ve tetkiklerinin neticesini 
bir raporla mıntaka ticaret müdürlüğüııc bildirmiştir. 
Tetkikler müsbet netice vermiştir. Vaziyet Ticaret Vekaletine bil
dirilecektir. 

Diğer taraftan tetkik heyeti mühim pir nokta etrafında da na
zarı dikkati celbet~ektedir: Irak çok fazla yaş meyva ithal etmek
te ve bu malları Kaliforniyadan getirtmektedir. Halbuki memleke
timizde lrakın istediği meyvalar cok boldur. Demiryolu da yapıldı
ğından nakliyat da kolaylaşnuştı.ıı. Kaliforniyadan güqlükle yaş 
meyva tedadk eden Iraka memleketimizin mahsulatını salmak için 
derhal teşebbüslere girişilecektir. 

Ekmekfiatı 

arttırılacak • suna yenı ceza 

r " 
Otomobil ye-

dek parçaları-

na fiat konuyor 
:~erinos yün iplikle

fiat • A 

rıne azamı 

kondu 
Fiat mürakabe komisyonu 

dün toplanmış otomobil ye -
dek aksamına satış fiatı tesbit 
etmek üzere tetkikler yapmış
tır. Neticede, muhtelif model 
ve markalara ait yedek aksa.. 
mın ayrı ayrı fiatlarda olduğu 
görüldüğünden bunların bir 
liste halinde tesbiti için bir ko
mite seçilmiştir. 

Önümüzdeki pazar günü bu 
komitenin vereceği listeye gö
re otomobil yedek aksamı sa
tanların kar nisbetleri karar -
laştırılacaktır. komisyon, Bor-

Belediye, kazino, ve plaj tari
felerini ucuzlatahdanberi &ı1ul
tısız. gün geçmiyor; bır arkadaş: 
•Anlaşılıyor ki, bu tarifelerin 
ya tatbikatıııda, yahut da ruhun
du bazı aksaklıklar vardır• di. 
yor. 

Gerek tarife işinin, gerek diğer 
ruzmerre işlerin tatbikatında ak
saklıklar vardır ve belli başlı ak
saklık da İstanbul belediyesinin 
emrinde bir zabıta bulunmama
sıdır. 

Zabıtası olmıyan bir belediye, 
talinıatnamelerindeki sayısız mad 
delerin tatbik edilip edilmedi -
ğini aıılıyamaz. Zabıtasız bir be
lediyenin zabıtai belediye tali • 
matnamesi l.ıüküınlerinin kontro
lü birçok sahalarda pek tabii o
larak tesadüfe bağlı kalır. 

Suadiyede belediye talimatna
mesine aykırı hir hareket yaka • 
landı, zabıt tutuldu, ceza verildi. 
Bu belki de bir tesadüftür; tesa
düf bile olmasa ne çıkar? Sua • 

diye teftiş edildiği anda, ad•'. -
daki, Boğazda, Yeşilköydcl. ı _;. 
hangirdeki, Fatihteki, Şişlideki, 

Üsküdar ve Kadıköyiindeki bu 
kabil müesseseler yoklandı mı?. 
Yoklanmalarına, tefti~e tabi tu
tulmalarına imk3n var mıdır? 

Halbuki bu imkan dahilinde 
olmalıdır, bunun için de her semt
te, lı,cr belediye şubesi nııntaka
sında belediye zabıtası monta • 
zaman devre çıkmalıdır. 

Bir gün belediye reisi muavi
ninin, bir gün belediye müfettiş 
muavininin bir semte yaptıkları 
baskından ııe çıkar? Basılan mü
essese için düşeş beklerken hep 
yek atmak olur; diğer semtlerde
kiler ise, iki birle partiyi kazanır
lar! .• 

İstanbul belediyesinin doğru
dan doğruya kendi emrinde ve 
sırf kendi işlerile meşgul bir za
bıtası olmadıkça, lıelcd;ye ya<ak.. 
!arını dinliyen bulumnıyacaktır. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Buğday fiatları dün Be

lediyeye tebliğ edildi 

sadaki Merinos fabrikası tara-
Ecnebi ve cüzdansız gar- nndan ima1 edilen yün iplik - A D L D V IE. VE p O L D S 

lerine de 55 kuruş satış fiatı 

Bugün ö.itleden itibaren top. 
raık mahsulleri ofisinin Yllmusak 
buğdayları 5 kurus 30 Para ve
rine 6,5 kurusa. sert .buğdayları 
da 5,5 kuruş verine 6 kurusa 
satacain dün Beled.iveve tebliı! 
olunmııstur. 

Bu vaziyete .göre, sehrimizde 
el<mek fiatlarına da 20 - 30 pa
ra zam yapılması icabettiği an
lasılmıstır. Ancak ekmeık narhı 
Belediyece 15 günde bir tetkik 
ve tesbit edilmektedir. Son tes
bit de daha yeni vapılımıs oldu
ğundan bu vaziyet mezkur ımüd
detin sonuna kadar devam ede-

1 
cektir. Bilahare de narh komis
yonu toplanarak yeni ekmek fi. 
atlarını tesbit edecektir. 
--~ 

VİLAYET 

Matbuat bürosu 
kuruldu 

yeniden 

1stanibul vilaveti matbll'at bü
rosu bir müddet evvel liiirvea •. 
misti. Su deıa ııörülen lüzuıın 

üzerine bu büro yeniden ihdas 
olunmus ve başına ırene. Tütık 
ımatbuatının dürüst ve munta -
zam mesaisini vakından taıııdı
ih kı vmetli bir genç olan Suat 
Ziya .l(etiri1rniştir. Suad Zivavi 
tebrik eder. muvaffaluvet dile
riz. 

TİCARET 

Lisans tılepnameleri 

basıldı 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğün

de kurulan lisans bürosu matbu 
lisans talepnameleri ;bastli!1ll1ıs
tır. Bunları tüccarlara dağıta
caktır. Böv«likle tüccarlar elle 
beyanname hazırlamaktan ikur
tularnıvacaklardır. 

Birlikler umumi katipliği 
'İthalat ve ihracat birlikleri 

umuımi katipliğine tavin edilen 
Salih avni zamanda ücretsiz ola
rak eski vazifesi olan takas li
mitet sirkeli müdürlüiiünü de ve
kaleten vapmakta devam ede -
cektir. 

Salih dün umumi katiplik va
zifesine baslamıstır. 

_ Bir kere tecrübe edeyim. 
Andermat Oriollarla beraber 

,.,;u~. Halk ibtiyar~.n ~trafını sar-ı 
dı. llıtiyar şarkı soyluyor, soru
lan suallere cevap vermiyordu. ı 

Halk nihayet dağıldı. j 
Çok yorulan K.ristian odasına 

çıkmıştı. Pol ile Gontran Yeni 
parkta dolaşıyorlardı. Birdenbire 
eski kazinodan karıp yeni kazL 
noya yerleşen çalgıcıları gördü
ler. 

Fevkalade şıklaşan bayan 0-
dölen annesinin koluna girmiş
ti. Yanlarında diğer aktörler var
dı. 

Pol ile Gontranı gören Sen -
Laudri koştu. Kışın bir perdelik 
bir vodvili oynanmış, gazeteler 
nıethetmişlerdi. Artık kendini 
Guno ve Massene'den üstün gö. 1 

rüyordu. 
Pol ile Gontranın ellerini sık

tı ve musiki hakkmda uzwı bir 
konferans verdi ve söziinü ŞÖ) -
le bitirdi: 

- Benim operaııu dinliyecek-
•• 1 
smız.-

sonlar da çalıştırılıyor muş tesbit etmiştir. 

Bazı gazino. birahane ve cal- ' "!!!!!!!!!1'11!!!!1!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!1,, Dün Büyükadada bir adam 
f: ~a~~':!e~~h~ifko~~ s:~a;.- Rumen ticaret heyeti elektrik cereyanile yanarak öldü 
bi garson kullanıldığı hakkında 

iBelediveve ınbadar vapılmıstır. bugu"n gelı'yor 
Bunun üz€l'i.ne her semtte u-

mumi kontroller icra edilmesi 
Belediye Reisliği tarafından kav
makaınlıklara tebliıi olunmustur. 
Bu münasebetle Suad.ive pliij ve 
E'azinosunda pazar aksamı ani 
bir teftiş daha yapılmıştır. TeıE
tiste ecnebi garsonlar calıstırıl
dığı ve avni zamanda sıhhat cüz
danı bulumnıvan Türk müstah
demler de bulunduğu ve görül
dliğünd<m mezkur plai gazino sa
sihibi hakıkmda veni bir ceza 
zabıiı tutulr..mştur. 

·BELEDİ l( E 

Esnaf sıhhat cüzdanları 
yoklamasına başlandı 
Sıhhat ve muayene cüzdanı ol

mıvan esnaf ve müstahdaınler 

!hakkında Beledivece tekımil 
semtlerde umuım! muayene ve 
kontrollere baslanılımstır. Dün 
ve evvelki l?Ün ımu.htelif .l(azino 
larda yapılan teftislerde 50 den 
fazla cüzdansız müstahdem bu
lunmuştur. 

MÜTEFERRİK 

Moskova Elcimiz Ali 
Haydar Cumaya geliyor 

M.oskova büvük ek>miz Ali 
IHaydar Aktay bu cuma gıınu 
Sovvet bandıralı Svenitva vapu
ru ile ımezunen Moskovadan seh-

. rimize gelerek. Ankarava gid€
cektir. 

Ali Haydar, Ankarada bk kaç 
~n kalııp hük.Umetle temas et
tikten sonra tekrar Moskovava 

"dönecektir. 

DENİZ 

İ~kenderun• ilk vapur 
gitti 

'Dumlupınar vapuru dün İs -
ta.nbuldan İskenderuna ilk oos
tavı vapmıstır. Vapurda mühim 
miktarda tüccar ~--·ası bulun
maktadır. 

Gontran sordu: 
- Opera mı bestelediniz? 
- Evet, bitirmek üzereyim. 
Kummıda veren Pötrü Marte

Jiıı sesi duyuldu; 
- İyi anladınız ya ... Kibriti ça

kar, fitili tutuşturur, uzakla • 
şırsınız. 

AWacnk fişekler için talimat 
- veriyordu. Bu sırada Marki gö

ründü: 
- Bir bardak su istiyorum. 
Pol ile Gontran Mark.iyi takip 

ettiler. Aşağıda Oriollar baba 
Klovisin koluna girmişler, mü
düriyete doğru yürüyorlardı. 

Gontran: 
- Biz de gidelim dedi, eğle

niriz. 
İhtivarı bir koltuğa oturttular. 

Andermat: 
- Beni dinle koca serseri de

di; güude iki banyo alarak he
men iyileşccek).iniz. Yürümiye 
başlayınca iki yüz frank alacak. 
sın. 

İhtiyar inledi: 
- Bacaklarım odun iri bi-· 

Heyet akşarn Ankaraya 

hareket edecek 
Yeniden bazı maddeler mli

badelcsi için müzakerelede bu
lunmak üzere Ruımen ticaret he
yeti bugün vapurla Köst<mceden 
sehrimize gelecek ve aksam An-· 
karaya gidecektir. Müzakereler. 
1ki memleketin biri:birlerine gön· 
derecekleri veni maddelerin cins 
ve miktarları üzerinde olacak -
tır. 

Numan Me ıemenci oğlu 
Anköıradan ge'di 

Hariciye Vekaleti umumi ka-· 
tibi Numan Rifat Menemenci o.i!
lu dün sabah.ki ekspresle Anka
radan şehrimize gelmiştir. 

Küçük haber•er 

-'- Muakio Huliısi Onııü! adın
da biri geçen gün Üçüncü Hu
tkuk mahkemesinde hazine avu
lkatı Şerefe ha.katet etımis we 
bunun üzerine tanzim edil.en ev
rak.ile beraber Adliyeye veril
misti. 

Dün As live Sekizinci cezıa 
mahkemesinde bu davava .bakıl
mıs ve Hulusinin su·u sabit ol
duğundan 20 ı:ıün hapis ve 20 
lira para cezası ile 250 kurus ıınah 
keme harcı ödeınive ımahkilm ol
mustur. * Fenerde Rüstempa.şa cadde
sinde Onnik Balıkcıyamn demir 
dep0sunda müstahdem ve Ka
dıköyünoo mukim Hamparsun 
dün deooda çalısıııken 16 basa
maklık merdi venden düsınüs ve 
ö1müstür. Adlive doktoru En
ver Karan cesedi muayene et
ııni.ş ve nezfü dimaiiiden öldüğü 
anlaşıldığından delnine ruhsat 
veıımiştir. * Gümrük ve İnhisarlar Ve
kaleti müstesarı Mahmut Nedim 
dün Gümrüklerde ımeSı:?ul ol
muş, bas ıınüıdür ve diirer ala -
kadarladan izahat almıstır. 

Andermat sözil kesti: 
- Beni dinle .. ömrünün sonu

na kadar her sene sana iki yüz 
fr~nk vereceğim.. Kaplıcaları 

methetmek şartile. 
İhtiyar şaşaladı. Ömrünün so

nuna kadar sağlam kalmak ha
yatını altüst edecekti. Sordu: 

- Ya kaplıcalar kapalı oldu
P-u zaman? .. Ben bir şey yapa -
mam ki ... 

Doktor ' aton söze karıştı: 
- Her sene seni tedavi eder, 

iyileştiririz ... Bu daha iyi... Her 
sene tedavi Jhı.mgeldiğine de -
!ildir. 

İbtivar inledi: 
- Bu söz kolay olnuyaeak, ha. 

caklarım kaskatı ... Odun. .. 
Doktorun aklına başka bir şey 

geldi: 
- Otururken yürüyüş yaptır

sam .. Suların faydası artar. 
Anderınat tasvip etti: 
- Çok muvafık. Haydi artık 

git ihüyar ve sözlerimi nnutma ..• 
(Arkas< 1lar l 

Dün Büyükadnda bir adam 
ei bir şekilde ölmüştür. 

elektrik cer.ıvanile çarpılarak fe-

Büyükada kumsalı caddesinde 26 numarada otur~n 20 vaşlamı
da Antalyalı Mustafa oğlu Durmus Ali Çelikel, çalıştığı ·Ada ;,. 
kele caddesinde Orman birahanesinde açıkta kalmış olan elektrik 
kablosuna dokuıımuş, birdenbire kıvranarak yere yııvaılanınış ve 
bayılmıştır. Zavallı adam çağırılan belediye doktoru muayene e· 
derken ölmliştür. Hadise hakkında zabıta ve adliye tahkikata baş
lamıştır. 

ihtikar dava
larıneticelendi 

Bir demir tacirinin mah· 
kCımiyetinde iırar edildi 

Kuru ceşmede Vanderze kö
miır mi..iessesesiniıı subesini ida
re etmekte olan Mcneloos adında 
biri dün Sömikok ve dııl'.er ba
zı cins 1'6mlirleri yüksek fiata ı 
satmak suretile Milli Korunma 
ikanununa muhalif harekette bu
lunmak sucundan dolavı Adli
yeye verilınis \'.e Asliye Seki
zinci ceza mah·kernesinde muha
ikemesi vapılmısiır. 

Maznun kömürü sattığı fiatın 
fa.his ve ihtikar derroesinde sa
yılaım.ıvacağını. satısın normal 
kiıria yapıldıi!ını sövlemistir. 

Muhakeme bazı hususatın tet
kiki için baska güne bırakılmıs
tır. 

DEMİR TACİRLERİNİN İKiSi 
BERAET ETTİ İ 

Demir ihtikarı yapmak idd!ia
sile ikişer sene sürgüne ve be
şer yüz lira para cezasına mah· 
kı1:ın edibı.is olan Prodromos 
Yusifidis ile Garu Mebtervan 
!:ıa1tlarındaki bu karnr temviz 
mahkeınesi.ru:e bozulınustu. ' 

Dün bu davaya Aslive 8 inci 
ceza mahkemesinde yeniden ba
lu.lnı.ıs ve neticede mahkeme 

KABAHAT 

KİMDEDİR? 

Türkçede bir darbımesel 
vardır: 

- Kabahat öldürende değil, 
ölendedir .. 

Derler. Arada bir Nanemol
la ile bu nevi afaki mevzulBr 
üzerinde karşılıklı durur, ken
di kendimize bir filozof, bir iç 
timaiyatçı, bir psikolog .şu .".e 
bu kesiliriz. Yine böyle hır gun 
ve anınuzdı. üstada bu darbı 
meseli hatırlataral<: 

- Ne dersin? .. 
Dedim. 
_ Hakikattir .. 
Dedikten sonra, ilave etti: 
_ Kabahat ekseriya ölende-

dir. Adli ve hukuki bakımdan 
hiç kimsenin filen •ilhakı hak.»a 
salahiyeti bulunmadığı için öl
düren cihette ki, snçludur ve 
mücrimliğinin cezasını çeker. 
Fakat, 11\evzuumuz sadece ö
lenin kabahatli olduğunun is
batuuı gelince, mesela borçlu -
dw· alacaklıya küfür etmiş he. 
rifi çıldırtmıştır.. Ölür mü -
sün öldürür müsün!. Çocnğu
nu kuyuya atmıştır, karına 
tee,..vüz etmiştir, paranı çal-

Ceset mezar
dan çıkarıldı 

Bir hademe.rıin verdıği 

ilacı kullanmış 

Polis ve Adliye süpheli bir ö
lüm tahkikatına el lwvmustur. 
EvüPte ü.c gün evvel vefat eden 
ve ııömülen Mecid adında bm
nin karısı ile kız kardesi Evı.ip 
ınıerkezine müracaat ederek Me
citte müzmin bir zührevi hasta
lık bulunduğu icin Sükrü adın
da bir hastahane hademesinın 
verdiği ilacı kullandıktan soma 
öldüğünü sövlemislerdir. Haa.
se müddeiumumilii'!e haber ve
rilmis ve muavin Hilmi ta.hki
kata basla:mıotır. Görülen lü. 
zum üzerine dün ceset rr.ezar
dan cıkarılmıs ve otoDSi yapıl
mak üzere morga nakledilmis
tir. 

Prodromus Yosifidisin hareketini 
ihtikar mahiyetinde görmh e -
rek beraetine karar vermi.stı. 
!Mahkeme, Garu Mehtervan ha.lc
kında ise evvelce verilen ıkı 
sene sür~ün ve 500 lira ceza 
kararında israr etmistir. 
Diğer taraftan ı:ıenc demir ih

ti.kan vamnak sucile muhakeme 
eclil:mekte olan Baki Tezcan da 
beraet etmiştir. 

nuştı.r, evini yıkn1ıştır.. Yine 
ölür müsün, öldürür n1ilsün? .• 
Elbette ki, öldürürsün ancak, 
bu noktaya gelince işte o za
man sosyal ve kanuni hudut 
ve haklar gelir ki, sen yalnız 
şikayet edersin ve adalet bü _ 

tün salahiyeti ile senin lehinde 
işler. Eğer adaletin yapacağı -
nı sen yapmıya kalkışırsan suç. 
lu, mücrim, katil olur ve ce
zalanırsın. Ki, bu da cenıiye • 
tin ~ıamı, ii.sayişin istikrarı, 
insanlığın huzıuu, mülkün em
niyeti için birinci şarttır. Fa
kat, kabahatin ölende olduğu
na dair en parlak misallerden 
biri yine suçluyu suçundan 
kıırtarınamakla bere her mese
lli bütün teknik şartların ita. 
sına rağmen bilfarz bir otomo
bil, bir tramvay, bir kamyon, 
.karşısından çekilıneyip çiğne
nenler, tramvaydan, trenden, 
otobüsten, vapurdan atlıyan • 
!ar hakkındadır .. 

Fakat, haklıyı ve haksızı, 
tayin adalete ve onun carhı
na tevdi edilmiş bulu,;duğu 
içindir ki, ekseriya bu darbı 

mesel a:ı konuşulur, hemen biç 
yazılmaz! 

A. ŞEKİP 



(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
İnönü, hususi trenlerile saat 21 
burukta şehrimize muvasalat bu
yurmuşlar, istasyonda vali, alay 
komutanı, belediye reisi, Parti ve 
Haikevi reislerile, hükfunet er
kanı ve belediye azaları ve kesif 
bir halk kütlesi tarafından istik
ba~ edilmişlerılir. 

istasyonda halk arasında 10 
ukika kadar vali ile memleke
tin umumi vaziyeti hakkında gö
rüştükten sonra coşkun tezahü
ratla lrealerine binen Reisicum. 
borumuz Samsuna müteveccihen 
hareket buyurmuşlardır. 

SAMSUNDA SEVİNÇ 
Samsun, 12 (A.A.) - Milli 

Italyanlar 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

lü olduğu sala.hivettar Roma 

Şefimiz Reisicumhur İsmet İnö
nü dün ıtece Bacı . Bayr_a!"da 
Samsun valisi, beledıye reısı, ~· 
e. Partisi, vilayet idare h~yetı? 
Halkevi ve ticaret odası reıslerı 
tarafından karşılanmışlardır. ' 

Reisicumhurumuzun Samsun n 
şereflendirecekleri ha~ri biitü_n 
muhitte büyük bir sevınç tevlit 
etmiştir. 

MİLLİ ŞEF SAMS~~ 
Samsun, 12 (A.A.) - Beısı~~

hurwnuz 11/8/940 pazar cunö 
·saat 15 de Sivastan bareket bu
yurmuşlar, Turhal'da ve Amas
yada kı':a bir tevakkuftan sonra 
bugün saat 9 da Samsuna gel • 
mişlerdir. 

Hava Muharebeleri 
ııııahırn..,nnde sciylcuınektedır. ı 
.buna mukabil ArnavuUuk wo
raklarıııda, Arnavut - Yunan hu
dudu cıvarıııaa maruf Italvan 
taraıtarıa.rınaaı1 cHoca• Yunan 
Aıanlan taralınaan katledilmis
tir. A ni salahıvettar .Hama 
mahfillerinde bu haberin lİtal
vada derin bir heyecan tevlid 
ettiiti faxat siıkunetle karsılan
dığı kavdedilmekte<lir. Bu mü
nasebetle bu hadisenin Arnavut -
Yunan hududunda vukua gelen 
ilk hadise olınadı!!ı tebarüz etti
rilmektedir. İlk hadıse 1923 se
nesinde vukubulmu• ve İtalya 

(B~ tarafı 1 inci sayf.ada) 
de dahil olmak üzere bazı hına -
!arda yangın çıkmıştır. Yarala -
nanlar vardır. Fakat atılan bo~ 
baların fazlalığına nazaran zayı-

o zaman Korfovu is!!al etmekle 
mukabelede bulun.mustii. Bu ei
bi hadiseler ileride tekerrür ede
mi-veccktir ve etmemesi de lil
zımdır. Çünkü .Arnavutlukta 
dost İtalvanın yanında veni bir 
nizam teessüs etmistir. Arnavut
luğa dokunmıva cür'et edenler 
İtalvava dokunmus addedilecek-
tir. , 

Gazelle de Lausanne. Davud 
Hocanın Yunan - Arnavut hudu
du civarında katli üzerine iki 
memleket arasında mühim bir 
ilıtilaf çıkacaibnı lvazmaktadır. 

Londra. 12 (A.A ı - Arnavut
lukta bir müddeıtcnberi .karışıdt
lıklar vukubulmaktadır. italv~ 
lar Arnvautları orduva ızirm.ive 
icbar ettikleri ve kövlü elindeki 
&ıi!ır ve hububatı müsadere et
mek istedikleri icin cııma aksa
mı Yugoslavva hududunda ital
van kuvvetlerile Arnavutlar ara
sında müsadeıneler olmustur. 

Müsademeden önce. Italvanlor 
Arnavutların nezdine iki zabit 
gondererek aradaıki ihtilafı mü
zakere volile halletmive hazır 
okluklaruu bildirmislerse de 
Arnavutlar bu >ki zabiti öldür
müslerdir. italvanlar buna kar
sı ık Arnavut kövünü vakmıs
lardır. italvanlarla Arnavutlıır 
arasındaki müsademede vedisi 
zabit olmak üzere 00 italvan te
lef olınustur. 

İngiltere 
( Baştarafı l inci ıaılfada) 

Kıta üzerine yapılaeak muh
temel bır hucumdaıı ba ıse-•~n 
Hore Bclısha demi.:;tir ki: 

•Daha şim.d.iden mil11ımla•ca 
kişilık bir ordu mevdaM aetir
menİI• ilıtiııarlı bir hareket ola
caQını düşünürsek, cıkilıine lıare
ket etmiş oluruz. 
f'lônlanmızı, düşmana, işqal 

ettiqi arazi .üzerinde hıicum P.t
melı: esası üzerindm lıazırla
mıııa mecburuz. 

Bu projenin tahakkuku 
ıçın yüz Fırkalık bir ktw
diQini aöz önünde tutmalıdır. Bu
gün. t'alctitt!e oldu/itt qibi hat
tın bir kısmını tııtmakla mükel -
lef seferi kuvvetler qöıodenMkle 
i.şi11 bitececii11i düşü11ebilecek va
ritıette bulunuwruz. 

AFRiKA 
(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

at azdır. . . d 
İngiltere cenubu şarkisın e 

bir şehir üzerine yapıl •• ı ha".~ 
hücumlarının en büyügünü lıugun 
idrak etmiştir. Ba hücum esna
sında Yünkers 88 tipinde 3~ ~on.. 
bardıman tayyaresi bu şehır uze
rinde uçmuşlar ve pike hücum : 
tar yapmışlardır. Biri, tayyar.~ da
fi topları taraiından o~~-k .. u~.e
re 5 düşmaiı tayyaresı d~~urul
müştür. 12 Nazi tayyarecısı para.. 
oiitle atlamak suretile hayatları
nı kurtarnuıılardır. Golff ~yuamı
ya mahsus arazive muhtelif bom-
balar düşmiiştür. tNtN 
İNGİLİZ KUVVET~ER 

ALMANYAYA HÜCUMU .. 
İngiliz tayyareleri Atman .. hu

umJarma mukabele olmak uze
:., Almanyaya müteaddit hava 
akını yapnuıılardır. Hava neza. 
eti bu hücumlar hakkında şu 

~alilmatı vermektedir: 
Düşman tayyare meydanlan 

bombardıman edilmiştir. Dinard 
ve Caen'de düşmanın işgal et -
mekte bulunduğu tayyare mey -
danlarına hücum edilmiş ve 
Bresi tayyare meydanı hareket 
pisti halara uğratılmıştır. Guern
aeY hava limanı tekrar bombar
alımaıı edilmiştir. 
Bombardıman tayyarelerimi -

zin hücum hedefini petrol hede. 
fini petrol bulunan mahaller teş
kil etmiştir, Dortmund sun'i pet
rol tesisatı •iddetle infilik et -
mi• ve Castrop Ranseel tesisatı 
yakılmıştır. Gelsenkirehea ve 
Wannlickel tesisa ilan da şiddet
le bombardıman edilmişlerdir. 
Başka tayyareler de Cherbourı 
petrol depolarına htieum eclenk 
yangınlar çıkarmışladır. 

Daseldorf, Wanne, Eickel, Hat
tingen ve Dortmund askeri he • 
deflerine hücum edilmiş ve mü
teaddit düşman tayyare meydan. 
lan bombardıman edilmişlerdir. 
Başka tayyareler de Cherbearg 
petrol depolarına hücuın ederek 
yangınlar çıkartmıştır. 

Duseldorf, Wanne, Eickel, Hat
tingen ve Dortmou~ ~skeri h; 
ıleflerine hücum edılmış ve mu
teaddit düşman tayyare meydan.. 
ları bombardıman edilmiş!~. 

Holandada düşman işgali al
tında bulnnan tayyare meyd~
lanna güpe gündüz hücum. etmış 
!erdir. Schipol, Cherburg cıvarın
da Kerkeville ve Vaalhaven t~y
yare meydanları hangarlarına ısa 
betler kaydedilmiştir. 
Almaııyadaki nlıeri hedefler 

üzerine şiddetli hikwııılara de -
vıım edilm~tir. Bu lledefler Bl'a
unda Hambarg doklar• Villael5-
lıavea deıııia üasii Frankfıırt ve 
Hamburı petrol depoları; Col04?1e 
elektrik fabrikası ve mevaddı ın
filikiye falırikaları, Frankfıart ve 
kimyevi maddeler fabrikası, 
Vlarfs şe•ri ~maliııde Dwesberg 
maden izabe fmaları, Hamm ve 
Sieat iqe depolan vardır. 

işaretler 

Kaza deyip geçemeyiz 
Südarda ve Filistin<le de hie 

bir falıvet «öriilınemistir. &>
malide de kezalik. hic bir ha
reket olmamıs ve düsmari hic 
bir terakki kavdetmeınist.ir. 

(Baş tarafı l iuci ~a) 
1 bir iki arııele ııaraıan-stı. dıin 

de '.l'akswıde kanalızasııon çu -

Ken yada. keşif kolları tara
fından bildirildii!ine !!Öre. düs
anan Dobel'i isl!ali altında bu
lundurmaktadır. 

Yugoslavya 
(Ba tarafı l inci sayfada) 

seri nazırlar Beld'de kalıruı; -
!ardır. 

Basvekilin avdeti "'elıırad si
vasi mattfıllerinde' ook mühim 
rnl<vasta obnamakla beraber bir 
ilı.abine dei!"islltlii!"i lsJviatarma 
vP"iden mevdan veı:mi.stir. 

• kuru çöktü, iki amele ıoıırak al
tında ka:dı. 

Bu1llara kaza deııiı> qeçem.e
yiz. i.tanbuı aibi modern bir şe
hirde, büııük bir fen heııetine 
malik bir ş,hirde bu qibi hcidi
selere kaza denmez. Heııeti fen
niııenin vazifesi •maili iııhidam
binalan valctile qörüp t11khnnak. 
yıkım sırasında da çöküntüııe 
mahal vennemek üzere fenni 
ıertibaı oltRGktw. · 

.li:qer evler bokımıız!ıktooı ha
TAi> oluıı çökecek ve içindekileri 
topt"a</a qömecek; şu veııa !ıu cu
kur lcazıldıQı sırada !ıir kac am~ 
le ııaralanacak olduktan sonra, 
fehir teşkilatında fm şu!ıesine 
hacet J.o..Zmazd~ M. K. 

---....:;._ _ _,1 1 lsf an bul mebusları dün Slyast !!!i!!! 

CANLANIYOR 
Fransanın muhtelif 
yerlerinde İstiklal 
hareketleri bnlirdi 

Gene a~ yarışları 
Bl tın esine resmen bir hafta, 

yani bir pazar kaldı. Fakat bazı
ları, geçen sene verilen bir ka -
ı-ar üzerine bir balta daha uzatı
larak, İstanbul yarışlarının bu 
sene yedi haftaya çıkarılacağını 
söyliiyorlar. İnşaallah öyle ola • 
caktır diyelim! Fakat yarışa gi
denleri, fena halde üzen ezen, 
yıpratan, batta yarıştan bıktı -
racak, usandıracak hale getiren 
bir mesele var, ki, o da yarış ye
rinde, bilhassa bilet kişelcrinin 
öniindeki o çok fena intizamsıa

Londra. 12 (A.A.) - Yarı res- lık, dayanılmaz i:&dihamdır. He-
mi bir .menlıadan bildirilivor: le cifte bahislerle üçlülerde ora.. 

Gerek anavatanda ızerek Fran- daki kişelere sokulup da bilet a-
sı.ı lmoaratorlukunun rnu.hlelif labilmek için insan ya Tekirdağlı 
verlerinde Fransız ruhunun ve- Hüseyin, ya Çoban l\lehmet, ya
niden canlanmakta olduğuna but da Dempsey ~ibi bir Jıeksör 

deliılet eden alametler belimı..ıt- olmalı! Bele bu son yarışta çif-
tedir. te ve üçlü kişelerinin önleri, tam 

İşgal altında bulunmıvan Fran- manasile birer ıztırap cenderesi 
sız arazisinde çıkan b&;lıca ka- idi. Ve bu yüzden nihayet, üçlü 
tolik gazetesi La Croiks da sun- kİŞ<'>iuin önündeki parmaklık yı-
lan yazmaktadır: kılarak muamele dakikalarca sek-

•Her şe11e raciınen 11ımiden teye de uj(radı ya! Bu mesele, aL 
doğacağız. Çünkü Fransızım~n la deve meselesi değildir. Yarış 
ekseriyeti manevi kalkınmanın idare heyeti oraya birkar kişe da-
liizumuna kanidir. Bu taha'k- ha ilave etse günaha nu girer a-
kuk ettiıfi qürı. bumı maddi ve e!'ba? Sonra, programlardaki in-
hattii askeri bir lca!km.manın tızamsızlık da caba! Mesela, prog-
takibetmeri ve !ıuqü.11 kaııbedi- ramda yarışa gireceği gosterilcn 
len vazi11etin silôha sanlmıııa hayvanların, herkes o hayvanlara 
mecbur kalmadan ııenideıı elde bilet aldıktan sonra girnıiyecek-
edi!me&i bile müstebad de<iil • leri ilan ediliyor; bıı suretle de 

herkesin ve herkesle birlikte ki. 
dir.• 1 . şe erıo hesapları, kitapları allüst 

Japonya 
(B~ tarafı l inci sayfada) 

• oluvor ve bu yüzden bircok te1a•
lar, münakaşalar kopııyor ve o 
dar zamanda, o dehşetli kalaba
lık arasında ortaya hir de bilet 
tashih ettirilmesi çıkıyor ki, bu 

protesto etmek ve hiiı!<Wııetin tashih işinde insanın anasından 
şiddetle .mukabil harekete ııec- emdiği süt burnundan geliyor. 
ıınesini talebev !emek maksadi- z aten vakit çok dar olduğu i-
le kiıtle halinde toıılantılar va-
pilmıı>tır. çin bütün bu keşmekeşler arasın. 

Tokyo sokaklarında halkı bu- da birçokları öyle şaşırıyor, öyle 
gün yapılacak olan :ınuazııam voruluyor, öyle sersemleşiyor ki, 
toplantıya davet eden bevanna- aldıı;ı, alacağı biletleri birbirine 

karı~tırıyor; hazan ''arışa gire-
meler dağı tılmıstır. k h ' ce. ayvanların yüzünü bile gör. 

Millivetpuver Jaoon teskila- mıye vakit bulamadan körkörüne 
tı Osaka. lngiliz konsoloslui!unda bahse girişiyor. Hattiı ikinci ya-
calısan J a,uon tercu.ınanhırına rışlardan sonra kişelere başlıyan 
istifa etmelerini emretmistir. 0 ır;örülmemi, hücnm arasında el-

Tokvodaki lnJ!iliz sefarethane- ı terindeki programları, listeleri 
si civarındaki İngiliz evlerinde kaybedenler mi istersiniz, parala-
calışan hlzmetciler öl:imle leh- rını hanır;i ceplerine koydulıları-
dit edilmislerdir. nı ~nutarak ters yüzüne kiı!eden 

İngiltereyi protesto icin Tok- gerı dönenler mi vakitsizlikten 
yoda bir parkta yapılan muaz - su iı:miye bile m~ydan bnlama-
zam bir tezahüre \stirak edenler. yıp susuzluktan ve SICBktan .yan. 
bütün endiselerin hilafına ola- dım Allah!. çalioıranlar mı? 
rak. İnl!iltere sefaretine vaklas- Umarız ki, öniimiisde sen ya-
rnıva tesebbüs etmeden d.. .ıl- nş ve yahut yarışlarda bu ılcdi-
mL"1ardır. ğimiz baller tamamile ortadan 

ttnıziliz büvük elcisi Craigie kalkar da herkes artak, biraz ol-
bir ka<: l!Ün istirahat ettii?i sav- sun, ağız tadile, ibüntüsüz, ezi-
tiyeden bwıün Tokvova döne - vetaiz yarqa iştirik ve koşulan 
ceittir. seyreder. 

halkla temasa başladılar 
( Baı. ta'"?fl 1 inci sa111ada) minde bir kadın Beşiktaş, Orta-

Esmer.__Alı Kaıni A~yü~, Ziya köy, ve civarlarındaki mahalle 
Karamursel.' Bayan F a;'ııre, gene. a; .ıannda bulunan tütün depola-
ra! Hakkı Şınası, lbrahım Aliad- rının umu • hh t" 
dind 

·· kk mı sı a ıne mazar -
en mure ep olan mebuslar rat vcrdı"g· · · ·· ı· k b ı 

h t
. 14 d ~ ını soy ıyere un arın 

eye ı saat e evvela Beşik- kaldırılmas · t · ·t' •·· H Ik p t" · 1 ını ıs eınış ır. 
- a ar ısı sa onunda ~p- Mebuslarımız bn dilekleri ve 
lanmışlardır. Toplantıda Beşık- mümasil teme ·ı · h • . t 
taş parti reisi Zühtü Çubukçnoi- le not et"'-te nnı erı e eBmmı!le -
l ·ı k k k . ""' n soııra e)·oe u 
u ı e aza ~yma amı, Halkevı Halk Partisinde Nuru Zi a so-
Başkaru ve hır kısıın halk h.uır kajiındak.i koafer ) y · 
.bulunmuştur. Evveli BeşiJ.taş- dilmi~ ans sa onuna gı-
ta Partiye kayıtlı azaların sayı • Burad~ kaymaka Ah t ·ı 

1 '00 ıı1u· ·· ··1 k ,.. m me ı e sının ~ o gu ıoru ere .... ııelıir mttli&i Beyoğl - Ek 
bin nüfM511 bulunan bu kazada rem Turun ve ol.._k".,aazask 'ı b -
- k" k d • bk uu ' a a a. 

2az0ab!~ bun
1
unun tya ın ~ as

1 
garı bir halkın hazır bulunduğu 

ını u ması emennı o un - toplantıda da aşağıdaki dilekler 
muştur. Toplantıya gelen halkın yapılmıştır: 
azlığı da nazarı dikkati celbetmiş Ekmekler hamur çakmaktadır 
fakat Zühtü Çubukçuoğlu mesai Bunların ıslahı ve fırıncılara ve-'. 
saati zaınanına tesadüf etmesi - rilen cezalarda fazla olduğund 
nin iştiraki azalttığını tebarüz cezaların daha dikkatle kesilm:i 
ettirmiştir, Beyoğlunda elektriksiz sokakla- · 

Bilıihara. Muradiye ocağınm rın sür'atle aydınlattırılması, ta-
Teşvikiye muvakkithanesine nak- lim içi hususi müesseselerden as
lolunması, Ar .a.-utkövünde yeni kere alınanların maaşlannın ve-
bir ilk mektep açılması gibi ge- rilmesi araba vapurlaruuıt faz-
çen yıla ait temennilerden bazı- lalaştırılması . 
!arının yt'rlcrine getirilmi' oldu- Toplantılara bugün Eminönll 
ğu görülmü tür. Fatih Halke~·Ierinde devam olu-

Sonra; Bayan Aliye Güney is. l nacaktır. 

Bir yıpratma harbi hangi tarafın lehindedir 
mak için atılmışlardır. Eğer 

re olduğunu, kat'iY) etle ifade et- yangınlar büyür de, bu mahsu!-
mez. İngiltere etrafında ve üze- teri bol bol yakarsa elde edilen 

(B~rnakalden devam.) 

rinde vukubulan hava muhare- tesir - bilhassa Almanya ve İtal-
beleri ile Alman bombardıman.. -a irin - bir kaç 4'vin yanıp ya-
larının, taarruzlara takaddüm e- kılmasından çok daha fazla de-
den aKu' topcunun hazırlık ateşi mektir. 
veya .Keşif taarruzu• nev'inden İki taraftnn haı.gisl yıpratma 
bir hareket olması kadar, bir yıp- harbinde daha miı~sir olu~or? 
ratma muharebesinin gündelik R~mi tebliğlerin '· samimi-
hava hücumları olması da muh- yetsizliğine rağmen, her iki ta • 
temeldir. rafın da birbirlerine umumiyetle 

Vaziyet 
Balkanlar sah2sın· 
· daki tasfıyeler 

YAZAN: B. NUU ıa•~ 

iN!... vrupanın garbinde ka
~ ra harbinin muvakkat 

tasfiyesi, Fransanın he. 
ziıneti ile yapılan mütareke üse
rine hitam bulmuştu. Kat'i tasfi
ye, İngiltere ile yapılan harbin 
hitamından sonra olacak. Fakat 
ba kat'i tadiyenin zamanı belli 
değildir, ne tarzda ve mnlıarip • 
IU4en hangi tarafın bikiıniyeti 
ile yapılaeağı da meçhuldür, bu· 
günden kestirilemez. Çünkü şi
mal ve Manş denizlerinin öte 
tarafında, İngiltere adalannda 
yapılması tasarlanan bir kara har. 
bi beklenmektedir. 

Harp vaziyeti ile, yarının ta .. 
ıın:uz sahalan, harbin kat'i tasfi
yesi cihetleri meçhuller arasın • 
da bulunurken, cenubu şarki Av· 
rupa ve Balkanlardaki hareket 
ve faaliyet, üzerinde ehemmiyet
le durulması liumır;elen bir saf 
hayı teşkil etmektedir. • 
, • Dolırice ve Transilvanya üıti .. 
. ~fları~ın hal ve ta fiye yollarına 
ı:ırmesı, lıu muıtakaıla sükunetin 
ole".amını temin itilıarile feua bir 
neti~~ sayılamaz. Şu ııartla ki, 
s~un bu nuntakada ıl4'»amını 
temın arzusu sanıhııi olsu~ istir· 
kapla~a ye tahrik, muhasama 
kom_bmezonları teşk..iline vesile 
teşkıl eylemesin. 

HAMİT NURİ ffiMAK 

1 KISAA.JANS 
1 HA SERLERi 

Bugünkü vaziyeti böylece tes- mü•avi drrecede zayiat verdirdik-
lıit ettikten sonra, biraz da yıp- lerini kabul etme lazımdır- ak- * o.şmgton, 12 - Reısıcum-
ratma harbinin mütekabil hava si takdirde, beyhude yere, benzin llunuııa •.um.ze"'~"'' koum~ 
hücumlarından bahsedelim. Bu bomba, tan are ve insan zayi et- olan c;u.ııılıunııcıç ı.ı c:ten h ıw-
hücwnların bir kısmı, İngİIİ• Ji- mek için akınlara \"C hüromlara kıe, f/O.Ze!ccueı e lı~Jıaııaıta bu• 
manlarına girip çıkan, bilhassa devam etm~z!erdi değil mi? hmaruı< J(oo.eı:cLt '" ııancı sı-
. k ·· J katil ) J0 k" ta f h h ııa..~ımı tenkict et7.ı> 0 tır. gırme uzere o an vapur e e. ı ra ın ava iicumlarıoda -

h • * Uı}Oıl, 12 - D"'""'"" 11""!;; rine tevcih ediliyor ki, da a zı- umuıniyctle birbirlerine ayni de- ... ,............ 141\. ... 

yade cAblukaya karşı abluka• recede zarar ve hasar yaptıkları- bır X urıaıı vupu.ru""" -· l•les 
maksadile yapılmakta olan ba ili kabul ettikten sonra, ingiliz. ııakinlerınd.e t<uruııa otı..rc:tuı;u 
cins hücW11lardan aynca bahse- lerin, Almanlardan daha fazla ııöriLltı•~ ve 11ı.ııucuı· ııerıu oır 
deceğiz. Yıpratma için yapılan bombardıman yaptıkları yolun- romorkörW, Gijona Qehrilrı.ı~ıır. 
mütekabil hava taarrlllları aske- daki iddialarının hakikate uy _ * V~i, ı;ı - öu rıeyuraıı Ya;;te-
ri - ve bu arada bol bol gayri as- gun göründüğünü kaydedelim. t V aleTJI Raaot " ıı Fransız K~ 
keri - hedeflere tevcih edılmek.. Almanya, tngiltereye kar" an- zıllıaçı reıs!ı.qme ve umumi mu-
tedir. Askeri hedef tiıbirinin (er- cak yeni yeni taarruza geçmit- rahhaslıiiına intıhabını tasdık 
çevesi çok geaiştir. Almanlana tir. etmiştir. 
yıldırım harbi doktrininde, düş- Şimdi, bugünkü şartlar altın- * Bucno• - Aires, 12 - Fransa 
man milleti çabucak yıldırmak i- dıi yıpratma harbinin ne n4'tice hii.kiımcti 8rianti11·e buqda11 sı-
çin, hava hücumlarının kasden, verebileceğini kestirmiye çalı- nam etmişti. 
sivil hedeflere de teşmili vardır. ..Wm. Almanyaıun, hatta itaı _ Bu buijda11 ··akında üc 
Onun içindir ki, Polonyada, Bel- yanın bütün kaynaklan İnıiliz- Yunan vapuru ile sevkedılecek-
çik~da P'ramada köylerle mü- ter urafından bombalanabilir; bu tir. lngıltCTe hükiım~tnıin Yu-

Aksa ray hacir kafileleri de lıombalanmq k b'I tn ·ı nan!ı annat<irlere bu vaı>Udann 
ve makineli t:•-L ate•i altma a.. na mu a ı ' il terenin kay - .. d - -- - • naklan kısmen dominyonlarile mu.sa ere edileceilini bildırmeri 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) AN "'DOLU bnm1'tı•. Sivil halkı ve &ivil he- miisteıııJekelerinde ve Amerika- iizeriııe Fransa hükümeti !ıu sl-

OSMAN CEMAL KAYGILI 

faciası 
çq defleri bir tarafa bıraksak dahi, d d B ı h' b' parişi iptal etm••tir. 

doktorun aleyhlne netieelemnlt- H A B E R L E R 1 boml>ardıman tayyareleri için, I'~ '~· aı':' dar, ıç ır bomba leh- * Vaşington, ız _ Amnikan 
tir: dövülecek askeri kıymet ve e • 1 esı n a değildirler. Hiçbir i 

Tahkikata memur oluoan sıh- f • BeJed hemmiyeti haiz hedefler pek çok- ha•a,ra ukğramadan ve bava hü- Kızılhaçı nqiliz ııaralılanna i.an 

hat müf
. et"·'-'· ta•lar üstünde zmır iye Reisi 

1 
B 1 h .. iki' _, cum arı ar,mında işlerini hıra- vermek istiııe11 qönüllıilcrden 

.._., • ur. un arı er ıun tarıuın . kıp sıiınaklara iltica mttburi mürekkep !ıir te,kilıit tni<.~<de 
kıvrana kıvrana; beyhnde yere Ankaraya gitti resmi harp tebliğlerinde okuyo- yetinde kalmadan •ah•ıyorlar~ getinniııe !ıaşlau•~tır. 
doktonı beldiyen ve lıi!Ahara hiç ruz: Tayyare meydanlan, deniz Ge · M ' • t T 
bir tedavi görmeden oracıkta can İzmir, 12 - Belediye reisı· Dr. üsleri, harp ve tiearet ıemileri, rçı areşal Göring hava bil- nqı ız Kızılhaç cemitıeti şera-
veren lıeclbaht çoeuğun mmtarip iBehçet Uz bu sabahki eksores- askeri yığınaklar, tahkimat, pet- eumlan üründen, ikide birde iş- it müsait olunca lnııilteretıe lıir 
babasının da maıu- ıua•·-- mur"' •••- le 1 1ı·· ola be . üh" • !erin bırakılmasındaki zararl~n Tramatlantik tawaresile qönde. 

..._ - Ankarırva hareket etmistir. ro ur rı, nzuı ve m ım- .. k b ·1 k 
at etm:...ıı-.11·r. ıD U • _,_ d İ t d 1 t ler ha gorere u vaziyette dahi fahri- n me üzere 300 lıtre kan n!dz-.,,_.u r. z ....,_ara a zmir sehrine ma epo arı, ersane , vuıı. kal rd 

Ada
-.,•a yana vakıla h•~...,..· l t" t ı· 1 ·ı " a amelenin tezgıih ha ında ması qönderilmesi11i istemı.Ttır. 
~.... , ... ait muhtelif işler hakkında a" ar, ıcare ıman arı e antrepo- •al ş t d * R 12 

yı. aDJaimq ve ölüm buhranı için- .,... ları, bütün harp sanayii fabrika- ' 1 masını emre mııpe e, "8ğa oma, - Stefani Ajansı-
kadar mal<ımıatla tenıaS ..ı-•- sola •ümbür gu"'mbü"r bombalar mn ı•erd;n; son rı· halı • 

de çırpınan basta çocuğunu fakir . · · -""'"...,, ları, elektrik santralları, demir- d"' J. ~· ır ere l10· 

old
-""'· ,·~in başka ıloktera go"""' ve bilhassa Milli Sefe İz.mirin ta- 11 .1 • tas 1 k- il uşer en amelenin makineler ci- re Piaruza'da vuku bulan infi-
-- ' ...... znn· ve b• "hlıklarını ar--~erek yo arı 1 e ıs yon arı ve opr - bi hiss' ı••- t h t ',k remedı·g·m· i,· ı·.tanbulun yabancı- =u ı · eh' ı · · d k' k"' Ü ız ve aaay ra a rahat "'· esnasında 40 kişi ôlmüs voı 

kendilerı"ni Fuara d ıvet "'!ive- crı, n ır er uzerın e ı opr - •alı~ kla k b 1 d"I b 419 
81 

bulundui;ıından belediye dok- ler, kanal barajları, büyilk su ' ,-ca n 8 u e 1 e ilir mi? kisi yaralanmı$tır. 
torunu ancak Aksaray polis mer- ceklerdir. bentleri, yollarda, nehirlerde, ı.!~~~a, ~ava hücumlarının, * Mellıurn, 12 - Federnl inti-
kezinin tav-utile çağıralıilece- Yeni yapılan göç. kanallarda göriilen askeri nakli- hak~ 1 

tara 
1 

da yıpratacağı mu- halıaıın 14 e"lul tarihinde icra 
ii üınidile mezkilr merkeze mü- men evlerı' yat vesaire... teren ~k :ım~~~tibheraber, tnıııı - edileceıji remıen haber veril-

r
aeaat ettiğini söylemiş ve ıonra Bazan iki tarafın resmi harp ın er u ava hücumun.. mektrdir. 

·"'l -L ••• -ı .. _ dan masun imparatorltr:: ve A- * O l 12 B hıçkıra hıçkıra - ıyar ... ........- Pınarhası. 12 (A.A.) _ Poluk- teblii"lerinde şöyle bir cümle gö.. ...,rik k ki 3 o, - u avın on !ıeşHı-
rl SO

··ylemi•tir: röyorsuuur. Avcı tıı~areleri • · · ~ ayna anna dayanacağı den itibaren şimdiııe kadar lıan· 
• !ular ve ıHali1obev kövlerinde va- " diişiiıtüliirse İngı'lız" ı · · a- Bell fakir lıir adamım Der- mizin ve hava defi batarya/an • · . . ' enn vazıye- kaların faali11etini tahd"t edım 

jimi anlatabilmek i~i~ ~ray Dılmakta olan l!Öcımeıı evleri in- lllJZlll miiessir makabeletıl ka....- ~daha ıyı olduğunu kabul etmek !ıütii.n takyidat kaldırılmı.stır. 
L-•-d belin yırmı da ıı;aatını. tetkik ederek nahive ınnıla diişman tayyareleri L- _ lazımdır. Alman Genelknnnayı * Sof"a, lZ - So•~·et ve Bııl-r 

pelis mer- e - merkezine ""l!len val':niz ·:mın- .....,. da benu lıizden iyi bildiği içindir " v• ·~ 
kikadan fazla bekledim. Neden da Pınarbası kavma"'oMru ve na- INılarmı tarlalara atarak bçmq- ki! ~ IDllvaffalı:ıyet imUn.ı ııö- takımları· arasında ııapı!an fut-
-ra; be)edi.Y~ d~ktor~ıı arayıp hive müdürü olduitu hal l tardır. Eter, atılanlar Yımcm rillayorsa, lnıtiltereye karşı nl- bol maçım bire karşı 6 •attı ı!e 
bildireceklerlDI "'!r1!~er. ~ak- nı vapılıp ııoöcmen verlestiril - lıombalan ise, IHmlar, ~ lıeli ıhnm. harbi yapa•..._• tahm.,,· Somıet t<ıkımı ltımmmıstıT. Se-
tenıı gelenıiyecegını .o~endı~ - kabilbtdeıı tlefil, luıııden tarla _ ediyorua, -..- -- -- mrciler arasmda kabini!! ve kro-

1 
. ·avrucağımın, ıkı adım ıle- mis olan evleri tetkik etmisw. lardaki tewırak mahsullerini •alı:.. diplomatik 4msmdan bazıları -'· 

erıve> .. _.___da r~~~~~~~~~~~~~::~~:::::::::==;:~::::~~=~==~==~~~====~ABJDIN::::::::::D~V~ER~~~~~:::~==~~===:=:~~~.,.: rideki. Valide camii ~~'.~u'.' .. bulunmalcııı tıli. ( A.A.) 

1 
.. rinde can çelı.iştiğinı soy ta• ar uze b" L- ta Bayan Malullare ,._.__, __ 0 -"- ~ 

le
:. •• oldnA-nm halde ne ır -~ ............ ·- - Tl.J_ ' : ...... -- d b l<endlnf ı.etmdl; .. - kadındı dot• ın:uum m mizahi h: 'aA v-; ............... otonıobiIİ·lletirtmek ve n~ . e ır rasu, l<asımıu• ırllseldl, "'* silseldL &I\ ; .,_ lerledlilııı hla~ 

hastahaneye kaldırtm~k u;~n; po- AC<ı kulaklo.nııa vararaı. a~·- G •• 1 .., p.yrt llolVlri: •K:la hlllr ne kr.-

liııin halka esn vazıfe~nnden -"' Onden -"· ·rı.a.ıa.ı ;:~~ uze Kadın :: - .... " ..... !a diy. diıfiin-
biri olan yardım eihetinı ya~ma- ı.ı.ı.ı... uta eiildl baki&, ııora meylel-

ç 
,_.,. 

0 
gece ol - .._ -; ... ~ dılar!... ocu,.-·- . . . d ü baki&. Giaelcll, tok ır;ibeldl, had- ----..-u-. Eıtıekler eı. 

dü. Fakat defia ruhsatıY.""1~• e ı...ıade ıibeldL Y __,. : S l S ....... .....,..,._, Malunure ır;nlerbıl 
aaeak ertesi alı.şanı verılıJeY ... > Gil_..u. •'ti lal heieıuli. Ca- ~"--a '-'----~ D .... ~-~- ıii birden ltaldunı,.. cesaret ede-' -

ifadesi alınaa mevzuubahis dok l&Hı. ı.llf)anlll beieıwlL Dıarutu11• 1 -·- - _, - da. <Hil.. l!sw.., Baıır, -kin- _.._ -
tar Sami de otomobilinin bozuk bei...U. J'iiriTl>flinıi bei-. mure ı;lrlı.ln detlWI, ,_ -.ı.ı -- lıın ....,... ..... ıwt ...._ lcıln - ı 
olduğu için gidemediği cihetinde E.I....,.• ı.ıç bil- diyecek yokla. """ kaUr da ır;üal deilltlL bı :rı.- iti. - -- alııllnl &"'-k : Jarabbl!.. ~ --
ISl'llr etmiştir. Şapkası 

900 
moclellercleR kop,ye edil- re&ll bir Dduıclı -- Mr ita- lplıo balui-L Her büitla da tı.en- coı. daha ır;iiael bir kadmdı!... 

Hadise ile Sıhltat ve içtiınai mit*I- caaıaoı ilkarplnwme anua- dmdı. Kocuı ona o il.adar -· • tUıd bir .un daha ı.ep,,q.-., Yı.- lllnrenblre iyi ır;iybımlt, orta ,,.... 
muavenet vekaleti de ehemmi - kadar l'Bk k••mrd& kj, 'ırlm ilu .....,...., -dıiı ifbı, riaellrii lılr h bir llai, ııaaıkuı olduill lan ... 

al<L-~ ~-Ltaııbr Tah- .., -.ı döaıa .. - =· •• ........ b& - ....... ~ ı..ı.ıı elaa ~~ •·-•etle -81' Onua& ' .. D••aa Jlahınlltt Ginalan bir ar- .._ --.-- - ._ >aidafll. t"r ı 
"' L .... ·· -L~ı te g n - 1adı Bandu erkekle -- Kı+t-1 1ı111r.ı .. 1 _._.. •~- __ lll'ıardı 
kikal .,..rakı ..,..uıı v.,.. e 0 

• L-•~- mı.atlr ,.ldlyordu. Onu bi1- ' - • -- - • - - : 
ek 

. .__,__. ona Atak ol11.7or. oa• •·a t 111&1- la aı •11 •-
lierilec tir. . le .. 1 L- L.du --~ •• L 1 ı v- =---- ~" -.... 1 1 .. --- ~· Wraa 

f 
Ak y polis ır;use • - - •-· - "" sa- 1•r kuranı.. ile 1...,..ıı. ---- ._,. -- -Diğer tara tan sara ril ,.örıiııoe arUdat& kı&l&aar.ca&IL nnı.. Klten'a - bir '""-~- ~ etw ........,_ 

me
rkezinin bu vak'adaki ihmal.i- GIJ"8- pek , ... ......., Jolıa6 durdu. öniiae ~-~. -· Ma 

d
.. F' t h Oh! .• Bun• da sevindi: Bu .aiinııada 1.,;.. ,__ •- • • ._...__.._,_ ı1lrefl .ı-a Pi-

ni• tesb'ıt etnıek u"'zere un n ı - - rn •• ~ı .... ., Da~ ....___.._ -~ 1p -ı.:. .... ı al•P .~-A- Jc.· 0 .. -- .. __._. ~ ,... - o -..-- J?"mf·H ... &............. dl: T·m ·• ıe•coll-• ....__L ~ 

kaymakamı tarafmtlan alikadar -•n ' •- ·- - -- de ııek - •,ı-v, ""ti ı ı e ... a_._ " •-- -
• ah t dırmaklao daha sevkH teı 'iV ma:r- -ıt cllıilL ıı;ıı. vnr ..._, ltadm wtıelr. .....,._ --a-

polialerin ifaıle~ ~ ır. - eı.'ıı:lu& .......,.,._ ı'ii=iiiW. 11ff __.__ bir 
bir hassasiyetle ışı takıp etmek- .,!_ l'lıka& Mab-a.,, Gi '" ı...ı.ı .- llıı.1 - etil: 

Emniyet aaiNlilılüiü de büyük JIQ&a llalır:ure Giıaılv letaia ;rliaiiaiio • ....... - ...._ = """" 4n1"11J11r, ı+S 1 IW • ....,.,,... - T ı 'W!r eılerlm... Va"ra va.-
le ve bir ibreti müessire olmak '*'"- a,,..a M•h""ft Gioa .... kr pNı,. K-.ı ~- ==·- lır.- di....ır-. e.ıa., - ..._ ld& - "im •i•m da.. 
üzere mes"uDerin tecziyesi için erkeiin rözunü aldıfmı ••eilı•- ._ tılllll ... , waı... oea ~=- ..,._ Mal e Geaalan kayınakamtıı.m g&ıderecefl tah- du. _._ ..- n'tlw hll- ilana ••ıa-bJ•-116 oı h•, 7ella ._ •=- oi I• --- ... ~ ~ tmrdl.. va~r~~-
lı:ibt feııllk...m.I ~. 11" - ._.., ....... 1 ·, h- ----... bir k......._ Pw rtl a ....._ ..... laa iıaiinde .._~-•... _. 

- dı. .• lüatrıan &eri 13 --• ,,.... 



1.llTPA-• 

ISLAM TARiHiNiN EN 
HEYECANLI SAFHALARI 
DtlNKÜ TEF-

RİKAMIZIN utl-611 ...... 
LASASI: f ikdamın Büyük Tarihi Tefrikası 

Fatıma. son 
derecede sakin. 
munis ve sokul
ııandı. Onda. 
kendisini bütün 
insanlara der
hal sevdiren em
salsiz bir cazi
be vardı. 

rRsaıftllah Eten 
dlmldn üçü er
kek dördü ku ol

mak ibet"e ~l AL i RESÜL 
evlidl vardı. Bun· 

bnlan Kaoım,'z ,. ..... Yazan : ZIYA ŞAKIR " 
Mekkeme, Abdlll

l&lı, İslimlyelln 

m. devrinde, İb
rahim, ~Iedlnede 

diın.ııaya celmiş

ler ve bwıJa.r 

Jı;uçuk iken vefat 

Fôtıma, bütün dünya kadınlığının 
eşsiz ve emsalsiz bir şahsiyetidir 

Bu cazibe. her 
kesten ziyade 
Reswü Ekrem 
Efendimizin ü
zerinde tesirini 
ırösterivordu O 
dere.:edeki Re-

TEFRiKA NUMARASI - 2 -

elmifludır. 

Mullammedin erkek ev~Ua
n 1aşamad•iı içki. diişmg.nlan 
ona (Ebler) dediler- Bunım li
aerlne: 

[İnne ~~üeke hüvelebter] 
Ayel.I kerimesi nazil olclıı- Ya

ni Cenabı Hak; (Ya Jd1ıbp.mme.d' 

Ebler ...,ın diışmaıılanndır.) 
Boyunla. 
Resfilü Ek~, oflu İMahimJD 

vefabml"'1 çok mtil- obnll4-
ıu. İbn.him., baba.smm kucaim· 
da ..... verirken, ciiı>eşin tutul
ması halk arasında bu vefat b.i .. 
diııeslne •lte<tildl. Fakal B.""ii
li F.kftm Efendimiz halkm bu 
selıabmJ derhıJ t.aslıib etil: 

- Günıe:t ve as, Ceuabı Bak .. 
km l<udrel ve aumeüoln hirer 
aıameMJ.r. Onlara Jı:jmsrnin ölü. .. 
mü ioin mt••JNzlar. 

Bu,yur.u"a.k, ehli imam biJ'le 

- lllluıdlara bıulm&ktan ~ 
DeJ'ledL 

Ara.biııRan muhltıinde, kız t!V

liüaD, o zaman luJ'JGel veril
miyordu. B.eııfılö Ekrem bu J'&ıı
ht telilrktntn önüne g~ 

[Elmili Velbenün ... ] 
Ayell kerim<Sİlll leblii etil: 

Bu a.,.di kerime: 
[Mal ..., -dl evlit, anealı: 

d~m hlrer ıdynelidlr. Cm.a
hı Hal<km lnd!Dde mü.bul ru.
rekellenle buhm&D (aa.llh kız

lar) da ed<ek evlaila.nıı birini 

tulablllrler.] - hüyiil< 
hlr hHtmetı DıÜ'Va edb'cınlıı-

İbrablm vefat eU.lii ...... an 
B.esiilö Ekrem Efendlmbla ılörl 

lusı balunu7ordıa. 

1 - (Zeynep) ... Cahiliyet dev
rinden (Ashabı Fil) vak'asının 
3() uncu senesinde - Hazreti (Ha
tice) den dünyaya geldi Teyzesi 
(Ha.Jet) in oğlu (Ebiılas) ile ev
lendi. (Ali) :isminde bir er kek 
(İmame) isminde bir kız çocuk 
dünyaya getirdi. Hicretin 8 inci 
yılında vefat etti. (Ali) sekiz, on 
seneden fazla yaşamadı. Buna 
binaen Resulü Ekrem Efendimiz, 
bu erkek torunundan da malı -
ruım kalmıştı. 

2 - (Rukiyye) ... (Zeynep) ten 
üç sene sonra dünyaya geldi. O
nun valdesi de Hazreti (Hatice) 
idi. Üçüncü Halife (Osman) ile 
izdivaç etti. Onunla birlikte (Ha
beş) diyarına gitti. Orada bir oğ
lu olarak (Abdullah) tesmiye e
dildi. Fakat bu çOCUk ta altı ya
şında iken vefat etti. Resulü Ek
rem, bu kızının erkek evlidını 
da kay betıııişti. 

3 - (Ümınü Gülsüm) ... Asıl 
:ismi, (Aıınine) idi. Bu da, Haz
reti (Hatiçe) den dünyaya gel. 
mişti (Rukiye) nin vefatından 
sonra (Osman) ile izdivaç etti. 
Bu i.ı!ldivaç dolayısile (Osman) a 
(Zinnureyn) ünvanı verildi. Yani, 
(Resulü Ekrem Efendimizin, nur 
gibi iki kerimesine malik olan) 
demekti. Hiçbir evlat dünyaya 
getirmeden, Hicretin 9 uncu yı
lında vefat etti. 

4 - (Fatı.ına) ... Resulü Ekrem 
Efendınıizin en küçük kızı (3) o
lan (Fatıma), hicretten 13 sene ev 
ve! (Mekıke)de dünyaya geldi. Va-

lidesi, Hazreti (Hatiçe) idi. Re
sulü Elkremin sev,gili yeğeni (A
li) ile izdivaç etti. (Muhsin - Ha
san - Hüseyin) isminde üç erkeh 
ve (Ümmü Gülsüm - Zeynep) 
isminde iki kız dünyaya getir
di.. (Muhsin) in hayatı birkaç 
seneden fazla devanı etmedi. Fa
kat (Hasan) ile (Hüseyin) in ha
yatları temadi etti. Her ikisinin 
de, eııkek ve kız bir hayli çocuk
ları dünyaya geldi. Bu itibar ile, 
Resulü Ekrem Efendimizin nes.. 
li piı.kini idame etmek şerefini, 
(Ali) ile (Fatıma) ihraz eyledi. 

FATIMA 

Fil.hına, :!sıam tarihinin parlak 
bir incisidir. Ve bütün dünya 
kadınlığının da, eşsiz ve emsal
siz, mümtaz •bir şahsiyetidir. Re
sulü Ekrem Efendimiz, - Hazre
ti (Hatiçe) müstesna o1mak şar
tile - hayatında onun kadar hiç 
kimseyi .sevmemiş .. Ona verdiği 
serei payesini, hiçbir evlidına 
bahşetrnemiştir. Bu da, sebepsiz 
değildir. Çünkü Fatıma, hiçbir in. 
san oi!luna nasip olınıyacak de
recede yüksek faziletler göster
miş.. (24 sene) devam eden ha
yatında, bütün muhitini kendisi
ne meftun etmiştir. Onun için bu 
büyük ve emsalsiz kadına: 

(Mübareke - tiıhire - zfildye • 
raziye - ınarziye - betiıl) ünvan 
ve lakapları verilmiştir. 
Fatımanm hususi hayat tarihi, 

başlı basına bir &lemdir. Qok dik
katle tetkik ve takibe şayan olan 
bu alemin safhaları onu, bütün 
dünya kadınlarının derecesi üstü
ne yükseltmiş .. Yüzlerce milyon 
irusanı.n kalbı, on üç buQUk asır. 
danberi, onun pak ismi karşısın
da sarsılmaz bir hürmet ve sev
gi ile titrerni:; .. Milyonlarca mü.5-
lüman, evlatlarına onun adını 

vermekle, şeref iktisap eylemek 
istemiştir. 

* Fatıma, ResuliılJah Efendimizin 
peygamberliklerini ilan ettikleri 
senenin cemaziyülar.ff · ayının 
2() nci günü (Mekke) de (Mevli
di Zehra) denilen evde dünya
ya gelmiştir. Bu ev, asırlardan -
beri büyük bir dikkatle mtıha ~ 
faza edilmektedir. 

Rivayetlere nazaran bu ev, 
Hazreti (Hatice) nin konağının 
bir parçasıdır. Resulü Ekrem 
Efendimiz ile sevgili zevcesi (Ha
tiçe), ilk defa olarak burada kar
şılaşını.ş ve tan'4Illı.şlardır. 
Fatıma; tam manasile, valide

sinin bir timsali idi. Hazreti (Ha
tiçe) kadar akla, zekaya, ve em
salsiz bir güzelliğe malikti. Da
ha pek küçük yaşta iken, kıvır. 
cık kiroiklerle muhat olan par
lak ve siyah nazarlarır,.Ja kud
retli zeka nurları gözleri ka -
maştı.rıyor .. Çehresindeki ifade
nin ulviyet ve azameti, her gö
reni hürmete mecbur ediyordu. 

Rengi, Şam saciefleri ı;ıibi par
lak ve beyazdı. Resulü Ekrem E
fendimiz, bundan dolayı kendisi
ni (Zehra) tesmiye buyurmuşlar
dı. Bazan da iki ismi birbirine 
karıştırarak: 

- Fil.tııınatüzzehra! 
Diye, hitap ediyorlardL 

sulCıllah Efendimiz, s e v J[ i 1 i 
Fatmıasında b i r an ıbile 
ayrılmak istemiyor.. (Hanei sa
adet) de bulundll'kları zaman ktJ .. 
cağından indirmiyor .. Sokağa çık
tıa• zaman da, onun elinden tuta
rak dalına yanında gezdiriyordu. 

Bu hassas ve şefik babanın rnu
!habbeti günden güne o kadar art
ım.ı.ştı ki, mini mini F3.tı·mas1nı 
yedirmek, içirmek, :yatu·mak, kal
dırmak gibi hizmetlerini de ken
di üzerine aJmıııtı. 

Ayni şefkat ve hassasiyetle .kJ... 
zının üzerine titriyen Hazreti 
(Hatice), zengindi. Bu kıymetli 
evladın hizmetine müteaddit da
dılar ve cariyeler tahsis edebi
lirdi. Fakat, ·birbirinQ o derecede 

_ ıkavnanıı.ş olan iki kalbin arası
na _y_a:bancı e!!ı:E...~kmak isteme
miş .. ~u:htereın zevci (Resuliıl

lah) Efendimizi tamaıııile kendi 
arzularına terkeylemi<ıti. 

Resulü Elkrem Efendimiz, sev. 
gili kızının masumane tavırları.n
dan büyük bir zevk alıyor .. Derin 
nazarlarla, onun cazip simasını 
temaşa ederken: 

- Fatıma, insanların (Hiıri) 
sidir. 

D)yordu. 
Avlar ve seneler geçtiıkçe (Fa

tııma) nın zekası inkişaf ediym .. 
Kıuvvetli görü.şleri, her şey hak
kındaki tahlil ve tetkiklerile, ar
tık herkesin nazarı dikkatini cel
bey li)'(>rdu. 

Ayni zamanda, Eon derece düz
gün söz söylüyor .. Söylediği söz_ 
lerde, tam bir şiir tantana ve a
h6ıgi bariz lbir surette ilıiıısedi
liyordu. 

Hafızası, son derecede kuvvet
li idi. Muhterem pederinin mec
lislerinde bul undu,ğu ıZaman, söz 
arasında geçen bütün parlak şi
ir !eri, bir objektif kuvvetile di
ımağına çekmiş ve ezberleıniŞ
ti. 

(Devamı var J 

(3) Bazı rôviler, (Fatıma) nın 
IÜmmü Gülsiim) den büyük ol
duğunu iddia ederler. Fakat bu 
iddia, doğru değildir. 

lstanbul Beşinci İcra Memur
luğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
olup paraya çevrilmesine karar 
verilen bir adet Zenit markalı 
6 lambalı ve 601885 sayılı radyo 
maa gramofon 16/8/940 cuma 
günü saat 16 dan 17 ye kadar acık 
arttırma suretile Beyo.1Hunda 
Baker mağazası önünde satıla
caktır. 

Verilen bedel muhammen kıv
metinin yüzde 75 ini bulmadığı 
takdirde satış tC'IIldit edilerek 
19/8/940 pazartesi l(Ünü ayni sa
atte ikinci arttmması yapılarak 
en çok arttırana ihale edilecek
tir. Alınak istiyenlerin l!Österi
len mahalde mezkiır saatte ha
zır bulunma.arı ilan olunur. 

(28579) 

BOYOK TARIHi ROMAN~~'l_,!EmılitC3 
) 

idi. Bu sefer içindekini Yusuf 
Paşaya tamamen döktü. Hiddetli 
ıbir seda ile bağırdı: 

- Sen kendini bir kizınet mi 

SEKERfl.RE '.SULTAN, 
ettim sanırsın?.. Bu kadar ilıazi

l ı nemi sarf ey leyüp akibet bir alay 

J 
mel'unu katliam etmeyip mal ve 

, ıınenallerile diyarlarına gönder -
din .. 

1 

...... , Yııın: M. SAMI KARAYEL 
Sultan İbrahim ıbal(ırı:yordu: 
- Bir vezir koca bir kale alır 

da Qnun askerini almaz olur mlll? 
Aldığın mal ve ganaimi saklar. -

Hüseyin Paşanın maiyetindeki 
'asker Giritte mütevali zaferler 
vücude getiriyordu. 

Yusuf Paşa, Sultan İbra.Jıi.ınin 
iradesini anlcyamamıştı. Fakat, 
Padişahın düşüncesi başka idi. 

Y'lJSU.f Paşadan uiak bir itiraz 
ibeklivordu. Bu sebeple m<ılavü
tak bir ira<ie mevzuu octava kov
muştu. 
Padişahın mıtl<sadı Yusuf Pa

~a itiraz eder etmez, emri Padi
sahiye muhalefet ettiğinden do-
layı katleyliyecekti. . 

Yusuf Paşa ise Sultan Ibrailıi
min mecnunane emirlerini der
hal icra edecek tıynette bir vezir 
değildi 

Padişah.n cinnetlerini, sefahat.. 
!erini tamamile biliyordu. Fakat, 
Padişahın kendisini katledip ma
lına varis olabileceğini hatırına 
getirmiyordu. 

Yusuf Paşa ,Sultan İbrahimin 
teklifini nazikane reddetti: 
- Padişahım, Riayaya kereste 

salınıp hala gemiler yapılmak 
üzeredir. Ve vaktimiz erbain es
nasıdır. Mevsim seferi bahr ol • 
ıınadığından kat'ı nazar, ol.ka -
kadar mirmiranlara ol cezirede 
gencayiş yok.tur.. Simdi ıtide -
mem. 

Dedi 
Sultan İbrahim derhal .r.azebe 

geldi. Esasen teklifi bir bahane 

sun.. . 
Yusuf Paşa, hiç tereddüt etme

di. Sultan İbrahi;me karşı biper
va şu oozleri söyledi: 

- Egerçi hazine sarfettik am
ma, Kelimatullahı ila edip adayı 
seyfi kahrı Padişahi ile tezlil ve ' 
bir kalei azimeyi rneınaliki mah
ruseve zammeyledim .. Aman e
den ·küffan katliam ve malların 
H11:inam bir iış değildi. Lakin aki
beti vahim olan nakzı amandan 
sakındım. Ve ben kadir olduğum 
mertebe uğuru hu.ınay=a 
hizmet ettim. Bir ku1unUtZ dahi 
varup ben kadar hizmet etsin .. 
Şekerpare için dükkanları yağ

ma ettiren, ibadullahı kahreden 

1 il 'I>' 4 • 

inhisarlar Umum MüdürlUQünden 
Mu~ ...ıe:n B. Yüzde 7,.5 

DALGA UZUNLU(lU 
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Askerlik 
Bahisleri 

Cinsi Miktarı 

T .A.P. U. 79 m. 94.45 Kın. 20 K w 
Eksmmenln T.A.Q.19,47 m. 1519:i Kın.2G Kw 

L;ra Kr. Ş<kli Günü Saati ı 16411 m. LZ8 Km. J.%il Kw. 
teminatı 

Lira Kr. 

( Baştarafı 2 nci saııfuda.) 

e) HÜCUMA ELVERİŞLİ 
VAZİYETE GETİRMEK ~~~~~~~~~~~~~~.:__~·~~~~~,-~~~~~~~--~-

Yangın söndüı-ıne -

3.leli ve eczası 2 kalem 1740 50 130 50 açık ek. 26/8/940 14 1 
Yangın S. ve levazımı 8 
Yangın S. ve levaz.ımı 3 

• 
> 2381 96 178 64 > > ~ 15 

Gethici feneri 
Sedye 

1274 46 95 59 > > , 14,30 ı· 

209 adel 313 50 23 51 Pazarlık > 15,30 
56 > 306 00 23 10 > > 16 

Sıhhiye çantaS"ı 

İp ve geçme 
43 > 1182 50 88 68 Açık ek. > 16,30 

::nerdiven 19 > 228 50 17 lJ Pazarlı): 

Yangın sön. levazımı 2 kalem 2188 00 164 10 Açık ek. 
Yangın sön. 31eti 
Yangın sön. §.leti 
Gemici Ieneri 
Sedye 
Sıhhfye çantası 

J 5 ad el 202 50 
7 kalem 175 41 

171 adet 256 50 
37 
23 

> 
> 

203 00 
632 50 

15 18 
13 15 
19 23 

Pazar} ık 
> 
> 

15 22 > 
47 43 Açık ek:::ilt. 

> 
27 /3/940 

> 
> 

• 
• 
• 

16.45 
14 
14.30 
15 

15,30 
l~ 

16,30 

J - Nümune, şartnarııe ve müfredat listeleri mucibinee yukarıda cins 
ve miktarları yazılı yangın söndürme ve pas jf koruma Jevazınu hizalarında 
gösterilen usullerle satın alıllacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakttat teminatları cksiU .. oe gün ve saatle
ri hit.ata:rında yazılıdır. 

111 - Eksiltme ve pazarlık hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kaba
taşta levaznn ve mübayeat şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname ve mü!redat listesi st.izü geçen şubeden parasız alınabi
leceği gibi sedye nümunesi de görülebHir. 

V - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatlerde yüzde 7,5 güvenme para-
larile birlikte mezkt1r konlisyona müra~aatlnrı. (7123) 

Böbrekler<len idrar torbasına kadar yollardaki hastelıkların mikrop
Jannı kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 

HELMOBLEU 
Böbrekler.in çah.şımak kudret:nl arltırı:r. Kadın, erkek idrar zorlukla
rını, eski ve veni belsoğukluğunu, mesane illihabını, bel ağrısını, sık 
sık idra.r boı.ınak ve bozarken yanmak h.aileıini 11iderir. Bol idrar te
m:n eder. İdrarda kum:.,ıı-ın, mesanede taşlann teşekkföüne mani olıı:r. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mnvile,tirir. 
Sıhhaıt Vekaletiınin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE Bll"LUNUR 

Aydın Vilayeti Daimi Encümeninden: 
ı - Eksiltmeye konulan ~: Aydın - Muğla yolunun 27+29~4+300 ki-

lometreleri arasında 22851.91 lira keşif bedelli şose inşaatıdır. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
a - Bayındırlık işleri genel .,artnanıesi, 
b - Tesv:iyei türabiye şose ve kh5ir inşaata ait fenni ~artnanıe, 
c - Eksiltme ısartnamesi, 
d - Mukavele projesi 
e - Keşif hülisa cedveli ve silsilei !iat 
f - Ta§ ve kum vasati mesafe cedvelleri 

3 - Eksiltme 29/S/940 perı;embe günü 

men salonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zar:! usuliledlr. 

saat 16 da Aydın Daimi Eneli-

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Ticaret Odası ve bu iş için 
Aydın vil3yetindcn alınmış ehliyet vesikası ·bulunması ve en az 5 bin liralık 
toplu bir şose inşaatı yapmış olması ve 1713 Hra 69 kuruşluk muvakkat temi
nat vermesi lazımdır. 

6 - Teklil mektuplan üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline ka-

13 Ağustos Salı 
7,30 Program 
7,35 Hafif program (pi ) 
8.-
1!.IO 
8.20 
8.30 

12.30 
12,35 
12.50 
13,05 
13.20 
14.-

18~ 
18.05 
18.30 
19.-
19.15 
19.45 
20.-
20.15 
20.30 
21.15 
21.30 
21.45 
22.30 
22.45 
23.-
23.25 
23.30 

Ajans habe·rleri 
Ev kadını - yemek listesi 
Hafif program (pi,) 
Kapamş 

* Program 
Muhtelif şarkılar (pl.) 
Ajans haberZerı 
J.Juhtelif şarkılar (pl.) 
Karışık program (pi.) 
Kapanış 

* 
Program 
Cazbant (pl.J 
Çocuk saati 
Çocuklar için müzik 
Fasıl 1ıeyeti 
Ajans haberleri 
Müzik: Çiftçinin saati 
Konuşma (Çiftçinin saati) 
Küme ses ve saz heyeti 
Serbest saat 
Radtyo gazetesi 
Rad)Jo salon orkestrası 
Ajans haberleri 
Salon orkestrası 
Cazbant (pl.) 
Yarınki program 
KapanT.Ş 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 

HALİDE PİŞKİN BERABER 

13 ağustos Salı J[Ünü akşamı 
Bakırköy .Miltiyadi bahçesinde 

cYATAKLI VAGONLAR 
KONTROLÖRÖ• ı 

Vodvil 3 perde 

İmtiyaz Sahi!>i ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldıg1 yer 

SON TELGRAF Basımevi. 

Bu vaziyete, Almanlar. -Sturm· 
reif.derler. Bruchmüller'in kütle 
ateşleri, şarkta, bu vaziyeti az de. 
vamlı haz.ırlıklarla elde etmişti. 
Fakat, bu yarma muvaffakıye
lerine yardım eden amiller, mü
dafiin zaafı, ilimsizliği ve muzir 
cereyanlara bağlı oluşu idi. Bri
taııyanm Manş kıyılarında ve 
hinterlandında bugün vücut bu
lan müdafaa manzumelerini ne 
tayyarenin ufak çap!ı sil3.hı, ne 
tahrip dairesi büyüyen bomba
sı hücuma elverişli bir hale ge
tiremez. Hatta, silıi.h, metin bir 
kaleyi de yıkabilir. Fakat çelik 
n13.nevi.yat sarsılmaz. Doover'in, 
ateş yağmurları altında yuvala. 
rını bırakmıyan sakinleri, adaya 
tevcih edilen savletleri erkekçe 
karşıladıkları milddetçe, kıyı -
!arda tutunmak muhaldir ve Bri
tanyaya çıkan veya inenler, yal
nız hava kuvvetlerile bir mem -
leketin teshir edilcmiyeccğhıi bi· 
len mütehassıslardır. Britanya -
nın istiJi yolu, öyle sanıyorum, 
deniz üstünden, altından ve ha_ 
valardan geçer. Bu yolları işlek 
bir hale getirdikten, sonra, çıkış 
ve iniş yerlerini Sturmreif yap
mıya sıra gelir. 

Hava baskınları, büyük tnar -
ruzun başlangıcı olabilir. Ancak 
muvaffakıyet yolu çok dikenli
dir. Ada kıyılarında ve üzerin -
deki savaşlar, çok kanlı macera
lardır, mahiyetlerini şimdiden 
kestirmek ise hiç de mümkün de
ğildir. 

KEMAL KOÇER 

DOKTOR 
.Feyzi Ahmet Onaran 
CO.dlJ'e ft ~--7e •t!Mh•s••sı 

Adres: Babıill Caf&loilu 
70l<utU klifeslnde No. 43. TeL %3891 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdarei merkeziye kadrosunda iki yüz on lira ücretli iki adet (yük

sek mimar veya yüksek mühencUs) münhali vardır. 

2 - İhtisas mevkii olarak kabul edilen bu münhallere Güzel San'at

lar Akademisi yüksek mhnari şubesinden mezun 3656 sayılı Barem kanu
nunun 6 n:::ı maddesi mucibince devlet hjzmetlerinden ayrılan en •, beş 

sene geçmiş bulunan tecrübeli mimarların tayini matlup olduğundan bu 
vasıfları ve 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı di

ğer şartları haiz bulunanların dilekçe ve evrakı müsbitelerile birLltte P. 
T. T. Umwn MüdUrlüğüne müracaatları lüzunıu iltn olunur. c4346> (6J45) 

dar vil&yet Dalın! Encümenine getirilerek encümen reisliğine makbuz mu- [ 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapablmış bulunması lazımdır. Postada olacak ,gecikmeler kabul e-
dilmez. (7215) 

ISTANBUL 

Artvin Asliye hukuk 
Hakimliğinden: 

Artvin vilivetine baitlı Berta 
nahiyesinin Ortaköyden Hüseyin 
oğlu Osman Dalkılıç tarafından 
930 senesinde R;uslarla vuk:ubu
lan anıı'harebeye iştirak e1ıınis <>
lan babası Berta nahiyesinin Or
taköyden Süleyman oğlu ıHüse
yinin bu ana !kadar hayat ve me
matı meçlhul bulunduğundan 

!kayıplığına karar verilmesini 
talep ve iddia edilmekle vaoıl

ırnaıkta olan duru.smada adı ge
çen Hüseyinin halen berhayat 
olup olmadığı hakıkında malu
matı bulunanların ilan tarihinde 
itibaren bir sene içinde Artvin 
Asliye Hukuk Mahkemesine ma
lımıat vermeleri ilah olunur. 

(28309) 

Sultan llırahlmin, Kelimetullahı 
iladan zivade, lıasekilerini ve 
gözdelerini ve gözdelerinin adanı. 
larını ihvadan başka bir şey dü-
şümniyeceği aşikardı. . 

Yusuf Paşanın Sultan Ibrahi
me söy !ediği merdane s&ler o
nun kulağına bile girnıedi. 

Hatta, Sultan İbrahim, Yıusuf 
Paşanın cür'etine hayret bile et
mlşti. Gazebi bir kat daha arttı: 

- Ne yabane sözler? Sana var 
l?it, dedim, durma git. Ywa se
ni katlederim. 

Yusuf Paşa, ıınetanetini boz -
ıınadı.. Faıkat yaptığı hiıanctlere 
mukabil gfüdüğü bu hakaretler. 
den son derece müteessir oldu. 

Paşa, Sultan .İibrahiımin katil 
tehdidine karşı yalnııZ şu cevahı 
verdi: 

- Simdi vakti değildir. Gi -
dilmez. 

Artık, Sultan İbrahim.in mu.ı-a
dı hasıl olmuştu. Paşa, Padişaha 
ilı:arşı koyuyordu. Kafası kesil
meli idi. 

Padişah, Yusui Paşanın: 
- Şimdi vakti değildir. Gidil

mez .. 
Sözü üzerine gürledi: 

Askerlik işleri 

Tam chliyetnamelilcri 
Şubeye Davet 

Be)Joğlu Yabancı Askerlik şu
besinden: 

336 dağurrılu ve bunlarla mu
ameleye tabi daha yüksek do -
ğum!ulardan ŞUbemizde !kayıtlı 
lise ve muadili okullardan me
zun olup da yüksek tahsile de
vam etmi)"ecek olan tam ehli -
yetnamelilerin Beşiktas As. Su
ibesinde müteşekkil askerlik mec
lisinde yoklamalarını 20 ağustos 
'940 tarihine kadar yaptırmaları
nı ve yoklamayı müteakip yok
lamalarını subemize ·kaydettir -
meleri ilan olunur. 

ZAYİ - Vefa idaresinin ikin
ci sınıf birinci subesinden a1mıs 
okluğıım tasdiknamemi zavi et
tim. Yenisini alacaitınndan es
kisinin hükmü voktur. 

Belediye daire ve §Ubelerinin yıllık ihtiyacı için <:ılınacak levazımı kır
tasiye açık eksiltmiye konulmuştur. Tahmin bedeli 3027 liı·a ve ilk ternina~ 

tı 227 Uradır. Şartname Zabıt ve Muamelfı.t Müdürlüğü kaleıninde gö.rü.le
cektir. İhale 16/8/ 940 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyen sa 
atte Daimi Encümende bulunmaları. c.6781> 

---------------------- --·-
Yozgat J. Okul Taburu 

Komuta!llığından: 
Bedeli mu-
ha.mmen Azı 

.Kn}. s. Kllo 
(loi11 

Kilo 

Çofwıun 

bedel! 
Llr.l K. 

Yiizde 7,5 
te.minata 
Lira K. 

En"tun elrısJ 

17 50 80000 35000 6125 00 460 00 Sığıreti 
14 74 160000 170000 25143 00 JS86 00 Ekmeklik fabrika unu 
92 94 5000 5500 5111 70 383 38 Sadeyağ 

Yozgad jandarma okulu exatuun 1/9/940 tarihinden 31/8/941 tarihine 
kadar bir senelik ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem yi

yecek 4/8/940 tarihinden iti.baren 15 gün müddetle kapalı zarf usulile ek
siltmiye konmuş ve 19/8/940 tarihinde pazartesi günü saat 15 te ilıalei 

Gt'iy~i yapılacağından taliplerin mezk\tt günde Yozgad jandarma okulu 
satınalma koınisyonun.a müracaat eylemeleri. (6701) 

410 lsmail Atıf 1 
Ha!:5":ıt~ka~cı ib= idi. __ Ka_dı_kö._Y _ua_kıf_ıa_r _Mu_·du_rı_uou_nd_en_. 

!Kelle lkemı.eık icin buna imde e- Jl[Uhammen Muvakkat 
........... temm•1ıı 

dilerek Hasan aka. derhal M:erii 
atladı. 

Sultan İbrahim ı, ., , 
- Kaldır sunu! .• 
Yusuf ııasa. bila fütur durdu. 

!Hatta, Sultan ibrahinıe ııaruba
ne baktı. 0Iijll1 ci.mıetlerine ba
zice olınaılrtansa ölmeyi tercih et
ti. Ve J)adiil!ha hiddetle bWbr
dı: 

- !Hemen öldür. Ne dunmıun? 
Dectiıkten oonra. birdenbire bı2r 

la geri döndü ve Bostancı basi· 
le Sultan İbrahimlıı karsısındıan 
~ilip eitti. 

Yusıll oosa. dlsarı ~ cak
maz... Padisa!h. BostanCMı ba
Rınlı: 

- Katlet. mel'unu!.. 
Veziriazam SaH!ı ·oasa da tru

zurda idi. Deırhal V<ldisahm a
yaklarına kapımdı. Yal vardı. Y a-

1 kardı .. 
(Arkası var J 

Ltra :K. Lira ıı:. 

5208 40 
3222 18 

838 23 
72 91 

2053 23 154 8ll 

Kadılr:ilJ' Caferaia 
•malıada :Aziz.iye 

Uaküdor İc..diye 
Kadılı:ö7 Osmanaia 

Sobiı No. 

Rıza paşa 26 
Aksaray ll 

Çamlıca 75 
Kalem 22 
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Zillıtüpııcıa Hacı Meb- 13 

meta~ 

Cinsi 

bahçeli ev 
> 

Nj •65> ev .. _ 
arsa 

tarla 

yulr;arlda cinsi ve mevkiler! ,.azılı yerlerin mülkiyet! sablrnak üzere 
mlWıJ'edeJ'e ç:ıkarılınıotır. İhaleleri 19/S/940 pazartesi günil saat 14 dedir. 

:iırteklilerin yüe(le, 7,5 muvakkat lemlnatlarile müdürlilk alı:arat slemine 
nıüJ;acaatlazı. (6792) 

İstanbul P. T. Müdürlüğünden 
idaremiz nakil vasıtalan ihtİJ'&Cl için 36 kalem malxcmeı:ıin alımı açık 
~ 1<.orwlmllştur. Eksiltme :!3/8>"94-0 çarşamba saat U,30 ıla B. Pos

tahane Nnas;ınm karlısmda Valde banmlll tldııci ka'bnda idaremiz umum! 
depo mulıasiPlill odasında toplanacak alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel 960 lira muvakkat teminat 71 lira 25 kuruştur. İstelı:.
lilıerin olbaptaltl p.rtnamelerlni görmek -.e mu..-akko.t temiııatlarun yatırmak 
~ çalışma lf(inlerinde mezkO.r müdürlük idarl kalem levazım klsm.ına ek

ail:~ gün ve saatinde de 940 ssııesi için muteber Ticaret v~ Sanayi Odas1 ve-
ıı:lkası ve muvaklcat teminat makbuz.ile -.ı.uona müracaaUan. (7271) 


