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n11UtAT T A K V J M 
<;:i1t-teye Y1I: 1941 - .~y; 7 Gün; 210 
~onderilen 29 Temmuz - SALI 
•vrak cerj Hier!: 1360 TEMMUZ 16 
verilmez. Ruml· 1357 - Recep 4 

SIY ASI HALK GAZETESI s- Te~al Mat ..... mda Bu1hr 

F 1AT1 
Her'yerde 

3 
Kuruttur 

T ürkiye imar ve in~a 1 A1man tebliiii 

Y BütUn 
yolund a yürüyor c h d 

--- -•• 

Milli Müdafaaya ayrolan mllyonlarca lirallk fevkalide l 1Je~pha~ek~t 
tah_s_is_~t_a_ragmen ilerleme hamlemiz durmam1tt1r _ / devam ediyor 

Menemende ku
rulan tesisatrn 

ehemmiyeti 

• 
• 

• 

• 

Menemen ova.min 1ulan
ma11 gibi mi/letin •erveti, 
ue ••hhati balumindan 
mühim bir te1ebbü•, har
bin gikarJ•ia bütün güç
lüklere ragmen bafartlm'f 
ue Doktor Refik SayJam 
hükûmetinin yurtta istih
•ali ve relahi artumak i
çin ha:z.1rlaJ1i1 imar ve 
Înfa program1nin gü:z.el 
bir :z.aleri olmu1tur. ---

fE5} u barbin ba~lad.Jg1 gün-
19} denberi bir basluna ug-

ramamak için millî mii
dafaa tedbirlerine büyük ebemmi
}et ,.ermrk mecburiyetinde kal
d1k; hele harp, Balkanlara, Suri
Y•l 'e Ege denizine i:eldikten 
llOnra, bu tedbirleri daha artmnal. 
1.Zhrari hâs1I oldu. Bu yüzden milli 
müdafaa iilerine milJ·onlarca lira
hk r .. kahide tah<isat 3)'>nnak lâ
um g'<'lrli. Fakat; bizi harpten ko
ruyan butûn bu agir ma~rafiara 
rafmen, ilerleme ve )·ükselme ham
lhlli• durmam1 hr. Doktor Refik 
Sll)'dam hükûmet~ memlekeli imar 
'lie inp, istihsali ve refah1 artmna 
için vaktile haz1rlam1~ oldugu pro
cramm Jii1umJu H âciJ maddeJeri. 
nin tatbikine mu,·affalayetle de
von1 etmi~tir. Bu ~i.ikran ,.e takdire 
lâytk gayret •ayesindedir ki yollar. 
dl'111i.r~·ollari yap1hyor, 2iraat ma
liineltti getirliliyor, batakhklan 
kurulma \'l' •ulama i~lerine devam 
ediliyor. 

Bu cümleden olarak bir i.ki gün 
evvel o m~hur ~feuemfn ovasm
daki t>u1ama tesisat1n1n mühûn bir 
k1 m1 ikn1al f'dilerek aç1lma tOre-ni 
yapdd1. \'"eni tesi~at ile bu son de-
rere münhit o\·an1n 100.000 dekar
hk bir Jusm1 sulanm1ya ba~lan
mr~hr; tt-sl afLn ikinci 1':1Sm1 da ik
mnl Milinc• sulanan arati 170.000 
dl'kara ç1kacakhr. 

Uzak ~arkta mühim bir ils olan s· t 1ngapurda ngiliz hü.kûmet konal;J 

Hindi 
Çini 
~-

Japonya
ya kar,1 

Japonlar tara- Amerikan veÎn-
f1ndan Î§gl edildi giliz tedbirleri 

~·--

Burada, kara, dcniz, Japonyay1 mal verme
hava üsleri kuruluyor'mekle tehdit ediyorlar 1 

Japonyan1n büyük 
haz1rhk ve emelleri 

Japon paralar1n1 
bloke ettiler 

Ankara, 28 (Radyo Ga.z.etesi) - Lt>ndra, 28 (A.A.) _ Hmdiç111rdel<i 
Japon • Frans1z anla§lllas1 bugün japon battketinln yarattl(:1 vazlyet in. 
tasdik edilmi§lir. Ayni zamanda glliz gazetelerinde uzun telslrlere mev 
Hindiçinînin karasularii iJe kara zu olmakta devam ediyor 
demz ve hava il Jeri gizlice 1,gaÎ Times aazelesi ~makalesmde di-
edilmi• bulunmaktadir Bu ·'g 1 yor kl: . . . 

\: _ ·_ ~ a Ruhsahye usulll herhalde Ing1ltere 
(De, an11 4 ti.ncu say/ada) tle mlli;."tereken tatbi.lc edileceJ?inden 

Tokyoda 
Türk Elçiligi 
hinas1 yand1 

Hasar çok mühim 
gorülüyor 

Y eniden bir lopçu 
alay1 imha edildi 

Berlin 28 (A.A.) - Alman ba~ • 
kumandanhg1mn tcbligi: 
~ark cephesmde harekât muvaf. 

falnyetle inkiraf \'C tcmadi etmek.. 
tedir. Sovyet kuvvetlerinin anu : 
dane mukavemetlcrine ragmen i.. 
lerleme intizam ile \'<' plân dahi. 
lindc devam edivor. 

MACAR iLERt HAREKETi 
Budapt~te 28 (A.A.) - ~ark c: k 

b · · t'hb b" d b 1 ,,ar •e11hrsi harbine ait resim lerllen: Alman mofiirlü lnt'alar1 bir Sov"CI 1tasaoasrna nm,.orrar cep est is ' arat urosun an i - • " • 

_ cnevaml4 üncü sayrad•> -Ce p h e g e rd e V a z I y et Sovyet tebligi 
diril<Lgine go,.e Macar te~ekkülle. j 1t 

1 
1 

r MilllSef'in !1Smolensk ve Kiyef ~e!"ber 
t b 'kl · ;j 1ç1nde 8 fi eri ·meydan muhareheleri . 

Amerika Cümhur
reisi Ruz.velt'c 

_____ Bir Alman f1rka-
/ Günlerdenberi devam eden dünyan1n bu en s 1 Î m ha ediJdi 

Ankara 28 (A.A.) - Ame -
r;kanm 4 Temmuz millî bay • 
rami mlina~ebetile Cümhur • 

büyük çarpi§malannda henüz iki taraf1n da 
galibiyet temin edemedigi anla§ilmaktadu 

r<:1shniz ile Am.erika Birle~ik s ovy<'I - Alman harp œphc • 
De\ letlen R~1s': M. Ruzvell 

1 
sindek! \'81:; \ et:e büyük ve 

arasmda sam1m1 telgra!lar k- , milhim bir dcg.§lkhk olmaml'lhr 

ati olunmu~tur • • Smolensk'm dogu unda ''e Kiyd 

fspanya Devi et Re1s1 , 1 ënler'..nd.e günludcnoen dün) am~ 
General Franko'ya • 1 en buyuk me. tan 'IlUharebcle~l 

Ankara 28 (A.A.) - ls • 
panyanm 18 Temmuz millî 
bayram1 münasebetile Cüm • 
hurreisimiz ile !spanya dev -
let J"c-isi general Fra11ko ara. 

~reyan etme. Faltat h~uz 
biç bir tara! bu meydan muharebe 
lerinde kat"î bir zafer \'<' galib1yct 
kazanamam1~hr Bu 111uhareb<'le • 
rin bir müdd<.>t daha ayni hiz ve 

smda tebrik ve te~ekkür tel. k 
graflan teati olunm>L>lur. H 0 p i ns 

F ransa Devlet Reisi 
Mar.c§al Petain'e j J" •1 Ankara 28 (A-.A.) - Fran- ngt tereye hin-

samn 14 Temmuz millî bay • i J t 
rami münasebetile Cümhur • I C f C C a YY a fC 
reisimiz iie Fransa devlet re- •• d 0 } d 0 

isi matt§al Petain arasmda g 0 D C f ) ) 
tebrik ve te~kkür telgraflar1 

1 teati edilm~tir. 

ingiltere 
Muazzam ma
nevralaraba~lad1 

Sair i h t i y a ç 1 a r da 
gonderilccek diyor 
Loodra, 28 (A.A.) - Oii: 

•'<'det 1,. de\·am etrecegl anla~ù • 
Tiaktad,r. 

Ahnan haberlere gore, Alman 
b<l{kumanclanh[r., harp sahasmda 
bugtirùerde ba~lamas1 bekl<'m:-n 
yagmurlardan enel meydan mu -
hal'ebeler;ndcn b ir nctice almak 
için büyuk bir cncrji sar!cderek 
œpheye ber taraftan 1aze ku\'Vct. 
Ier getirmektedir. Sovyetler de bu 
meydan rnuhar~bel<:'rmi kazanmak 

(Dnam1 4 üncü nylada) 

Londra 
Almanlar tara
f1ndan yeniden 
bombaland1 

-o--
Hasar ve insan zayi· 

ah mühim 
Ankara, 2a (Radyo Gazett>Si) -

Londcadan bildirildigine gëre, Al
man §ehirlerinin ingilizler tarafm-

Almanlar 4.000 olü, 
3.000 yarah say1s1z 

esir verdiler 

Birçok agir silâh 
igtinam edildi 

l\loskova, ~8 (A.A.) - Bu sa
bah nc~rcdilcn Sovyct teblig1 

Bir Alman f1rkas1 1mha edilm1 ti. 
Bu harcketin tafsilâh §Udur-

Cephryc gelcn )'Cni bir Alman 
firkas1 k1t'alanm1za taarruz etrr:i§
tir. Ccphc kumr.n<lanim1z ba 1 r
kay1 lutm1ya '" ihat.1 C'drt'<•k h!l· 
haya karar \'errn1§t r. llk gunun 
sonunda Aln1anlar k1t'alar-mJZJ" 

§iddetli taarruzlanna ancak ~ay1f 
bir muka\'emC>t gosl<'r<'blli"orlard1 
Alm<mlar miidafaa tâbiy~i tatbi~ 
kinc ve siperknmi,·e mecbur kal

~lardir. Bu csnada, Sovyet ta~k
lari ve motôrhi piyad<' kuvvetlen 

dü§man.n ihatasm1 tamamlam~
lardir. Sabahleyin crkenden S ._ 
yet bombard1man filolarl Al>nan 
f1rka~1n1n üzerin<ic uçarak vtizler
ce bomba atmi~lard r. Dü~man top. 
çusu tank dâfi toplan ile dii;cr 
toplarm1 kullanarak çembcri yar

Geçl'n sene Eylûlünde lllenemen 
ovasma 1iderek ~·ap1lan iljleri }e· 

rinde a:ônnÜ§ ,.e inhbalarim1 :lk
damrn muhterem oku3 uc11lanna 
arzctm~tim. Yagmur mHsiinle
rinde su baslnnlarina ugr•) arak 
ekseriya büyiik zarar 'lie ziyana 
ofnyan ova, kurakhktan yantyor
du. Bir kism1nda da. batakhklar, 
bir i\·ri inek ve s1tma yuvas1 ha
linde 'ahp durui ordu; topraklar. 
susuzlukt1n çatlam1~t1. Bereketi 
De me hur olan bu topraklar 'li· 
lan1nca, diln)·antn en ÏJÎ pamuiu
nu, en bol ekilde ~eti~tirebilet:ck 
olao - 1enf'men o\·asin1n bütün dt>r
di su idi. F'azla su, ~Ulk su. 15imdi 
Cümhar1 et Hüku1neti11in )aptrr. 
d1g1 tesi at sayesinde &u basmo-
11n1n \'fi kuro.kl&im me,1r;i1u 1nt, 

1,im mucip oldugu 2ararlar1n Onünc 
geçilmi5tÎ11! Sulan\a i~Ieri it:in :va. 
p1bn 50 ,0 lira masrala mukabil 
ft.lcnernt•n ove 1n1n 5 inilyon lira 

Tokyo, 28 (A.A.) - Ofr 
Türkiye Sefarcthane>~ bir yan. 

gin netiœsinde kismen harap ol
mll§tur. Yang1mn sebeb1 henüz 
malûcn dtgiWir. Se!ir-ile Sefaretba
ne erkâm sag ve salim olarak kur
tulmllijlardir. Hasarat muh1mdir. 

1cabedt·rse japan· tfcaretl yaln1z ~iman 
Amerika \.'e Îngihz 1rnparator1uiu Ue 
degil hattâ cenubi Arr.eri}:a ile de rr.ü
essir bir ta~d;i durdun1labtlir. Cünkü 
Japonya cenubi Ame:ika ile ücaretini 
doJar \·eya stc;llng !le \.'C Nevyork, Son 
'Francisco ve Londra yolu Ue yaprr.x K.
tad1r japun alacaklnr1nlrl bloke edil. 
rnesi, japonyan1n dlinya ticaretinin en 
büyuk klsmun mütl'C!sîr edecekûr. 
Bilhas.<ia japonyanm petroJ, maden ve 
dii::er malzeme tf'darlkâtma dokwla
C'Akhr. F.mniyetJe ~tiylen11ebiiir ki, ja
Ponya Amerika ve Ingilt.ereden ald1k-
1anr.dan mahrwn kah;ayd1 Çin harbine 
dayanamazd1. EQ:er japonynm Velles'in 
dedlài iibi Ct>ni~leme siya!'eüne zorba.. 
hk '\'i!')'a rorbahk tehdidivle devam e
df!rse kendis1ne ingiliz 

0

ve Amerikan 
mallar1n1n verllmesi durdurulabjlrr. ~ 

Ruzveltin §ahsî murahhas1 Hop
kins, Londra radyosunda bir nutuk 
soyliyerek binlerce Amerikan tay

yaresmin daha §Ïmdiden lngiltere
ye vâs1l olmu§ oldugounu ve büyük 
bombard>man tayyar<'leri in~as na 
müteallik geni§ bir programm iler
lemÏ!j bulundultunu siiyl<'mi§tir. 

dan muntazaman bombardunan c- mak için ümlfsiz btr lee•bbiis•e 
dilmesine bir mukabele olmak tize- bulunmu~tur. Fakat her taraft2 
re e'-velki gece Londra da Alman topçumuzun ve "mitralyôzleriM!zin 
tayyareleri tarafmdan e!'ash su-1 a!~ilc k •• r§1la§m1~1tr. Tank dfifi 
rette ~mbard1ma~ edilmi.~ti:· Ha-1 toplanm1z dü§rnanm 20 tankin1 ve 
sar ve msanca zayiatm muh1m ol- hafif zirhl1 ol-Omobilin ; tahrip let. n:Ll.m:NKi~~~~~~~: BLOKE:n.Bu manevra ana vata-

B•tav1a. 28 (A.A) Ofl· '""'1dir '"d f t 
1ri..v.,,;1 4 ili.ru .... ;tada> n1n mu a aas1 n1 ec-

------=--- rübe mahiyetindedir 

Asker kaçaklar1 
Bunlan çah~hran resmÎ vc hususî baz.1 

müesseselerin sahip ve âmirleri 
alli§ar ay hapse mahkûm edildiler 

dcgcrindeki arazi•inin k1ymeti da- -

ha ,imd!den iki mi.•line çikm•~hr. Kaçaklan ihbar ve teslim etmz"yen-
Çünkii uloma sayesinde bu fe)·izli 

lopraklarin nrimi çogalaeakhr. Ier Asker"1 Mahkemeye ver1"lecek 
Pamuk zer'i) ah artacak, su basma-
larm1n tahribindcn kurtulacak o- 1 
lan tarlalar, sulanarak daha bol Yoklama ve asker kaçaklan hak- larm askerl.k kanununa aykm o • 
niah. ul vereceklerdir. Ova istibsa- kmda s1k1 takibat yap1lmakta ol • larak ~ ahmp çah~hnld1klan ha 
1· • Jugé malûmdur. Ald1g1m1z malû • ber ahnm1~ ve yapilan tahldkat 1n1n çogalmasi oradalti halk1n ha- lk b.. " · d 'llala giire, bu takibat, ha 1 ve u- ne .. ce.sm e askcrlikle bu .,.killer • 
Y•I ve refah seviye,ini artbracak l k 1 b r 
1 ün müesSEse sahiplerini yakmdan a a a 1 az1 e~has istihdam et • 

• man \ergilerle sulama i<lerine kl J J r • alâkalandiracak bir saiha gëster • ti eri an ·~· an bu resml ve hu . 
~ar edilen 500,000 lira pek çabuk mistir. izah edelim: susî mücssese sahip ve âmirler. 
iidenmi~ olacakhr. Alâkadarlar, ' f M tstanbulda bulunan resmî ve hu kanuna lev ikan iirfi idare mah • 

•nemen ovasmda yeti§en pamu- nsî baZl müessese sahip ve âmiT. kemelerine wrilmi~lerdi. Bu ze • 
~~n _ :\fisir pamugundan daha iyi •erinin müesseselerinde istihdam vat muhakemeleri esnasmda ka -

"'

• 
0

1gunu g•çl"D sene bana s0yle-1 ettikleri memur ve isçileri 1704 nunun bu hükûmlerinden habcr • 
•t trd1 " 
B k. , 

1 

say1h kanun mucibince tutulmas1 Jeri olmad1g1m ileri sûrmû~erse 
,, b~la ~ikla~n kurutulmas1 da ay- icap eden de!terlere askerlik va • de kanunî takibattan kendilerini 
hlniard nnneltir. 0 mmtaka haJk1 i:yctler:ni tetkik etmeksizin kay • kurtaran:all' • 'ar \'C t·ks~r s1 ah • 

au liurtulauk, kinin saifi. dcttikleri ve bu yüzàen b'r km.m ~ar ay 1-apse mahkûm cdiJ,..- ~I 
<Dcvanu 4 lin<il saJ'fada) yoklama kaçaf1. baka,·.o u• <~l<h. '~'""ml 4 L'ncu »fada) 

Londra 28 (A.A.) - Ofi: lngilte. 
re ve iskoç~·amn kara mûdafaa • 
Jarm1 tecrübc maksadile yap1l • 
ma» kararla~tmlm!.§ olan muaz • 
zam manevralar, dün sabah saat 
be§de ba~lann~ olup on be~ gûn 
devam eclrcektir. Jlareka~a tstilâ 
halinde bilhassa mühim bir roi 
ovnamaga davet edilccek olan mu 
hafiz k1taati ile ztrhh f1rkalar, top 
\li alaylan w tayyareleri ~tirak 
etmi~lcrdir. Diltman esas itibarile 
para~ütçülerden, tayyarelerle nak. 
Jedilrn kitaattan ve dû!!nJanm 1n
giliz topragmda bir këprü ba~1 eL 
de etmege muvaf!alc olclugu fars&. 
rl >krek geürmi~ oldugu tahmin e
d;len hücum k1taatmdan mürek • 
kepti. 

Bu a~am ahnmlJi olan ilk neta. 
yicc gore, eyaletlerdeki harekât 
oek ziyade memnuniyete §âyan bir 
surette cereyan etmi~t!r, Mûdaf.i -
Ier, dü>manm agir zayiat bahas1 • 
na Lond.raya kadar yakl~asma 
\'e baz1 mahallerde hasarat ika et. 
mesine ragmen, para~t.;üler grup 
Jan imha edilmi~tir. Londranm 
'am gôbeg • ' W '.<' r>'dt• eski bom 
oard1manlatrn birakm1§ olcluklan 

(Devamt 4 ü~cü f3)·f:ida) 

Hopkins, g1da maddeleri, mühim 
mat ve benz.in nakli için icap eden 

gemilerin bulunacag:mt vàdelrnii· 
tir. Amerika, lngilizlerin aç k~!
malarma kat'iyyen miisaade etmi· 
yecektir. Dii;er taraftaa Amerika 
miimkûn oldugu kadar ve derbl 
Çint> de, Rusyaya da yardun ct
miye az.metmi~ bulunmaktadJ, 

Hopkins, beyanatma §U suretle 
devam etmi§lir: 

Ôniirnüzdck.i senc zarfmda in
(D<vanu 4 ilncü •ai-fada) 

Bir casus 
Vatanda§hk hakk1n· 

dan iskat edildi 
AnkaTa 28 (tkdo.m Muha -

birinden) - Bundan bir miid. 
det tvve! Y u.goslavya muha • 
ciri sifatile memleketimi.ze 
gelm4 olan Hasan Ba.sri a • 
dmdaki f«h.!.'tn Türkiye hü • 
k11meti ve m.enfaatleri aley • 
hinde ca.sm!uk etti{ji ~l
d1gmdan vat.an.da.fhk hak!a • 
nndan iskat edilmesi hak • 
ktnduki karar Hey•eli Vek1 - 1 
lece bugün tasdik t'dilnu ltr. l 

\. ) 

du~ tahmm edilmekted1r. (De'.""" t u >eu .ayrada) 
.... * ,. t • 

sulhtür 
YAZAN: 

SELÂMl lZZET SEDES 

Bir arkada§tm, biraz da çahna
ralc 

- Bir sulhtür tuttunnn§. un, 
&\in &eçirmiyor, sulbten bah. edi
yorsun! dedi, 

Gülümsedim: 
- Fena m1 ediyorurn? 

- Feoa =, iyi mi, ne ettikinl 
bilmem, diye devam t>lti, fakat 
JÙlpk ahmyor. · 

- Sulh sozü mli? 
- Evet. 
Bu sefer ben çahndun: 
- Ya yalu~1k alan nedir? ln

unlann aç, 5efil, yoksul, peripn 
olmasi nu? Mamur Avrupa te· 
hirlerinde ta1 ta~ üstüode kal· 
marnas• nu? ~u harp haberleri
ne bak: Uçan tan· arc Ier Bcrli
nin, Londranm gobegine büyük 
çapla )8DJP.ll bombalar1 al.ml~-

• 

lar1 ) ilk~clen alcvlcrdcn g(1k:yfl-
2ii k1zan111~ ... Buna muvalfak o
lanlar bu mu\·affaki)etlerile <.i· 
vüni.i .. or)ar _ • ltdC'Jli ~ebirlcrde 
iki sene :z.arftnda tn,·Tar(' hütutn. 
lar1 netiresi ülen si' ill('rin, ka· 
dm, çoluk. çocuk, genç ihtiynr1n 
say1s1 yiiz hinleri a 1~ or_ Cep
he gerif.i. si,·H ,·e kad1n tarun11 .. 
yan bir boiu§ma m1d1r bu mt--
deniyel dcvrinde yak1 1k alan? .. 
Hayir azizim. aSII bu ha! yak1 ik 
1tln11yor. Seni tc111in ederhn ki, 
bugün bogu~anlnr da yaphklnri
ntn yak1!\1k a1mad1g1n1 nli.iclrik· 
tirler. Fakat arhk i~ onlardan 
s1km1~t1r. Benim gihi :'1ri7 hir 
fert dcgil, diin~·ada . inil l:<'ten 
biri beninl gibi giin gc~ir1nedt•n 
su1h sOzünü tutturc;a, ara~·a gir
se mcdenl in'."innlara }'ak1~at·ak 

sulh kendini gêi~ter~ektir. tJen 
buna kani oldu(:u1n ê~indii lt.i, 
Olüm ntil~ nn)arca hi Î)'e Ur pan 
atar \:e nehirlcrdrn \t•l halindt 
kan okarken sulb, •ulb \'c •ulii 
diyorum. 



~. YFA-~ 

= -- B 0 Y 0 K TA R 1 Ht TE F R f KA :4 0 --

r i \Il hammet 
l. LÂM ORDULARI::NNÏiJHAREBELERf 1 

Nazmi beJ geleeek 
yahu f 

- Kim bu Nazmi bey? 
Diyeceksiniz. Onu, gidin de Ba

klrk.oy otobüslerinden üç bin bil-

- Allahm feyiz ve bcrekctiine Î§te, o mü~kül dakikalarda idi mem kaç numarah otobüsün bilet-
itim:i t ederek, yüruyilnüz... Size ki. birdenbire bava karardi. Ve çisinden sorun! Yahut anlatay!II' 
t b~1r edcrim ki, hu iki tayfaaan bi- mebzul bir surette y gmur yag- da dinleyin: 
rlni.. yâni, ya kân·andakilei:le on- nuya ba§ladt. Ehli islâm, derha! Pazar ak§aDU saat dokuzla drr 
lann mallanru.. ve yJÙtut, ~!- lurbalanru doldurdular. Bu saye- kuz buçuk aras, istanbuldan gelen 
n1za ç1kan m~riklerin katil ve ida.. de, w. ihtiyac'nm ô - ü aldtlar. bir otobüs Balarkoy darak yerin
m1m, Cenâb1 Hak bana vâdetti... .Resulü Ekrem Efendimiz, k&J:ar- de, birkaç saniye içinde hemence
(Allah) a kasem ederim ki, XllI"e)'i gah. ~lerini tanzim ettL Sonra, cik ve tùtabasa doluverdi Dolu
efradmm kâmilen maktul dü§iip ~anm vaz.iyetini anlamak ve verdi amma mübarek araba bir 
yatt klan yerleri, §U anda ~riir ona gare tedbir almak için (Haz- türlü kalkrilak bil:miyordu. Pazar 
~ibi oluyorum. reti Ali) ile (Sât ibni Ebi Vakkas) ak§ammm bogucu s.1:agmda, o, ha-

Diye, yakm zaferi, bütün ordu- ve (Zübeyr bin A11-irm) 1 k~ü hlz- vasiz, kapaw.k yerde ve bir taraf 
suna müjdeledi. met.i ile dil§man tarafma gônderdi. pencereleri sunsik.1 kapah olan o 

Resulü Ekrem 'Efendimiz, gerek Bu üç iSlâin kahramaru, ~ tikabasa oolu arabanm içinde da· 
candan baglr olan ordusunun 'kud- nin Jraranbgmdan istifade ederek kikalarca beklemek her babayigi
ret ve hamasetinc emin-o1arak, de- ya.v:li yav~ dü§II!an k.arargâhma tin kân degildi Birkaç dakika 
· b. · ·1 b h . ....._. yakl,,c::t·'--. Bu •·-rarga"h•n islâm içinde herkesi hafakanlar bogm,;ya, 

rin tr iman 1 e u arp n .......... nu """ ...,... """ ....,, elbiseler terden s1rs1klam kesil· 
irat ederken; (Ebu Cebl)in ihtirtsl dusu karargâluna iki fersah miye ba~lad1. Bu vaziyet kaC§IS!ll· 
yüzündcn (Bedir) sahrasma dog- - yâni, takriben üç kilometre - ka- da araba neden bir türlü kalka-
ru sürüklcnen :&bû Süfyan iae; dar mesafede bulundugunu anlad1-

- Yaz1k kavmime .. mecnunan:e lar. Dii§man ordugâluna biraz da- nuyordu. Kalkamazdi, çünkü Naz-
bir harekete kurhan gidecek... ha kuldular. Kuyularoan su al- :a~~: bekliyordu! Tekrar sora-

Diye, teessüfle soyleniyoràu. m1ya gelmi§ olan birkaç ~ ile * k.ar§l..Ùl§tùar Bunlardan 1dsini e- - Kim bu Nazmi bey yahu? 
. a1d l n" .• rl . Ir.,,..:, Onun kim oldugunu biz de bir 

(Bedir) Me ile ara- i;i.r 1 ar. ige en ~~ya mu- - 1- ··- edik z· b 
a!f k lduk.l · · ü 1 · tür u 06.~nem . ira ara a o-

smdadlr. Bir ovanrn enar.mdad.:r. v a 0 an içm - vaz e en 1 da, k t kl t kl •tib--'' 1 t k. tm• 1- ra o s1ca ta ve o 1 1m 1 un 
B k . d b. ka k bu k 1 1 "'ne - on an a rp e iye u.- . • • . . b u mev ·1 e ir ç uyu ve u- .. edil +,_ . • • R 

1
.. halinde dak1kalarcn kendmm ek-

yularm etrafmda lâtif hurmaWdar zum gorm er. J..K.l esin, esu u ledi" · h ld ed lm · Ekre Ef d" · · h gi a e n ense o ge eml§, 
vard1r. Bu hunnahklar an haciç m en muzin uzuruna ge- b. · d dak.k 1 çektii'H t· d"l 1z1m ora a 1. a area .,--
kalan k1S1mlar ise>, tamamile k<Un- rrBi e~ ird b .. (B . H miz bekleme mibneti de beyhude 
aaldi.r. )u. . esd b~n M irki,k r ~mk_lac: yere yammtza kâr kalm~ti. Üste-

(Eb • C hl . . . lt ,._ caç aSIDlll e ir e e mm o esi i· b N . b .. t aft k. u e )Ill r1yaset1 a mw:1. g&-/ ((H 1 ) d .. . d (Â . bi S .d) 1k u azm1 eye on ar a a 
1 

.. . us em , 1gen e . 1 n a1 - . b" !ri~· 
en m:.i~1kler, derhal bu kuyulan . k-l .· (Ar.fi) "di R . 1_ Ek- aç1k pencerelenn yamnda ir ,..~i.-

h 1 k 
. _ _,_ . m o es1 1 1 ... esu u . d 1 k•-

ve urma 1 hm i§gal echp Y=rr·~"tt. Ef d. . ... iki" k .. 1 . .. lilc bir e yer ayn mi§, aya ""' .. rem en imaz, ... u ·o ey1 soy- kad ttikl · rer. Burada birkaç gun kalarak, Re- l . ticv tt"· ~ bekle§enler o ar 1srar e er1 
sulü Ekrem Efendimiz ile ili islâ- ece 15 ap e a. halde, imkâru yok, bir ki§i oraya 
m1 tehdide "kar r verdiler - Kurey§liler nerede?.. oturtulmam1~ ve bu yüzden bir 

Halbuki Resulü Ekrem Efcnru.. - 4te .. §U giirünen t perùn ar- hayli de münaka~a olmu§tU. 
miz kararm1 daha evvcl venn· ti kasmdaki hurmahklarda. Mii§terilerle birlikte sabi.rsizla-
Mancvî bir ilham ile, mü§riklere - N'e kadar adam var?. nan §OfOr ikide bir soruyordu: 
muUaka muzafferolacagm kanaat - Ne kadar oldugunu bilm1yo- - Ne bekliyoruz daha? 
getirdigi icin, derhal emniyct terti- ruz. Fakat çok kalabaèk. Nazmi beye yer ayirm1§ ve o ye-
batt ahrak yava~ yava§ (Bedr)e (Devam1 nr) ' (D~vamt 4 uncü sayfada) 
dogru ilerk-dL Ramazan aymm 17 
nci gece . .;i, islâm ordusu du~man 

kar 1 mdakï mevzïien ~ga1 ettï. 1 AHKEMELERDE v e p O L [STE 1 
Fakat muslümanlar, mÜ§k.ül va- .J 

ziyet ve §artlarla kar§ la~tilar. Mil§ 1 ~-------------------··--
tikler daha evvel gelerek kuyulan s h 
zaptetmi~ olduklan için udan ar o~ ug"" un sonu 
mahrum kald1lar. <rl!rek insan \·e ( ~ 
~rek hayvan lann, ·diù Îlle k&dar . 
batttldan in ce bir kumluk iizerind 
k rargâhl rm1 kurdula:r. 

Buraya gelim:iye k.adar, Resulü 
Ekrem Efendimiz de bir hayli Sl

kmtl çekm~ti. Çünkü, kendilerinin 
ancak bir tek devesi olup buna da 
(Hazreti Ali) ve azath kOlesi {Zeyd 
bin Hâris) ile, nobetie -bin ek.te
lerdi 

~~~~~~~--- ------------------------
·ev if edildi, 52 ira ceza ve 
·ki ay hapse mahkûm oldu 

Pazardan sonraki gunler; adli - Pl'!ITU§t.U". Dakikalarca ugra!j1l:m~. 
yenin ekser i~i sarho~luk cürmü - _ rafma halk t.oplanm1 fakat V-ey 
m~udlan olur. Nitekim dün de sel cdedig.im dedik• gibilerden bir 
héiyle oldu. Nobetçi olan sulh ve türlü arabay1 bira.kmam1~tir. 0 St 

Ge_i:ek .(Ali) ve ~erek (Zcyd), asliye ceza mahkemelerinin gor - rada caddcden ge en komiser mu. 
bu nobeti kabul etmiyorl.ar: d .. g-ü g·· l .. k davalar a asma boy- avini Mustafa ;..., müdahale etmi"'. 

Y.· R l:tlah' De · u un u -y- " 
. • . a . esu a .. .. ··· veye saz, le bir çok sarho·luk cürmümc~ - Buna .son derecede içerleyen Vey-

bmi~iz. Biz, yuru~uz. hudlari da girmi§ti. Bunlardan en sel, terbiyeleri b1rak1r birakmaz, 
Diye, israr ediyorfardi. Fakat cnteresam asliye ikinci cezada ge. komisrin yakasma sanllp ana, av. 

1 KDAM 

Geçen y1hn yol in~a 
program1 tamamland -Bu in~aat ve tamirat için belediye ve idarei 

hususiye bir buçuk milyon lira sarf etti 
Belediyece 940 yili programma parkeleri esash surette tamir eail

dahil edilen yollarm ir'§a ve tamir mi§tir. 
~ tamamlan~tir. Bu müddet Beyoglu: §~li_ Büyükdere, Tak
zarfmda gerek Belediye \'e gerek- sim _ T~k1~la ~seler:Ie &ra:;er
se Hususî idare bat.;csinden sarfc- viler ve Tcpcba~1 tretuvar .. Tak
dilen paramn miktan 1,5 milyon sim meydan. P ,;>i~hane y k~u 
liray1 gcçmi§tir. asfaltlan, ~,Ji _ Sanyer ve Tak-
Yap1lm1~ olan yollar kaza 3"ra- simde Me e caddelerinin katran 

sile §Unlardir: kaplamalan yapilmi§ttr. 
Eminonü: 300 küsur bin lira sar- BaKirko,·: iskele ve Ta~an c'ld-

file Sütçübostan sokag1, Eminonü delerinii, mak Jam §Oseleri, Ço
civan, Beyaz1t meydamnda tcsvi- bançe·me _ Ti4h . ~enhk mek ep 
yei türabiye yap1lmi~; Sultanah- yolu Ye Ayazma sokaklarmm kal
mette Nakilbent ve diger sokak- d nmlan yapilml§hr. 150 bin lira
larda kald1r;m in§a edilmi§, Lâle- ya yakm ir para sarfile H· ikali 
!ide Koca Rag1p, 9air Ha§met. 9air Nalbautç~e. Hadlrr.koy _ Topçu 
F1tnat sokaidan parke do§enm~; At!§ okulu _ Davutpa§a -oseleri in
Eminonü bankalar civan asfaltlan-
dmlmn;i; Lâlelideki Koca Ragip ~ edilmÏ!jtir. Topkap1 - Küçükçek-

meœ, Baklrko - - Kazl:çesme yol
p~a caddesinin tretuvarlan yapil-
m1§, Koprülerde ve Gülhane parki lar;mn a falh, Flor.·a - Küçük.,;ek-
rihturunda ve muhtelif cadde ve mece fl10Se cri tamir ed.ilm~tir. 
sokaklarm âdi ve parke kaldmm- Kadikoy: 150 bin liradan fazla 
lannda esash tamirler icra edil- bir para sarfile Gazimuhtarpa~ 
mi§tir. yolunun kaldmm:, 14 cadde ve so-

Fatih kazas : 60 bin liraya yakm kakta duvar in§as1, 9a§kmbakkal -
bir para sarfile, Yedikule - Bahkll Feneryolu, Fenerbahçe, Suadiye 
yolunun katranh §Osesi, $ehitlik camii ve Koseleci yollann.m ~se
yolunun parkesi, Rami _ Gümü§- leri tamamlanm1§, Albyolagz1 ve 
suyu yolunun §OSesi yap1lm1§ ye Ac1bademde yangm havuzlan ) a
Edirnekap1 _ Samatya yolu asfal-1 pÙmI§, iskele meydnn1 ve muhtelif 
tile diger yollarm âdi kaldir1m ve caddcler yap1lm1§t1r. 

~~~~..;.._~-1-----~ 

Kun<tura için r k d k. 
.... "k""' h dd. Ekme Ier e 1 
azam1 ar a 1 b tJ d . b t• 

--o g ay DIS ~ 1 

ÂzamÎ mi t. r artt1r1lacak 
yüzde 35 olacak 

Ayakkab.c1lara verilecek kâr 
hadleri hakkmda esasli bir karar 1 

verillnciye kadar §imdilik muvak
kat bazi kâr vüzdeleri kabul edil· 
m~tir. Verile;_ karara gore ayak
kab1cilar, ayakkabilan maliyet ve 
cinslerine gare yüzde 20, yüzde 25 

Ve yüzde 35 kârla satacaklardir. 
Ayakkab1 cinsleri aynca kundura 
müesseselerine bildirilecektir. 

--o---

Harice yeni sipari,ler 
yap1layor 

---o>---

Y eni çe§nÎ ekmek 
onümüzdeki hafta 
içinde ç1karilacak 

Belediye Îkhsat Müdürlü -
gü yeni bir çe(ini ekmek hak
kmda tetkiklere geçmi~tir 

Bn tipde bugday daha faz • 
la olacak ve arpa miktan a • 
zalttlacakhr. Bugdaylar hi! -
hassa beyaz ve ywnu~ak dns. 
ten seçilecektir. 

Boylece dah beyazhk te • 
min olunacakhr. Yalmz. fiva -
tm kiloda 10 para artacag1 
tahmin olunmaktad1r. Yeni 
çe ni onümüzdeki haftalar j. 

çinde ba~hyacaktir. 

r-

Millî ~ef 
Üniversiteye ilti
fatta hulundular 
Ümversite RektOrlügünce, 

' Lozai1 günü müna~betile 
Reisicümhur ismet inonüne 
çekii"!n telgrafa Millî ~fi.miz 
~u c:evab1 verm.i§lerd.ic: , 
Cemil Bilsel 

Üniversite Rektorü 
tstanbul 

!stanbui Üniversitesinin 
\·atansever duygularma çok 
te~kkür ederim. MH!etirn.i. 
zin tarihî ve millî eserlerine 
Üniversitemizin yakmdan ve 
candan gêis.erdigi alâ.ka da 
millet yolunda çab~anlar için 
pck k1ymetli bir tC(iviktir. 

ismet inonü 

Bu sene üzüm 
mahsulü bol 

Hastahklara kar~1 ted
birler müessir oldu 
Bu seneki üzüm rekoltesinin ge

çen ytla nazaran daha bereketli ol
dugu hakkmda §ehrimizdeki alâka. 
darlara malûmat gelmi§tir. Geçen 
y1l Manisa ve civanndaki baglarda 
ç1kan bir hastabk mahsulün zama
mnda idrakine imkân vermedigi 
gibi pck ~ok da zarar husule getir
mi~ti. Gerek Manisa Bagcilar Ban
kas1, gerek.se Znaat Yekàlcti tara
fmdan bu sene geçen vil hastahga 
!~<1q1 baglan korumak için esash 
~cKi!de tedbirler ahnm1§ ve baglar 
ilâç1anm1§t1r. 

Alman haberlere gore Egenin 
baz1 mmtakalarmda senenin ilk ü
züm mahsulleri sergiye konulmu§
tur. Îzmir borsasma bugiinlerde 
külliyetli miktarda yeni klll"U ü
züm mahsulü getirilecektir. 

---o---

Kasaplara veri
lecek kâr haddi 

Mürakabe komisyonu 
yüzde 10 olarak 

tesbit etti 
ToplanCI kasaplann per k.ende-

Resulü Ekrem Efcndimiz, her de- çen bir i:arho~luk ve istirahati u - , rat, d..n, jman sovmegc bafilaml.§ • 
fas·nda orùarm bu teklif ve lSrar- murn.iyeyi se!p ile zabita komise • tir. Onu çalyaka pay~na atm1§lar, 
larin1 reddediyor .. mübarek çehre- rini tahkir suçlar.ile getirilen bir karakola gOtürmü Ier, fakat o yine 

Suriye ve Irak tarikile getiril
mek üzere Japon;a, Amerika ve 
sterlin grupuna dahil birçok mem
leketlere mal sipari§leri verilmek
tedir. Harice sipari§ edilen mallar 
arasmda en ziyade deri, manifa
tura, iplik, baz1 smaî maddeler, te
neke ve saire vardlr. 

1 cilere verecekleri kâr haddi ha.k-
kmda bir müddettenberi cereyan 
etmekte olan müzakcrelcr dün ne
t!celenmi§tir. Mürakabe Komisyo-

Pasif korunma tecrübesi nu dünkü içtimamda tvptanc1 ve 
yap1lnuyacak perakendecileri komisyona davet 

lerinde lâtif bir tebessümle: dava oldu. küfürlerine devam etmi§tir. 
- Siz, benden daha kuvvetli de- Muhakeme safahatma gore bunu Dünkil duru.smada bütün bu suç 

gilsiniz. Ben de, evap kazanmak kisaca kayded.iyoruz: !ar sabit gorülmüii fakat arabac1 Divanyolunun kald1r1D1lar1 
Sultanahmet • Beyaz1t arasmda

i tramvay caddesinin kaldmm • 
a··mm yenidcn yap1lmas1 faaliye

ti n-e geçilmi~tir. 

Baz1 gazeteler ~hrimizde umu • 1 ederek her iki tarafm mütalealan-
mî bir pasif korunma tecrübesi ya lm t· d t t ctl 
p1lacag1m yazml§larsa da alrka _ m a 1§ v~ ne ace e 0~ an a.:m 

hususunda, sizden daha rnüst$i i::,.hremininde Mclekhatun ma • Salâhattin davasmdan vazge"'"'i"-
de~lim. ':f'- -.·---. 

5• hallesinde Selâm sokagmda 15 sa- tir. Suçlu: 
Diye ce •ap veriyor .. yü~kt<? yida oturan anas1l Bulgaristan Pa. - Efendim ne "çtigimi, ne yap. 

darlar boyle bir tecrübenin yap _ perakendec1 kasaplara kiloda yuz
m1yacag1m ve fiimdilik lüzum gor- de 10 kuru§ kâr haddi b1rakmalari 

èlevarn eyliyordu. zarcù<li Abdullah oglu Veysel Yüz bgum bilmiyorurn. 
mediklermi bildirm~1'erdir. kararlll§hrilIIll§tlr. Toptanci kasap.. 

Booir sahrasmm yumu ak kum- 1er; evvelki gün Çukurbostan de • ' Diye soylenenleri kabul elm.i~ ve 
larmda yürüm kten iyice yorul- nllen mesire yerinde sabahtan b~ sarho~lu~nu ozùr gootermi(itir. 
~~lard1. Fakat ne Resulûllah E- lamak üzere raki içm.ili ve gece sa. icabm1 dii.§ünoen mahkeme; rnüd 
fendimiz ve ne de diger mümin ve at 23 raddelerinde ~hreminine deiumuminin talebi üzerine suç -
mücahitler, en küçük bir iiikâyette gelmi~t.ir. Saray meydanma gi • lunun ik.i ay müddetle hapsine; 
bulunmuyorlard1. Bôylece Bedir derken arpac1 dükkâmndan hay - 52 lira agir para cezasma mah -
mevkiine gelip de Oütün kuyula- vanlannn yem altp hareket etmek kûmiyet:ne, vermedigi takdirde 
rm düi>manlar taraf1.11dan i§gal edi1- üzere bulunan payton sürücüsü hapse tahviline ve derhal tevki -

Sultanalnnet cihetinden ba~lant. 
!an bu ~ âzamî 2 ay içinde kar~i.. 
1kli olarak ikmal olunacaktir. 

Kalp aektesi lar tayin edilen kâr hadclini pera-
kendecilere b1rakacaklanna dair Tophanede Hac1 rnümin mahal. 

lesinde Hal1c1lar sokagmda 17 nu. kom.isyon müvaœhesinde teminat 
verm~lerdir. 

Kinahada nbtun yolu Bir aarhofluk vak'a11 daha 

digi gorùlÜJ:l.ce, herkesin yüzünde Salâhattine tesadüf eœrek: fine karar verm.Ï§tir. 

Kmaliada nhtim yolunun yeni
d~n asfalt olarak yap1lmas1 karar. 
a~tmlm1§hr. Aynca buraya bal • 
\m oturabil1™!Si için 12 sira da 
rnn ulacaktir. 

marah evcre oturan Hay1n1 oglu 
Ovadiya 155 say1h yük arabasm1 
sürmekte iken birdenbire üzerinc 
fenahk gelerek dü~üp olmü~tür. 
Yapilan muayenede olümün kalb 
sektesinden oldugu anla,.s1larak ad 
liye doktorlugunca defnine ruhsat 
verilmi§tir. 

Bu da üçüncü sulh cezada gorü.. 
l<?n bir sarh~luk cürmüm~udu. 
Petürkeli Mehmet Akkuf Pazar 

bir teessür emarœl ibelirdi. Çünkü, - Birakmam da b1rakmam. Suçlu Veys-el tevkif edilerek ha günü sabahtan içmege bqlam~ ve 
a'·~am üstü Y~ildirekte Bezciler 
sokagmdaki kahveye gelerek ba -
gmp çag1rm1~ ve kahveciye is • 
kemle ile hücum etm~ ise de ayir. 
m1§lar, yapilan cürmüme§hutla 

1u ih.tiyac1 §iddelle belirmi Diye beygirlerinin dizginine ya. pishaneye gonderilmi~ir. 

Yazan: IRFAN DOGAN 
~------- Edebî Roman 19 

- IV - 1 b~a toplandiklar1 büyük mangalda 
Necml, ertesi sab::ih ~e gttmeden ayaklann1 ~urutma . a çal~. Son_ra bu 

eorvel, seklz &Un i;onra ix!eyeceti pa- J haune kend1sl de guldu, vaz geçti. Na-

la h b t1 K k l ·- a ya 111 olsa girecegi mahalle aralannda ay. 
ra rin esa am yap • 1r i •• y -
kan blr para birikmlstL Sekiz gùnde n! çamur ~e karll sularla kar$ilasm1-

yacak m1yd1~ Su halde bu ne zahmet? 
on llrn kazanmak IAZlmdl. Fevkalâde 
blr hal zuhur etmezse bu mumkündu. 

B1rkaç gün sonra, maddJ borcunun 
b klsrruru daba ôdeyetegmden duy
duiu sevinçle derbnl soka~a f1rlad.1. 

b ha knl"$1 blr.iz kar ynlmlS oldu. 
lit için, ~lek caddelerdeki sulu ça-

murlar fazlalaimia. Eu! lskarpinlerl.
hln lanndan çorapl.anna ve oradan 

r.yaklarma kadar ~le7eai kar sulan 

her lnsanin kotny kola7 tahammül e
dem yecegi kadar tealrll. 

Flnna geldi, tabla.ruu simlt ve ça_ 
rekli: doldurmadan evvel, çuaklarw_ 

Derb.al tablasm1 ald1 ve caddeye 

ç1kh. Bir gece evvelinden yoru • 

lanlar, uykusuz kalanlar çok oldu
~u için, etrafta her günkü kalaba. 
hl{! goremedi. Halbuki, sabahm 
bu saatinde caddeler oldukça ~ • 
Iektir. Ve Necminin çorekleri ile 
simitlerinin hemen hemen .warJ.Sl
ru alan ilk m~eri onlardlr. 

Edirnekap1da oturup da Topha • 
neye i~ giden, Çar(iambadan kal
lap Be~k~taki atelyeye ko~, 
elbiseler1nin y&n.SlDl kap.lll.Ul qi • 

-, nde acele ile giyip Bahçekap1da.. doldu. Geriye dondügü zaman, al- agr1s1 yüzünden yürüyemez oldu. 
ki vazifcsme ydi~mege <,>ah(ian i§. t1 yedi y~mda üç çocugun, y1k1k Yalmz dogurmasm1 biliyorlar. Ter 
-;Uer, karmlarllll. da ekseriya Nec- bir duvar üzerinden kahkahalarla bi ·cye gelince analarmm umu -
minin simitlerile dovururlar. gülüp kendisile alay ettiklerini géir runda büe degll ... 

Fakat bugün oniarm hiç biri dü. Hiç ses çikarrnadi ve mahalle Kap1dan ayrild1 ve bugün yapa. 
yok. Çünkü bugün hepsi yorgun.. socugunun bu âdetlerini sükûnet- cag1 simit satt~mm kârm1 cam pa. 
dur ve belki de yataklarma yatah le karsilad1. ras1 olarak odeyecegi için üzüldü. 

diinkü duru~mada bu suç sabit 
gorüldü. Ve Mehmet Akku§un 3 
~ün hapsine voe 250 kuru:1 mahke
me harc1 êidemesine karar veril • henüz i.ki saat olmarn1~t1r. Onun bu sükûtu çocuklar1 co~ • Bu manzarayi s1cak oda~mdan 

---...(~--

Her iki günkünden erken olarak turmu~ olacak ki, duvardan ikinci seyretmÏ!l bir adam, parmaklarile àl. 
lnahalle aralarma girdi. Tramvay bir kar topu <iaha f1rlatti!ar. De - cama vurarak Necmiyi kap1ya ça
caddesinde b!r mü~eri b•1lama • min Necminin kulag1m ac1tan top, gird1. Dort tane simit aldi ve bir Francala tevziah a11a kontrol 

edilecek y1~ma mukabil, evlerden bir hayli bu sefcr camekânm1n bir camm1 1 lira uzath. 
a11c1 ç1kt1. k1rmakla tcsirini 16sterdi. Bu ~an. Nccmi paramn üstünü vermek 

Sabahm erken saati • olmasma -rlly1 i~ten çocuklar· bU" anda için elini cebine soktugu zaman 
ragmen, sokaklan yaygaract ço - gozden kaybcldular. Necmi, on.. mü§terisi itiraz etti: 
cuklar doldurmu~tu. Simitçinin !ara soylemek istedigi bir iki soz - istemez delikanh. Doksan ku. 
ge~ni, Necminin bag1rrnasma lü ycrine, kap1da galeta isteyen ya~h ru~ da senin kmlan cammm bede. 
zum kalmadan, onlar ag1zlarm1 ya bir kadma del't yand1: li .. 
yarak, taklit yaparak her tarafa - Kar topunun içine taii koyma- içi burkuldu. thtimal kt, kar~1 _ 
11ân ediyorlardl. lan çok fena hamm teyze. Kazara smdaki bu Ï$i insanî bir hisle ya _ 

Baz1Iar1 da duvar diplerinde, ar. insanm yüzü™! gelse, belki de teh. piyordu. Fakat Necmi bunun ka • 
salarda birikmi~ karlardan top ya. l likeli bir ~ olur. bulünü agir buldu, izzeti nefsine 
parak, ara s1ra geçenlere taarruz- ' Kadm galeta paras!lll verirken, vediremed.i: 
da bulunuyorlar. Bu taarruzlara i. onun ~ikâyetinl tasdik: etti: _ Eksik olma beyim, fakat ala
ki defa da Necmi hedef oldu. Birin - Allah hepsinin cezasl.lU ver • ffilyacag1m. Ba~kasmm kxrdt ca. 
cisinde, kulagmm arkasmda bur • sin. Geçen gün de bizim gelinin m1 siz ne diy-e êideyesiniz. Ça 'upr 
gu tesiri yapan bir sadme oldu ve topuk kemigfoe boyle bir tane rast yenisinl takhrmz. 
ka.r parÇ41lari iômlegindeA içeri la.dl. Klzcagiz üç gündü.r aya~ (Devaau var) 

Francala tevziah haklunda ya -
p1lan ~ikâyetlerle ehemmiyetle a. 
lâkadar olunmas1 dün Belediye Re 
isligince hey'eti tefti~yeye bildi. 
rilmi(itir. 

Müfett4;ler her nuntakada tev-
ziat esnasmda f1nnlan bizzat 1-ef. 
ti~ edeœkler ve halkla temasta bu 
lunacaklardlr. Baz1 frrmlarda kar. 
icsiz olanlara da francala verildi

P,i §i.kâyet olundugundan günlük 
francala istihsalâh ile revziat mik • 
•an her frrmda karne numaralar:i 
iJe kontrol ve tetabulc ettlrllecek • 
tir. 

Dl.S POLÎTfKÂ 
~imdi iküç 

Ya:can: Prof. Sükrü Babaa 

V ersayda kurulan dünY*' 
nm, intikam e. a ma d•· 
yanmas1 yüzünden, bd 

hey'eti11 ooylece devam edemiyo
ccgi tarihî bir bcdahct idi. Nitr 
kim ilk iis ·an bayraglDl çekerek 
mukadderah 1 eline alan Türki1• 
olm~tu. 

AJmanya, Macaristan, Bulgaris
taa hattâ DU1Zafferler safmda ike9 
haklarlD.Ul tamamile kendisine vr 
rilmedifine kani olan italya "'' 
lusmen Busya kalabahk §ikâyetçi
lu sümresini te§kil ediyordu. GD
riilüyo1 .lù Avrupanm yarismda• 
faùastn1 cayrimemnun unsurlaf 
t~il ediyordu. Amerika da Avr11• 
pa i§lerinden meyus olarak eJiJJÎ 
çekm" ti. ~gi yub.n bir lngi• 
liz - Fransiz hegemonyas1na daya· 
nan mahdat bir Milletler Cemiyeti 
ve onun büyük s0zlerle ifade etinek 
istediii bir medeniyet ve âlem ba• 
bis mevzuu e>luyordu. 

Verscf;m siyasî hükümlerini bit 
tarafa bU"akaltm. Yalruz mali hük· 
mii bu vesikamn ne dereceye kil" 
ilar tatbik kabiliyetii•den mahruil& 
olduguna gosterttek bir delili ihtr 
va eder. 

Almanyaya tamirat namile tab• 
mil olanan yük 132 milyar ait•• 
mark icll. Edna bir millâhaza ilf 
meydana çikar ki bu 132 milyaf 
albn markm ytlhk faizi yüzde bet' 
ten hesap edilse 6,5 milyar mark' 
balig olur. Halbuki bütün Almall• 
yadalù alhn mevc:udu 19U harbini' 
ba§langicmda 5 milyar mark1 geÇ" 

miyordu. ~u halde Almanlann r 
lindeki bütün alhn stoku, borcu• 
ancak bir scnelik faizini ka111I•· 
m1ya müsait idi ve ber yil munta' 
zaman bu kadar meblâg tedarik r 
debilsc ancak faizi Odemi§ olur ~ 
resütmal oldugu gibi kalmakta de< 
vam edip gider. Bu âdeta bütiill 
bir milleti borcun anasm1 iideme1' 
dü§Ünmeksizin ilânihaye bütûl 
emegini faiz yeti~tirmiye 11,ahklilll 
eylemek demekti. Bittabi bu V 
dar besapstz ve aykm bir kara~ 
tatbiki kabil olamad1 ve binbÏ' 
oyun ve çare ile, ingltere ve Atll~ 
rikanin da yarcbmlarile, bu yüklv 
azaltila azalhla nibayet OdenDl .. 
ve aranmu ldu. 

Siyasi ve anziye müteallik ~ 
hükümler de buna yakmdt. o~~ 
da ceste ceste kaldtttldL FaV 
Mister Welles'in dedigi gibi u; 
bir müsavat esasma kadar gitlll 
kabü olmadt. 

Î§te bu sebeple kendismi bu t'! 
kilât ve mevzuahn en biiyük Dl• 

duru sayan Almanya yeni bir P'; 
gramla ortaya atddt. italyanlP 
müzaheretine dayanarak zengin ff 
bâkim memleketlere k8J11 fak~~ 
rin sesini duyurmak dava. 1~1 ~ 
sürdü. Dünyanm altm ve must ,. 
lekelerini aralannda pay la~m. )1 
lan hâkim milletlerden yen1 
taks.im talep etti. Bidayette hiç ~~ 
lak al ilm1yan bu dilek bitâb ... 
Almanya kuvvet hutdukça Par~ 
degilse de Londrada dinliyea "J 
taklar bulm1ya a~ladL Avrupad " 
Alman istekleri birer cebir ve k!., 
vet darbesile halled.ildik~ r 
riste homurdanmalar fakat ~ 
drada âdeta tasviplerle kar 11~ 
di. Milstemleke üzerinde de i°'I. 
terenin konU§mlya mütemayil iJ 
dugu diplomasi lisanmm milsa• 
nisbetinde ve daires.in e aç~J 

lfade oluaayord Ro a ve ~ 
ain s lnr111zhklan bu munca , 
leme devresinia fîliyat ile "'fil 
dirilmesine ebep oldu ve hart 
ladi; t 

Mücadele ve hoia~ma deV•~ 
derek Almanyanm Avrupa istl, 
vttku bulon<:a ve bilha a ~''J'. 
ortadan kalkmea Büyiik Br1t• /. 
Bariciye Nazm Mister Edl'n'~} 
zile 1939 barbinden evvelkl ~ 
dünyan1n bir daha avdet ed~~~ 
regini tekrarhyan iizleri i.cJ "}_ 

lngilterede art\k statükoya "'e 1 
usul ve taamüllerin devam111• ttl,. 
raftar gorünmüyordu. Kohne ~ 
kinenin pek çok bozuk tarP ;J 
oldugu ve gmrbl:u- ç1kard1gt "':il 
olunuyordu. iki büyük has1Jil i1,1_ 
re oncülerinin k:ibul ettif,i .n" 1g't*' 
lan bu esas üzerine yeni bat / 
kurmak mümkün olurdu . • r.ï;e[~ 
rü~mek imkâm olsayd1. Bar /. v,!. 
bir de Ïngiliz projesi ileri. ~~ 
mÜ§ bulunduguna gore h•\1'"~ 
uyan ve !elili ~-abil ola.n .n° ~tl. 
bulunabilase dunya m1sh g~ 
m~ bir buhrandan yakaYI 
bilirdi. ~ 
~imdi Amerika HaricY~ ~ 

~an Mis ter Welles'in son 11 
11,.. .t 

li~ctl blr proje ka111s1J1 11 ~ 
D.. • tle ·~JI nuyonn. unya nlDle 
CDeiraml ' am,& .. 
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Hava, deniz harbiJ 

Maltaya hücum 
eden Îtalyar 

gemileri 

lngilizler ltalyanlarin 
8 torpil gemisini ber

h a va ettiler 
Loncin, 28 (A.AJ - lta!pnlar, ttS. 

ml 1ebllïlerinde Uallaya ~ ~ 
hllcwnda kullanùmJi olan motôr!Q ....,_ 
da llan hamil uJ lorpidoyu zayi etmli 

oldukiaruu itiraf etmektedlrler. Ma11a.. 
)'a ka)}l yapiliw bilclll!lda itatyanlar, 
torpldo ve layyarelerle hirlllr:te harp 
rem lerl de k:u)Janmislanhr. 

St..mnl ajamo, muhareDenia devam 

Cenubi 
Ame ri ka 

man b~inci 
kolunun 

membai 

Ofi Ajans1nm verdigi 
rnühim malûmat 

Lomdra, %8 (~) ~ Oli: 
Amerlkantn yanla1rnda cenubt .Ame-. 

ri.ka.da Wpta.n yap1:acak bir hareketle 
bir tesbit ç.ibaru a<;maktan ibaret ela.n 
tUman plân1, cün geçtikçe vuzub ve 
. arahat kesp etmektedir. Dünyanm hlç 
oir ta.rafuu:la Almanlann b~inci kolla... 
nnm !&allyeUeri burada oldugu kadar 

•tmekte oldugunu bildii;melr:tedir. Bu 5wnul ve vüsat peyda etmeml$ ve bu 
a jansa gôre motOrlü bic urvtal1n atDU1 kadar ~itli manzara arz eylemetniJ_ 
oldugu bir torpll bir Îngtl!z barp ge_ hr. Cenub! Amerlltaya pzete, kitap 
misme Isabel èbnfl ve bu geml der- veAire ithal olmek bava larik.ile ;rolcu 
bal balm1$hr ve nald!yat &eferlerl tesis eylemelr: ci-

Londranm resml tebl!li, motorl!I bl bülün vsileler Almanlar lçin mübah.. 
lancfuilarl bamll olan ""dii.n geœ ]!(al .. !Il'. Baz1 memleketlenle Alman koloni.. 
taya hUcum eden sekU ita1y8ll torpi- 1in miktan fazlad1r, hiik:ûmet kuv
duu De- bonlara refakllt edea. dokuz \l'etleri zaylfh.r. Buralarda Alman be
~emintn tahrip f'd.HmiJ eldtt!unu bil. 1incl kolunun faalfyeUeri alttd b1r $(?. 
d1nndtedir. kil alm1,t.1r. Bilâkis baz.1 memleketler-

BiR HAVA fUllAREllllSi de Alman ajanlart, vazifeleri muhte-
Lonùra, 28 (~) _ Hava Neure- lit flrkaltt aras1ndaki 1htilâflar1 1dà. 

hnin tebll&i . me ve t~vlkden ibaret olan lrulda t.a.-
Dün ojleclen sonca Pas-de.,cata.ia ü- bilind~ inu.nlu arkas.mda cWenmek 

-zer mte yaptJklart bir taarruz ~a mecbu~eUndedlrler, Fakat Almanl~r, 
av tayyareJerimiz düfM,anl.Q. btr av te- ~ 1§i cormek hususunda yaln1z defil-

Uzak f&rkta 

Avustralya 
Ba~vekilinin 

beyanat1 

"Hâdiseler yurdumu
zun teblik~de oldu-
gunu gostenni§tir.,, 
Sidney, 28 (A.A.) - Avustra.lya 

Ba§vekili Menzies yapt:gi. beyan.at
ta demijtir lti: 

Son 24 saatlik hâdiseler Avus
tralyan:n hiç degilse imparatorlu
gun diger k.1S1mlari derecesinde 
tehlikede oldugunu gi5ster~tir . 
Herkes kendme dü§en ferdî vazi
feyi yapmalJd;r. Smaî kavgalari 
mahkemeye tevdi etmekten imtina 
eyliyenler veya iftirak ve karga
phklar çikaranlar vatan hainidir. 

M:en:ties §UOU ilâve etmi§tir: 
1ngilterenin hiçbir yerinde mem. 

leketi için istenilen i~ten clolayi 
siyasî menfaatlcr gozeten tek bir 
ïru;an giinnedirn. 

Hindistanda in. 
giliz aleyhtarlar1 

kk lü Ile muhareb<7• ~ d>rler. Baska blr devlet daha vardtr 
iC u . .. ki Amerikan111 ah·eti onun fhtiraskl. f 
d.r Blr d!i$man tan>resl tahnp edl1- rane kararl&nrn daha zi.yad felœ ul- cra komitesinin yeni
~ ve di&cr muteadJ.lt dü.pnan tayya- rat.rnaktad1r: Bu devlet ;.:Onyad.Jr: 
reSt de gir huara utraWD>1';hr. Fakat füod•enaleyb Peru k1taati araimda den tC§ekkülünü 
bunla. Jn yere dlljlütü alçak bulutlar ü~ bh1 japon muharfblnl" bulunma91n.. • • J 
yQzunden l~rülememii ve binaenaleyb ~·n dolay1 hayrete düoecelo: defiliz. 1shyor ar 
harllb olduklan tc;ld cdilemem~t!r. A'1 !~te Peru Ile Eauateur ar9.Slndald tees,. p 28 (A.A.) !ngilt ., 

üf 'ht·1·r l !ni d ) o.Jna - ere i.e t3)'TI!reJerimJtdt-n bfri kaytbttt . s e t;ayan 1 1 a m men$e er ay m- . . .... • . . 
IKI iTAJ.YAN TATYAJtESi YAXILDI lalacak olan '8k1a, l§btrtig1ne taraitar olm1yan .tider-

Londra, 28 (AA.) _ ingiliz t;oyya- Muazzam tehUke kal'11Sln~~ cenubl Ier konferarun kabul ettig1 bir k2-
relert Ma :aya 70 mu me.a.fede Savota Amerlka devlet!eruun el=nSl aJolla- rar suretinde Hindistan umumi va
t1ptn~c ' rtalyan tayyar.,.;,,e tesadüf nm baslanna .toplam1$lardll'. Bu cüm_ liltk icra komitesinin ba~tanba~ 
eltn~lcr ve bunlan alevler irind dû,. l<den où:nak üzere Panguayda tab1ta, 'd t kilin' . H' d' t 

· e son zarnanlnrda birçok Almi'.ln ajnnla- yeru en e§ l ve lD 1S ana 
~m lord:r. 1 · · 

Al!Ir bomiNlrdoman ~erlmiz, nn1 tevkif et.m~ "" hudud harlcl~e ç1- t:pki ngiltere ve Dominyonlar gi-
26/27 Temmuz gecesl Brngazl Limanma karmo,ur. Kubada 1e.;enlerde btr fe- bi bir tt?§kilât verilecegi mühletinin 

. . ild •ad merkezl meydana çlkanlm11 ve t • edilm · · t kted' hücum ebniperdor. bomba dalp.. (fort lr:if; U!vlr:if edHm!Jllr. aytn esuu IS eme 1r. 
~~-=~~ ::.;:.~ba da julien rlhhml· Cenu~I. Amedka hava yo~larnun or. ..s~Ia,. 28 (A.~.) :-- Hindista~ 

. . . . -· 'Gi pnlza\oril m~hur Alman •i•m Baner. hukûmeti 1rana bir ticaret hey'ett 
l"GILIZ HAV '"...., te\'kif edilmelc üzore iken $iliye firar .. .' . 

Londra, 28 (A .A.) - H•va 4Jer; ne.. "1miitir. gonderm1ye karar verm1~t1r. Bu 
• rel! lrl>Uii edir>r: Diger tarattan Blrl~ik Amerika, hey'et, !ran piyasalan hakk1nda 

Dombardunan ta17arelerûruzrn ha. Nlkaragua geœrallerinden Hurtado ya tetkikatta bulunmak üzere e>rada 
reketi, lena ha,·alar ;üzùnden tahdld ~· ihliya.t teclblrl~ alm1•hr. Aca- iki ay kalacaktir. 
edllm~. Maamaflb ufu: blr lwnl k. ba bütün bu tedb'rl•r, ]>e,;inol Alman ___ ..,_ __ _ 
Gekk.Ul • Dunkerge ~kedilmit ve ora- ltoluna ka111 yapùacak umumt bir ha.
da.kt doklara hücum edilmiflir. reke-Un mukaddlme~i midir1 Bu bapta 

1•ayyuelcr ~ dil$nlaa aulanlUI blr A~rilta Cümhur\J'etlerinin müi\erek 
Çt..ik tna,1ntar koTmytlard.Jr. inc111z avc1 bir plân kararlaitlrtnalan lâztmdrr. Me
t&7Yareleri, ceee P'ran•ma fUnalipde aielenln &fini.ln bfrir•de Amerfk:a ittlhadl 
k!in du;man byyare ""'l'dAD0nna hiL knnterans1na M'vlr: edilmesl hiç de ~Y. 
cwn et:r.i;lenlir. nUC' karl)lanr.Jrnamahd1r. 

Bülün bu hottltlt ~da falruz 
blr bombardlm&a. tayyaremiz hareket 
tl c dunmemli;tlr Geçen 1ece ing;J. 
te .. c ye 7apilan akmlar ~'Sl'lastnda di.i.$
tuamn Qç bombardunan tayyare-.-1 tab

Elâzikta beden terbi
yesi mü~ellefleri 

l!:làz<I<, 28 (A.A.) - Dün Elliz1k genç 
hk klübu be<len terblyesi mükelleflerl 
1.200 rnetre •rlfarndald Harput nabi
~e bir yfi.rüyü~ yapm~r ve bu na_ 
b.iye merkezhde muhtellf spor hareket 
lerl ve ati!} h.'crübeleri yapmijlardlr. 

I
r o Ku v u c u "'1 I ( D Ü ND EN, B z,·-G-U-.. -N-D_E_N--j, 

DiLEKLERi ,___,,-----·----- _ 

MahaUe aras1nda 
ah1r olur mu ? 

tanbul ve Turizm 
Ferikoyünde oturan bir okuyu

curr. uz diyor ki: 
•Evvel zaman içinde istanbulun 

bir belediyesi vard1 ki, birçok i~ler
deki ihmaline ragmcn, s1hhat bah
sindc çok titiz davranir ve meselà 

Tabia~in lstanbula comertçe bah§ettigi güzelliklere sun'î güzel
likler de katarak buras1n1 bir Nis ve Sanremo yapmaga çah~ahm. 

Biz goremeyiz amma, gelecek nesiller için .•• 

r-:;: Yazan: 

l..:::met Nisan 

mahalle arasmda mandira, ahlf gi- Bugün ya§ad1g1m.z fac1a dùnya
bi )·erler bulunmasma müsaade et- smm, deniz devlerinin ate§ püskü
mezdi. Çirndl Belediyenin yasak ren toplan, hava kartallannlI! ~
kitab;nda ) ine rnahal!e arasrnda hil-leri hâk ile yeksan eden bom
ah1r, manJ1ra bulunmas1 kay1t!I balan. Süpel"Çdik tanklarm k~ya
m1d!r, bil.niyorum. San.yorum ki Jan tuzbuz ederek daglar a§an. et '1una bedel. gü7.el taksilerimiz; 
oovle bir '·asak }'Oktur Eo- ol 'Crinde sa-·an trilmva,_·lara bedel ' ' · "ç' · raia o - m saçan bu tezebzüp Vt ' ' 
sayd1 bugün §ehir içinde. ahir, man- d~ e ktnkli nakil vasitalarumz 
dira bulunilmazd1. Halbuki vardir. ke~mek~ denindeki Turism'dec bulunuyor. Mahut .idarei Mah
Meselâ blzim mahall<>d<>, yâni Fe- bahsetmn·orum. Bu el•m ~rllar susa•mn •tonton.lan, yerlerini se.. 
rikëyünde Lala $ahm sokag•nda 1 arasmda, gorünür gorünm<'Z â!et î ve muntazam vapurlara terket
bir inPk ah1n vard:r ki kokusundan lei-den can1m kurtarmaktan ba.§k• tiler; gümrüklerimiz, memlekete 
bütün mahal!e bizardir. Burnumuz bir kayg;s; olnuyan herhangi b1. <;elecek ecnebilere her türlü tes
bu kokuya o kadar kaniksad1 ki ferdin, gJnüJ fcrahl ~ \'e seyahat hilâta àmade, pasaport i~eri birçok 
ba§ka kokulan mühimce bir gay- zevkile turisn:e çikmasma madd,~ 'akyidattan àri; Bogaziçi yine o 
ret .;ianelmeden duyamaz hale ten imkân tasavvur ccLlemez. ~Lh ve sehhar Bogaziçi. Adalar 
geldi. B·· '- .. -tm k · ted' · · b . · 'bi • • • _ ::u~ e 1s lg1m, umum1 tu· ine Marmaran1n irer incis1 g1 
.. Ege~ b~ Y~~ vars: bu kag.t rism ve !,tanbulun her nedense s.;ralanmakta ..• Fakat bütün bun
~n~,t Îr~ .. 1 ay.~· • em<>n tat- senelerdenberi bundan mahrn~ !ara ragmen, 1stanbulda st'neler-

c . rr.e i eg1 m1 ir. • olu-'udur. d be , htan k' 
Oku,·ucumuz haklicùr. Maha.!e 

1 

\~ en n seyya eser yo • 
' · ak · 1 b hi 1 · l arasmda ana·, mand.ra olamaz, ne- •.e u ~· r. sa \anat devn- Filhakika, bu son harplen evve 

ledive zab1tas1 talimatnamesile m? payitahti tken elde mevcut ve- aras1ra seyahat acenteleri tarafm
me~'edilmi!;tir. Alâkadarlarin dik- ~tl ,. kooforun fikdamna ragmen. dm organize edilen tektük seyyah 
katini çekeriz. bir~k eenebilerin, S<>m" ve hava kafilelcri §ehrimize de ugradilar. 

dei!i§t:rmek, ba~lanm dinlcndir- Fakat bunlar bütûn ihtiyaçlann1 
mek için gehp g"Çlikleri, haftalar- vapurlarmda temin ettikleri gibi, 
ca oturduklari blr yerdi Ben. §ah- karaya ç1k1p tekrar vapurlarma 
6an b:.rkaç A nu pait aile bilirdim • ginneleri. bir seher vakti kadar 
ki, h~r ilkbaharm sonuna dogru k1sa bir zamana inhisar ettiginden, 
Mars1lyadan lrnlkar:ik, güzel bir kendilerinden beklenilen istifade 

K1z1 doven kadm mahkûm 
0 l du 

Bakirkëyünae Çobançe§mede 
Fildam1 sokagmda 9 numarada o. 
· uran Emine Akgül; a~,,; evde o 
uran 14 :va~mdaki Ülltü~ km iple 

dovdügünden àün Sultanahmet ü. 
deniz yoku!u&.•ndan oonra istan- akim kald1 ,;u l •• 
bula gel1rler, g!"ft'k Tarabya<la, ge-

Memleketimizi ikinci bir lsviçl"f! 
yapalun iddiasmda degiJ;1:1. Onun 
da birtalum mahzurlan vard:.r. 
Fakat bugünkü umumi hercümerç.. 
ten sonra, dünya normal ~lar 
içinde ya§'lnuya b8§lar ba§lamaz. 
icap eden çarelere sü.r'at!e ba~
ralim, ISSizhg:n êinünü alal.m. 

Tabiatin bü tün letafet ve zara
fetini yekta bir çerçeve içinde top
hyan, berrak bir sema altmda, lâ
civert deni:r.Ierle çevri!tri§ dûnya
lllD en güzel bir kO§esine malik bu.. 
lunuyoruz.. 

Hûkalin, ~hrimize cëmertçe bah
§e!tigi bu tabü güzelliklerine sun'î 
güzellikler de katarak, can.m ls
tanbulumuru. Nis, Sanremo, Na
poli ve sair Akdeniz sahil §ehirle
rinden üstün, cazibeli ve §irin bir 
§ehir haline getirebiliriz. 

Bunun zaman ve para meselesi 
oldugunu ve bizim neo;lin de gôr
mek ihtirnali olmad1!1im bilenler
denim. 

Hoclbiit olm1ya!im ve gelecek ne

silleri dÛ§Ünelim. Türk sancagrntn 
ilelebet istanbul semas nda dalga
lanacagm1 nazart itibara alahm ve 
Allah için olsun, bu ~ ihmal et
miyelim_ 

.;üncü sulh ceuda muhakeme ,. • 

.li!mi§ ve neticede suçu sabit giirü
'r rck 25 lira atu" para cez.0>ma 
nahkûm edilm.i!;tir. 

rek.<> Adalarda b!itün yaz1 geçir- j- . 
" kten sonra mernlek tlcrine do- 1 l'--6üyük tarihi roman:138 "'\ 

nc~l~~~de Beyag!unun iki bJyükl Sultan Aziz Nas1l Ôldürüldü? J 
Adliyeye verilen ihtikâr 

1uçlular1 
Fivat Mürakabe Komisyonu dün 

ëgleden sonra toplanarak bat1 ih • 
tikâr vak'alan hakkmdaki tahki • 
kat evrakm1 tetkik e•mi> baz1larm1 
l:arara baghyarak suçlulan adliye
'!'l' teslim -etmt~tir. Bunlardan Ga • 
latada Mahmu<liye caddesinde Av. 
ram oglu Bohor çay ihtikârmdan, 
Taksimde Cümhuriyt>t pasanesi ka 
kao ihtikàrmdan mamundurlar. 

Sanayic1, Tacir, esnat! en yük
aek fai:r la.s&rruf bonobnnda 
Hem kasani.: ba.m vatanJ. dil$ün. Î
§inden artan paralanru tasarrut 
bonol:.rma yahr. 

Ulusal Ek:onoml 
ve 

Artbrma Kurumu 

iteli o!a.n Pcra P3Ja , il•• To atl'- Yazan:M. Sami K11rayel-
~·a n . zcng1n scyyahl ria dolar bo-
3ltr, digcr mtitevazi otellct d 0 de 

kendikr;ne gore, \'llsat derecede 
yolcular otururdu ... B•mlar, <> va
kit dün) ~ nin en ucuz ~ehri olan is
tanbulda. ufak b rr para ile çok \'t'Y 
ve il; gorürler, bi~ok ah~veri§ler
de bulunarak rr.emlekete bir hayli 
para btraK rlard1. 

* Bugün herha ngl ir mütevazi 
Avrupa ~hr1ne ta~ çikartacak ve 
yüzümüz k1?.af!1'adan her sm:fa 
rnensup misafirlcrimizi Jcabul ede
bilecek konforlu vc güzel e>telleri

I miz, gcm~ ve f Prah, oldukça temiz 
caddc!erimiz. !!Oyle bliyle de eglen
ce yerlerimiz ·,.·ar. 

Eski zaman n lcnburga kemik
leri ç1km1~ at13rla \"'kilm araba-

Devlcti Aliyye, Ruslar onundc l zulmu~ olan ~enlçcri ocag1 toplan. 
bozulmu> ve eski sistem Yenrçcri m1~ bir kuvvct iinünd<' kendrsini 
01Jusunun b1r ~y yap<lm1yacag1. kolay kolay miidafaa edem.yrcek 
na tecrüh<'s'l"' kanaat getirmi§ti. bir haldc idi. 
Karlofç~danbcri tebcyyün cden Sultan Mahmut sof•alar, ulerna 

bu. zay1! devlel ricalini 1•lahata ~yhler ve müritierile venlçcri c~ 
sevkelmi§li. B;lhassa, Yeniçeri t caihna y"~,~- t-.. k • d 

• • ,,- U• uuu, ..-... e ve me rese 
ordusur.<i yc

1
m u

1 
su

1
l s1lahdlarla

1 
ve '·uvvetile yeniçeri ocaj':iru kokùn • 

yeni usul ta 1m er e yem en e;;.. .._ kt 
kile l . r .rrn ya 1. 

az:ney em
1
• 

1
· Hattâ Sultan Mahmut o dere • 

Ruslar. Devleti Aliyyenin 1slahat . . . . . ' 
f.k. 1 · . -1 t t k . · y . ce 1len gith k', yen1çen œag101 : Tir er:n1 a e e me 1ç1n en1-
<;eri œa~m1 bLr çok v&Sltalarla el. y1kt1ktan ve yak ett1kten sonra 
de edip isyanlara sevketmek yo.. l imparatorluk dahilindc bulunan 
lunu tutm ~lur. bekta~i tekkeferini bile kaµa •1. 

Arhk, Ruslar D!'vlcti Aliyyeyi Ruslar, ~!uni Salli; d<·vr•ndl'tl. 
içinden ve kendi kuvvetile beri âlet ettikler1 bektao;iyan cca. 
kcnd1 kendini müzmahil >el· l:mm biiylece w sühulrtle uta • 
mek yollanm :ti11lmu~lard1. Bu, dan kalkmas1na tahammül edc _ 
en kolav ve kestinne yoldu. -~·1 •r..-...1 er ••. 

Üçüncü Selirnin 1slahat vc ni.. 

rip edllmlftir. 

Almanya tekzip 
ediyor 

1.oodra, %8 (A.A.) - Cumane.. •ba.. 
ht Ma.! 'da Valetta limanma lr:al'Jl i. 
taqanlann 7ap11ti taarruza dair tinml Bolivya Hülcûmetinin 
:renl malûmat &hruntsllr. d• • h b 

ESRARENGIZ DANSÔZ 
%am1 ced:t fikirlen yeniçcri Hele, bekta>i tckkelenmn orta • 
ocagtnm isyanian karpsmda litlya dan kalkmas1 Ruslann büsb tun 
dü tü. Ruslar muvaffak olmu,Iar. rollerine sekte verm1~ti. Arllk or. 
dt. tada tahrik f'deceJde,r, bu- kuvvet 

Fakat. ruslann bu, muvaffllkt., ka!mami~h. 
Amlralllitn ve harbl7e neun.\inln VCf tgl a er dogv rU 

mU,,t=k tebllelndo denlliyor lr:f: d v •
1 

. 
5.lbllh Aat 5'den b<rnz evve~ hQcum e gJ mJ~ 

bo rt umanin atn açiltlannda go- Londra, 28 (A.A.) _ A11'lan 
wkrn~ ve askerl carnlwnun •bl1 ma- llvya hfil:Ometine blr ta ya, Bo-
ùafaast de a a Ci açm~ur. B~r hli- Londradaki Bolivya ata§emiliteri Del rh 1 1 . t no vererek 

cum?otuna isnbet ol~UJ ve bu inf~làk .l\.llnto'nun La .~az daki Alman &etirine 
elmtJllr Dlfer dOrdil de toçu at"'iyle b1r mektup iondermi1 oldu~u haberl
lahnr1 ed1lm~tir. 0 zaroan hürumbot,. nin as1ls1z olduiunu beyo.1ndan sonra 
Jaruuo d.aha k.ùçük torpil gemilerini ata.}emiliterle setir asla bh;blrterile mU.: 
M'lret klerl 1&11lmil$tilr. Bu t:orpil ge_ nasebette bulunmamit oldul<.lanni 1J.A.. 
mllerl liman• r,lrmete ~bbüs elmii;· "" ebnektedlr. 
lentlr. Sahil b&taryalar< t 1ddeUl bir r.- -------
tef oltina almi,lar ve .ekizi.ni havaya 
uçurmurlnnllr 
~imdl7e ltadar &Iman r•l)O<lara côr'e 

Umana klll'fl \a&rruu. 11e1t1z to11in i:~ 
mis! yapmlf ve -lann oelr:lzi 41> Uh· 
rll> «l<lmfltlr. 

---e~---

lnhisarlar V ekili 
~arktaki tetkiklerin
den Trabzona dondü 

Trabzoo, 28 (A.A.) - Gümriik 
ve !nhisarlar Vekili Raif Karade
niz dün buraya gelffiiitir. 

Fas Fransaya iti· 
mat cdiyormu~ 
Vichy, 28 (A.A.) - Ofi: 
General Nogues Rabal'da ~ be

yanatta bulunmu§tur: 
Hatti büyük fedakârWtlar baha. 

sma olsa, Fas'm istikbalinl lernin 
etmiye hazU'tz. Fas, Fransaya olan • 
itimad1n1 muhafaza etmektedir. 
Fransa da bâmi millet vazifesini 
ifada kusur etmiyecektir. tki mem
leketin multadderatt birbirine bag
lidrr. 

akas hesaplar1ndan 
müterakim alacaklar 

Bu husustaki kararname dün 
Vekiller Hey' etince tasdik edildi 
Ankara 28 (1kda.m Muhabi • 

rlnden) - Ticarî münasebetimiz 
~ulunup da hususi takas hesap • 
k.::dan olacag1mLZ para!ar tera' • 
b .• ederek muhun bir miktara 

1:hg olan ve lœndilerinden itha • 
1 

yapilma.,1 güçleiezi bau mem • 

leketlere ihraç olunacak bloke mat 

lubat ve faizler için ne ~kilde mu. 

amele yap1lacagina dair Ticaret 

Vekâleti tarafmdan hazrrlanan ka.. 

rarname. bugün Vekiller Hey'etin • t 
ce tasdik edilm.i!;tir. 

- Onu iki kere geç vakil eve 
sarhO§ dii.:l.erken giirdüm ... Hatti 
kocama bile sëyledim ... 

Aiiag1 yukari ber çeyrek saatte 
:;Jabolann kap!S· çaluuyordu. Ka
p1yi Polonyah l:iz aç1yor ve b<>
zuk §ivesile: 

- Evde kimse yok ... 
Diyordu. 
- Beni Gazet do Liej gônderi

yor ... Lûtfen haber verin ... 
Ve gazeteci bir §ey gôrmek ü

midile boynunu evin içine dogTU 
uzatiyordu. Giirebildigi §ey mut
fag1n bir k1sm1 üe ol,èJ.ran bir a
danun srrtrndan lbaret kaliyor· 
du. 

- Burada yoklar ... 
-Fakat... 

.. Kap· run yitzùne kapand1gm1 
goren gazetecj ko~ulardan ma
lûmat toplamakla iktifa ediyor
du. 

Bir gazete di~rlerinden farkh 
olarak ~u b8§hg1 koymu~tu: 
Geni~ omuzlu adam nerede? 
Altmda ~u sahrlar vardi: 
cHerkes Delfos ile ~bo'nun 

":'.üc:;imiyetine inan1r gibi go • 
runuyor. O:ilari rri.Jdafaa etme. 
ge kallcacak degihz. Fakat hà • 
diseleri obJek' f b.ir tarzda mü. 
talea ederek sormam1za musa • 
ade edilsin: Cinavet gecesi 
• :;;en - Degirmen• de bulunan 
geni~ omuzlu adam nerede' ... 
Bu mühim ~ahit filvakï ortadan 
kaybolmu~tur. Garsonun 1fa • 
desine gore Frans1z olan bu a • 
dam o gece ilk ve son dcfa ola
rak gorülmü•tür. ~ehri mi ter. 
ketti, yoksa polis tarafmdan is. 
ticvap edilmek istemiyor mu? 

Bu izin ihmal edilebileœgini 
zannetm.iyoruz. Çünkü iki ar • 
kada~ masum olduklar1 ta • 
hakkuk ederse ~gi bu tarzda 
aramak lâzun aelecektlr. 

Zab1ta Romani: 24 
Türkçeai M. Feritlun l 

Ald1g1mlZ malûmata gore is • 
tintak hâkirni ile s1k1 bir ~bir
l:gi yaparak tahkikata d-cvam 
eden komiser Delvin ·~n - De
g'rmen• in esrarengiz mil>le -
ris:nin bulunmas1 için làzun ge. 
Jen trdbirleri al~hr .• 

Bu gazetc saat iltlden biraz 
evvel çikh. Saat üÇ'te yanalùan 
Yf!r yer Jazarnu~ t•knaz bir a • 
dam merkeze geldi, korniscr 
Delvin'i sordu ve $Unlar1 siiy -
ledi: 

_ Ben Ote! Modem sahibi • 
yim. Biraz evvel gazet<eleri o • 
kudum .'\rad1f:1mz adam hak -
kmda size malûmat verebilece • 
gfm. zannediyorum. 

_ FransJZ hakkmda m1 • 
_ 1'vet. Maktul hakkmdn da .. 

Ben !'kS"riya gazetelcrin dcdi • 
koc'.ulan ile me gul olmad1g1m 
için §imdi size anla:acaklar1m1n 
P"k geç forkma \'l!rdtm. Durun 
bal;a\'lm, bugün r,ùr!erden ne?. 
Cuma . <; • ' •l i r·a ha gü
~ - idi ... Cinayet Çar§Bmba gii. 
nü i~!C"ldr d g1J ru• . 0 glin ben 
bl.lrnda voktum. Bir Î§ için Ilrük 
S<'lc gîtmMir.i. Otele lisamndan 
ecnebi olduli;u an~1lan bir a • 
dam gclmc; ... Ufak bir çanta -
dan ba~ka e~yas1 yokm U!i- • So. 
kaJ!a nazu- büyük bir oda iste • 
rn~ ve derhla yukan ç1km1 .... 
Birkac; dakika sonra ba'1<a bir 
mù ·ter! 9tele gelerek biti~ik o
day1 tutmu~... t'lü~teriler gelir 
gelmez hüviyet varakas1 dol • 
durtmak âdettir. 0 gün neden 
bu cihet ihmal edilmi$ bilmiyo. 

rum. B-cn gece yar1S1 otele dôn
düm. Anahtarlarm as1h bulun • 
dugu tahtaya bir goz attun. Ka. 

aadaki kadma huvtyet varaka -
larmm tamam ol~p olmad1g1m 
sordum. Bti ün militeriler va • 

• rakalari doldurmu§lar. Yalmz 
iki tanesi otele gelir gelmez d1. 
&an ~tkhklan için vak!t bulup 
varakalann1 dolduramam1~lar ... 
Persembe sabah1 iki mü~t<eriden 
yalmz biri diindü. Digerinin gon 
llinü e~lend'rmek için bir ka -
dmm <" lrl ka' ib 1!'cet:ini rlü • 
~ündüm ve bu hâdiseye ehem • 
mivet \-enn~d·m, Otele dimen 
mü$teriye gelince, onu ak~ama 
kadar goremedi111 ve bu sabah 
hesabm1 gorerek gittigini otrcn 
dim Kasad• Ici kad1n ona hüvi
vet varakas1n1 doldurmllSlnI ih. 
hr Ptmi~ ise de mü~ri omuz • 
lar1m silkeM>k buna hacet kal· 
mad1gim siiylemi!; •.. 

Komiser sozÙ'nÜ kesti: 
- Pardo1i! E§kfili geni~ omuz.. 

lu adama bcnziyen mJ.~teriden 
bahsedi~·orsunuz è,-~l mi• 

- Evet S a' dokuza dogru 
• çanla~rm alarak gitmi§··· 
- Ôtck1 n~ oldu" 
- Otcle diinmed '!i içln me • 

rak edip odas1ra i;irdim Müsta
cel ahvalde lrnllan1lmak üzere 
l:''''Il her kilide ll''an anahtar • 
larim1z var.:l1r .. Mü§lerinin do... 

muz d'TÎ.O nden <and1gi üzenn • 
de 'ill ismi olmdum' 

Efraim Grafopulos ... Hasir 
sand1gm içinde bulunan sahsm 
ben!m mC;tcr1m 'lldui(unu bu 
suretle anhd1m .• 

- lyi an 'a}'abildimse bunlar 
Çar<ar•b•- l'J Ü •gle n sonra, 
\'ani cinayetten bir kaç saat ev. 
vel birbïrler, arkaSJndan otele 
gelmi;ler, ëiyle mi?... Bellr.i de 
ayni !renie geldiler ... 

- Evet, Paris trenile ... 
(Dev&DU nr) 

yetlen mühim ve esash olmakla Fakat, ortada §lmd1 yen1 bir kuv 
beraber hiçbir vakit ' lem~ùmul vet vard1. Softalar, ulcma ve me. 
del'!ildi. §ayih .• bunlar ise fazlaca müt~as • 

Yani ruslar, ecnebi dcvlctleri s1p olduklarmdan sonra da ayn ay 
bu f:kir etrafmda ba.ma toplava.. n fikirlere sahlp zümreler halin • 
rak Devleti Ahyye üzerine sal1hra de bulunduklarmdan bun1ar1 bir 
cak hali bulamam1slard1. arada otplayw harekete get k 

Nihayet. tkinci Mahmud, Yeni. mü•küldü. rrme 

çeri ocag1n1, ulemay1 ha.ma topla.. Nihayet, b1n ilti yüz cllis:ne ka • 
yarak softalar ordusiyle ortadan dar Ruslar, Balkanlara tasallut e.
kald1rmak kudretini giistcrdi. 

Ve, bu ulema ve softalar ordusu d"1'ek emellerirre muvaffak olma. 
1çinde ~evhler ve müridler de ~ çah~blar. Etiniki Etirya, U • 
vard1. Çok iyi bilmelidir !ri, Os- lahta, Bulgaristanda, Srrbistan. 
manli imparatorluktJnun içlirnai da, H<ersekcle, Bosnada, Kara • 
terbiyesi üzerinde en ziyade mü • , dagda, Mocada (Yun•n;"tan) 

· 1 '-· '· l ~ ça • 
estr .o an &u.vvet If' ke er '\l'e ~yh- h 1yordu. Bir '"'nda d t 1 b l 
lerd1r J-• n a "an u. 

.,_ j, -d•' !id'!! ba·' De !la, Anadoluda H. 1ristiyanlan is • 
v<-Y u -oa n "'1yan v. ''anlara t 'k _,, 

leti AHyye idareciligi hemen ll1rl • ~Vl =uyordu. 
1 bi• tekk;cilik ve •eyhlik müridlik , B.in iki ~z elli be,.de Sultan Me 

fikirlerinin kuvveti l>esirinde ya~- cit Ile tanztmah hayriye vücut bu! 
m1>t1r. du. Ruslar bir kere daha muval • 

Fakat, bekt~ilik hepsinin fev. fak olmu~lardi. 
kinde müessirdi. Sonra bekta$ili • l'luslar, bu sefer Etinik:i Etirya
gin elinde bir de devlet ordusu ntn Masonluk lesirile vücude i:e • 
mevcuttu; Yeniçeri oca~... ' 1rdigi hreketi Devleti Aliyyen'n 
Sün?~ _:;oftalar ve ulema, Rûfai, ûnyesine sokmak muvaffakiye • 

Kadtn 1lah g1b1 arap tarikatlerl tini ka7anmi:;Jardt.1 

mensuplan v~ tekkeleri taazzuv e. Sultan Mahmut, Masonluk ha -
derek yava~ yava~ kesbi kuvvet reketinin vahametini anlam1~tL 
eyleyip Devll't etrafmda ve lçinde Tfattâ, bu sebeple Re$it pa~aya (o 
toplanrru~larch. • il Reiit bey idi) garezdi. R~it 

!~te lkinci Mahmut, beltta§i o • paµya idar-.a .ahkftm bir <ahsi • 
caj~m1, yani ~'C'niçeri ocai?m1 sün -
nî softa ve ve ulemayt ve, tarikat 
>ahibi §eyhleri ve bunlann mü • 
ritlerini \'e, stinni olan halk kJSmJ. 
n1 etrafma alarak bekta~iyan oca. 
rq üzerine yürüm~~ü. 

Dava basit idi. Sünnl softalar ve 
ulemaya ve d1i'ter Jne$8yihe ve mü 
ridan1na hakaret eden ve onlann 
menfaatlerine yürüyen yeniçeri 
œaft ka~1nda kendi kendme te
'l"kkül etm~ kuvfttli bir %Ümre 
buldu. 

Esasen çürümlif ve bünye.i ho. 

~et nazarilc bakiyordu. Vczirià • 
am Hüsrev p~ da Re~it P"'l•Ya 

lli>mandl.. 
Sultan Mahmut, ve Hüsrev pa~a 

Re~t pa~amn beyn'Clmüliyctçi fi -
kirlerini h~ gonnemi~lerdi. 

Çünkü. Re~t pa!ja ve arkada~ • 
!art Hll'istiyanhga hürr1yet ve 
müsavat vermek, h1r;stîyanlan 
Devleti Alivye umurunda bir mils 
lc!man g1bi lrullanmak ve onlara 

evki. vermelt fikrinde idil~r. 
">evami ar) 
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Yazan: Fatin Fuat Narh Kaya 

1 C e phe lera e Va z 1y et ~ 

Smolensk ve Kiyet 
meydan muhare beler; 

<Ba~ tarafl 1 in ci saytada) • mektir. Filhakika arazi ve hav, 
için ccpheve ?'eni yeni kuvveler] vaziyeti dolayisile çekilen güçlük 
sevketmekted1rler. So\'yet ba~ku - 1er yalmz Alinan ordusunu degil 
mandanhg1 bë~_Ie ~-arelœt etmek iz ric'at eden orduyu da mü§kül va. 
ti:armda<l1r. Çunku Smolensk ve ziyete sokar.-
K1yef mmtakalarmda cereyan eden Diger tara!tan Sovyet istihba . 
meydan muharcbelerini kaybetti - rat jdal'lsi reis muavini Smo -
gi takdirde, Moskova Y,Olunu Al • l lenskm civannda cere;·an eder 
man ordusuna açm1~ olmak ve §i. harp hakkmda ezcümle dcmi~tir 
male dogru hemen bütün cephe ·d: 
boyundaki Sovyet k1t'alanm bir •- Smolensk rneydan muhare _ 
ihataya maruz b1rakmak tehlikesi- besi hakkmda tafsilât vcrmiyecc • 
le .kar§ila~abilir. Bunun içindir ki giz. Fakat bir kaç güne kadar mu
Sovyetler de Smolensk cephesine az,am bir Verdün olr.rak tavsif e. 
taxe kuvvetll'T getirmektedirlr. debilecegimiz bu harp hakkmda 

Ancak cl·p~elcrde \'e bilhassa afsilât verecegiz. $u muhakkak 
Smolensk ve Kiye! ônlerinde ce- k. bu harpte Alman ordusunu mag 
reyan eden bu muharebelerin har. lûp ettik. Bu mevzu uzun zaman 
bin kat'î neticesi üzerine biivük tetkik ve rnütalea edilecek geniey 
bir tesïr yapacag1 soylenemez. M:os oir zarer ve galibiyettir .. 
kova \•e Leningradm Almanlar ta- Al.man tebligi de Smolensk mm
rafmdan zaph da kat'î netiœye mü takasuidaki harckâtm zaierle ne. 
essir olm1yacaktir. Nitekim bir ticelenmek üzere oldugunu bildir. 
Alman gazetesi de ayni müta1eay1 mektedir. Bu mmtakalardaki me} 
dermeyan eckrek di ·or k1: dan muharebelcr!nin netic:elerini 

Alman erkamharbi:yesmm ga • anhyabilmck için birkaç gün bek -
vesi Sovyet ~eh1rlermi zaptetmek lemek icap ett1gi anla~1lmaktad1r. 
degil, Sovyet ordµsunu imha et • * 

Türl<iye imar 
ve În§a yolunda 

•• •• 

Japonyaya kar§J 
(Ba§ tarafl 1 lnci sayfada) 

Felemenk Hindistam ile japonya ra 
sindaki ticarI muameleler tatil ~dilmi~
tir. japonya, )\Tan~·uko, Çin vc Hindi~·L 

Hindi Çini 
(Ba~ tarnft 1 inci EayJada) 

birkaç güne kadar ikmal ve 1tmaill 
edilmi§ o-lacaktir. 

niye yap1lan her türlü ihracat 1çin hu. Uzak ~arkm büyük devleti o)an 
(Ba~makaleden devam) sus! bir müsaade istih,ali làzim gel- Japonyanm bu hareketi ile Hindi-

yuruyor 
mektedlr. 

• h "\.e masra!1, s1tmahlarm teda- l.\.Vl'STRALYA DA JAPON PARASTh"'l _-iniyi ikmci bir SunYe olmak teh 
isi i.;in harcanan diger paralar BLOKE ETfi likesinden korudugu~u \"e roak· 
.1sarruf edilecek, bu mel'un bas- v satlarmm her ihtilâf1 sulh yo!ile a~mgton, 28 (A.A.) _ Ofi: 
ahktan kurtulan ova halk11 da ha RooseveU'in Filipindeki A.mcrikun hallctmek oldugu soy lenmektedif· 
~·i ve daha çok çah~mak imkân1111 ltunetlerinin General Dougla..- Ma- Japonya; gorünü§te kuvvetli 

'mlacaktll'. certhu'nun kumandas1 altmda toplan- devletlerle bir harp ihtimaliB:.> yol 
Gc~en !.ene O\ ay1 gezdigim za-1 masma dair olarak vermis oldugu e. açmaktansa ric'at etmeyj tercih e

man oradaki su tesisat1m in a e- m!r• .. Va~lngtonun siyast mahatilinde decek gibidir. Fakat bèi~le olmakll 
.. . • ~ . buyuk Okyanusta lcra~lna zaruret ha- • 

len muteahh1t B. Kaz1m Nur1, k1- , 11 olacak bütün harekât için organize beraber Pasifikte bir harp haZJX" 
nin tedarikindeki mü§külât ve sit- edilml~ bir hareket üssü ihdas etmegr hg1 için yeni ycni tedabir ittiha:I 
na yüzünden, amelenin verimi a- matu! tel.âkki edll~ekted.r. olunmaktad1r. Mançuri ve Korcre· 

zald1gm1 s-OylemÎ§tÏ. Sitmaya tutu- FILiPJNE lO l\ULY~, DOLAR deki kuvvetler 17 tümcne ~·ikaril-
lan amcle nobet geldigi zaman, VERJLDI . . . m1~tir. Sovyet hududuna 500 kilO-
t b. t•I b. k'. d t t ·1 k ll!anille 28 (A.A.) - Iy1 b1r men-
a Ja r e u. ~~ .? ya !P J reme - :oadan <.l;nan haberlere gore Ameri-. metre mesafellk bir mmtakada as-

ten ba§ka btr I§ gorem1yordu. ka, ;,cil müdafaa ihtiya Jan~a kar·1. ker tah~idati yap1lmakta ve $usi· 
Demek ki Menemen 01.asmm su- ltk olmak ûzere Filipin'e on milyon ma bogazma da miyin déikülerek 

lanmas1, halkm s1hhati ,.e olümün dolar vcrmist1r. donanma haz•r bir vazi •ettf- hulun· 
azalmas1 bak1mmdan da. i!.tihsal :Melbournes, :!8 (A.A.) - Avu tralya durulmaktad1r. 
ltudretinin artmas1 bakmundan da Ba ·n:kili Menzies mcn·ut kambiyo 
son derece fa;rdah bir j~tir. k11ntrtilii nizan namesi ~udb!me, ja-

Dokt R fik S d h '"k • f pony:mm Avustralyadak1 alacnklanmn 
~r .. e • ay am . 11 umc .1' l:loke edildiglni bildirmi~tir. Avustral-

har.p .yuzunden rmar "e m.~;a f.aa.h~ ya L;m,tniarma keyfiyet l.Jlfdir,lml,:lr 
ychm durdurmamak k1~·asehm JIOLANDA HiNDiSTASINDA 
gostermi · vc bo~le yapmakla da, Batavia, 28 (A.A.) _ Holanda Hin-
çok iyi ctmi~tir; çiinkü bu sa~<'d<', distam japonya ile kamb:yo muamek. 
Î!Jfe bize boy le k1~· metli umran za- terim tatil etm1~ ve japon~·n, M:i.nçuko, 
rcrlcri kazandirmi~hr. Bu giizel ÇI~ Ye Hindiçini'y~ ihraca\i husu 1 nih 

ff k t . '"k 1 k 1 ,at1ye usulune tab1 tutmu~tur muva a 1ye 1 §U ran a ar,1 ar-

Alman tebUgi 

Diger tarait an 1stih barat §CflC

rinin radyoda verdig1 bir nutukta 
da: 4'.Japon harekâti taarruzî degil; 
ancak tedafüi bir mahi,·cttcclir• 
denilmektedir. · 

JAPON HAZJRLIGI 
VE iNGILTERE 

Sa<;larma ak dü§mÜ§, yüzunde na tutulmu~! .. Gèinül bu ya ay1p -
t;('J)elerin mhinalan ç1zgile~en bir lanmaz. Bohçac1 kadma bunlan an 
ahbap ile Bogazda bir gazinoda o- latm1~. o da tazecigin haline ac1 • 
turuyorduk .. konu~mam1z nihayet lllh da bana gclmi~ .. her sabah da
günün ounalt1c1 mevzularm1n çer-

1 
.reye g!derken pencerelerine ba -

çevesinden maziye intikal ctti. Bu_ k1p bir ç1çek koklamab imi~im. 
günden ziyade o günlerin adam1 vc Yoksa gizli dertlere duçar olup ya. 
bütün canh hahralarile o {;~nlcre talak olacakm1l/, artik günah1 ve • 
ait olan muhatab1m bu devri be- bali boynuma olsunmul/. 
nimsiyemeyip hâlâ eski zarnanlar1 Birden §a~ird1m .. kadmcag1z faz 
anyanlata has bir gururla ba~m la durmad1, kalkt1 gitti.. Ertes1 gün 
biraz daha dogrulttu. Arhk bütiin vine geldi. Daha ertesi gün yine. 
ruh1le, bütün mevcudiyetile o de-- Derken bende de alcv bacay1 sar
virlere gèiçtugü, o devirlerdcki ha- maya ba~lad1. Bayag1 g1yabcn tu -
tiralannm haf1zasmdaki bakiyele- .ulmu!?dum k1za!. Artik her sabah 
r1le me~gul oldugu belli idi. Bir elimde l;1r karanfil v-eya gül, pen. 
müddet etraf1m süzdü; biraz ileri- cerenin rinünden geçerken baygm 
ki ma~ada genç bir erkek, ayni baygm irnkhyarak kalbimîn üstü-
6andalya1a oturrnak isterrni§çesine '1C yerle~tiriyordum. Geceleri uy • 
yanma sokulan t1rnaklan mor, du- 1;:u kaçmalar, ikidc birde en ufak 
daklan k1z1l, saçlan oksijenli bir bir ~eyden zavalh emektar bac1y1 
klZln beline dogru kolunu çember- terslemeler, smir buhranlan g1r • 
lemi~, kulag na bir ~eyler f1s1ld1- la ... Arnma hâlâ sevgilimin yüzü
yor .. daha ileride birbirlerini çim- nii gormemi~tim!. Yine bir sabah 
dikliy rek ~akala~an, kahkahalan °!ec;erken kafes aralandi. HcYhalde 
ayyuka çtkan bir ba§ka çi!t .... \'e .. se\·giiimin olsa gerek b1r e:l b1raz. 
daha ilerde bir... Bir daha .. bir "Ik d1~an uzand1 ve ucundan tu • 

oha... tu~turulmu§ bir kâg1d1 a§ag1 f1r -

ken rnahcme ve makine k1tlrg1 ~ ii
zünden maruz kald1g1 biiyiik güç
lükleri yenerek iizerine ald1g1 bu --- - (Ba~ :araf1 l me; Eayf;..èu, 

~ • d } J • A k k k} miihim i~i zamanmda ba~aran mü- rmin ilt·ri hareketi devam l'tmek. 

Japonyanm Hindiçinidc deniz, 
kara ,.c ha\'adan tis tcsis1, ccnuP 

"ifige dogru olan i~gal s1yaseti· 
·in bir tlk ad1ml.:Ur. Bunu daha 
akip ed{'cek ad1mlar da b{'klen<.'• 

llr. 
Jntiyar dostumun gôzleri tekmil latt1 .. herhalde bu bana •Senin için 

buhlar üzerinde ayn ayn dola~1- ·amp tutu~uyorum.• dcmck olsa 
yor. Ve ml"rnnuni~etsizlik ifade ~erckti. 
ederm1 çesin dudaklar1 büziilerek Art.k .sevincimi gbrme .. o gün 
yana d gru buru§uyor.. dairedc bütün arkada !ara kar~rln 

- Hty gidi günler hey!.. diyor. h fndan buz gibi §erbetler ben. 
.. l te 90k <l eg1l 30 - 40 cne eYvel ile den ... 

bugunün arasmda zirve rn te- Bohçac1 kadm durmadan arada 
Jâkki farklar .. ne günlcrdi o gün- mektup ta?1yor .. aman efendim o 
J r YârabbL scvgilimizin açmm ne mektuplar, o ne ahlar, oflar, 
telim gërebilrnek 1çm günlerce vand1m amanlar .. tabiî bu meyan. 
pcne€r altlarmda dola ir, ne gay- da da bohçac1 kadmm ehne i;il çil 
re:.Jer sarfetrnezdik.. biraz kara- sari liralar s1k1§lmlmakta. Ne ÎS€ 

cumlcs1 olanlar sabahlara kadar uzatm1yaltm gel zaman git zaman 
géiz nuru dôkerek muhay) cl sev- b:r gün bizim bac1 ile konu~urken 
gililere ne nagmelcr yazarlard1.. 1âf1 komfiulara intikal c:ttirdtrn. 
aman cfendim; ne yald1zlt, ne ~a- i:1aksat bac1da11 da o e\' hakkmda 
tafath, cümleler, terkipler bulur- mallimat almakh. $uradan bura -
lard1 .. oh.umaS1, yazmas1 kit o1an- dar. derken: 
lar da bllhassa Yenicarm civarm- - Bac1!. ~u Herimizdeki siyah 
da ahlan a,k mektuplan nümunc. cumbah evde kirnler oturuyor b1. 
lerinden ahrlar ve bu kli:~ele~mi~, liyor musun? dedim. 
taarnmüm etmi~ yaz1lar1 birer isim Bac1 biraz dü~ündü: 
ilâvesile kopya edip se\·gililerine - Biliyorum beyim; 70 Ek, has. 
gonder1rlerdi.. birden faûa â§1k1 tahkh bir kadinca{41z, k·m i ·-0k. 
olan baz1 kadmlann muhteli{ §3- Haitâ geçenlerde ha 1r sahibi bir 
hislardan bu yüzden birbirinin ayni kom~u kt.dm lœndisme nndüz çe. 
mektuplar almalan da olagan §ey- kerken yanar kâg1d1 a.,ag1 atm1~. 
Ierdendi.. kâg1d da kaplamalara girmi§; az 

ihtiyar dostum bir müddet sus- daha mahallede Allah muhafaza 
tu. bir sigara yakhktan sonra de- etsin yangm ç1k1yordu!. 
n.m etr: Beynimden vurulmusa dëndüm. 

_ Bak gençlikte ba§tmdan geçen Demek ben günlerce 70 lik bir ih. 
bir maceray1 sana anla ay1m da tiyar için ahlay1p, oflu •or, yamp 
dinle: Henüz 20 ya§mda var y.ok- tutu~uyordum. Ve bir vanduz §i -
tum.. o s1ralarda peder bâ iradei l!CSinin arhg1 olan o kâg1t parça -
seniyye tayin maskesi altmda kim_ s1 da bana ahld1 zanm·diyordum. 
bihr kimin jurnalile tehlikeliler Ertesi gün bohçac1 kadtn Jme 
meyanmda $ama nefyedilmi~ti. geldi. Kendisini s1k1~tird1m, teh • 
B< n o zaman Bab1âlide kâtip bu- dit ettim nihayet itiraf etti: Scy. 
lui u ·ordum .. babamm $ama ha- '.ana U\ mu-; dof:ru h•r insanmtli 
rek m1 mü eakip hr m ona illihak umma nas11 ~ yod, ri c,1km1~. :\!e
h< m d oirkaç ay ebJ:Jiha\'a baha ger ber çil alhm ah;ïmda kendis1 
nes1le valde de $ama gidince ben b1r mektup uydurup getirir • 
evde eniektar bir baci ile yalmz 
k<.ld1m. 

mi~ .. ayaklanma kapand1. •Ben et 
tim sen etme, tekmil ald1gim pa. 
ralan odeyecegim• dedi. Büsbü -
tün §a§JTIDl§ bir vaziyctte lànet 
olsun diyerek evden kov<lum. Ta. 
biî bir daha da bizim mahallede 
gëzükmedi.. 

, !htiyar oostum sustu .. yüzünde 

hafif bir tebessümün izleri dola~ • 
h ... 

Kendi kendime: 

- Yalmz o günlerde degil, §Ïm
di bile pencereler etrafmda o ka. 
far dola§anlar var ki!... Hem de 
gûya akilh uslulardan ... djye m1 • 
nldandun. 

Fa.tin Fuat Narhkaya 

Sov yet tebligi 

~lm j j ( UÇ pro je S er aça arJ teahhit B. Kâz1m Nuriyi takdir et- k . J 

(Ba~ tarnf1 2 nri sa~·fada) 1 (Bas ~rafi l mci sayfada) ~~~c~:~~~~ir~ula~a. te~i ah, yüzd~ ~~;i~~~~?~~f~~~~~~~~~;~~\~ 
sarc1 bir ihni, ettcn uzak olarak dir yuz. b1r .Ti1r~ cserid~. Scrmaycs.1. lanna ve ~iddetli sicaklara rag _ 
âdil bir -:ckildc tak~imini teklif e- Bü le bir âkibetle kar!?1Ia§ma • nro:icler1, ;llanlar1. r~~a~h, hafr1- 1 men Macar kit'alarmm harp ka _ 
den bu es.a , ideoloji bakm11ndan . àk icm halkm ye müesseS€ sa • yati. ht•p Turk erncgmm mah. ul- bili ·ctleri mükernmeldir. Macar 
harikulitde kunetlidir. Teslihat 'Jiplt'rinin asagidaki noktalara na- leridi~ .. B~~mühendisin~.cn e~ mii- zayia 1 fevkalâde azrlir . 
tahdit ve kontrol edilccek ve han- zan dikkatl nni çekmek faydah te,·a1.1 t'<t;t. me kadar Türk dmdcn FL'LERiN MUVAFFAKIYETI 
gi millete mensup olursa ol:;un, lacaktir. r1kan bu umran escrinden dola~ 1 

{ tl · h'· · t b t• • ... { V k"J · · · J • t k. H<•ls:nki 28 (A.A.) - Ofr R<'s -Cr CTln UTrlYC YC . C'r l"S IM ('ID. } a·· f" ·d , 1. d h. na 18 I.' a efmm SU I~ l.'TI ('S I· 
. 1 • - r J 1 arc mm.a.;as1 a I. mi teb1i[rde demli.vor kl. 

01vct a tma ahnacakhr. , 1. d k 1. b k l'k lâh da tebrikc lâ.v1khr. Bu Türk · m ~ 1 \"er 1 \" e va anc1 as.-C'r 1 
Ci ha. n ka~·naklannd. ". n h. iir olan ~ub"lo .~( kaj-\ll; olup da emsallt•. ba~aris1 bizim için a~ rica milli bir Fmlandiyablar, Rdola mmtaka. 

her millet ve fert kab1hych ve gay- ri cag.n'mi~ olanlardan davetc i _ iftihar vcslesidir. ~md~ e~velce i_~ha edilnu~ oldu -
rcti nisbctinde istiCade cdcbile- b, t. t b 1 1 1 Jlarp bize buJa,mad1k•·a de•-m gu blldmlen du!lman p1yadc; ala -

cektir. ke·dilchkleri mintakalardan savu~- cdcce.k olan bu yara~11:1. ~a~1~malar ymdan ~as~a bir de topi;-a . ala): 
ca 'C c mcm1 · u unan ar a sev • ' • 1 

Boyle bir prcnsipin en büyük mu~ •e~ a izinli gclip de mezuni ·-1 sayesmdc. memlckctu~1~.' 1le1lc1~1e 1mha ed1lm1§hr: 45 k;unyon J~e, 15 
külfct ,.e Jükü !jiiphesiz ki evvclâ \'{ ti bitince kit'asma a\'ckt etmc _ ~ olunda durmadan ~urnmckted1r. 1 humbara a tan alet, ~OO beyg1r n• 
Amcrikaya terettiip cdeccktir. mis olanlan her ne sure.Je olursa l b.r çok tsliha igtinam ed1lmistir. 
Dünya iplidaî madde kaynaklan- o . un g zleyen wya i~ yerlerinde 
nm en zenglnlcrine Ycni Dünya çal~t1ranlar. 

maliklir. Ïkinci dert·cedc ingiltcrc 2 - Ôrfi idarc mmh1ka,,1 hari • 
gclmcktedir. Bunlardan tamamile ci'ld('ki askerlik ~ubekr ndl· ka -
mahrum olan bii~iik dcvlctlcr isc )Ith olup da ber ne maksatla Jl•1r. 1 

bugi.inkii halluile Japonya, Îtal~·a sa olsun èirfi jdarc mmtaka,,mda 1 

\'C Almanyad1r. Pransa da zengin bulun.ml.irdan kcnd: askcru·~ sn -1 
membalari olan mcmlckctlcrden belerin.:e tmsallen ceibcdï-'l1l~i 

biridir. halde icabet 't'.n~mi~ olanl:i,. ve 
Va~ingtondan ~ iikselcn bu asri yine b:mlardan hâlen bulunduk -

karde~lik n• pcn~amlierlik se~i sirf !an ma~allC'rin askc·rlik ~u~kri • l 
nazarî ve ideolojik olma~ 1p da iili- ne yab.u.c1 kavitlanm :,ap'.trrll• • ! 
~·ata az çok ink1lâp cdebilse dün) a yanlan \·eya bunlardan sevkf'lil -
benüz tamamile dibinc kadar dal- diklen k1t'alardan ërfî idare mm -
madrg1 maalcsd !.On :i:amanlarda 
taay;viin edt>n felâketlrr gayy as ma 
dalmaktan kurtulahilir. 

H. Sükrü Baban 

DAGARCIK 

t<:kasm, 3<.V•J~:ln veva izmli ~ : . .:!'. 
n-k a\rle~ .~t,.....1yC'nleri giz'eyen. ç~ 
li~tu ~nlnr. 

3 i!;ite askerlik vaziyetleri yu-
kanki tarif ve izahlara uyanlan 
~izkdik!cri, çah~hrd1klan veya a. 

B t f 2 • I d ·1 oldugu makama ihbar ve teslim 
( a!? ara 1 nc1 say a a) d"kl . 1 1 k .. 

k 
· t t kt · 1 ~tme 1 · Tl an a~1 aca muessese 

re 1msey1 o ur marna a o an ve . . . · • . . 
biletçiye, yahut bcnzinciye benzi- ve J!? Y~_rl~n. sah1p ve am1rlen_hak. 
yen bin de boyuna §U cevab: YC- l!lda _orf1_1dare komutanhgmca 
r·yord . • , 1::anum tak1bat ) apilacak ve bun -1 

· . !ar è>rfî ldare mahkemel"Crine ve • 
_ Nazmi be

1
yi bekliyoruz yah..i, ilccek,f'rdir. 

Nazm1 bey ge ecek? . 

N ed 
• , 

1 
, Scvked1ldikleri k1t'alardan savu. 

_ er e ou auam, ge eceKse l · tl · · t . 1 ;an ar Yeya mezumye er1m eca -
gelsm. h . t d . . 1 vüz edenler pek az olmakla bera • 

_ Na J§ e §Ura a, su 1ç1yor. be b 1 · · l kl 
. .' bT · h • k 1 r un arm vaz1yet1 ça l§h an 

kahvesm1 1 ~iyor, n_a. a:'aga a - müessrs-e sahiplerine de mes'uliyet 
kiyor, kalkti 1ste .. bms1 ile konu- tevcih ett1gind0.n bu noktalara bü. 
§Uyor, §imdi gelecek, §Ïmdi geli- tiin il? sahiplerinin bilhassa dikkat 
yor. etmesi m<'nfaatleri iacbmdand1r. 

BOylelikle \'e tam istasy.onla §O

fèirler kahvesi arasmdaki caddenin 
ba~mda on dakika beklenildi, niha
yet yolcnlardan birile yer mesele
sinden çikan bir ba~ka ve hayli 
sunturlu münaka~a iizerine Nazm1 

bey gelerneden araba zoraki hare
ket etti. BéiyJelikw herkes de geni 
bircr nclcs ald1. 

BakirkêiYün en k lab hk, en Ïi· 
lek cadde~indc, mü§teril r hkaba
sa, yarup tutmurken bu kadar làii
balilige ve ha\tâ rnüit<'rilcre kar~1 
biraz da hoyratbga ~1hne olan bu 

• 
lng i ltere 

(Ba~ ta.ail 1 ;nc1 sayfada) 
zlcrin or!asmJa y p1lan ekzersiz

ler, tc>ra , :Oil degcr bir manzara 
arzetmi:-it1r. Londra mmtakasmm 

SiZiN DE T AK.DiR 
ETTÎGÎNÎZ ÜZERE 

As ·nuzm modasmm zarafct ve inccliginc inzimam edcn ù~tad 
terzllerm m«h.areti, kadmda gcnçltge matuf ~ayani bayret bir 
bcden tenasùbù arzcder. 
Fakat yüz ve onun hututu gC\•ezedirler Eger bu noktaya l.âz1m 
gelen ih.~uam go. terllmcz e, ~eneler bu l>atlari ba~kalarma pe.k 
çabuk !ark ettirirler. Bu, 6Ü",1 btr s1rrm1zd1r !::i, ufak bir dikkat
sizlik •eya ihmal neticf'si rakibeleriniz:n d1kkat naz:irmdan 
uzak kalamaz. i§te senelerin (b1lhassa nazik ve hassas ciltlere 
musaJlat olan o tahripkâr ~enelcrin) cildinize ~izmekte old11[iu 
on binlerce (bidayette gayri mahsùs) ince cizgJere ihmalk.âr 
kalmaym1z. 

Zamnnla cildmizi rolduracak olan ve riz1 pek çok de1a vak1tsiz lul
rap edcn bu ân:i:alan ak§am ve rabah, KREM PERTEV'le yapacaw
niz ufak b1r masajla rrfedimz. KREM PERTEV'in bu mucize. 'ne yüz 
binlerce hemcinsmiz gibi ~iz de h~ytPt vc memnuniyetle ~ahit ola

cak,m1z, Gtirecek•in1z ki snnaniz. (•b"<!i l(ençliginizi herkesc mag
rurane soyliyecell:tir. 
KREM PERTEYm terkibinde•u faal wia•1r en derin çfzg1lcri bile 
izalede gecikmiyecektir. Bugün en 1t.baren siz de bir tüp K R E M 
PERTEV'i tuvalet masamzda bulundurunuz. 0, ~yni zam:;.nda sert 
rüzg:\rlarm ve kuvvetl1 gü;,e m en •Yi muhafwd.1r, 

Teknik Okulu Sahnalma Komisyonu 
Ba§kanhg1ndan 

Ci N Si Kilo Kuru, Lira 

Ka~nr peyniri 2000 120 2400 
Beyaz peynlr 2500 65 1625 
Pîrinç llllU 250 28 70 
Sehriye 300 34 102 
irmik 500 32 160 
Makarna 2000 ~8 760 
Zcytm • 2500 24 850 
Zeytinyai;J 4500 82 3690 
~abun 4000 50 2000 
Pirinc 9000 47 4230 

Yekûn 1~887 

i t.:mbul Beilkt~ Yilrltzda bulunan Tek11lk Okulunun 1941 mali y1h ih
tiynci olan yukanda clllS, mik~r tahmin beclellerile tutarlan yazil1 on ka· 
Lem kuru erzak kapah zarf usulile Gumü~uylmda Yüksek Mùhena· M k
lebi Muhaseb incle toplanacak olan Komi.! onumuzda ll/~/941 Tarihine 
rastla) an PazaTtesi gumi soat 11 d ek•iltmcye konulmu§tur. llk l.e'runat 1191 
lira '53 kt m tur. is cklilcrin ~artna eyi gormck ve ilk teminat yatJrmak ü
z e ek ltmcden bir gUn cvvellne k, 1ar Y1ld1zda bulunan Okulumuza ve 
ckslltme günü de Gumil uyunda Yüksck Mühcndis Mektebi muha ebesine 
gelmelcri. 

0 <levirde muhabbet tellâlhgm
da, çopçatanhkta bohçac1 kadmlar 
çok büyük rol oynarlard1. Her ba§
gôz olll§ta muhakkak bir bohçac1 
kadmm parmag1 bulunur, ilk aray1 
bulma, ilk terne! onun tarafmdan 
at11Jrdl ... Hattâ bir hay1r diye yap
hklan bu i§leri zamanla ticaret 
haline de koymu§lard1. Eskidenbe
n bizim eve de bir bohçac1 kadm 
dadanrnI§b. Valide yatak çar§af1, 
patiska gibi §eyleri ondan tedarik 
ederdi.. bir ak§amd1 ... Vazifeden 
y ni dônmü~, gecelik entarimi s1r
tllr.a geçirmi§, penccrede oturu
~ordum .. birden kap1 vuruldu. Bi
raz sonra ihtiyar bac1, bohçac1 ka
d1mn ben-· gërmek istcdigini sèiy
Jedi. Kal t.m a§ag1 indim, kad1m 
ookak kap1sma bit~ik odaya ald:m. 
Îlkêince peà ràen. $amdan, valde
<len u2un uz:.m bahsed·p hakla • 

nndn ayr1 ayn mutantan medhi • 
yelerde bulunduktan sonra lâf1 ba 
na intikal ettirdi; çok mühim ve 
k1yrn'Ctli bir SU' sèiylemek isterm.i§
œsine yamma sokuldu ve âdeta 
jJSJlti halin<le anlatmaga ba§laclJ ... 

(Ba§ taraft 1 inci . a)-fada) 
mi§tir. Almanlar f1rkay1 bekliycn 
muhakkak âk1betten kurtannak 
için cepheden taarruz etrni§lerdir. 
Fakat bütün taarruzlar dü~man 

fçin pek büyük zayfatla tardedil-
arabanm numara 1111 yazmak b· 
terdim. Fakat içen e numar sl 

mi§tir. Çevrilen bu frrkamn at~i yoktu. Beyazitta indigim vakit de 
ve müdafaas1 saatten saate azab- gayet çabuk kalkip ytldmm gibi 

' on santr .. hm i;mal 'Ctmck üzc. 
re yiizlercc dü m:in paral?Ütçüsü • 

nün tn .. 1lhzi.ncrrlen hâmJ olduk
lan hald ta ·yarc i1e gelmil? ol • 
duklan !arzcùilmi~tir. Mtidafiler, 
münhas1ran muhaf1z k1taatmdan 
rr ürekkepti. 

Kanada;1lar da dü~man rolünü 
yapiynrla1d1. 'fufen ·Jenn, m•tral. 
yêizlerin, hambcrelerin ve havan 
toplarmm kulaklar1 sagir edcn gü 
rültüsü arasmda tecavüz sür'atle 

$arlnamede yaz1h belgelcrl ih.tiva cdccek ol::m tckhl mektuplart eksllt
meden blr saat evvel verilm!§ ve makbuz almml.$ bulunacakhr. Postada va-
kl olacak geclkmcler kabul edilmez. (5979) 

Istanbul S1hhî müesseseler a rtbrma 
eksiltme komisyonu riyasetinden: 

ve 

Déirt ev ôteye yeni bir kirac1 ta. 
11nm1§, çok iyi bir aile imi§, bir 

inki~af etmi~ ve dü~man ayni za -
manda ~imal ve cenuptan taarru • 
za geçm~ ve bit duman tabakas1 
arkasma gizlencrek ba§hca gay • 
retim ~imali ~arkide gëstermi~tir. 

yordu. tkinci günün sonunda k1t'a- kayboldugu için, ôn taraftaki nu
Iar1rn1z taarruza geçmi§lerdir. Tank maranm, yan gozle ve gtç halle, 
birliklerirniz dü§man bataryalar.1r- yahuz üç binini seçebildirn, ôte
nm ve mitralyozlerinin geri kala- sini çlkaramadun. Üstelik, Bak1r
nm1 da tahrip etrni§lerdir. Tankla- koyde tam on dakika Nazmi beyi 
pnuz ve cesur piyademiz dii§man bekliyen bu araba, yolda êiyle uçu
firkasuun birliginin üstüne atil- yordu ki, y.olda bir kazaya ugra· 
ml§tir. Sür'atle ilerliyen tanklari- madiguruza da bin §Ükûr! j\razinin ar1zalarmdan azamî de -
miz Alman askerlerini ezmi§ler ve Onnan Cemal KAYGILI recede istifade eden mtlhafiz k1ta. 
yakmdan mitralyèiz a~ine tut- ah, dü~am büyük zayiata ugrat. 
mu§lardll'. teaddit tank, birçok kamyon ve mo- m1~lard1r. Seksen dakika devam 

Lyll T1p Talebe yurdunun 930 çj!t Okçeli t.erligi açlk eksiltmeye k.onu1-
m~tur. 

1 _ Ekslltme 30/7/941 çar§amba günü saat 15 de Cajialoglunda Slhhat 
ve içtimal Mua\enet müdürlügünde kurulu komisyonda yapùacakhr. 

2 - Muhnmmen f!yat bir terlik lçin (HO) kuru§tur. 
3 _ Mu\·akkat t.eminat (97) lira (65) kurustur. 
4 - istekliler nümune ve ~artnamesini çait§ma günlerinde k.omi.Eyonda 

giirebil!rler. 
5 - istekliler 1941 y1l1 Ticaret odas1 vesikasile 2490 sayill kanunda ya

zùi vesikalar ve bu ~e yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mek. 
tubilc belli gün ve saatte komisyona gelmcleri. (5849) 

Japonya Hmdiçmiclen sonra Fe• 
:· mcnk Hmdistanm1 da (•! geçir· 

ck is\iyccektir. Duny;mm en 
7.engin mmt !rnlanndan b1n oJan 
Fclemenk Hindis! n mn t:"er 

lma:a galip ge' rse- ln: ndisUJl' 
' r'leeegmi hi',' ümit tmez. Bm:>· 
• al . ·h simd1 Alman a . ov et 
ius,vada me:;Jul iken 
la hiç bir ~eye her.uz mildahale 
tmemekte !k r> fi sattan • 

<>kte gecikmiyecekur 

Bundan solllàk. hcde. dt. du 
·anm en yer!rnli kauçuk \'P i· a io,· 

c mba1 olan Mala ka vanmadas: • 
d1r. Fakac Japonydrnn b!1tup bi.1 

arekatma mâni clab :ec<>k bir tek. 
r\l varètr ki o da Singapur denit 

üssûdur. Burada ingiliz vc Ame • 
kan donanmas1 vard1r. Bunun i· 

"Ïn Sm!;apur Ma.akadan evvel i,;r 
1 )Oil hedefi olabilir. 

HARiCiYE 1 AZIRININ 
HAZIR LIKLA RI 

Tokyo 28 (A.A.) - Ofi: Hari 
ciye naz1n Amiral Toyo<la, diill 
~ahsî ikàmei.,.âhmda iki saat ~ü • 
ren bir toplant1 yaprn1~tir. Bu top
l:mbda bugün Hindiçininin mü~ • 
erek menafiinin tasd11ti için ak • 

dedilecek meclisi has:.r ait haz1r • 
·~laT'lA 1~t.i1?aJ edihn1~ ir 

BÎR Ï$GAL 1HT1 1ALÎ DAH.<\ 

$anghay 28 (A.A.) - En't>rnas· 
vonal $anghav mmtakasma Ja • 
oonlar tarafmdan el konulmas1 1h
timali hususunda ciuvulan cndiw • 
1-ere $anghaydaki ·mcs'ul ecn'ebt 
kaynaklar i!?tirak ctmemckted1t· 
Boyle bir endi~ 0 hîç ckg1ls<' yak11l• 
>ir âti için meycut olamaz. 

$angh<.y1 Çin kunetlcri t hliye 
!deliberi yam rlêirt senedir zamall 

in bu gibi sayialar ç1kag<>I • 
mi~tir. 

(Radyo Gazetesi) 

MAÇUKO DA JAPONYA 
ÏLE BERABER 

Tokyo 28 (A.A.) - Stefam a • 
·ansmdan: 

Mançuko hükùmeti, Amer1kall 
ingiliz kredilerini bloke et?T1~ 

tir. Japonya da Kanadaya kat§' 
avni tedbîri kabul etmi§tir. 

Hopkins 
(Bas tar::if1 1 m<'i •. vf,1da) 

giltereye ne miktar tayyare, taJ11't 
top ve sa ire geleb.lcce ~,ini izletl 
dogru olarak soylemck is crdirfl' 
Nazil •r, hiçblf zaman mem!t.•ket' 
lerimizin mii§terek hava kuvvet•' 
ne kaI'lil kendaerin. himayt> cde' 
cek derccede harp fabrikalar11l)IJ 
faaliyetmi ileri gèitürcmiyccelclel" 
dir. 

1 eoRs~I 
ÏST. BORSASININ 28/7 /941 F'Ï/\'fJ 

l Sterlin 5 22 
100 Dolar 129.20 
100 Pc,eta 12.89 
100 yen 31 0175 

100 Isveç kr. 30.s8'15 

ESHAM VE TAHVÎLAT 
ikramiyeli % 5 938 J9-~ 

c % 5 933 Erganl A.B.C. 20·2, 
"'" 7 934 Sivas • Erzurum 2-7 2°·5o 
Anadolu Demiryolu 1 ve 2 •7 ·7~ 

" Mümessil 4; 5o 
c Demiryolu % 60 ~ 

tek k1z1ar1 vanm~. Amma ne k1z • 
m1!l, ne k1z! ... En, endam sülün 
g1bi, kap1lardan s1grnaz (rnalûm 

ya o zaman §~anhk makbul idi), 
bir ~açlan varm~ ki lepiska ta to
puklarmda, ka§lar keman, gôzler 
hüdadan sürmeli, ten hamam mer 
merl ri gibi bembeyaz, gün gün~ 
gêirmemi~. a~na fi~den bibaber 
b1r bâkire. Her nasùsa bu âfeti 
devran a~am sabah daireye 1:e • 
lip giderken kafes arkasmdan ba. 

hk maltîmata gare 4.000 Ahnan tosiklet, 40 tank dâfi topu, 12 agir etmi§ olan ekzersiz muhaf1z k1ta -
askeri ve subay1 muharebe mey- ve 8 hafif top, 20 torpil makinesi ah için mükemmel bir ders ola -
danmda èilinü§tür. Hastabak1c1lar igtinam olunmu§tur. imha edilen cakhr. Bu k1talar esasen Kamu! -
da 3.000 d en fazla yarah toplamu;- fi..rkamn geri kalani bozgun halin-J Iaj s1:i1fm~a bliyük bir istidat gèis-
.lardir. Pek çok c.:iit ahntnl§tlr. Mil- de kacnu.<' tennt~lerdi..r. 

Hava gedikli namzetlerinc : 
Gcdikli namzetlerinden 337 dotumlu olup evraklannl tama n nn 1 · olan. 

Jar 30/Temmuz/941 tarihinde sevkedileceklerlnden bunlarm Çar~~mba günü 
saat (8) sekfz.de kurumda bulunmalar1 ilàn olunur. (6322) 

. . ~-
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Sahibi: E. 1 Z Z E T. Ne~r1 

Direktorü: Cecdet Karabll~ 
Bas1ld1g1 yer: •Son TeJgrn 

:Matbaasl 


