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Nihayet tekzip 
edebildiler 

Ya.un: Abidin DAVU 

A iman Devlet Şefi Bitler, 

Sovyet Rusyaya taarruz 
ederken Ahnan mHleti-

ne hitaben neşrettiği beyanname
de, Sovyet Hariciye Komiseri Mo
lotof Yoldaşın Berlini ziyaret et
tiği sırada, ileri sürdüğü dört is
tekten bizi alitkadar eden son ikisi 
hakkında aynen şöyle demişti: 

<3 - Molotof, Sovyet Rusyanın da 
Bulg&rutana garanti vermesine ve bu 
rnalmaUa mezkür memlekete Sovyet 
tıtaları gönderilmesine Almanyanın 

razı olup olmıy;ıcatını sordu. Ayni za
manda bu vesile ile Bulgar kralını tar. 
detmek niyetinde olduğunu da tasrih 
etti. 

Cevaben, Bulgaristanın hükümran~ 
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lık haklarına sahip, müstakil bir dev- ~ 
let olduğunu ve Romanyanın Alman- PAzı N/11) ,u,:

0
,.,,. ·, 

yadan talep etliği giOi, Sovyet Rusya- ., 

' 

.... •·.;.-••...,, 41ı. 0" 8Mlf,A11 l 
dan garanti istediğine vAkı.f bulunma.. ' ~ ı 

dığımı söyledim. Ayrıca bu mesele hak, .~ lQVA KYA•'",4_:,.11h_ tTAt
0
fftSlAVP/I İ 

kında müttefik.imle görüşmek mecbu- ...,,, · '#'r. ~' \ 
Tiyetlnde bulunduğumu il3ve ettim. ~41'~.tfltııı..._ 1<q4011ıı'. 

4. - Molotof, Sovyet Rusyanın Ça.. ,.. ..,. r ..p_;;---...._ • ~ ' .-,....,,., 
nakk:aleden serbestçe geçmiye kat'! su- J '-• .. " '- · •·-· 49~\1'1.:lt l .•. ,. ,._ 
rette muhtaç olduğunu ve kendi hirna- ,. . 1 A N ~' .••• C>Çf RNOVI\ 
yesini temin maksadile Çanakkale bo- I'\. ~ \ ~,. \f1 J • ~~~ 
ğazı .ile Karadeniz boğazı sahilleri ü-ı ..A p.C.l'"J _r•· .. ,.. .• ,-,,.:1..~· .1..() ... \ \'°n ._ 
ıennde bazı mühim üsleri işgal etmek {"' ,. "' V t>..~T" ''Vl'fp ~ 
lstedığini söyledi ve Almanyarun bu • 'v "'iJlt'ı.,.. 
hususta mutabık olup olmadığını sordu. ' '------....ı~·'_T_lf.....:,A:..;N.;.;;.S:..;/l:..;V.;.;:11.:.,N;..;,.:Y:;.;A~_,.k-__ .J' ._ __ '"1.:.,...1 

Bu suale cevaben Almanyanm, ı -
Montrö mukavelesi.JJ.de Karadenizde 
ııahildar devletler lehinde tadilat ya
pılma~ına daima taraftar olduğunu fa
kat Rusyanın Boğazlar üzerinde üsler 
almasına rıza göstermekten imtina et
mekte bulunduğunu söyledim. 

Bu meselede Almanyanın mes'ul şefj 
ııfatile fakat ayni zamanda medeniyet 
ve kültürün şuurlu bir mümessi1i hay
gıyetile ittihaz edebileceğim yegane 
hattı hareketi tuttum.> 

Ayni günde, Fiihrer Bitlerden 
eonra Molotof Yoldaş da radyoda 
beyanatta bulunarak Bitlere cevap 
vererek, Alman ve Rumen iddia
larını tekzip etmişti; fakat tekzi
bin esası, Sovyetlerin Almanyaya 
karşı tahrikatta bulunmadığı etra
hnda toplanıyordu; Bitlerin beya
natından yukarıya aynen aldığunız 
Bulgaristana ve Türkiyeye ait kıs
mına dair tek kelime hatta ima 
dahi yoktu. 

Sovyet - Abnan cep.besinde son vaziyeti gösterir harita 

Boğazlar 
-

Berlin, Sovyet tek
z i b İne mukabele 

ediyor: 

Zamanı gelince 
talepler resmi 
vesikalarla is
b at edilecek 

Bertin, 28 (A.A.) - Yarı 
resmi bir tebliğde deniliy~r kil 
Boğazlar meselesine dair 

Rus 'fass ajansının verdiği 
tekzip hakkında Alınan Harir 
ciye Nezareti bu hususta Al
manya tarafından yapılan res
mi beyanatı bugiin gazeteci
lere anlatmıştır. 

Öyle zannediliyor ki, zama
nı gelince bunu yalnız Alman 
değil , icap ederse elde mev
cut resmi Sovyet vesikalarile 
de isbat etmek imkansız de-
ğildir. 

1 Sovyet tebliği l 

Şimalde kıtaat 
geriye alındı 

----<>--

Bir Alman generali 
esir edildi 

Şiddetli tank hü
cumları püskürtüldü 

1 
M.oskova, 28 (A.A.) - Sovyet 

iiıtiıh'barat afisi tarafından cumar
tesi sabahı neşredilen Kırlılordu 
tebliği: 

Sovyet kıt'aları Şole, Vilna ve 

1 

Baranoviç ibölgelerinde evvelden 
(Sonu, Sa: 4 Sü: l) r FiN • SOVYIT Jt 

L Cepbeslnde -

Finler Aland 
adasına çıktılar 

1 ALMAN-SOVY;f 
'-- CepbeılDde :J 
Almanlar 

Büyük muvaf
fak ıgetleri bu 
gün bildirecek 
Müthiş tank muha- ' 

rebeleri oluyor 

Bir Sovyet fır
kası imha edildi 

Lemberg önlerindeki 
birkaç Rus tümeni 
ihata tehlikesinde 

Yüzlerce tank 
tahrip edildi 

Berlin, :IB (A.A.) - Alıman or
dulan başkumandanhğl oogünkü 
tebliğin<le, şark harp sahasmrla el
de edilen büyük muvaffakıyetlerin 
yarın fevkalade bir tebliğde Q:ıildi
ıile<:eğini ha:ber vermek!tedlr. 

İSVEÇTEN BİLDİRILEN 
HABERLER 

Stokılıohn, 28 (A.A.) - Sovyet 
tebliğinde bildirilen Beyaz Rusya
daki Kıızıılordnınım ric'ati motörlıü 
Alman kuvvetlerine Minsk ımınta
kasmdak.i yokı açmaktadır. 

Bu ric'at hareketini, Kızıl tank 
teşek'kıüıllerinin yaptıkları tabiyevl 
mukabil taarruzlar ve Sovyet tay
yarelerinin Alman k."i'alarma hü
cıınılan i:ıimaye etmektedir. Alınan 
kuvvetleri burada N a<:>olyon'un 
klasik harp ımey ,4anlan olan Smo
lensk, Nvitehsk ve Borodino'ya bir 
an evvel erişmiye çal!.!jıyorlar. 

Bu mıntakamn şimalinde Kız;] 

kuvvetler Duna nehri hattını tut
makta devam ediyorlar. Almanla
rın Letıonyadaki cenah taarruzları 

(Sonu, Sa: 4 Sü: 1) 

Rumen - S ov yet 

cephesinde 

Tuna ağzında 
harekat cere-
yan ediyor 

Köstence önlerinde 
görülen Sovyetlerin 

Moskova harp 
gemisi batırıldı 

"Sovyetler Birliğinin hem Bulga
ristanı, hem de Çanakkale ve Ka
radeniz Boğazlarında bazı mühim 
üsleri işgal etmek istemes~ tama
mile Türkiyeyi çevirmiye ve ken
di hükmü albna almıya matuf biı 
teşebbiistü. Sovyetler Birliği ile 
her zaman dostane münasebetler 
idame etmiş ve bunun için İngiltere 
ve Fransa ile akdettiği ittifak mu
ahedesine bile iki numaralı proto- ı 
kolu koydurmuş olan Türk milleti, 
nin, bu ifşaat karşısında biiyük bir 
inkisar ve teessür duyduğunu yaz. 
mıştık. Bu inkisar \"C teessüfü iza
le edecek tekzip ve teminata inli· 
ıar edip duruyorduk. İlk günlerde. 
Sovyetler Birliğinin sükütunu, si· 
yasi, sevkulcey~i. tabiyevi bir bas· 
kına uğramış olmaktan miitevcllit 
heyecan ve şaşkınlığa atktnıiştik 
Fakat aradan giinler geçtiği halde 
Molotof Yoldaş susuyor, aylardan· 
beri bir tekzip makinesi halinde 
işliyerek en ehemmiyetsiz dcdiko· 
duyu, en küçük şayiayı, en mfına· 
sız rivayeti bile alelacele yalanla· 
mak fırsatını kaçırmıyan Tass a· 
jansı dostumuz bu kadar büyük bir 
iddia ' 'e ithamı, bir türlii tekzir 

"-----,_J 
Atlantik harbi 

Sovyet elçisi hala 130 Sovyet tayya-
. . resi düşürüldü 

etmiyordu 
(Sonu Sa: 4 Sü: 3) 

71 bin tonluk 
İngiliz ticaret 
gemisi batırıldı 
Berlin, 28 (A.A.) - Alınan or

duları bı!§kumandanbğı tebliğ e
diyor: 

Alman deru:zaitıları Atlantiktc 
kafile halinde veya münferiden gL 
den ve ·bir çok destroyer ve dcni:z 
tayyareleri tarafından himaye edi
len tiearet gemilerine taarruz et-

(Sonu, Sa: 4 Sü: 5) 

Fınlandıyada 1 Bükreş,28 <AA.)-Alınan-Ru.. 
Stokholm 28 (A.A.) - Finlan • men uınlll!'İ )<arargfilıınm telıliği: 

dıya kıt'aları Aaland adasına çık - 1 Sovyet kuvvetlerine karşı Jıare
:nıştır. Orada nezaret için bulun - 1-·.'Jrrimi'Z Bukovinya d•ağlanndan 
makta olan Sovyet makamları ada 
vı terketmeğe mecbur olmuşlar • 
dır. 

(Sonu, Sa: 4 Sü: 4) 

Macar -Sovyet 

cephesinde 

Macar tayyare
leri bombardı-

<Sonu, Sa: 4 Sil: 2) 

\ 

~!ıı~ !_~KIND~ ~ıııuıı-------.... mana başladı 
Budapeşte 28 (A.A.) - Macar y E N i E D E B i R o M A N 1 M 1 z l'elgraf ajansı bildir:yor: 
Erkanıharbı 0 e r:Yasetinın tebJi_ 

Şiddetli hücumlar :ya ptıkbrı bildirilen Alman tankları yilrüyii§ haliııde 

Türkiye 
tam bitaraf 

Londrada 

Sefirimizin Edenle 
mutad mülakatına 
ciddiyette n ari 

manalar verildi 

Von Papen'in 
Kafkasyayı bize 

vadederek 

Türkiyeyi bita • 
rafhktan ayır
masından kor
kuluyormuş! 

Londra 28 (A.A.) - Müstakil 
Fransız ajansı bildiriyor: 

İngiliz hariciye nazırı Eden'in 
öğleden sonra Türkiye Büyük EL 
çisi Rüştü Aras ve Sovyet büyük 
elçisi Maiski ile yaptığı mülakat -
!ara pek büyük ehemmiyet veril • 
mektedir. 

Bu hususta sıkı bir ketumiyet 

AMERİKAN 
YARDIMI 

lrlandanın talep-
lerine cevap ı 

"Evvela İrlanda bir 
Alman hücumuna 
karşı koyacağını 
temin etmelidir,, 

Otomobil imalatı 
azaltllıyQr 

muhafaza ediiiyorsa da Londranın hlanda Başvekili Valera 
siyasi mahfillerindeki mütaleala • 
ra göre Türkiyenin, İngiltere ile J N~ork, 28. (A.A.) - Rll'ZVelt 
çok dostan" münasebetler idame bugün gazetecıler korufera~a 
etmekle beraber Sovyetler Birliği.. beyanatta bulunarak, İrlandaya bir 
ne karşı hasınane olmasa bile git- rnilııtar 9ilah gönedrilmesi mesele
gide artan bir vaziyet alır gibi ol- san tetk±k "ttiğini, faıkat müiı~ 
ması yü.ıünden bir huzursuzluk ha mat istihsal.atı hatta Amerika iht4-
sıl olınıı,..tur. yaçlarmı karşılamak baıkımmdan 

} Bina.,naleyh Von Papen'in Kaf. b~e nisbe_'.en ~il' ~tt.iğ~d~n ~ü
J kasyaya doğru Alman kıt'alarınm ~ gönderileınıye<:egmı be.ıen 

Türkiyeden geçmesini temin için etmiştır. 
T .. k " a·· ist " Kafkasya.. Ruzvel.t, İrlandalıların siliıtıtan ur ıyeye urc an ·ue b k dah >-:~ı.. . . . 
da müslümanlarla meskıin toprak- aş a a ~"~§ey i;Ste<liklerınl 
lann verilmesi vadiyle yeni ma - fa.Irat bunlardan çoğunun te~ e-

Türk - Sovyet 
dostluğu 

TAS AJANSI 

Hitlerin beya. 
na tına c~vap 

• v erıyor 
Sovyetler Boğazlar
da Üs istememiş, bil
akis Türk taleplerine 
müzaheret etmişler 

Moskova, 28 (A.A.) - Tass a
jansı bildiriyor: 

SovyeUer Birliği ile Türkiye 
arasındaki dosUuk, Türk millet.i
nin Atatürk idaresinde, mOst.okil 
ınill1 mevcudiyeti içın gösterdiği 
savaş günlerinde dotJinuştur. 

Nisan 1920'de Büyük Millet Mec 
llsi a~ıldıktan üc gün sonra, A
tatiirk Sovyet hükılmetine bir 
mektup göndererek genç Türk 
Cümhuriyetlne müzaheret etme
ııini istemiştir Sovyet h.ükılmeti 
yalnız iyi temennilerde bulun
makla iktifa etmemiştir. Türkiye 
ne zaman müşkül bir vaziyette 
bulunmuşsa Sovyetler Birliği ona 
elini uzatmış ve karşılığında hiç 
bir men1aat gözetmeksizin yar
dım etmiştir. 

(Sonu, Sa: 4 Sil: 3) · 

Bükreşte İngiliz ve 
Rus radyolarını din
lemek yasak edildi 
B!lkrcş, 28 (A.A.) - Bu sabah neş• 

redilen bir emirname ile Rumen va
tandaşlarının düşman yani İngiliz ve 
Rus radyolarını dinlemeleri, yasak e .. 
dilmiştir. 

Bu emir b.iIMmda har~k<'t edenler 
serian muhakeme edilmek üzere diva ... 
nıharbe verileceklerdir. n.,vralar çevirmesinden endişe e • . • (Sonu, Sa: • Su: G) 

dilmektedir. -. ................................................................. ~.~·--· .......... ~.~-~~ ......................... .._ ............ ~ • ...,, 

Söylenildiğine nazaran, Eden 
Türkiyenin Rus • Alman harbinde 
tam bir bitaraflıktan çıkarak her
hangi bir suretle Alman davasına 
müzaheret etmesinin İngiliz - Türk 
dostluğunun ruhuna uygun düş • 
miyeceğini Rüştü Arasa izah et • 
miş olınası muhtemeldir. 

Bunun içindir ki herhalde Al -
(Sonu, Sa: 4 Sü: 5) 

İyi iş görülmemesinin bir sebebi 
YAZAN: 

SELAMI iZZET SEDES 

Mahkeme kadıya mülk olınaı.
mış; hiçbir memur da bir yere 
kaydi hayat şartile tayin edil· 
mez. Fakat büyük küçük, her 
memurun işini kaydi hayat şar
tile o yere bağlanmış gibi gör
mesi ve çal!.!jlığı binaya mülkü 
imiş gibi bakması şarttır. 

Halbuki memurların çoğu - ilk 
heves geçince - yerlerinde ~eti 
otururlar, hele akıllarına nakil 
ve becayiş olmayı koyarlarsa, işi 
maşa ile tutmıya başlıyorlar. 

Hatırı sayılır bir mevki sahibi 
dostumun odasında gözüme bir 
delik ilişti: 

- Şu deliği kapatsana! .. de
dim. 

Omuz silkti: 
- Yakında başka yere naklo

dileceği:ın! dedi, kuvhtli vat al
dım. 

dan nakil ve bcca)·~ vadini alm. 
ca göreceği i~ten bayır kalm:yor, 
her şeyi angarye telakki ediyo~ 
\'e bir an enel nakil veya beca
yiş cnuinin gelmesini b('kliyor. 
Yanlı§ anlaşılmasın: llİcmur

lnrı nakil veya becayiş t"inırn1e
lidir demek istemiyorum; fakat 
naklini ve;ya becayişini İ!\.tiyen 

memura ya bunun imkiınsn ol
duğunu, yapılan1ıyac:ığını L.at'i 
söylemeli ve yahut da: 

- Pek yakında seni başka bir 
yere naklett;riri:1! v5.di \'eriltrs-e, 
bu -.at çabucak, -.akit l',eçmcden 
;)·erine ge-iirihnelidir. 

Vadedilen krfi, terfih, nakil 
\ 'e be.:a~·iş süriinceıncdc kaldık
(3, o nıe-murun görınc:,İ 1:.izını 

gelen İjlcr de az çok siirünceıııe
de kalıyor. 

* DÜZELTME: - Dunkü nüshaını-

KARANLIKLARIN r·-' gi~ovye: tayyareleri tarafından 

1 1 1 

26/6 tarıhinde yapılan hava taar -

A D A M 1 ruzlarına mukabele olmak üzere 

ı daha çok miktarda Macar tayya -.. ---------------------..ı...:.Jı-t (Som:, Sa: 4 Sü: O. 

Köstence önlerin.de hatmi dığı bildirilen Sovyetlerin 
•Moskova• harp r;emisi l l\Iasasmm başında iğreti otu

ran memur salahiyetli bir aj;ız-

zın •Günün TPnkıtler > s ... tunLnoa 
ç-ıkan •Yalov;ıı ile r.asıl k nWjSma
dırn•• Yazıstr ın 1941 senesi n.z.ıra
nının 26 ncı perşembe gı.1nlllll' ait 
kuomında • J5• olarak gosterilt:n sa
aUer •13> ol;:ı.caktır. 
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---VE--- İş arıyan genç kızlar 

Pratik hayat adamı "'\ 
Emekli, dul 1 

Dl.S Pct':ı~~ 
i d e ol oj i 
çarp ı şması 

lSLAM ORDULARININ MUHAREBELERi 
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Gazetelerde boyuna, kendilerine 
iş anyan genç kızların ilaruan çı. 
kıyor. Biri kalksa da şu kızlardan 
birine dese ki: ye ti ş t irm ek • 

ıc ı n 
• ve yetimler Y azaıı: Prof. Şükrü Babuı 

Hamza, bulunduğu mevkide ölü,. ResulO.llah Efendimiz, l:ıeır sefer- Sen iş mi arıyorsun kızım sana 
me d.oğrıı sürii~lendiğini hissettiği 1 berlikte orduyu teftiş ederken as- iş çok yavrum, senin evinde 

0

0 ka
halde, bir parmak bile geri çekil- kederine irat ettiği hutlbe.leırde. eli- dar görülecek iş var ki zavallı a -
medi. Bir elinde sancak, diğer elin- ğer birçok nasilhatler sırasında - nacığın, bu işleri bitireceğim diye 
de yalın kılıç olduğu halde, düş- bilhassa (itaat)i tıa'VSiye ediyor: sabahtan akşama kadar evin için-

, 
Malmüdürlüklerine 
kaydolunacaklar A iman - Sovyet harbi İllr 

kişaf halindedir. Şimal 

Buz denizinden Karade

manın saldU'lışlarına mukavemet _Bana itaati elzem biılenler be- de canını dişine katarak didim di.. 
göst.erdi. . . nim taraıfımdan naSberli~ ~ali diın didiniyor. Kendine iş arıyor-
Bır zırhlı Bızans nefen, kahra- amixlere de itaat etmeliı:üxleır. A- san, işte sana bir sürü iş: 

man Hamzanın arkasından sokula- mirlerine itaat e~enler bana Sabahleyin anneciğin uyurken 
rak sağ L:oluna şiddetli bir darbe da itaat etmemiş olurlar. ' kalk, mangalı yak, çayı kaynat, 
indirdi. Hamzanın kılıç tutan eli Buywıuyordu. kabvaltıyı hazırla, kahvaltıdan 
kesilip kopuverdi. Mücahitler Reısulfillah Efendimi- sonra bulaşığı yaşlı ve yorgun a -

Hamza; çıldırtııoı ıztıraplara me- zin bu · ,l · ib .. ··k il:ıir . nacığına bırakmadan sen yıka, son 
tanetle dav andı. Sol elindeki saı>- . . eırur. erme uyu ıman 

, ıle ıtaat ed' 1 · sef rbeırlllğ' ilk ra annen fasulyeyi ayıklarken sen 
cağı tekrar semaya doğru kaldıxa- ·· ryor ar, e m kabagı" , yahut patlıcanları soy, on-
rak: gunünden, haııbin son günıüne ka-

dar, amirlerine ve zabitlerine tam ları yine annen pişirsin, fakat sen 
- Ailahü Ek·ber!... btl' itaat ve ln.kiya•t göstermey~ ortalığı süpür, gününe göre mut. 
Diye, bağırnuya lbaşlad.ı. dünya ve ahıırette kazan:Jacak olan fağı temizle, taşlığı sil, camları 
Fakat o sırada, sol eli de lb!r ok saadetin esası addeyliyurlaııdı. parlat, çamaşırda annene yardım 

darbesile parçalandı. Az kalsın san. ! , bak, baban yarın eve araba ile ( taat) vazifesini h1ç kimse uıııut.. 
cak ile beraber yere yuvarlana- kışlık odun getirecek, ihtiyar a -

kt muyuır .. içtimai mev>ltii her ne olıur-ca L dam onları tek başına odunluğa 
Llıkin Hamza, harikulade lbir şe- sa olsun, !ıeııkes mafevkine itaate istif edemez, sen de beraber istife 

caat ve metanet gösterdi. Sanca- kendini mecbur görüyortlu. çalış, biliyorum terzi değilsin, fa. 
ğı, kesik ve parçalanmış kollarile Hicretin 8 inci senesinde, (Me- kat elin hiç de iğne, iplik tutmaz 
kavrayı<p göğsünün ürzerinde s:m- dine)lilerin hayvanlarını sürüp gö- değil a, babanın ceket astarı ile, 
sıkı tutarak ağır ağır geri çelkildi. türen bazı (müşrik) kırbileleri te- <apka kordelası sökülmüş, otur bir 
(Abdullah bin Revfilıa)nın yanına dip etmek lazım geldi. Resnılü Ek- kenara da onları dikiver, Zengin 
geldi. rem Efendimiz, 300 kişilik bir kuv- değilseniz de, çok şükür, geçine • 

- Yiı Abdullah! .. Art.k, duracaık 1 vetle, bu t.:'dip işini (Amr i.l>ni miyecek kadar da yoksul olmadı • 
b.ali;rı kalmadı. Sancağı şerifi sana 
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~) a emrettı... Amr, bu ım:vve- ğınız için senin, evde göreceğin 
teslim edıyıorum. tın ib&§ına geçerek d"ıılıal vazifesi- bu gibi ışlerden daha ala iş olur 

Dedi ... Abdullah sancağı teslim ı ne gitti. Fakat Resulü Ekırem E- mu hiç kızım? 
ılır almaz, kanlar içinde yere se-1 fendimlz, ihtiyata riayet ederek 200 Yok, eğer geçinemiyecek derece
rildi. 1' kişilik bir kuvvet dalha hazzJadı. de fakirseniz o başka, o zaman da 
Şahadetin, en şerefli mertebesine Bunu da (Ubeyde bin Cerraıh) ın iş öyle aranmaz, yani gazetelere 

!!rdi. İslam taıri'hinde görülen ibu şe- kumandasına vererek imdat ola- ilan vermekle iş denilen sey kal • 
refli misalin birçok emsali, Türk ta- rak arkadan gönderdi. l:ıp pek kolay kolay senin ayağına 
rfüinde de görülebilir. Uibeyde, Anır ibni As•a. ye~tiği gelmez. O zaman sen kalkar kapı 

zaman, hem yaşlıJığmdan ve tıerr kapı, fabrika fabrika gezer, bana 
de nas arasın.da nail olduğu ilıti- bir iş verin dersin ve oralarda iş 
raınıdan bahsederek, ordu kuman- varsa hemen verirler, yoksa öyle * Disiplin ve itaat: 

(İslamiyet) esasen tarihiye, ah
.ıiık, nezaket ve nezaıhat dini idL Biı 
kel.ime ile b;r anıisliımanı milyon
larca mü.slüman ile kardeş yapan 
bu - tam miı.nasile - iru>anlk dcni
nın öğrettiği ilk fazilet.lerden ıbiri 
de, miınen ve maddeten büyük o
lanlara hürmet ve riayet göster
mekti. 

Rivayet ederler ki, Medinede bir 
sabah (Hazreti Ali) namaza gecik
ti. Halbuki onun il.ıdeti, Resuılü Ek
rem Efendimi:z (Mescidi Saadet)e 
teşrif etmeden evvel oraya gelmek. 

d nl v k d" . •t -·'- armut piş, ağzıma düş aer gibi iş a ıgının en ısıne aı uuıuıasını . . 

söyledi... Fakat Amx, bu tekliıfe bl uluns~ ıldı b~e":I?e çokt'.111 gazf ehte-
deııh·' 'ti ett·· ere şoy e ır ı an verır, re a ın '" ı raz ı. d . . . d" .. 
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son per es·ne erışır ım: 
- Olamaz... Çunkü asıl V8'1'.ife Ayda 500 liralık bir i§ arı'f(>rw 

s~'.hi/bi, ~e?im. Sen lban~, imdat için ..... Rahat, kolay, insanı y~rm:. 
gonderrldın. Buna lbınaen, bana · ·· t b ki ı k1 • hal ı 
·ı t etıın li . us aş r enmez, şı ıga e 
1 aaı e sın. getirmez tarafından ve ayda bana 

Dedi. beş yüz lira kadar bir para getire. 
Ubeyde, deııhal Resu11lllah Efen- cek fantezi bir iş arıyorum. 

elimizin (itaat) hakkı.rııda.ki emir- Fakat böyle bir ilanı kim okur, 
!erini hatırlıyarakı: kim dinler? 

Oarnan Cemal K AYGILI (Devamı Tar) 

kendisini kapıda iBtiklbaıl etmekti. ( "'-
Hazreti Alinin bu gecikmesi, der MAHKEMELERDE ve POLiSTE 1 

hal Resulü Ekırem E!endiımizin na· .J 
2arı dikkatini celbetti. Namaroar _____________ ________ , ____ _ 

::::a. bunun sebtfc>inı anlamak iv Çaldığı kumaşı bacakları arasına 
kaldı·~~ Ali! .. Bu sahah niçin geç Saklıyan kadın mahkum oldu 

Diye, sual etti. 
Hazreti Al~ büyük bir saıfiyeıt Ue 

WU cevahı verdı: 
- Ya Remlallah! .. Tam evimin 

kapısından çı•kar çıkımaz, önüm.den 
giden ihtiyar bır Yaıhudiye tesa
düf ettim. Sokak dar rudıığu için, 
bu ilıiiyar adam n önüne geçip yü
riimek istemeıdıan. Scıkak başıma 

kadar, onun ağıır ağu: yü .. ümesini 
bekledim. Buna ,binaen geciktim. 

Dedi ... Bu cevaJ)la, lbe§erİ fazile
tin en yük.sek ahliık di.istllll'ları 

mündemi~i. 

İ'Şte, ıbu esas üzerine kumlan >s
liımiy~te, (askcrlij.im şerefi) de in
zimam edince. ahlak düsturları bir 
kat da.ha tekemmül e<tti. BöyJece 
islam ordusu, tarihin en disiplinli 
ordıusu haline geldi 

Orduda, en b irinci şart, dinin h ü
lcıümlerine riayet etmekıti. Bu ilıü
ltiirrılerin en birincisi de, (itaat)di. 

~---------1!111~~~~~~~~ 

Kadın taharri komiserini görünce dizlerinin 
bağı çözülmüş, topu bırakıvermiş 

Geçen gün Oroıd>bak mağaza-ı sivil taharri :~iserlerinden_ N'.1'i 
sında ço.k enıteresa.n bir hırsııılık kadınları goPU!llCe ilıareketıerme 
vak' ası olmuştur. dikkat etmiye lbaşla.ınıştır. Hayriye 

Hayriye ile Zeliha ad·nda iki sa-1 ile Zeliha ise komiserin kendilerim 
bıikalı kadın Orozdlbak mağazasına tanıyıp şüphelendiğini göriinee 
girmişler ve ~ kısmına ıınuş- Hayriyenin di'<lerinin ibağı çözü.l
teri glbi müracaat etıınişlerd.ir. Bu müş ve bacakları arasında tuttuğu 
sırada Zeli!ha tez,gfilıtar kızı llia tapu bırakıve1'miştir. Komiser Nu
butıınınj ve Hayriye de ibir puntıı- ri vaziyeti anlamıış ve suçluları ya,. 
suna getirip orada duran ince .ku- kalıyarak cürmü aneşhut mahJre. 
ma{llardan bir topu etekleri arası- mesine teslim etmiştir. 
na koymuş ve diııılerile sııloştı.ıırmş- Dün Sultana"hmet Üçüncü Sullı 
tır. Ceza maıhlceınesinde yapılan du· 

İki sahııkalı kadıııı daıha bir müd· ruşınaları sonunda Hayriye üç ay 
det orada kaldıktan sonra a)"l'1ll:mış.. Zeliha ise üç aıy on beş gün hap
lar ve Haıyriye büyük bir matıaret- se ımahloı'.ım edilmişler ve muıhake
le yürurniye başlamıştır. Faıkat ma· meyi müteakip tevkif olunmuş
ğazaya 'bir şey almak üzere giren !ardır. 

•• • • 
.tUN6ULERt 

PA R LAD I • -
Müellili: IRF AN DOGAN 

Edebi Roman: 68 

Kendi görüşlerime o kadar inan ısıl kurtulduğunu henüz bilmiyo -
mıştım ki, hiç bir şey beni tatmin rum amma, öğrenmesem de ne çı
edemiyecek sanıyordum. Fakat, kar .. bugün yaşıyorsun ya, bu be
esasen sana olan sevgim, ilk işitti. nim için kafi.. 

Oç sınıf üzerine tedrisat yapacak akşam 
ti caret o k u ll a rı açılı yo r 

Ticari hayata atılın!§ veya atıla. 
cak olanlar için bu yıl Birinci~
rinde açılacak akşam ticaret okul. 
!arının talimatnamesi Maarif Ve -
kiıleti taraiından hazırlanarak neş 

redilmiştir. 
Talimatnameye göre bu okulla. 

ra on iki yaşından küçük ve 45 ya
şından büyük talebe alınmıyacak. 
tır. Okulun kayıt muamelelerine 
her yıl derslere başlamadan 15 
gün evvel başlanacaktır. Akşam 
Ticaret okulları A. B. C. gibi üç 
kurs üzerine tedrisat yapacak, A. 
kursuna ilk mektep mezunların • 
dan alınacak ve bunlar en kısa bir 

zamanda hayata pratik bir şekilde 
yetiştirileceklerdir. 

B. kursuna en az üç sınıflı veya 
millet mektebi mezunları alınacak 
ve bunlar bulundukları ticaret mü 
essesel<ıri için daha elverişli ve 
faydalı bir uzuv olarak yetiştiri • 
leceklerdir. 

C. kursuna alınacaklarsa banka-
!ar, şirketler ve her nevi ticaret 
müesseselerinde çalışabilecek faal 
.bir uzuv olarak yetiştirilecekler • 
dir. 

Okulların bu yıl kayıt muamele
leri açılışından itibaren iki ay de. 
vam edecektir, 

~--------~ .... !~--------~ 

Rami otobüsleri 

Yeni bir kanunla tekmil ııs-
keri mülki maaş yoklama u. 
sulü kaldırıldığından, müte
kait, eytam ve eramilin A • 
ğustos ayı nihayetine kadar 

nize kadar uzanan geniş cephede 
milyonlarca insan çarpışmakta iken 
siyasi durumuda da büyük tahav
vüller görülmektedir. 
Almanyanın ve nasyonal sosya· 

lizmiıı akide bakımından Bolşeviz
mensup oldukları malmüdür-
lüklerine müracaat ederek me aleyMar olduğu çok eski bir 

hakikattir ve bu husumeti naziz• 
kayıtlarını yaptırmaları mec.. min şefi Bitler ılıiçbir zaman giz. 
bur! tutulmuştur. leınemştir. Gerek kitabında, gerek 

Emlak ve Eytam bankasın- her vesile ile irat ettiği nutuklar-
dan iskonto ile maaş alanlar da Markisizmi bir numaralı düş· 
da ayni şekilde ve ayni müd. man olarak göstermişfü. 
det ıçinde kayıtlarını yaptı - İtalyada faşizm de, o zamanlar 
rabileceklerdir. İtalyaya sirayet etmiye lıaşlıyan \., _____ _ _ _____ J komünizme karşı, bir müdafaa ha-

YE N i 
Tayinler Asker aileleri

ne yardım işi 

Dahiliye Vekaleti ih
sai malumat istedi 

EY Ü be gidecek 
1 

Hakimler ve Vakıf
Fakat ~mi şo- ıar müd~~l~ri . ara
sesi yapıldıktan sonra sında d~gışıkhkler 

Ankara 28 (Ikdam Muhabirin -
den) - Vakıflar Müdürlükleri a. 
rasında yeniden nakil ve tayinler 
yapılmıştır. Diyarbakır vakıflar 

müdürlüğüne Kayseri vakıflar mü 
dürü Remzi, Kayseri vakıflar mü
dürlüğüne Malatya müdürü Ha • 
san, Malatyaya Mardin vakıflar 

müdürü Şemsettin, Mardine Tar -
sus vakıflar müdürü Aziz naklen 
tayin edilmişlerdir. 

reketinin başlangıcı mahiyetinde 
tebarüz etti. 1914 harbinin muza.f. 
fer demokrasileri bilhassa İngiltere 
ile Fransa, Bolşevik Rusyayı yok 
etmek için çok emek ve gayret sar. 
fettiler. Bizzat asker göndermek 
suretile mücadeleye iştirake yor· 
gunlııklan ve dahili efkarı umu· 
miye miıni olduğundan Rusyada 
k1>müni7lllle karşı isyan bayrağı a· 
çan bütün beyaz kuvvetleri hima· 
ye ettiler. Kolçaklar, Denikinlcr 
Paris ve Londrada mütemadiyen 
alkışlanıyorlardı. Fakat hu teşc.lı· 

büslerin hepsini Lenin idaresi kır· 
nuya muvaffak oldu. O zaman Av· 
rupa taarruz ve hücumdan nev
mit olarak Kleınansonun meşhur 

(tel örgü) sistemini kabul etti. Bu
nunla bütün Ru"t'a Avnıpadaa u· 
fak veya büyücek devletlerle tec· 
rit edilecek ve bir cüzz&mlı gibi 
Asyaya steplere sürülecekti. Es
tonya, Letonya, Litvanya, Lehis• 
tan, Çekoslovakya, Romanya şi
malden cenuba uzanan rineiriıı. 

Dahiliye Vekaleti vilayete yolla. Belediye Reisliği yol inşaatı için 
dığı bir emirle şehrimizde yardı • yeniden 30 bin liralık bir tahsisat 
ma muhtaç kaç asker ailesi bulun. ayırmıştır. Bu para ile Topkapı • 
duğunun ve bunların kaç tanesine Silivri şosesi, Vaniköy • Kandilli 
yardım yapıldığının bildirilmesi • yolu ve Üsküdar - Şile şosesi esas. 
ni istemiştir. lı bir şekilde tamir olunacaklar -
Ayrıca vilayetimizin kazaların • dır. 

daki geçinme şartlarının da ayrı ı Ayrıca Eyüp • Rami şosesi inşa. 
ayn bildirilmesi talep olunmuş • atı da sür'atle ikmal olunacaktır. 
tur. Bu ihsai malumat diğer vila- Diğer taraftan bu şose ikmal o -
yetlerden de istenılmiştir. lunduktan sonra Sirkeci - Rami o. 

tobüslerinin tahdit olunarak Sir • 

Taksim meydanının t anzimi 
tamamlanıyor 

keci - Eyüp arasında işletilmeleri 
kararlaştırılmıştır. 

HAKİMLER ARASINDA 

DEGİŞİKLİKLER 

Zonguldak ceza hakimi Lı'.ıtfi Ba halkalarını teşkil cdecekJ ... .di. Yal. 
l k · hk · 1 · • · M nız cenupta Türkiye halkası açık 

Taksim meydanı ile Taksim balı Beledı'ye memurlarına ı esır ma eme reıs ıgıne, er • 
· h k k h"k' 1. • · K k1 ı· kalıyordu. Çünkü Sevr muahedesi· eesi ve İnönü gezgisinin modern sın u u a ım ıgıne ır are ı 

• t e rz ihane k d · h"k' · A · E k ne isyan eden memleket şark kom· 
mrette tanzim edilmesi için Dai • a as ,ro a ımı vnı, rmena ..,,.ile •Ok iyi dostluk m ünasebet· 
mi Encümen 80,000 liralık bir talı- Beledi~·e kooperatifi memurları hakimliğine Edirne kadastro hiı - .- • 

· S it k · M al K • !eri tesis etmişti. Maamafih bu sisatı kabul etmiştir. ıçin u anhamamında yeni bir ımi ust a, ozan ceza hakim. 

Buradaki faalı·yete ayın 18 ı'nde erzı ane açmış ır. emur ar u - ıgıne nız ı sorgu a ımı em, İ 
1 

t ·h t M 1 b 11··· De · r h"k' · E\ çember ve ihata uznn müddet de-
vam etti. Çünkü ngiltere o sun, 

başlanacaktır. rada 6 taksitle elbise yaptırabile. Kastamonu mahkeme reisliğine Fransa olsun R usya ile iş görmekte 
Beledi,·e Fen Müdürü ve Fen ,1 ceklerdi. ·r. Yozgat rn .. üdd.eiumum .. isi. Nafi, U • 

' k dd ı - S biiyük menfaatler buldular. Ba· 
Müşavirleri buraya gideı·ek tet- Maarıf Vekili §ehrimize geldi şa.. ".11u eıu'.11umı ıgıne aray husus ki bu memleketlerin Rusya 
kiklerde bulunmuşlardır. Diğer ta Maarif Vekili Hasan Ali Yücel m_uddeı.~mumısı Hı~et, Ankara ile görülecek mali ve iktısadi bir 
raftan Belediye Reisliği Taksim dün sabah Ankaradan şehrimize hak•ı:ılıgıne AJ;kara.:cra memuru çok hesap ve davaları vardı. Kor• 
kışlasının duvarlarının sür'atle yl. gelmiştir. Öğrendiğimize göre Ve , F~hrı, .Bursa. hakımligıne Ankar~ se yavaş yavaş çözüldü. Maama!ih 
kılmasını dün bir emirle Beyoğlu kil bu akşam şehrimizden Ankara- h?kı~~ Tahsın, Z?ng:1l~ak ceza ha bilh assa İngiltere hiçbir vakit Bol· 
kaymakamlığından istemi~tir ya dönecektir, kımlıgın2 Suşehrı hakımı Şevket, şevik Rusya ile tam bir i~birliği ve 

· Ankara hakimliğine İstanbul icra 
Koza fiatları yü kseld i Vali muavin i vazifesine memurhrından Rasim, İstanbul ic. dostluğa yana,.mak istemedi. U-

b 1 d zun seneler diplomatik münase-
Koza fiyatlarının bu sene, şim • a§ a ı ra memurluklarına Pınarbaşı eski bet teessüs etmedi. Londrada an· 

diye kadar görülmemiş bir dere • Bi~ müddettenberi mezun bulu. hakim muavini Sabiha ve hukuk cak ticari b ir Sovyet lıey'eti bl1" 
cede yükseldiği koza mıntakala • nan lstanbul Vali muavini Ahmet doktoru İsmaıl Zühtü naklen tayin lunduruldu. Maamafıh onun da 
rından gelen haberlerden öğreniL 1 Kınık dün şehrimize gelerek vazi- edilmişlerdir. merkezi birkaç defa kapamalara 
miştir. Yaş kozalar Trakyada 115 • fesıne başlamıştır. TİCARET VEKALETİNDE ve araştırmalara manız ikaldı . Hat· 
125, Ha tayda 85 - 90, ve Bursada Yeni çöp arabaları . .. .. . ta amele fırkasının Makdr.nald'in 
180 • 200 kuruşa kadar muamele Belediye, Beyoğlu, Fatih, Emin. S İç t;c~:t ~~b; n;udurlerınden iş başına gelmesi bile Sovyet - İn· 
g'Örmektedir. Müstahsili fevkalade önü, Üsküdar ve Sarıyer kazala • ame .. ~~.og unu~ ~ç. tıcaret fu • l l:'iliz münasebatını bu bakımd"n 
memnun eden bu fiyatlarla koza rına tevzi edilmek üzere yeniden mu?1. ~ucu~ ~ua~ın ıgıne ter ıan ~ok değiştiremedi. Hatta dcneb:lir 
piyasalarında hararetli satışlar de. 350 tane modern çöp arabası yap. layını arar •ş ırı mıştır. ki Makdonald bir muhafazakar li· 
vam etmeklıedir. tırmağa başlamıştır. Bunlar el ile 'bcral ba§vcl<llden daha çekingen 

O tomobil altında kalan b ir müteharrik ve iki tekerleklidir. Muhtelif sene- davrandı. Maamafilı sukutunda bu 
T · 1 k Moskova dava ve münasebetinin 

çocuğun ayağı kırıldı amır 0 unaca mektepler } d • J mühim bir tesiri oldu. 
.. .. .. .. .. İstanbul 6 ncı, Beyoğlu 46 ve İs- el e 1 Ş enen 

. Dun. saat. 11 de §OiOOr Şükrünım tanbul 5 inci ilk mekteplerin sür. Kapitalizmin müstahkem mev· 
idaresmdekı 2414 numaraJı atom.o- atle tamir olunmaları kararlaş\ _ S U ç ı a r kii sayılmıya lay ık Büyl!k Britan· 
bil Laleliden Aksaraya hırzla gider- rılmıştır 1 yanın Bolşeviklerden çok memnun 
ken Çemıberlitaşta otuıran Melıınet ı .. . ' olmaması hiç de hayreti mueip de-
oğlu Halit Ülkütaş hirdenlbire oto- Muhım yollara beynelmilel Adliyenin hazırladığı ğildir. Fakat Alınanyarun yavaş 
mdbilln önfuıe çıkım.ış ve araıbanın 1 İ§aret levhaları yavaş kuvvet kesbederek Avrupa
altmda kalmıştır. ı İstanbul • Edirne asfalt şosesi • şayanıdikka t İs ta tis tik nın göbeğinde yükselmesi ve Mü· 

Çarpma neticesmde HalX!in sol nin, Topkapı • Silivri kısmına ve Adliyenin hazırlamış olduğu bir nih konferansına müncer olan ha· 
0yağı kmldığından hastaneye •- -' dı'g"er b·~ mu" hı'm yollara Belediye · diseler Londrayı Berlin aleyhine ~ ......- ~· istatistiğe g<ire Türkiye dah ilinde 
clırılımş, suçlu şoför yail<alanmış- yeniden beynelmilel işaret levha • muhteilf senelerde işlenen suçlar Mo&kova ile birleşmek yoluna is· 
tlr. lan kaymağa karar vermiştir. b' 1 t B temiyerek sürükledL Fakat bu de-

tes ıt o unmuş ur. u istatistiğe fa da Stalin İngiliz ve Fl'ansızların 

boynuma sardım ve ellinden sar • 
kan siyah fişi, sağ elime alarak 
pirize doğru yaklaşmağa başladım. 
Artık iki üç saniyelik bir ömrüm 
kalmıştı. Biraz sonra kömürleş -
miş bir halde yerlere serilecektim. 
Ertesi gün de, Kadri denilen o a
dama, gelinlik elbiseleri içinde gü. 
len bir Berit yerine; simsiyah ol -
muş bir talihsiz takdim edilecek • 
ti.. 

İşte ben bir an için bunları dü -
şündüm ve son olarak da seni ha. 

göre muhtelif senelerde işlenen 
mümll§atkar muamelelerine karşı 

suçların miktarları şunlardır: soğuk davrandı ve Cermenlerle 
1931 de 72820, 1932 de 83469, 1933 23 Ağustos paktını iıma etti. 

de 80547, 1934 d" 82291, 1935 de İki senelik tecrübe, Sovyetlere 
79920, 1936 da 78105, 1937 de 79304, bu mukavele ile çok büyiik nimet-
1938 de 71734, 1939 da 72292, 1940 !er temin ehniş olmasına rağmen 
da 69510. Ahnan vo Sovyet münasebetleri 

Diğer taraftan İstanbul adliyesi 
hazırladığı istatistiğe göre İstan • 

Balkanlar, Boğazlar, belki de daha 
umumi endişeler saikasile yine bo
zuldu. Fiilırer an'anevi politikasına 

bulda ağır ceza mahkemelerine dönerek Bolşevizme harp açtı. 
muhtelif senelerde intikal eden İngiltercnin bu durumda biras 

ğim hakikatler karşısında tekrar- Kız, başını doğrultuyor, gülen 
dan alevlendi. Ve o vakit ben dün gözlerile Feridin ta ruhuna kadar 
yanın en bedbaht adamı oldum. nüfuz ediyor; 

başka kimseye mektup yazmak ni· 
yetinde olmadığım için, daha ziya. 
de kendimi gazete ve mecmualar
la oyalıyordum. Bunlar ne kadar 
gülünç değil mi?. Birkaç saat son. 
ra ölüme gideceğim halde, günlük 
gazeteleri karıştırmak, mecmua 
resimlerine bakmak için kendim • 
de büyük bir istek buluyordum. 
saat yaklaştığı halde, ben yapaca. 
ğım bu ışden zerre kadar heyecan 
duymuyordum. Çünkü, dedim ya, 
seve seve ölümü kabul etmiş bir 
kimse idım. 

tırladım. Ayni zamanda seni ılele
Nihayet bütün apartıman uyku- bed hatırlamak hakkından beni 

ya daldı. Ben de ayağa kalkarak, 

tım. Babam, sür'atle odamın k a • 
pısını açıp içeri ginnişti. Neye uğ

radığımı anlayamadım. İlk ham • 
lede ·beni kolumdan tutup geri fır
lattı ve söylenmeğe başladı. Biraz 
sonra da annem içeri girdi. O, ha • 
bam kadar asabi olmayıp biraz mü 
teessirdi. Fakat, ben hepsinden zi
yade üzülüyordum. Çünkü emeli _ 
me muvaffak olamamıştım. Oda • 
mın kapısını kapamadığıma piş • 
man oldum. Benim maksadım, sa
bah olduğu zaman, ailemin kolay. 
ca odama girmelerini temindi. Hal 
buki onlar, beni işi bitirmeden ya
kalamışlardı. 

davaların miktarları da şudur : 

1933 de 759, 1934 de 671, 1935 de 
617, 1936 da 608, 1937 de 663, 1938 

de 719, 1939 da 747. 

tereddüde düşmesi bc.klenebilirdi. 
Çünkü kuvvetli bir zümre Sovyet 
sırtından Almanlarla anlaşmakla 
bir taşla iki kıl§ vurmak kanaatin· 
dedirler. Bö~lcce Alıııan seli şarka 

birkaç gün evvelinden hazırladı • 
ğım çıplak bakır telleri sol kolu -
ma sarmağa başladım. Bu soğuk 
maden vücudüme değdiği zaman 

mahrum edenlere lanet ettim. 
Artık vakit kaybetmeğe gelmez.. 

di. Kapının yanındaki pirize, bir

kaç adımlık mesafem kalmıştı. He. 

Bu müddet içinde İstanbul as • tevcih e.dilir ve Bolşevik tt>hlil.esi 
de ortadan kolkar. Alman Devlet 

liye cez.a mahkemelerine verilen Şefinin muavini (fless)in tııı.'1.lte
davalar da: reye harikulade he~·.,,.nnlı s~ya-

Çünkü, gönd~rdıı;'n intihar mek. - İntihara nasıl mani oldukları.. 
lubunu hatırlamıştım. Düşün Be- tıı sana anlatayım Ferit.. o vakit 
rit. ayni günde bü.ün hakikatler sana gönderdiğim mektupta yaz • 
meydana çıkıyor ve fakat seni de mışhm. Elektrikle intihar edecek. 
t•aybetmış bulunuyordum. Bu ne tim. Çünkü o an için ölümü her 
kadar ac dır bilsen .. öyle anlıyo • şeyden çok arzu ediyordum. İşte 
rum ki aşkımızın kuvveti seni öl- o gece saat on birle on iki arasında 
melcten menetti. Öyle ya, bir inti. bu işi görmeğe teşebbüs ettim. 
bara kolay kolay mani olunamaz- Çünkü, evdekilerin uyuması la • 
dı. Fakat şans her ikimize birden zımdı. Vakit gelinceye kadar ken.. 
"ardım et'1 ve sen kurtuldun .. na. dime meşgaleler aradım. Senden 

bir an için ürperdim. Fakat sonra men oraya doğru döndüm ve ağır 
gene hareketlerime devam etmeğe ağır ilerledim. Sanki bu üç adım
.başladım. !ık mesafe beni yordu .. bu sebeple 

Bu hadiseden sonra vaziyet iyi. 
ce değişti. Ben, belki bu işten vaz
geçip, beni Kadri beye vermekten 
cayarlar dedim. Amma onların bu 

tasavvuru o geceden sonra ıyıce 

kökle•ti ve nikahımız için ikinci 
bir zaman tayin ettiler. İ§te o da 
bugündü. 

1933 de 7545, 1934 de 5355, 1935 

de 8230, i936 da 9628, 1937 de 10518, 
1938 de 10258, 1939 da 10205. 

Bu adetlere göre son seneler için. 
de asliye ceza mahkemelerine ve. 
rilen davala.rııı epey arttığı görül
mektedir. 

batinde bu noktanın imil oldnğu 
şüphesizdir. Londranrn daha diin 
tekzip edilen ve güya Ankara va
sl'tası1e BeTlin tarafından yapılan 

sulh teklüi de bu endişPye t.......U

mandır. Faut Mister Çiirril ov.elil 
Sol kolum, omuzuma kadar mü. orada da bir an Jçin durakladım. 

kemmel surette sarılmıştı. Geri ı İşte Ferit_ tam bu sırada hiç ü • 
kalan bir kısmı da bır kaç defa mıt etınedıgım bır şeyle k:ırşıla§· (Daha var) (Sonu, Sa: 3 Sü: 3) 
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Amerikan 
bahriyelileri 

Ayan Deniz 
Encümeni 

Amerikaya göre 

Alman ordusu 
harbin idaresini 
Nazilerden almış 

Şam bombar
dımanında 
Em eviye 

100 ev 
camii ile 
yıkıldı 

Rusyaya harp açılması Sa!a~addin 
alıkonulmalarını böyle tefsir ediliyor b ı n ı n m e ~~rı~a 

MÜ d de ti bitenlerin Eyyu-

reddetti Nevyork, 28 (A..A.) _ Vaşin,g- bomba duştu 
Vaşington, 28 (A.A.) _ Ayan ton'a gelen ılıaıberlere göre Alman Londra, 28 (A.A.) - Rcuter a-

mcclisi deniz işleri encümeni bugü.n ordusu Alınanyanm tıa"P slyase-j jansının Suriyerieki müttefik k·uv
taaohhüt ettikleri müddetleri dol- tinin idaresini nazilerin elinden al- vetleri nezdinde buluınan ıhu.susi 
duran gönüllü deniz erlerinin ruz- mış ve fütıııhat ılıartbine gir~ muhabiri bildiriyor: 
IT1€tte alıJoor>Ulmalan tıakkıında tir. Alman tayyarelerinin Şam üze
bahriye nezareti tarafından teklif Ecnebi kaynaklardan öğrenildi- rıne cuma günü yapt:Jtları ıhava 
edilen kanun projesini rcddctnn;ş- ı ğine göre, Sovyetlcr Birliğine karşı hücumunda 70 kişi öhnüş, 200 kişi 
tir. Maamaıfi!lı encümen, hun.dan taarruza geçilmeden bir gün evvel yaralanllll'j ve 100 den fazla ev ha
sonra deniz ku·vvetlcrine iltihak e- ordu rüesası Nazi part~'ine şiddet- sara uğra.mııştıır. Bu.gün şehııin mer. 
cJ.ecek gonüllülcrin lüzumu !halinde le muhalefet etmiştir. Na:ııi partisi kozini dolaşhm ve hasarı gördüm. 
hizmette alıkonulımalarrna dair ya- Sovye!lcre taarruz edilmesine mu· Bir bcnnlba Emeviye camii ile Sa
p;Jan diğer bir teklifi •kabul et- arrz ve Büyük Britanyanm zaptına lahaddin Eyyü.bi'nin mezarıının 10 
rniştir. t~ bbü.s olunmasına taraftar bu- metre ötesine düşmüştür. Cami en-
~ - lunuyıordu. kazlarile pencerelerin.de bomba 

Ş k b b 1 ..., H:tıer ordu rüesas·nın fikrine parçalar.nın bıraktığı izler göru.J.-ar ar ar JgJ· iştirak etmiş ve bu suretle A1man- mektedir. Civar parçalanmış eşya 

k h yada iktidarı orduya teslim eyle- yığıınları He doludur. Bu yı{lmlar 
na arşı cep e m~tir. tam isabet alan 6 evden artakalan 

İdeoloji İsveç yeni model 
tanklar yaptırıyor 

s•okhoım 2a (A.A.) _ nenya çarpışması 
Dagligt Aulehanda gaze.esi diyoı ı (Baş tarafı 2 nci sayfada) 

k:: . . . · .\lmanyayı ez.mck davasında mu-
Şark barbarlığına karşı bır şımaı "rdı"r h tt• B ı ikl ı · . - . ı , a a o şev er e aynı 

cephesı kurulmuştur. Sovyet - Fın ft d"" ·· k b h d ıs 
· d 1 · k""kl · . b ·t . • a a ovu~me a a'ına a o a muca e esı o erıru ası sıyası Ja F k t b 1 · . d Al 

• • A .. • • ••• a ·a unun ıarıcın c nıan-
ıhtılaflardan degıl çok daha derın- '" B ı ikli" k ·· d ı · 

• .7 a, o şev ge arşı mucu e esın~ 
lcrden alan bir şımal kavgasıdır. d b""t"" A b" · 

Stokholm 28 (A.A.) _ İsveç _e, u un v":ııı_ayı ır ncvı mu-
T 1 f · b"ld"rd""· .. kaddcs cihat gıbı etrafında topla-

e g'.a aıans1ı~'.nd ı ı ılgıne go • mış bulunmaktadır. 
re Dıyet mec ısın e soru an bir su 

Dün İngiliz ,.., Fransızlara yol 
verıniyen İsveç bugün Alınanlara 
geçit olmayı kabul etmiştir. İs
panya ta Avrupanın öbür ucun
dan feveran halindedir ve gönül
lülerle ci.bada iştirak tazaftarıdır. 

enkazı teşkil etmektedir. Götleri 
yaşla dolu müslümanlar amelenin 
enkazı temizlemcsini ve enkaz al
tında kaJ.mı.ş ohnası muhtemel kur. 
banları ç-.karmııya çalışınas:m sey
retmektedirler. 

Japon vaziyeti 
Tokyoda 
topantılar 

mühim 
oluyor 

Tokyo 28 (A.A.) - Kabine aza. 
larile ordu mümessillerinin yapıla
cağı evvelce l:aber verilmiş olan 

toplantısı bugün vukubulmuştur. 

ale karşı milli müdafaa nazırı 
Skoeld, İsveç ordusunun zırhlı 
kuvvetleri hakkında izahat ver • 
miş ve şimdiye kadar hizmette bu
lunan tank tipinin modası geçti -
ğini ve en son tecrübelerden isti.. 
fade edilerek hükumetin müsaa • 
dcsile bir isveç sanayi mü~ssese -
sine yeru model hafif tanklar sipa
ciş edildiğini bildirmiştir. 

Bu içtimada kabine azalan, har
biye, bahriye nezaretlerinin mub. 
telif şube müdürleri, genclkur • 
may ve donanma rüesası ve birçok 

Finlandiyalılar, Rumenler, Macar- umumi karargah mümessilleri ba
lar, Slovaklar hatta yeni teşekkül zır bulunmuşlardır. 
eden Hırvatlar hepsi Alman bay- Domei ajansına göre toplantıda 
rağı etrafında toplanmak tarafta- müstacel siyasi ve askeri mesele _ 
rıdır. Mareşal Peten Fransasının !er görüşülmüştür. --~--

AMERiKA 
Çine siyasi bir mü
şavir gönderiyor 

Vaşington, 28 (A.A.) - Mevsuk 
bir membaadn öğııenildi:ğine göre 
yaknda Mareşal Çang-Kayo.Çek nerz 
dine bir Amerikan siyasi müşav;ri 
gönderileceği bildirilecekti. Bu ta
yin, kiralama ve ödünç vemıe ka
nunu mucibince Çine yapılan A
merikan yardımı ile alakadar gö
riilmektedir. 

da bu yolda dü~ünceler beslediği· ı==~---'""-=='-'"'===== 
ne hiç şiiphe yoktur. Şu halde esa
sen Avrupada doğrudan doğruya 

arazisi olmıyan Büyük Brltnnya 
hariç, kıt'a Bo!ııevizm aleylıine 
bayrak açmıştır. Berlin bu su· 
retle şimidye kadar zaferleri mü
vacehesinde soğuk bir tavır itti
haz ·etmiş olanları da etrafına top
lamıştır. 

Ağlebi ilıtimal Papa da, en bü
yük ruhani bir makam olmak hay
siyet ve sıfatile, Almanyaya fazla 
muhip olmamakla beraber, dinsiz 
Bolşeviklere karşı açtığı cidnlde 

Führeri tak,·iye ve teşci eylemek
tedir. 

l\Uhver, ~ok mahir bir manevra 
ile, Sovyct Rusyaya karşı müca
deleyi bir fikir, ideoloji, din mu

harebesi haline sokmuştur. Fakat 
her din ve ideoloji savaşı gibi bu 
boğuşma da çok kanlı ve uzun ol
mak tehlikesine maruzdur ve akis
lerinin nerelere kadar gide<"cği de 
belli olmaz. Diinya yeni miithiş bir 
buhrana atılmıştır. 

HU.eyin Şükrü BABAN 

• 
SRA N z 

1 KDAM --- SAYFA-3 

SPOR '( HAFTALIK ASKERi iCMAL 

Atletizm g r u pu • 
birincilikleri Mınsk meydan muha-

) Feci bir tren 
kazası oldu 

Dün aıkşam üzeri Bakırköy il. 

Fener stadında yapı
lan müsabakalarda 

lstanbul birinci-
1 iği aldı 

re liesi sonunda cephe
ler iyice değişecektir 

~-----~~ ... ---~---~ 
Sovyetler, bugün yalnız Romanyada Prut 
nehri boyunda ıyi vaziyette bt:.lunmaktadırlar 

Yeşilköy arasınaa çok feci bır \ren 
kaza.-;ı olmu~ ve ll'lL<>lafa adında b.r 
adam bacaklan kesilerek ölmuştur. 

Bursa, Kocaeli, Kırklareli ve İs
tanbul bölgelerinin iştirakile ter • 
tip edilen atletizm grup birincilik
leri dün Kadıköyünde Fenerbahçe 

stadında yapılmıştır. Yazan: Emekli Kurmay Subay 1 B 
Alınan tektıik neticeler şunlar • " " 

Büyükçekmece<ien İstanbu.la doğ 
cu gelmekte olan trende yolcu ıbu
lunan Mustafa tren taan Bak..ı'köy 
ile Y eşilköy arasındaki köprüler
den birine yaklaştığı sırada trenin 
basamağına inmiıj ve bu esnada 
trenin yavaşlarnasından istifade 
ederek köprünün üzerine atlamak 
istem.iştir. Fakat Nİustafa muvaze
nesini kayıbettiğinden ve tren de 
onun ta.hmin ettiği gibi yavaş git
mediğinden bacakları köprünün 
aralıklarına gircırek kesilmiştir. 
Mustafa bu sırada fazla mikıtarda 
kan kay•betmiye lbaş1ını.ştıc. Tren 
devhal durduru.lmuş ve .kon.doktör
ler h.adise yerine gelmiş.len;,, de 
Mustafayı ölü olarak bulmuşlar
clx. 

dır: ı Şam işgal edildi. Fakat bu şeh- la~.ımışhr. Libya ce~e&inde şimdı 
110 metre manialı: rin işgalile cenubi Suriyede Fran. bir sükunet vard::r. Yaz mevsimi 
1 - J ~ba cİstanbuı. 18,2. 2 - Sudi sız mukavemetinin kırılamıyaca - çölde olanca şiddeWe ilıaşladığı için 

cİstanbuJ., 3 • Kadri •Bursa•. ğını, bunun için Iraktan hareket harekat güçtür. Fakat İngilizler 
100 metre: eden kuvvetlerin Halep veya Hu-ıbütün G:ıu müşkü.Ia.t; lıktiham ede-
1 - Muzaffer .tstanbuı. 10,9. 1 mus bölgesi.ne kadar ılerliyerek rek Almanları geri atmıya çalış-

2 - Cezmi cİstanbul. 3 • Dündar Fransızların gerisini ihata eli!llek malı ve Tobruk ihlzasına kadar ileri 
cİstanbut.. ' ı icap edeceğıni )azmıştık. Veya çı.kmalıdırlar. Böyle yaparlarsa Al-

Müddeiumumilik ve jandarma 
hadise hakk:nda tah"kikata başla
mışlardır. Adliye doktoru cesedin 
defnine rutı&t ver:m1ştir. 

200 metre: Şam'dan evvel Beyrut ve Rayakın ı;ıanların Tobruk kalesi gaı<binde 
ı _ Muzaffer •İstanbuJ. 23, 2 _ ı ele geçirilmesi lazımdı. t~tunmaları daha güç olur ve İn-

Cezmi cİstanbul., 3 - Turhan •Ko. Şamın tahliyesinden sonra Fran- glılızller_ kısa ,~edefli taarruzlarla 
1. . . ı er emrye ım ...... n ıbulurlar 

cae ı.. sızlar şımale çekilerek tekrar cephe · 
1500 11ıetre: tuttular, şimdi mukavemete de- Sovyet • Alman cephelerinde: 

dılarsa yani daha ileri sürüp bu 
vaziyete düşmedilerse bundan son 

1 - Riza Maksut cİstanbuh vam ediyorlar. Bu suretle cenup-
4,20,8. 2 - Veli Demir cİstanbul>, tan ilerliyen İngiliz - hür Fransız 
3 - Galıp cKocaeli.. kuvvetleri karşılarında ıbir cephe 

400 metre: bulmakta ve cepheden taarruzlara 
1- Ahmet cİstanbuJ. 54, 2. Rem mCC'bur edilanektcdir. Iraktan iler

zi •İstanbul•. 3 _Recep •Kocaeli>. !iyen motörlü birlikler ihata yapa-
500 metre: madıkça Fraııs?Zl.ar:n bu vaziyeti 
1 - E~ref cİstanbuı. 16,09,6, 2 - uzunca zaman devam ettiıırneleri 

Halil cİstanbuJ., muhtemeldir. 
Gül!e atma: İngiliz motörlü birlikleri Fıratı 
l - Veysi c!stanbul. 12,29, 2 _ ganbe geçerek ilerlemiye girişeıne-

Jeba cİstanbuJ., 3 • Vedat cBursa.. mişlerdir. Ancak Tcdmür'e ilerli· 

D . k t . yen kol buraya varmış ve burada 
ıs ama. . uh t 

ı _ Yavru ·İstanbul. 37,33, 2 • F~ansrz g~rnıııonunu .".11 .. asara-~ -
Nejat ·İstanbul., 3 _Fuat cBursa•. ı mişl.ir. Eğer bu. motodu kol sur

Çekiç atma.: aile gaııbe Her~ebilırse Fransrz-
1 _ Alaettin İstanb ı. 23 75 !arın Şam şınıali - Rayak ve Bey-

2 İ ·ı K ;. 3 Fu t B• ' rut bölgesinde yanlan ve gerileri 
- sınat c ocae ı., - ua c ur. hl"k . kt· te ı eye gırece ır. 

sa>. 
Cirit atma: 
l - Varak cİstanbuJ. 50,35, 2 -

Hasan •Kocaeli, 3 • Sergis cİstan.. 
bul•. 

Yüksek at!ama: 
1 - Selim •İstanbul• 1,65, 2 -

Dümdar cİstanbul., 3 - Münir cKo 
caeli •. 

Uzun atlama: 

Suriyede İngilizler çıı:btıık hare
ket etmek ve ıharekatı nihayete er
lirmek mecıburiyetinde<fjrler. Bu 
.ıretle de Libyada daha faı.la kuv
·et toplarlar, ve Alımanların Sov
:etlerle fazla meşgul olmasından 
is.tifade ederek Liıby ada bir taar
ruz yapabilirler. 

Libya cephesinde: 

Sovyet • Alman hami başl.ııyalı ra Alman taarruzlarını durdurma.. 
bir hafta oldu. Bu. bir haftalık za· !arı, eski hudut üzerinde sağlam 
man içinde cereyan eden hudut bir müdafaa cephesi tutmaları da 
meydan muharebeleri Almanların pek müşküldür. 
lehine inkişaf e!:ıııi.ştir. Almanların Biz So\'yetlerin asıl kuvvetleri -
harekat :planı, bizim evvelce ta.h- le eski hudut boyundaki tahkımat 
ınin ve varit gördüğüınwz veçhile, mıntakalarında toplanacaklanna 
evvela Ballı.it memleketlerini isti- iieri araziyi terkde mahzur gör -
la etmek ve So~·et donanm,,..;ın, miyeceklerine, bu suretle Alman. 
üı.lerinden mahrum edere.it Baltılk- lara karşı kuvvetli bulunacakla • 
da mağlup etmekti. rına ihtimal vermiştik.. Bu sevkül-

Bu plan son vaziyete göre mu- ceyş icabı idi. Hareket serlıestisi ve 
vaffak olmuş gibidir. Zira Prusya muharebe idaresini bii.>bütün Al -
hududunda Niyeınen !boyunda ta- manlara kaptırmamak için böyle 
arruza atılan Alman motörlü tü- bir usul kabul etmek lazımdı. 
menleri Litvanya ve Letonıya ara- Bundan başka Baltık memleket. 
zisine girmiş, sahilde Liba:v ve R.i- !erindeki cep(ıenin de bir Mi.1wer 
ga liınanlarım ele geçirmiş ve Sov- olarak kullanılmasını doğru bul • 
yet krt'alar:nı da Drina neıhri şi.- muştuk. Merkezdeki uzun cephe
maline atmışlardır. Eğer Sovyet- nin selameti ıçin bu ilk şarttı. Hal
ler burada tuıtunaıınazlarsa Esten- buki bu cephe kopmu~ Drina'ya 
yayı da kaybetmeleri muhtemel- kadar gerilemiştir. 
dir. Bundan sonra Lemııgrad şi- Brodi mıntakasında da Kiefe 
malden ve batı cenuptan taarruza doğru bir yarma hareketi vardır. 
maruz kalacağından Sovyetlerin Bunu Çernovıs'den yapılan Al • 
bu şehri müdafaa etmesi, hatta man - Rumen taarruzlan tamam -
Moskova istikametini kapamalan lamaktadır. Sovyetler için bu da 
müşkül olacaktır. tehlikeli görünmek:edir. Daha ce-

1 - Muzaffer cİstanbuJ. 6,62, 
2 • Çaroğlu c!.tanbuh, 3 • Kemal 
cBursa•. 

Merkez cephesinde Varşova çı • nupta Prut boyunda vaziyet i); • 
Tobruk kalesindeki müdafiler kıntısı ve Macaristan hududunda dir, icapcderse Sovyetler Dinyeıster 

bazı teşebbüslerde bulunaraık va- Lemberg çıkıntısı da Almanların . gerisine de çekilebilirler. 
ziyeti daha iyi düze11ımiş1er ve eline geçmiştir. Bradno ve Biya - Huliısa: Minsk bölgesinde mey • 
mevzilerini tahkim etnnişlerd;r. Fa- listok'dan Vilna - Minsk - Barano. dan muharebesinin sonuna intizar 
kat hakikat şudur ki İngiliı! seyyar viç haltına tevcih edilen Alman ta etmelidir. Bu muharebe sonunda 
kıuvvetleri Halayfa geçidi - Capuz- arruzları ilerlemiş, Sovyetler şar - iki taraf da yeni bir vaziyete gire
w hattına yaptıkları taarruzlarda ka doğru c;:ekilmeğe mecbur kal • cektir; cepheler epeyce değis~cek 
muvaffakıyetsizliğe uğramışlar, Al- mışlardır. Bilhassa Minsk istika _ ve yeni G:ıir hareket plan,; tekrar 
man - İtalyan müdafaa mıntaka~ metinde yapılmasını kuvvetle muh tatbika baslanacaktır. Bundan son 
sını yaramamıışla: ve hedeflen temel gördüğümüz Alman yarma- ra Sovyetleri:n dııha iyi dayanma
olan Tobruk kalesı hızasına kadar sı tehlikeli ve kat'i netice!" bi hal !arı lazımdır. Faka• onların da bir 
~erliy~ı:ıemişlerdir. Bunun netice- almıstır. Eğer Sovyetler :sıl ~uv- mukabil taarruzda bulunmaları ve 
sı, İngılız~e~ taarru~.a. muvaffak ı vetlerini eski hudut boyundaki bunu Baltık memleketler'nden ce. 
obnaları ıçın daha bu) İik k>uvvet- tahkimat mıntakalarında toplama. nuba doğru yapmaları ıktiza eJer. 
lerle hareket etmelerı luzumu an-

Üç adım: 
1 - Yavru cİstanbul. 13,39, 

2 - Kemal •Bursa., 3 - Münir cKo
caeli>. 

İstanbul: cl32• 
Bursa: c 51• 
Kocaeli: ' c 48• 
Kırklareli: c ı. 

Bu suretle Ankarada yapılacak 
Türkiye atle'.izm birinciliklerinde 
bu g.upu İstanbul temsil edecek
tir. 

DA SÖZ 
run faizini vermiyordu. 

- Göreceksin Jan, bunun so
nu fena olacak! ... Babana sor, 
bak senin yaşında iken içki kul
lanıyor mu idi! ... 

Hakikaten Jan Şabonun göz. 
!eri kızarmış, hatları çekilmiş 
idi. Alnında pembe, ufak bir si.. 
vilce ~ıkıyordu. Saate bakarak: 

j TÜRKÇESİ: M. Feridun - Z A BiT A ROM ANI: 5 

De/fos müşkül vaziyette olduğunu gös
termemek için gü/Üm•emiye çalışıyordu. 

- Kasanın küçük lheısapları 
hazır m.? 

Jan saıbahta.ılberi bir eevap tıa
zırliyıordu. Bunu aartiri:nin yüzü
ne bakmadan e'llbere söyledi. 

- Mösyö Hosay beni maııu.r 
görünüz ... Bugün elbise değiştir
dian ve cüzdanla parayı evde .u
nuttum. Hesahı. öğleden sonra 

veririm ••• 

Hersek ihtilalinin nihayet Sır • 
bistana, Karadağa ve bahusus Bul.. 
garistana fırlat ığı yağlı paçavra -
!ar icap eden yangını vücude ge • 
tirmeğe kati idi. Zaten Ruslar da 
bunu istiyorlardı. 

İşte, Mahmut paşa bu yangına 
müsait olan maddelere bir kıbrit 
çak.ma"k kabilinden olmak üzere 
evvelemırde gılya ahvali maliyeyi 
ıslah ediyorum diye bazı garibeler 
ortaya koydu. (H. 1291) mali sene
sinde bütçede ~ milyon lira açık 
vardı. 

Dahilde eshamı alanlar Hıri•ti • 
yanlardı. Hariçte de ecnebilerdi. 
Gurultüyü koparanlar bunlarla be
raber bunların tabi olduklan dev. 
!etler idi. 

Fransa ve İngilterede bulunan 
esham ve senet hamilleri, sefirle -
rimizi tahkir ettikleri gibi gazete. 
ler dahi: - Ben artıık gideyim! 

Diye tekrar eeti. Tam o esna
da kapıya çivi!emniş olan mek
tı.ııp kutU6una birinin ya'Vll§Ça 
vurdı<ğu işitildi. Yabanclilar zil'i 
çalryor, faka\ ailenindootları gel
diklerini bu suıretle belili ediıynr
lardı. Jan hunengidip kapll)'ı aç
tı, Karşısında Delfus duıımuş, s<>
ruy.ırd:u: 

- Geliy"Or musun! 
- Geliyorum... Dur şapkamı 

alayım ... 

Madam Şalbo'nun muth.ktan 
gelen s&!:i işitildi: 

- İçeri giriniz Delfols ... BiTaz: 
evvel sız.den baıhscdiymtlu·k ..• 
'.Ben Jan'a bu hale bir n:tıayet 
vermesini söylüyordwn ... Çünkü 

sıhhati günden güne lbazuluyıor! .. 

föz istediğiniz .kadar yiyin, için, 
eğlenın ... Bu bizi alakana- elınez, 
fakat Jan ..• 
İnce ve uzun 'boyu ile Şabo'da.ıı 

zıvade sararmıış olan Delios !ba
şını eğm~. mfu;ik:iil vaziyel:te ol
dugunu g&:tenrcınek için gi1-
l ü.mısemi y e ç a 1 ~ ıl)l'O rd lL 

- Jan ~ayatını kazaı-.nak 
mec-bur.yetin.dedl!l'. Bizim s.erve
tirn<z yok! Siz bunları anlamıya
ca.o: kadar alulsız değiWı:ı.iz! Ri-

ca ederim lbun.dan SOlll"a J an'ı 
raılıa\ bııra.kıınız! 

Büyük bir azap içinde bulurı.an 
Jan: 

- Haydi gidelim! 
Diye flsladı. Delloo kedceliy!)l'

du: 
- Madaırn emin olunuz ki. .. 
- Dün gece saat Jtııçta eve gi ~ 

tiniz? 

- Bilntiyorum. .. Saat belli 
biır vardı ... 

- J an ikiden sonra ayrı.Jdığ"l
nızı itiraf etti! 

- Aınne, vııJdt geldi... İşe gi
deceğim ... 

Dışarıda Liej şebr.inin bü1ıiin 
sokaklarında olduğu gfüi •oo sa
atte kadınlar bol su ile .kaJdınm
lan yı:klyorlardı. Sebze ve kö
mür araıbala.r.ı kapıların önünde 
durmuştu. Uzaktan sat:cılarn 

sesleri gel\Y"<>r ve ıbi.ıbirine J<arıı. 
ş>yordu. 

-Ne haber! 
İki arkadaş köşeyi sapmıŞl.!11'

dı. ~ endişelerini raıhMça a
çığa vurıı:bilirlerdi. 

- Hiç! •. Sabah gazıeteleri hiç 
bir şeyden lbahsetmiyıorlar! .•• 
Beliti henüz onu... O adamın 
yaıtı.gını g~erdiz' ... 

Del:fos'un başında geniş siperli 
bir talebe kasketi vardı. Bütün 
taldbelerın üniversiteye gittikleri 
saatti. Moz nehrinin üstünden 
geçen köprüde talc'beler kafile 
halinde yürüyorılal'dı. 

- Annem b<i.ddetli ..• 33iı!hassa 
sana kıızıyor ... 

Pazar yerinde se"l1ze ve yemiş 
sepetlerinin arasından geçiyor
lardı. Lahana ve salata yaprak.
lanna basıyorlardı.. Jan önüne 
bak1yordu. 

- Para işi na!Sll o1du! ... Bu· 
gün ayın on lbeış.i ... 

Tütüncü dükkanına yaklaştık

ları zaman karşııki kaldmma 
geçtiler. Bu dü.kkina elli franlk 
borçlar. vardı. 

- Biliyıorum. .. Bu sabıih ıbaba
mın cüzdanına 'baiktııın. .. İ.çiııde 
ufak para yoktu ... 

Delfos Se6ini alçaltarak: il.3.ve 
ebti: 

- Merak etnne ... Biraııdan Le
opol sokağına, daymıa gidece
ğim ... Mağazada her zaman üç 
beş adkika oJ.ıun y alııı.z kalıy<>-
rum ... 

J an şehrin başlıca çikolata ma
ğazası olan bu müesseseyi bili
yo.rdu. Arkad 2 p11ın elini sokarak 

kasayı kar~miığmı görür ııbi. 
oldu. 

- Ne zaıınan buluşacağ:oz? 
- Öğle üzeri seni beklerim. 
Şabo, J an'ın çalıştığı noterin 

yazıılıaoosinin önüne gelmişlerdi. 
Gö2ıgöze gehned.en birtıirlerillin 
ellerini sıkıtılar ve J an ari<.adaşı;. 
nın el s.ı.luşı her zamankine 'ben
zemiyormuş gi'bi ;çi!nde bir endi
şe hissetti. 

Gerçi şimdi ilcisi de cürüm oı:
tağı idiler! 

* 
Jan'ın rrnsası koridorun bir 

kenarında idi. Memurların en 
kırleımsi7.i olduğu için vazifesi 
bilıhassa zarflara pul yll'P>lŞtır
mak, gelen mekıbuplan tasnif et
mek ve şehirde ufaJrtefek işlere 
koşmaktan ibaretti. 

O sr<bah dlkk ati ~etımek is
tem iyoıımuş gibi ses çıkarmadan, 
kimsenin yüzüne baıkmadan ça
Lşıyordu. Bilhassa eımri altında 
bulunıduğu lbaşkiıtiibin lharekiıtile 

aliıkadar oluyordu. Saat on •bir!! 
kadar her şey normal seyrini ta
kip etti. Fakat öğleden !biraz ev
vel lba~ti,p masasına yaklaştı. 
Elli ya.şuıda ıkaıdoır, sert ibir a· 
damdı. 

O kadar saramıış ;diki başlrA
tip hayret etti. 

- Hasta mısmrz? 
- Hayır ... Bilmi~rum. .. :Be.i-

ki ... 
Küçük hesaıplar yapıştırılacak 

pullar, taahhütlü olarak gönde
rilecek mektuplar ve umııınlyet.
le yazıhanenin ufaktefek mas
rafları için ayrılmış Jcüçü.lı: blr 
meblağdan ibaretti Ayın on ~ 

şinde ve otuzunda olmak &:.ere 
iki defa Jan'aıbirımikıta.rpara ve

riliyor, o da ya.p:ılan masraflan 
bir deftere ıkaytlediyordu. 
Memurların çıil<ma saati gel

mişti. Jan dışarıda gözlerile ar
kadaşını aradı. Delfuıs tüıtünıe:ii 

dükkAnının biraz ilerisinde ucıu 
yaldızlı bic sigara içiym'du. 

- Ne haber? 
- Tütünciiınü.n parası verildi! 

Yünlmiye başladılar. Halka 
karışmak i'ıtiyacını h.i.!lıediyor
lardı. 

- Gel Pe41ca:n'a girelim. Da
yıaruıı mağazaı;ı.na gıtıim. Ancak 

(Dalıa va) 

Devletin harici istikrazlar ile de. 
miryolları tahvilatı ve umumi es
hamı bedelatı iki yüz ve, halkın 
elinde bulunan esham kıymeti de 
yüz altı milyon lira raddesinde i • 
di. Görülüyor ki, devlet ve yaban
cı halk elinde bulunan istikraz es.. 
ham yekfuıu üç yüz milyondan faz 

la idi. 
Böyle büyük bir yekı'.ına baliğ 

olan düyunu muntazama için se -
nevi Avrupaya on dört milyon al
tın lira faiz veriliyordu. Bu üç yüz 
milyon altın Ura muntazam düyun 
idi. Gayrimuntazam borcun yektı.. 
nu da mühimce idi. 

Devlet ve millet yalnız munta -
zam borçları için senede on dört 
milyon altın lira faiz vermek mec. 
buriyetinde idi. 

Mahmut Nedim paşa, devlet büt 
çe inin b"§ milyon lira açığını ka
patmak 1çin bu on dört milyon li
ranın yansını vermiyeceğini res -
men ilan etti. 

Mahmut paşanın bu ilanı dahili 
ve harici gı.ırültülerin kopmasına 
~ebebiy~t verdi. Devlei borçlan • 

- Türkler bizi dolandırdılar. 

Altınlarımızı sefahat uğrunda ye
diler ve yok ettiler .. bunların ha. 
kası Avrupada muzırdır. 

Şeklinde bentler neşrettiler. İş
te, bu esnada meşhur Gladston a.. 
leyhimize dehşetli nutuklar söyle
di. 

Mahmut Nedim paşanın sadaret 
mevkiine gelmesi zaten İngiltere. 
yi Devleti Aliyye aleyhine hareke
te getirm~ bulunuyordu. Üswlik 
de sadrazamın borçların faizlerini 
veremiyeceğini ilan etmesi bü.s • 
bütün İngiltereyi aleyhimize çe -
virmi~ti. 

Mahmut Nedim pasayı, borçla • 
rın faizlerinin wrilmemesine teş
vik eden İgnatief idi. O, Mahmut 
Ned•m paşaya kuvvet vermişti. 

Bu suretle mali siyasetimiz mah 
volmu l!ı. Ruslar, bir kere daha 
rollerinde muvaffak olmuşlardı. 

Mahmut Nedim paşanın uygunsuz 
harekatile Avrupayı aleyhill'ize 
çe,·irmişlerdi. Hem bu scferkı çe. 

virme mühimdi. 

Hariçte böyle akisler ~·apan ma
li karar, dahilde de !l'ihim dedi -
kodulara ve Jıaı·eket er b<'l>",et 
verdi. (Daha war) 
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Alman - Sovyet HAVA HARBi 

Cephesinde 
(Baştara!ı l inci sayfada) 

ağ•r teraklti ediyora 'beıızemekte

dir. 
Yine mf!'llkı'.ır mıntakanın cenu

bunda ise Pripet •bataklıkları Al
man hattını inlu.fa.a uğratmaktadıT. 

Bu iba1aklıkların cenuıbunda ibu-
lunan Volıhonie ımmtakasmdaki 

So\")"et kuV'·etlerinın vaziyeti, Ga
!içya'da Alman kuvvetlerinin mu
vaffak:yetleri üzerine güçleşmek
tedır. Galiçya taarruzu mü:him Al
man kuvvetlerini K311>"t'la.rda Ruıs 
cephtıSinin cenaıhma götüıımüştür. 

Çok tanınmış İsveçli askeri mü
nekkit Albay Bratt, Alınanların 
geçen sene Fransa cephesi:nıde k·ul
land:kları taarruz usuJiyle lbu se
fer Rus ceplıesin<le tathik etmek
te oldu.klan usul arasındaki farka 
oa2an di•kkati cell:ıediyor ve diyıor 
ki: 

Alman, Fransız 
sanayi merkez
leri bombalandı 

----;o----
Lil Çelik ve makine 

fabrikalarına 
bomba l ar düşt ü 
Londra 28 (A.A.) - İngiliz ha. 

va nezaretinin tebliği: 
İngiliz haYa kuvvetleri dün bü. 

tün gün Manş denizile şimali Fran 
sa üzerinde ıaarruzi hareketlerone 
devam etmiştir. Sabah avcı tav -
yareleri tarafından ;apılan ~ri 
hücumlar esnasında, tayyare mey 
danları, kıt'alar ve Alman topçu 
mevzileri mitralyöz ateşine tutul
muştur. Öğl'eden sonra sahil mu • 
hafız teşkilatına mensup Blenheim 
tipinde tayyareler avcı tayyarele. 

Anlaşıkhğıına göre Alınan genel· rinin refakatinde olarak Dünker • 
kurmayı Sovyet matörlü teşek!kül- que açıklarında 3000 tonilatoluk 
lerinm 1940 da Franııa cephesinin bir düşman vapurunu bombala -
malik olduğu teşekk:üllere üstün te- mışlar w vapurun batmakta ol • 
ıakıki ettiğinden, Alman lbaşkuman- duğunu görmüşlerdir. 

Nihayet tekzip 
edebildiler 

( Baştara!l 1 inci say:fada) 
Artık sükut ikrardan gelir diye 

karar vermek üzere iken nihayet 
altı gün sonra Tass afansı, dünkü 
gazetelerde çıkan tekzibi neşretti. 
Bu kadar ge.; kalan bu tekzibin bir 
yerinde şöyle deniliyor: 

•Hitler tara.tından sırf kendi ha
reketinin doğruluğunu istıat etmek 
maksadiJe ve hadiseden sonra, yan· 
lrş ve tahrik ed'ici isnatları Harici· 
ye Halk Komiseri Molotof 22 Ha· 
ziranda irat ettiği nutukta tekzip 
ettiği ha ide, ıbazı Türk gawteleri 
Hitlerin Sovyetle>r Birl;,ği aleyd:ıin

dek,i bu iftiras.nı iktilbas ederek 
neşretımişlerdir .• 

Denizciler Bayramı 
Gündüz ve gece yapılacak me

• • 
rasımın programı hazırlandı 

l Temmuzda kutlulanacak olan 
denizciler bayramına ait merasim 
programı tamamen tesbit olunmuş 
tur. Program yarın bütün aJaka • 
dar müesseselere bildirilecektir. 

Gündüz ve gece devam edecek 
olan denizciler bayramı münasebe
tile 1 Temmuz 941 sabahı deniz • 
delci bütün vesait sancaklarla do. 
nanacaktır. 

Saat tam 11 de Cüınhuriyet abi
desine ve saat 11,40 da Beşiktaş 
Barbaros türbesine denizciler ta -
rafından çelenkler konulacak ve 
taksimde sancak çekme merasimi 
yapılacaktır. 

Deniz Komutanlığından bir bö • 
lük asker başlarında Şehir Bando. 
su olduğu halde saat 9,45 de Ka -
sıınpaşadan hareketle Şişhane yo -

!undan Taksime geleceklerdir. 
Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 

talebesile, Devlet Denizyolları, 

Devlet Liman işletmeleri Umum 
Müdürlüğü, Şirketi Hayriye ve 
armatörlerimiz temiz ve resmi el. 
biselerle gönderecekleri zabitan ve 
mürettebat azami saat 10,30 da Ga 
:a:asaray lisesi bahçesinde topla -
nacaklardır. 

Alay saat 10,40 da yani deniz bö· 
lüğünün geçişinden beş dakika son 
ra Galatasaray lisesi bahçesinden 
hareket edecektir. 

Alay saat 10,55 de Taksim mey
danına varmış ve yer almış ola -
caktır. Bayrak çekilirken liman • 
daki bütün gemiler birer dakika 
süren ve yarım dakika fasıla ile üç j 
selam düdüğü çalacakla-dır. 

Taksimdeki merasimden sonra 
bütün alay Beşiktaşa inecek ve 
Barbaros türbesi etrafında yer a -
lacaktır. Buradaki merasime istik
lal marşı ile başlanacaktır. 

Hitabelerden sonra hüyilk Türk 1 

ateşi karşısında kaçmak mecburi
yetinde kalmışlardır. 

•TASS• IN BİR TEBLİGİ 

Macar - Sovyet 
Cephesinde 

(Baıtarafı ı inci sayfada) Moskova 2 8(A.A.) - Macaris 

reı · c hah S t k . tanın SovyetlerBirliğine ilanıharl:ıı 
erı uma sa ı ovye as erı 1 h k 

h d fi · · ·· · tte b a kında Tass ajansı aşağıdaki e e erını muessır sure om • t bl'.. k 
bardıman etmişlerdir . Bu hedef- e ıgı neşretme tedir: 

!erde yangınlar çıkmış ve hasarat Macaristan gı1ya Sovyet hav• 
,··dedilmiştir. kıııvvetlerinin Macar şehirlerine 
Hududun birkaç noktasında Vo yaptıkları akınlar üzerine harp 

lok ve Toronya mevkilerinin kar- kararını itthaz ettiğini bildirmek
sında Sovyetler ateş açmışlardır. tedir. Bu, yalan bir iddiadır. Sav. 
Tarafımızdan top ateşiyle mukabe. yet tayyareleri Macar şehirleri ü. 
le edilmiştir. I zerine hiç bir akın yapmamışlar· 

Sovyet tavyareleri Cuma günü dır. Mac~r hükumeti adamları Hit 
yeniden Macar havalarında görül. !erin emri üzerine ilanıharp ettiği. 
müşlerdir. Fakat hiçbir yeri bom- ni söylemekten korkuyor ve fırsat 
bardımana muvaffak olamamışlar- düşerse başkalarının mallarını yağ 
ve tayyare defi bataryalarıınızın madan sıkılmıyorlar. 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
ll!>r nnıekten oonra (iinde U'c defa munluuııur 

diolerinhl fırp]oyuuı. 

~anlıığ_: d_~rhal savaş aral:ıalann: Akşam geç vakit bombardıman 
ilen sunn~yor. TaarrU7.lan evvela teşkilatına mensup filenheim mo. 
topçu at~ hazıırlıyor, p~ade ve delinde tayyarelerden mürekkep 
tayyare keşıf 'hareketlerinde bıır: tayyareler mühim avcı fayyare fi. 
lwııuY_o~ ~ aDCalk bun?= sıonra !olarıle şimali Fransa üzerine tek· 
Y~ ıkım::ı safıhadadıır ık.i tanklar rar hücumlar yapmışlardır. Lille 
ılerı atıılıyor. etratmdak.i çelik ve makine fabri-

Molott>f Yoldaşın 22 Haziranda 
söylediği nutukta, Bitlerin madde 
zikrederek ileri sürdüğii bu iddia· 
! arın tekzibi yokta Ve olmayışı· 
d ır ki Türk efldirı umwniyesini ve 
mabbuatım teessür, teessüf ve h.,. 
yecana düşürm.üştür. Tass ajansı, 
bazı Tü.rk gazetelerini Bitlerin be
yanatıru iktibas ve neşrettikleri 
için, açıkça değilse de ima yolile 
muahaze ediyor. Türk gazeteleri· 
nin bazıları değil, hepsi, Bitlerin 
de, Molott>fun da beyanatını, ayni 
günd e, k endi ajanslarmm verdiği 
şekillerde ay.nen neşretmişlerdir. 
Bitaraf bir •milletin gazeteleri ola
rak bunu yapmak vazifemizdi. An· 
cak Molotof Yoldaşın Führerin if. 
şaatını sarahatle tekzip etmemesi : 
üzerinedir ki Türk gazetelerinin 
ekserisi Molotof Yoldaştan izahat 
ist~Ierdir. Arada ıı.ıtı ı:ün gibi 
mühim bir :ı:aman geçmesinden ile
ri gelen asabiyet, herhalde bizim 
kusurumuzdan doğmamıştır. 

SU Rf YE' DE 

lngiiizler Ne beki 
aldılar denizcisinin hatırasına hürmeten l ı••a•••••••••••••••••••••••••• 

bir dakika sükut <!dilecek, kabrine 

Şimalde, Norveçten gelen Al- kaları bombardıman edilmiş ve 
man dağ k.ıt'ala.rmın Kola yarınıa- tam isabetler kayd<!dilmiştir. 
dası ve Mu·nnansk limanı Lst;ka- Bu harekata iştirak eden tayya. 
metinde taarruzu lbildirilanıekıt-eı:fu. relerimizden onu üslerine dönme 
Ayni 2amanda Alman bombardlr mişlerdir. 
man tayyareleri Kola ya.nmadasm. Dün gündüz 7 düşman avcı tay-
da Rusların te<ris ettikıl-eri anoden:ı yaresi düşürülmüştür. 

Tüdmürdeki Fransız 
kuvvetlerinin ric'at 

hatları kesildi 
Kudüs 28 .(,A.A.) - Müttefik 

guvvetlerden teşekkül eden bir kol 
Şam'dan hareket ederek çok seri 
bir ileri hareketi yapmış ve Şamın 
55 kilometre kadar şimali şarki • 
sinde ve mübim bir merkez olan 

çelenkler konulacaktır. Gündüz ya 
pılan kutlama merasimi bu suret.. 
le nihayete erecek ve teşekküller 
yerlerine avdet edeceklerdir. 
Öğleden sonra saat 13,30 da Dev 

\et Limanları İşletmesi Umum Mü 
dürlüğünün yeni kurduğu hasta • 
nenin açılış merasimi yapılacak • 
tır. Bu merasimde vilayet, parti, 
kumandanlık, ve deniz teşekkülle • 
ri erkanı hazır bulunacaklardır. 

tayyare meydanlarına hücum edi- Londra 28 (A.A.) - Haber alın. 
yorlar. Rw; tayyare filolıırı da Fin- dığına giıre İngiliz hava kuvvetle. 
tan<l?ya şehirlerine taaırruz eyJi- ri Cuma gecesi Almanyanın deniz 
yarlar. Faıkat cuma günü 1Ws - Fin- .. slerine ve ağır endüstri merkez
landiya haııbınin ilk günlerine nis- terine karşı taarruzlarına devam 
betle daıha hafif olmu.ştıur. etmişlerdir. 

Berlin 28 (A.A.) - D. N. B: a - Kiel'de dokiar ve inşaat tezgiıh-
jansına gelen haberlere göre Al • tarı şiddetle bombardıman edil • 
man kuvvetleri 26 Haziranda şark. miştir. 
ta yaptıkları muharebeler esna • Rhin'de başlıca taarruzlar Ko • 
sında Sovyet hatlarının çok geri - lonya ve ~u~seldorf'un . endüstri 
!erine nüfuz ederek Bo~evik tank m?h?llelerı uzerınde teksif edil -
!arına büyük zayiat verdirmişler • mıştır. 
<lir. Tamamile tahrip edilen tank. 
!ardan başka bir çok sağlam tank 
da ele geçirilmiştir. Bir yerde bir 
tek Alman topu 15 Sov\Yet tankını 
tahrip etmiştir. Diğer bir yerde 
Bavyera dağ avcıları bir düşman 
zırhlı fırkasına rastlamışlardır. Ce 
reyan eden şiddetli muharebeler 
neticesinde Bolşevik kuvvetleri 
dağıtılmış ve birçok top iğ1inam 

edılmiştir. Göğüs göğüse yapılan 
· ~detli çarpışmalar esnasında dağ 

Rumen - Sovyet 
Cephesinde 

Ş:nn~ artık, istediğimiz tela.ip ya. 
prlmış ve ortada mesele kalına· 
mışhr. Bu tekzipten memnun ol· 
duğumuzu söylemiye lüznm gör
müyoruz. Çünkü aksi takdirde, 
Türkiye, dostluğuna bu kadar kıy- Humus'a hemen hemen yarı yol • 
met verdiği Sovyet Rusyanın, ken- da bulunan Nebek'e varmışlardır. 
disi aleyhinde gizli gizli düşmanca Humus işgal edildiği evvelce bil -
emeller beslediğine ve fırsat kol· dirilmiş olan Gastal'ın ötesinde -
ladığına hiikmedecek ve bu da, d1r. Perşembe günü Saydanaya'ya 
esasen eski sıcakl ığını kaybetmiş hücum eden ve Humus yolunun 
olan Türk • Sovyet münasebetleri garbında~ ~!erteye':' diğer bir kol 
üzerinde elbette fena bir tesir hu· bu mevkıı ışgal ettikten sonra duş 
sule getirecekti Tass'm geç kalmış ı man m~kavemetile_ karşılaşmış -
t kzibini buna meydan vermediği tır. Aynı zamanda ıleri harekette 
i;indir ki memnUDiyetle karşıla- bulunan imparatorluk kuvvetleri • 
ılık. · nin kısmı küllisi sahil boyunca 7 

kilometre daha ilerliyerek Beyru
ta 25 kilometre kad ar mesafede bu 
lunan Kasuba'ııın şimalindeki va
diye varmışlardır. 

Gece denizdeki vesaitle resmi 
daireler ve arzu eden hususi mü • 
esseseler donatılacaktır. Gece saat 
21,30 dan başlıyarak denizde muh. 
telif teşekküllere ait vapurların iş 
tirakile bir fener alayı yapılacak

tır. 

Denizciler bayramı münasebe -
tile nıoda koyunda saat 15 de bü • 
yük deniz yarışları tertib edilmiş. 
tir. Bu yarışlara Deniz Ticaret 
Mektebi, deniz teşekkülleri, de -
nizcilik klüpleri iştirak edecekler· 

avcılarımız 100 den fazla düşman 
tankını tahrip etmişlerdir. 

Sovyet tebliği 
(Ba§taralı 1 inci sayfada) 

bazırlarunrş müdafaa mevzilerine 
doğru çekilme !lıaııeketine devam 
et~lerdir. Bu çekilme ıbareketi 
esnasında da muharelbe Ler veril· 
~tir . .Krt'alarıın.ıız şiıddetli muıha
rebeleri icap ettiren harekata giriş
mişlerdir. Bazı bölgele1'de kıt'ala
rııımz muıka.bil hücumlarda ibui!uına
r ak düşmanı ağıT ibir llıezimete uğ
ratıruşlardır. 

(Baştara!ı 1 inci sayfada) 
denize kadar devam etmektedir. 

Alman • Rumen kuvvetleri ken-
dilerine tevdi olunan vazifeyi ifa 
ediyorlar. Düşmanın mukabiJ ta
arrU2 teşebbüsleri püskürtülmüş
tür. 

Tuna ağzında harekat cereyan 
etmektedir. 
Alınan - R umen hava kuvvet

leri taarruz hareketlerine şidrlet

le devam ederek, Y aış, BurLu, Ga
las ve Kootenxıe mıntaıkalarında s;.
vil halka >bombalarla ve mitTalıyöz· 
ateşi erile hücum eden ve bazı lbom
bardımanlar yapan düşmana karşı 
hava üstünlüğünü ele almııya mu
vaffak olmuşlardır. 

Gerek Moskova, gerekse ıbirkaç 
gündenberi Türkiye - Sovyet mü
nasebetleri hakkındaki neşriyatı 

biraz garipleşen Loudra radyosu, 
Türkiyenin dürüst bitarafiığından 
emin olabilirler. Bizim siyasetimiz, 
yüzde yüz Türk siyasetidir ve Tür
kiye bir tecavüze uğramarukça bu 
bita:raf ve dürüst poHtikadan ay· 
rılmıyacaktır . Türkiye, politika 
cambazı değildir; dostlarımız me
rak ve endişe etmesinler . 

A:bidin DA VER 

T·ÜRKIYE 
SOVYETLER 

26 Haziranda üç Sovyet tayya· (Boıştara!ı l ine! sayfada) 
resi ilk defa olarak Bükreşin bir Sovyet bükfuneti 1922/1923 Lozan 
mahallesi üzerine birlcaç bomlba ı Konleransmda Tür.lciyenin Boğazlara 
atmıya muvaffaık ohnuş fakat mü· ait mütalebatına tamamiyle müzaheret 
him hasarlar yapa:marruştır. Bu f,österıni~tir. 

üç .~areden ilcisi avcılar tara- 1936'da Tütkiye Alman • İtalyan 
.. L~~ mm~akasmda 27 Harz:iran fından d<üşüriilımüştür. ıaşisfüğinln tehdidi üzerine. Boğ~ların 

gunu şıd.detlı mulhaıre'beler cereyan Bu ıson günlerd hava ıınuh . yfllliden sil~hlandırılmasını ıstedıgi va-
etmiştir. Bu mmtakada ,,ı;;~an bel . d 

130 
S et t . ard.': kit Sovyetler Birliği bu ayni vaziyeti ....._..... ' erın e ovye ayya.-ıesı u- .. K f d d uh f 

mevzilerimi2i yarmak maıkısadile .. .. .. .. . . Montro on eransın a a m a aza 
. . .. . .. şurülmüıştur. Bunlardan 32 &ıru etmiştir. 

Ei:ıemmıyetlı tank teşek:k:üllenm "umen avcıları ve hava müdafaa-ulh be yd ~ 1;....f·· "" Daha geçenlerde, faşist Alman as-
m are me anına surm...,.ur. sı düşürmüşler<ilr Biz üç tayıyare ker sürüleri Türkiyenin emniyet saha
Faıkat bütün lbu teşobıbüsler .kıt'a- k bettik · sını istilA ve hududlarına yerleşerek 
1 t b d d .. • ay ' 
ar~ız ar~ _n an -~ana aı;rr 26 Hruziranda İ'k.i &wyet destro- .. iç sıkılmadan Çanakkale Boğazını 
z~yıat verdirilerek püskürtulınıuş- yeri Köstenoe önünde gözii.kınüş- kontrol eden adalan işgal ettikleri va-
t !dt, Sovyetler Birliği, yaptığı deklA~ 
ur. tür. cMcıskova. destroyeri ıbat:;.ırıl- rasyonla Türkiye bir tecavüze uğradığı 
MinSk istikametinde mühim Al- mıştır. Diğeri de muhteıncl olarak ıtakdirde Sovyetlerin tam bir anlayış 

man tank teşeklciil:leri tarafından hasara uğramıştır. .e bilorafcılığına güvenebileceğini te-
yapı.lan bir hücum tard.edilmıiştir. Düşman bazı noktalara paraşüt- ınin eyledi. 
Bu mmtaıkada kııt'alanmIBm yap- çiller indirmiştir. Bunların eks.."Tisi Bütün bunlar, bütün dünyaca ma-
tığı bir mukabil !hücum lehim.izde yakaliını:I\t'j'tır. lüındur. j 
neti<:elenerek dÜ§marun !buradaki Hitler, Sovyetler Birliği ile Türkiye 
umumi kararga.bı dağıttlnuş, bir T.. k• arasındaki bu dostluğu bozmak için 

. -..J.;1m· h ur ıye tam 'ovyctlcr BirUğinin güya Karadeniz 
Alınan generali e.sır """ 1§ ve a- v~ Çanakkale Boğazları üzerinde müla-
rekiıtla alakadar vesikalar ele ge· b ı· t a r a f lebatra bulunmuş oldujju yalanını orta-
çirilmiştir. Ayni bölge-nin diğer b;r ya çıkardı. 

yerinde kıt'alarımlz 40 dan fazla (Baştaralı 1 inci sayfada) Hariciye Nazırı Molo\of'un 22 Hazi-
dü<man tankı tahrip etmişlerdir. man propngandasının eseri Ellan ve randa hu hususta kat'iyyen sarih ve 

C"""lıenin Besarab"a mnntakasın- , T .. k' tamam beyanatta bulunmuş olmasına ~~ , guya ur ıyedc deniz üsleri elde 
daki lnt'alarımırz Skuleni civarında rnğmen Türk matbuatının Hitler t.a-

etmek hususundaki Rus metaliba· rafından tasni ediWı bu apaçık yalan 
düşrıana !hücum ederek düşmanın tına İngilterenin müzaheret va • -. illi rayı bala bugüne kadar üretmek
vasi mikyasta bir taarııı=nu ve dinde bulunduğuna dair çıkarılan le i<rar eylemesi şayanı hayrel.lir. 
tanklarım karmakarışık etmişler- haberler Londrada şiddetle tekzip Türk matbuatının •Türklyenin ha-
dir. Cuma gecesi kıtaatı.mı-za men- ~iki dostu kim ve düşmanı kimdir• 

edilmektedir. '1leseledni incelemesi daha münasib ol-
:naz mı. sup bir müfreze, nehir filotilliımı- Anadolu AJ'ansının notu: , 

•ın müzaıheretbrıe istinat ederek Türkiyenin tam bitaraflıktan in Anadolu Ajansının nahı: 
Tuna'yı zo.rlamışttr. Bu hareket hiraf etmesi ihtimali üzerinde yü. Sovyetler Birliği harıciye kom.L 
esnasında müsait mevziler ele .ge- rütülen tahminler ve İngiltere ha- seri Mo!otov'un metni bize Tass 
çirilmiş ve 2 si subay olmak üzere riciye nazırının Türkiye Büyük ajansı tarafl#ld.a.n verilen nutkun -
500 esir alınmıştır. Elçisiyle vaki olan mutad müla - da bu hu.susa dair mevcut yegane 
Polonyanın cenuıbundan Bey02 katlarından birine bazı mahfiler • cümle şudur: 

denize kadar bütün Przemusl cep- de atfedilmek istenilen manalar .sovyet • Ahnıın pal<ltına riayet 
besinde •kııt'alarımırı; lıududu sağlam Türkiye resmi mehafilinde ciddi • edilmediğine dair ithamlar tasni 
bir su.rette müdaıfaa etınelkıtedi.ı<- yelten ari sözler olarak tel!kki e - eden Hitlerin bugünkü nutku da 
ler_ n lnn 1 )Q tahrikti 

dir. 

Atlantik harbi 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

mişlerdir. Cem'an 4S. 700 tonluk 
Sahil yoluna hakim bir mevki • 

de bulunan ve müttefik kuvvetle. 
rin cenahını tehdit etmekte olan b'ir petrol geıms;.Y'le yedi vapur iba
Fransız topçusunu susturmak için hr:m.ışlar ve cem'an 23 ibin tonluk 
kuvvetli hücum müfrezeleri iler • ruğer bir petrol gemiısile iiki vapu
lernişlerdir. ru torpilleınişler ve bir kısmını a-

Bu müfrezeler müteadrut köyler tewe vermişlerdir. Şiddetli müdafaa 
işgal etmişlerdir. İngiliz donanın• bu vapurların 5\lclıetini tesbi1e mı
sı Sayda ile Beyrut arasında yarı k.3.n vermemiştir. Faıkat bunlar:n 
yolda bulunan Damur'daki Fran • batmrş o1ması mulhtemeldir. Bu su.
sız hatlarını bombardıman etmiş • retle Alman denizaltıları İngfüe

tir. reye 71.700 ton kaybettinn·~erdir. 
Şam'ın cenubu garbisinde Mer- i 

ciayun'un şimalinde ilerlemekte o
lan :müttefik kuvvetler Hasbaye • 
nin iki kilometre kadar cenubun • 
da F irusi'ye yaklaşmışlardır. Bu 
mıntakadaki Fransız dümdar müf
rezeleri Fransız kısmı küllisine il
tihak etmek üzere ric'at etmekte • 
dirler . 

Amerikan 
yardımı 
(Baştaraiı l inci sayfada) 

dilemediğini söylemi§ ve İrlandaY'a 
yaıpılaca•k esliha yardımından ev
vel muhteımel lbir Alınan hüoumu

Müttefiklerin Habaya'yı muhasa • . na karşı İrlandanın mü.daıfaa edi· 
ra etmek maksadile Cisrihasbani- leceği hakkında ll>u hükı1metin te
yi tuttukları görülmekt'edir. m.inat vermesi 13.zım geldiğini ilil-

Tüdmür'de de ayni !abiyenin ve etmiştir. 
kullanılacağı anlaşılmaktadır. Müt İ:rıl.anda şinndiye kadar böyle biı 
!elikler bir çevirme hareketi yapa lıeminat venmemiştir. 
rak Tümdür'ün 100 kilometre ka. Ruzvelt bu !beyanatı arasında 

dar cenubu ga•bisinde Sababiyari harp sanayiinin alüminyom nok
işgal etmişler ve Fransız kuvvet • sanlığı karşısında bulunduğunu da 
!erinin Humus istikametindeki ric ifşa etm;ştirr'. 

at hatlarını kesmişlerdir. SOVYETLERE YARDIM 
~- MESELESİ 

Fin· Sovyet 
Cephesinde 

(Baştarafı l inci sayfada) 
Helsinki 28 (A.A.) - İki Rus 

bombardıman tayyaresi, Cuma gü. 
nü Mangö civarında Finlandiya 
sahil şehirlerinden Tammisari'ye 
hücum ederek bomba atmışlardır. 
Bir posta müvezzii ölmüş ve 3 ev 
yanmıştır. Tammisari şehrinde Cu 
ma günü 15 alarm işareti verilmiş
tir. 

Stokholm 28 (A.A.) - Sovyet • 
Fin gerginliğine rağmen So,·yet 
el~isi hiıl5 Helsinkide bulunmakta. 
dır. Helsinkide dolaşan şayialara 

göre Sovyet elçisi hareket ettiği 
takdirde geçen Sovyet • Fin harbi 
ne gönüllü olarak iş'.irak etmiş bu
lunan ve bundan evvel Sovyet top 
raklarınrlan geçmelerine müsaade 
edilmiyen İngilizler de elçi ile bir
likte Ru~yaya hareket edecekler 

Nevy<l'l"k, 28 (A.A.) - RU2velt, 
Sovıyetler Birliğine yapılaıcalk yar
dı;rn haklrnıda dün gaııeıtecilere be· 
yanatta ıbulunarakıbu mesele üze

rinde evvelisi gün Sovyct Büyük 
Elçisi Umanski ile görüşmüş olan 
Hariciye müsteşarı Sll'lllner Wel· 
les'le gö~üşeceğini !bildirmiştir. 

Amerikanın ne zaman kıülliyetli 
harp malzemesi imal edeceği suali
ne karşı da Ruzvelt ıbangi madde
nin bahis mevzuu olduğu tasriı.lı 
edilmediği için bu kadar umumi 
bir suale cevaıp veremiıyeceğin: 
söylemiş ve bazı maddelerin ima· 
!inde arnmi randıman !haddine va· 
rıldığını V•e diğer bazı maddelerin 
azami rand ;manınm ise ibeB<:i 6. 

belki 8 ay veya ibir sene SO'llra te
min edileceğini kaydetmiştir. 

Ba"ıld ıjtı yer: •Son Telı:raf. 
Sahi bi: E. t Z Z E T, Neşriyat 
Direktörü: Cevdet Karabi)&ia 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - Mevcut müfredat listesi rnucıbince 9 kalem hurdavat levazımı açık 
eksiltme usulile sabn alınacaktır. 

2 - .Muhammen bedeli 498 lira muvakkat teminatı 37.35 liradır. 
3 - Eksiltme 1/7 /941 sah günü saat 11 de Kabataşta levazım şubemiz· 

deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Liste sözü geçen şubede görü le bilir. 
5 - İsteklilerin eksiltme le.in tayin olunan gün ve saatte %715 güven-

ıne paralarile birlikte mezkür komisyona -m.üracaatları. (5219) 

Deniz Gedikli Erbaş Okulu 
Direktörlüğünden: 

1 - Bu ıeıfe okulumuzun yalnız birinci sınıfına talebe ahnacaktır. İstek 
lilerin aıağıda yazılı evraklarla müracaatıarı. 

A - Nü1us cüzdanı ve tasdikli bir suret.i .tashih ed.ilm.iş nüfus cüzdazu 
kabul olunmaz>. 

B - İlk mektep ıahadetnamesi. C'ilzerinden bir se."1.e geçmemiş bulunmak> 
C - Kendisinin ve ailesinin hilsnühal eshabından bulunduğunu gösterir 

polisten musaddak hüsnühal ilmühaberi. 
D - Uzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşı kağıdı. 
E - Birinci sınıf için l/EYlCıl/941 de 12 yaşını bitirm-4; ve 16 yaşı.ru 

bitirmemiş bulunmak. 
F - 5 adet vesikalık fotoğraf. 
2 - Kayıtlara l/Haziran/941 ırünti başlanacak ve 10/Ağustos/941 günU 

n ihayet bulaccrktır. 
3 - Kayıtlar İstan~ıl Deniz Komutanlığında ve Mersinde deniz. gedikli 

<rhaı orta okulu müdürlilğünde yapılacağından isteklllerln bu lkl mahalden 
her hangi birine müracaatları. 

4 - Müsabaka imtihanları Türkçe, Matamatik, cTarih, coğrafya, yurt bil .. 

gislı derslerinden 
15/ Aiustos/041 Cuma ıünü uat 9 da yapılacaktır. (2947 - 4183) 

co~! 
Topkapı Maltepesindeki Satın Alma 

Komisyonundan 
1 - Azamı 50478 ton kuru ot bal yalı veya teli ciheti askeriyeden veri] .. 

mek suretile balyalı veya döküm halinde teslim edilmek şarHle kapalı zarf 
usulile satın alınacakt1r. 

2 _ Tahmin edilen bedel baJyalı için 3028680 Ura teli ciheti askeriye
den verildiğine göre balyalı 2523900 lira döküm halinde olduğuna göre 
2019ı20 liradır. 

3 - İhalesi 14/7/941 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
4 - İh:ılesi tontan veya gruplar halinde veya k.Jsım kısım da yapılabi

lecektir. 
5 - Şartnameler her gün komisyonda göriilebllir. 
6 - isteklilerin mezkllr günde ihale scıatinden bir saat evveline kadar 

talin olacakları mıktarlar'1 göre kanun1 ilk teminat makbuzlarını ve teldi! 
mektuplarını Topkapı Maltepesi eski askeri lise binasındaki askeri satınatme 
komiSyonuna vermeleri. (5027) 

İstanbul Komutanlı jiı Satınalma Komisyon 'u Hanları 1 
Aşağıda cins miktar ve muhamınen bedelleri yazılı iki kalem cankurtaran 

malzemesi 1/Temmuz/941 günü hizalarında gösterJen saatlerde pazarlıkla 
ihale edilecektir. Keşif ve sartna.rneleri her gün komisyonda görülebilir. İs
~eklilerin belli gün ve saatte kat'i teminat ve kanuni \'esikaları He bt1· ktc 
Fındıklıda satınalma komi~yonuna gelmeleri. -(51 } 
Cinsi J..tiktarı Muhaınmen Kat'i T P· · ı :k 

bedeli 
Adet Li. K. L. K. Saat Dokiko 

Cankurtaran 10000 40800 00 6120 00 il 
yeleği 

Cankurtaran sah 400 29276 00 4391 40 il 30 

,:-... .-:ı.-_.ll'ıDl~ıazı•-.ımBııamııı::r:n:mm~~ 
İstanbul Levazım .Amirliği İlanları 

Yıldızdan Gülhaneye 90 ton lavemarin kömürü nakil ettirilecel<lir Po
zarlıkla -eksiltmesi 2/71 941 Çarşamba gilnü saat 

0

14,30 da ''.I'ophanede Lv. ,,.__ 
mirliği !:irıtınalma kon1isyonunrla yapıla.::!akt:ı.r. Tahmin bedeli 270 lira k:1t't · c
minah 40 lira 50 kuruştur, Taliplerin belli YOkitte koınisyona gelmeleri. 

(36) (52G7) 

Kartal Belediyesinden 
Bir buçuk ~ene ev'\.·e1 İstanbııldan K~H·tal nıotörilnc yı.ik'.etilen ve araş

tırm.alara ragrnen Glıibi ı;ık.marrıası dolayı~Vle Belediyemize teslinı edilen 
Çapa

1 
kürek vesaire eşya sahib:nin 8 gü.n iç" de K;.ıı-ial belediyesine ınüra .. 


