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Kuru~tur Son Telcraf Matbaa1mda Bu1hr. I 
J 

Mânas1z bir 
harbin sono 

] [A Iman tebligi 1 l I Sovyet tebligi l 1 , 

1 
Suriyede 

~imalde 
Fin Ier SuriyeJelti kanlr müca

Jelenin bitmi, olma•m 
Suriyeliler huabina da 
kendi heaabunrza do 
memnuniyetle kar11l1yo
ruz; 1imdi Suriye iatikli:r
linin lilen de tahakkukc:.
nu gormek en •am1m1 
arzumuzdur. 

ilerliyor 1 

Alman ~azyiki Lenin-J 
' 

5rad ve Kief üzerin-
1 de top land1 

~·- -- - _...-..---

(E:! uri)e harbi, otuz b~ gui. 
~~ürdükten ~onra .. müto 

reke ile neûcelendi. Mu· 
tarel.eniu esaslan, bu satirlann 
Jazlld1g1 saate kadar mal(nn dcgil· 
di; fakat tartlarr ne olur•• ol•un, 
•lâ Suriye barbi denilen mâna· 
"'2 .. Ü<adele sona ermi§ûr. 

Ha tt1n yar1l- ) 
mas1ndan sonra 
Sovyet k1t'alar1na 
agir hava hücum

lar1 batlad1 
Suri)ed<'ki harp iki eski dos! ve 

IDiittefik millet a~asmda cereyan Berlin. U (A.A.) .. Alman bil3 ku· 
ettiw• • • • .. mandal'l.li~tnm tebl1R1. 

1 
I• 1ç1n mana~1zd1; bur Frans11:· ~rk c<·phesini yarmak icin yapilan 

••la v· . Fr ~ 1 ' ed!l d ~· an~1zlar1 aras1n"a o - harekât.i plân mucibince devam -
u~ için yalnu: màna!tlZ deiil~ ; niekl("Cf1r :Feld mtire~il Mannerheim'in 

~)'n! .z.amanda fecidi de. Bu barp, 1 ku-manda~t. a1t1ndak1 F1n..:i ord
11
ula

1
n Lak· 

our1y~eki v· . k . tl . ber ta· 1 doga gi>lilnun :kt sah muen er • ..., •• 
raft.an . 1~ u~ve e~•. _ tf'd1rler 
duk) Çevri_lm~ bu 0~1) ette ol Torpldo muhriplerl lki So\'J'et ksra· . 

I an, Sui~·~ 1se krod1 ,·atanlari kol gl'm~l battnn1slard1r 
0.~ad1;':1 \·~ ortada, )llrl miidafaas1 (Sonu, Sa: 3 Sil~ 1) f bi hakh bir sebep de mHcut bu· . . 

1 Unrnad.g, iç~n ~ inc n:_âna~IZ~l. Hiç So vy•t- lngi·1,· z' 
lernl'd1klen bu harbm butun 1zb- ~ 

tab1n~ Suriyeliler yüklendikleri H ! l 
lll'ada kendi memleketleri yan•~ an a ~m asl 
)tluld1f:1 i~in, Suriye mücadele<il 
bu balnmdan mâna""" mânas>ZJ 
idi, VÎ1Î Fransiilari, asti kflldi va· 
bnlarin1 müdafaa edemiy·e.:ekleri· 
hi anladi.klari anda silâblariru tH· 
lim ettikleri balde, bu defa, mah· 
&ur bir \'aziyt>tte bulunan Suriyeyi 
lngilizler ~e hiir nansizlara kar'!l 
llznn müddet m6dafaa edemiy~ 
ttklerini ônceden pclr. iyi hilmdlte 
olrnalanna ragmeti, yine •ilàha s.a-
hlrnakla hwkaten ipe sapa gel· 
IDiyen bir mânasnhk dalla yap-
mt Jardi. Dele 22 Haziran gllnü, 
A.lmanya Sovyetler Birligine taar· 
'""' b Jaym<• arUk Suriyeye bir 
1"ihver yardmu gt'lrn""i imkân1 ve 
lhtimali de ortadan kalkhguuLrn 
o tarihtenbeJ'Î gec;en 20 gün SlU'iye 
rnüud<'l""inin dnam1 büsbütiin 
rnônas12 , ... Jüzum>UZ olm"'tu. Kal· 
d1 ki bu yardllDID ileride Fransa 
l~in fayd;!ll d.,gil :zaran olacak!J. 
l.;te, hu ne taraftndan baksa~ 
mâna<I% olan bu hal'P· nibayet, bu 
rnütar1>ke ile durmu~tur. General 
de Gaulle'ün sôylHi~ gi"bi. Suri~· 
de déikiilen kanlara aCJ1Damak ka
bil deiildir. 

ALMANLAR 

Askerî ehemmiyeti 
olmad1g1 fikrinde 
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Sovyetler için en büyük tehlike Dona nehri 
ile Finlandiya korfezi aras1ndaki cephededir 

- -- -- . 
Leningrad1n dü,mesi bütün cephede 
Sovyetler aleyhine sevkulceyfî yeni 
vaziyetler meydana g et ire ce kt i r 

Yazan: Emekli Kurmay Subay 1. B. 

Dü,man1 
hertarafta 

1DURDURDUK 
1 
Alman taarruzlar1 baz1 
noktalarda agir zayi-

atla tardedildi 

Alman zayiat1 
bir milyondur 

Bütün Sovyet zayi
at1 250 bin ki,iyi 

geçmedi 
Moskova, 14 (A.A.) _ «tIWut..r> 

Dün gece ne~rolurn.n &ivyet t.E-b
llgi; 

13 Temmi;~ glim .. Pisk<>f, V1beobsk 
ve Novugr"d • Volinbk istik<>met· 
lerinde ~iddtth v.- a11udane muha
rebele-r olmu tur 

$imali -gnrbl ist1lrnmetlnde mü
him makinel du§man kuvvet'eri 

lSwu, Sa 3 SG 3) 

Fransan1n ru
hu asla olemez 

Frans1z Millî Bayra• 
m1 münasebetile 

(S<.nu, S.. 3 Su. 4) 

Almanlar 
~imal denizine has
tahane gemisi gon· 

dermek istediler 

Sovyet hükûmeti 
SC>vyet • A.Iman barbinin birinci 

safhas1 Stalin hatti onünde bit~, 
Ayni tertibat ile Stalin hattma ~a- talebi redetti 
arruza geçtiler. Bundaki yegâne 

SuriJe mücadeJ.,,,irùn mânata7· 
1it1n1 ve bu arada dôkülee kanla
rm [ayda!llZhgm• ooyltte bydet· 
tikten sonra, Suriyenin su1t»cla 
yakùan bu taltripk6r ate?n siin· 
lllesinden doÙIJt hem kendïnmin. 
hem d., ko~uzun h~abma 
lllem.Dun oldugumu•u aç~a sêiy· 
lemek isteriz. Cenup hudutlarmm· 
da denm Hip gidftl facia Suriyeyi 
oldup gibi bizi de zarara 50ku
yordu. Cenupla muvasalanuz k.,.iJ. 
m~ gibi idi. l:kb8adi ve tluri ziyan· 
larimndan ba•ka, ber an birtaJum 
lhtil5tlar çrbn""1 ibtimali oldu· 
pndan rahat ve huzurumm mün· 
1elip otm.,.tu. Snriyeliler ise, top· 
rali.larmm içlnde ba kalal'ftYn di\
vü~tügü <Dvalh bir çiftlik aahlbi 
vaziv..tinde idiler. Kar 1bkh bom· 
barcÎ1manlardan êilen onlar, evl..,i 
~·anan onlar, 'ehirle-ri ~·1k1lan oolar, 

Brrlin Büyük Elçimiz art;k ikinci safhasi ba§lam~r. Bu 
maksat, Stalin rnüdafaa hattmda Moskova, l4 (A.A.) - Tass ajan. 

si bildiriyoc: 
Sovyet ihtiyatlennm yerl~esi- Ahnan hükÜJD<.>ti 18 Ïlkt~rin 

havvanlan mahsulkri harap O· . ' . 
lan onlar. a~hga \'e mahnrnu)'tl• 
mahkinn hulunan onlard1. Biz, 
kendi hiligimrz kad.r. kom~nmu· 
run iyiligini de istedigimiz i~in, 
hnrbin bitme ine cidden memnun 
olduk. 

..... 
(Sonn, sa· 4 Su: 3) 

iSLÂM 
Ansiklopedisi 
Dordüncü fasikülü 

ç l kt l 
FiJ al.t: 100 K. 

Hüsrev Gerede safhada da taarruz eden Alman or-
dular1, müdafaa eden Sovyet ordu-

B e r 11• n Elçimiz land•r. i:aroin ikinci sa.ftias, ba§· 

ne fazla valtit buakmarnak, bu su-
retle Sovyet mu1<avemetini sür'atle 1907 tari.hli La Haye mukavelesine 
kirmaktll'. Fakat Stalin hatti ile- istinaden B:.ltlk deni7.i ile $imal 
risindeki muhareb<'ler bir hafta ka- Buz denizme hastane gemist ola· 
dar devam etrnl~tir. Bu müddet rak birçok büyük vapurlar gim· l 

larken d1kkati celbeden mühlm 

k h • d noktalar \ardcr. BllAm flkrimtte 
~ar cep es1n e. gore bu noktalar ~nlar olabilir; 

1 
1 - Alman ordulan Stalin hat-

Hariciye U. kâtip mua- mn~ taarruz için .. bir haz:r11k dev
res• geç1rm1ye luzum gormediler. 

(Sonu, Sa 3 Sil: 4) 
zarfmda So,0·etlerin Stalin hattm- ................... - ............. ...,.,,..,.,,..,......,.....,.....,.....,v 
da i~gal, tahkim \'E rnüdafaa için 

(Sonu, Sa: 8 Sil: 5) 

vini Cevat Aç1k Ahn 
cephedeki karargâhta Moskovad a ki Hava harbi 

Ri ben trop a 
takdim edildi 
Berl !1 14 (A.A ) - Hi..susi mu. 

hab1rim12 bildmyor: 
Türkrycnrn Berlin Biiyùk EIÇIB1 

HüsrC\' Gl'.'rede ile Türkiye Hari · 
cive Vl'.'k~le i umumî katip mua · 
vi"ni Cev~t Açi"alm Cumartesi gü 

1 
nü Alman hariciye naz1.n Vo? Rlb 
brntroo'un $ark cephesmdek1 ka • 
rargâluoa giderek birkaç saat kal. 

rn1~l.ardir. 
Ahnan malûmata i:ore, büyiik 

elçim1zin bu ziyareü Türk • Alman 
doslluk muahcdes'r"n müsadàa1< 
nüshalanmn 1.-a• 1si iÇÎn Berline 
i;dn: li bulunan B. Ccvat Açilm • 
m• Von H>bbentropa takd1m et. 

me'· r"aksadrle vukubuhnu§tur 

Alman Elçisi Geçen hafta 135 
Al man tayyaresi 

dü~ürüldü Konsolos ve maiyetile 
beraber Türkiyeye gel. 
digi Berline bildirildi' Sanayi merkezleri 

bombaland1 Berlin, l4 (A.A.) - Almanyo
mn Turk1ieaek: Büyiik Elçisi. Mos
kovadaki Alman bu) uk el<,-îligi me· Londra, 14 (A.A.) -- Gt>çen haf· 
murlart e Len:ngrad ve Batum ·ta zarfmda dü~ùrü'cn du~an tay
konsolcslugu mcmu1 lannm ba~li.- yarelerini~ yekûnu 135 tir. Bun la· 
r;nda Büvük Elç: Kont Von acr lrin n SI lng1ltere üzcrinde, 82 S. 

Schulenburg oldugu halde Türki- Almanya ve l§gal at,ndak araz, 
yeye geldiklerini r.:smcn b Jdirrni§· üzerinde. 30 Mihvcr ve V1ohy bom· 
tir. bard1man tayyaresi Orta $arkta 

Vladivostok'dalt1 A'""a" b~kon· ve biri de donanma tarafLndan dü
wlcslugu , emu~la .. 12 Temrcczda §ùnHmü~tür. 
Mancur:'vc vare <! r. lng1hz hava kuvvetlcri 96 tayya. 

Kont Von der Soo•, cnburg, Al- rc kaybetm~lcrda-. . 
m~- • Sovyet muhas&I?lat1 b3.!ïla- Londra, 14 (A A.) - Ingiliz hava 
h~• zaman §ah.si UJler' dolay'lslle nezaretinin t~blig1: 

Muhterem 
okuyucular 
ikdam, Hei .. •ti \"eldk karari 

ile bir haftal•k bir tatil d~vrc
sindl"11 !>"'nrn bugüu tckrar hu
zurunuza ç1k1yor 

Siyn 1 ha\at1n dnin1u en ba· 
ri1. ''" cil\eli t.n1rti 1çindc bu· 
lunan i:anh lrr i m hu g hi \'Ô· 

k1alar d1111)·a11 n hlr 1araf1nda 
beklcnnti' en i1nku11~1z '-3J. tla· 
bilen ~nlor d< •''d r 

ikdanun keudi•i için bir ifti· 
har zemini ~·in(• i\i.i harp y1l1 
knr§IS nd;i illo lt-fa hir ne~ r 

' ' ceza~.1na ugrll1ua~ulir. T('llll'n· 

nimiz ,.e ~a\ rrtin1iz nY ~ekil~ 

de bir ikind 1 'di•cnin a<l:i \li• 

kua gtlmt•n1t"Sini daitna ttmi· 
ne hi1tnet n1~rak11r BiTi ba. 
balla zarfmda okumaktau 
nlahrum kalan oku\ ut'ular1m1· 
za hu t . ni 1' rken kt1pal1 
bulundug1 muz gunlcr<!c ~in<> 
hakkmuzl!a gost.erdikkri alâ-

jParaf e edilen 
mütarekename 
d Ü n imzalandi 
Vi§i, Suriye ihtilâf1n1 
mahallî ve askerî bir 
hâdise talâkki ediyor 

Berlin 14 (A.A.) - Vichy'ct<'n 
D. N. B. ajansina gelen habc•INe 
gë.re Suriye ihti!Afm1 halledrn ar· 
l~a bu sabah general l)('n\z ,.e 

• reneral Wilson tartifmrlan imza 

ÇÔRÇÏL 

lngili:a Ba1veki1i 

ed1lmi~tir. 
Vichy H (A.A.) - Suriye 1htr. 

lâbmn hal'i hakk ndak tnl~, ia 
bizzat general I>Entz taranncan 
imzalanacaktir. 

Ç 0- r ç •. 1 Fransa hükûmeti rnuta1ekc nak 
kmdaki nokta1 nazarm1 b1 d.rmeK. 

ded Ï k Ï : ~:~:.aber anl~ay1 im.a1am1sa 

_
0 

Vichy'de beyan olundugura gO-

AI 
re Suriye ihtilâf1 maha!!î vc as • 

manlara; b i z e kerî bir hâdise<lir. Ve FranSIZ hü

v e rd i k 1er i nden kûm('ti" n s1yasetilc a'âkadar de • 
gild1r. Ve gcrek Fra 1s1z hükime • 

fazlas1n1 verecegiz tinil' fnr.ilu hüki;;'1le'1k ar n .• 
Londra, 14 (A.A.) _ Mlst..,. Çm çll naseb<>tlnine gcrek Fra ·S.z !> i<û 

Rlldyo Ile ci., ne.red.Jen blr nutuk irad mehle Sunye hükûl!'< t arasmda -
ederek ki JnÜnasebetl('rP taal UkU ) ) 

Geçen Eyl(1lde fl'lma pa'.laditi vakit tur 
bunun ne netire ve:eceflne hannlal't'a 1 MÜTAREKENiN ~ARTLARl 
mudd<t korku ve emniyet.sizllk 1çlnde Vichy 14 (A.A.) - Akkâda c: • 
lntizar ettj(inl iOylrmls vc k~lbinin rafe ed1lc n tnutareke bugun l~ .l
Londra 'e Londrallar için kan aglam11 oldugunu iltraftan çeklnmemliUr· lanacaktu. 

M<>ler Çiirçil bu hahralon teltrar e· Parafe -edilmez<lcn evYel Fran • 
derken drmi~tlr ki: s1z ve lngiliz askeri makamlan a. 

•Slmdl blz kendl kendlmize §"~ suai! rasmda cercyan edcn fikir t<>a!i • 
_______ <_So_n_u~ Sa: 3 Sû; 2) (S<lnu, Sa 3 Sü: 4) 

lk" feci cinayet 
-- ------ ---------

Bir genç darg1n n1~anl1s1n1 oldür
dü digeri de bir tavuk yüzünde11 
kom~usunun can1na k1yd1 
Bir dun •abah "' d.gcri d ev· 

velki gec-t: olmak iizcrc 1k1 c·1r.1vet 
i<lenmi§ ve bu hâdise'c-rilc bn g<ni. 
lnzla; bir gcnç crkck bkluru !DU§ • 

tür 

Ôgrend1girr >Z'E gore bun'ardan 
birincisi §civlc olmu§tur Ha ~10g. 
lunda marangozlllk edcn Bchzat 
admda bir genç Ah1rkap1dak 1 • -

tün ~posunda çah§311 amclcden 

17 ya1larmda sal'lim bir ktz olan 

Pazar günleri 
YAZAN1 

SELÀMI IZZET SEDES 

Pazar güolerinin kalababgur. 
dan iik5yetçi olanlar ne kadar 
hakù iseler, pazar cünlerinin Ï<i· 

dihammm onüne geçilebilcC<"i:ini 
iddia edenler de o kadar haksiz
d1rlar. Bu ~on11n<"ular1 ben a)·a 
mt:rdi,·en kurn1ak isti~·rn ,.e bu. 
nun kabil ola~ik«f:ini itldia e
den bilgi~lcre bf.'nzetiri1u. ~1kâ
~·ctçi olanlar be: •Hon hem •i':· 
Jar, hcrn g1dcri111o dii· .. n ~~lin
dirlcr. Puzar günlerinin izdiha
mindan 'ikâyet edenler pazar 
giinlrri gezmiye gitmcseler kala
bahk nmhakkak azahr. Pazar 
günleri halknt i.'tirahatini trmin 
etmiye grlinre: Bugiinkii istas
yonlarla, bugünkii iskelelerle, 
bugiinl..it nakil \.ois1ta]ar1 ile ve 
bt1giinkii yollarla bunu tcn1in tt~ 
n1ek irnkâns1zd1r, fakat pazar 
günl<.>rinin 1zt1rnh1n1 hofifJrtmuk 
kabil~ir. 5iiyle ki: 

Muzafferlc bu- ' r.ede!'bc., r 3"· 
h bulunrJaktad1r. Yapt1g1 butun 
masrafa ragmen b1r turlu '"~ n • 
hsm1r> hoi;una gitrnlye., vc gozunc> 
girem Y<'n Bchzat, çarp1k D cakh 
\•e b.raz da ka'1bur bulunc; 
Ç'În çok rneyus ve lrcderhd r Ht.e 

son günlerdc Muzaffcr ke'ldisi.e 
kavga edip ayr1lmca bu keder sor. 
derecey1 bu'.mu§tur. 

l.Son•L Sa: 4 SU: 2) 

da - Kadikoy • Koprü seteri )'a. 
pacak olursa uhrap azahr. Dif:er 
adalardan Yalovaya gitmi§ nlnn 
yolcular ne yaparalar? sualine 
cevap: Diger adalardan gidecrk· 
Ier Biiyiikadadan kalkatak ba • 
ka bir 'l'apura aktanna edilîrler. 
Bunlarm saym adalardan Kop· 
rüye gidenlerin )·amnda ekalli· 
kalil say1hr. Küçiik bir ckalliye
te kola)hk o1'1m diy., bfüük bir 
ek•eriyet 12hrap ~ekme.:Velidir. 

lie) be li iskele~i hrncahmçtr. 
Kap1Jar a~1ld1, çocuklar, kadin· 
Jar ll'rl~rc dii~tU fer~ at \'e fi· 
ganlar ) iikseldi ü,tJer ha<lar 
y1rt1ld1, iki polis memuru ilr bir 
mua\in ç1rpmd1 vc hu hrrcü
merç arasinda g'Îrl'hil""n \apura 
girdi. ~irl'mÎ~'l'nll'r Otr-ki \apura 
kald1lar. BC1; on ki,j nn 11 oldu 
da deniz<'l dCikiilmcrli, l;J1rkRC' ki<.Ï 
nasil oldu da ayakinr &!t1nda l'• 

zilmc<li. bu bir hiisnii l<•saduf 
eseriJir. 

Vapura binN·rk olnn halk1 
posta postn, nle!it1à ) üzer ~·üzer 
i-.kt·ll"Yl' b1rak .. n1:ar, zab1tn \·:1pur 

ile ~·o1<"ular1n orns1n1 kes<'crk 
) f'rde, i kcl<'nin giri i ile \ r'ru· 
J:ir1n nra~1n1 kr "tl('r '7:t1r:lp ha· 
fiflcm« olnr. 

Yandan ziyad•si telif •nad
delerden terckkup cden bu fa. 
5ikiilü Maarif Vekilligl Yay1n· 
evlerindcn ve bütün kilapç1· 
lardan araynuz. ·5676• 

1 
M•j,cJtat sa: .ml b1r dostluk hava. 

1 

si 1rmdc cercyan emn~tir. Turk 

l ncali gè>rdüklai hilsnü ltabuldcn 
ÇOK müsait bu- inllba a!Jn;~ bu 

'---~---~-~----3' Jurun<ik• odir !ar. 

Son·et Rusva<la bulunan l>az:. Al· h.giliz bœnbard!man tayyareleri 
manlan da rcfakatinde getirmi.,<iir. : dün gecc ymidl'.'n Almanyanm ~i
Halen Sov.)et Rusyada bulunup da; mali garbi.<1 üzerinde uçu~lar yap-

(Sonu, Sa: 3 Sü: 2) 1 (Som~ Sa: 3 Sü: 2) 

ka .-e le\eccühlrn rlolayt iik· 

1 
ranlanmlZI aned<"rzz. 

\. J 

Pa1a1· giinii 19.18 ,·apu:rn ile 
Btiyiikadadan dèinüyordum. \'a· 
pura ni,betcn rahat bindik. fokal 
\'llpurda ycr hulamad k. nu , •. 
attc Yalorndan < a•·' dolu kal· 
kan \npurun Biiyüknda, 11<'\'· 
h•li, Burgai. Kmalr, l{ad.kf>v.lne 
ugra 1p J(opti.iye gitniesi p;;izar 
gi.inJerfnin 1zhrnh1n1 artl1rn-1 ... k· 
tadir. Bu \'apur yalniz BüJ üka-

in1kân 1i:1n n1li 1 un 1 · J rntft.• 
s1n1 i5te,n1yoruz, n11un!c."in c 1 ~ 
ber t>Yin -, ap ln1a"1n1 Tira r ti 
yornz. Pnzo~r giinl"ri 1 •n• 1 
sa r,e1e1U)f" r:'.rlrnlrr n11ÎrY1k··n 

olan1 i '"lp1ln1ad·~1n1 J:'Ï)rm"k 
utœabm1 da s~kiyorlar. 
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fSJ..ÂM ORDULARININ MUHAREBELERI 

~AK_IR :J 

Pazar gezmes1 

T.h:~=?~~:=:e:.._ Çuvali olanlar beyan- r (f .KOKUL ÏK-
lngiliz - Ame· 
rikan sesleri 

liç ya~aki babasllllll, dOrt ya§lll- k [ MAL KURS 
daki ~inesinin kuca~ uyuyor. n a m e V e r e c e e r -
Ana bttkin, baba y.orguo,, nine de LARI AÇILDI 

Y azan: Prof. Sükrü Ba ball c-= Yazan :- Z_i .. Y ~ 
Seferberlik emrine §itap cden-1 isterseniz, en kuvvetli bir ii;tihkâ- lrucagmdaki clhz yavru ile bera- -----------·----------- ~ ~en hafta, Va~ington ~• 

Ier bazan o kadar çok gcliyordu ki, mm içinde saklaDIIl1' olun .. eger ber derinoe uykuda ... Ayni ailenin ~ Londrada, ine ni:i111ll 
Resulü Ekrem Efendimiz ihtiyaç- ôlümünmukaddecoldugusaatgeJ. on, on bir ya§lanndaki büyücek Çuvallar1n bir k1sm1, deger fiatlarile alâ- nutuklu irat 01t111d11o 

tan fazla olanlan orduya kabul et.- ~ ise, 0 si7.i mutlaka arar, bulur.] kw vagonun penceresinden ba§m1 kadar makamlar taraf1ndan sabn ahnacak Bah çelerde ç 0 c u k- Mister Ruzvelt tehlikenin büyiik• 
mek istemiyor .. fakaL barbe git- Biroirini tak.ip eden bu âyetler sariutml§, elindeki yan kabak bir lara ikindi kahvalb lüCünü ve ber 1eye ha'l.lr olmanll 
mek isti~nlerin :israrlan ka~1sm- Ye bu âyetleri tefsir eden hadîsi karp"7 di'li'.m.1'ni· k-m:..:y-. Otur- F" t M"" k be K . d" zaruretini bir def:a daha Yeni Diill" ~ ~ ~· ..,,.. 1ya ura a onusyonu un mas1 kararla§hr1lm1~ir. Bu sebep. 
da, mü~kül vaziy-ctte ikallyordu. §erifler, müminlerin da.marùnnda- duklan bOlmenin kacy.Wtli kanape Vali Muavini Ahmet Km1gin riya- œ efü~rinde un ve marda çuvalla- SI verilmiye bafland1 ya haUuna haylurdi. Milli ba~r11 .111 

Seferl>erliklerden birinde, yine ki ~aat kanlaruu fùuc ûiar kay:- altlar1 sepet, çanta, torba. kilim ve seti altm<la Mmtaka Ticaret Mü • rmdan 5 adetten fazla olanlar V'(' miinasebetilc tekrarlanan bu sofl 
bèiyle Iüzumundan fa.da mücahit natiyor .. :barp meydanlarmda olü- u'"st taraftaki' raflar da "'ap'·-, ~ d" 1 ..... d t l k b k k . bkokullarda dündeo itiba· Ier Birl~k Devletler CümhurreÎ' 

6 • ....., """' ur ugun e op anara az1 arar eza 5 çuvalhktan fazla kanav1çe. , ... 
birikm~i. Resulü Ekrem Ftendi- mü hiçe sayan kahrarnanlann 11..e- ket, su testisi filân gibi §eylerle lar vermi~tir. ye malik olanlar mevcutlanm bi. ren ikmal kurslar1 açdm~hr. inÎft lier vesile ile ocak ba 1 mi.-
miz bunlardan pek çoklanm - ~evk dakârhklan sayesinde, islâmiyetin dolu ... Vagon, insan ve C<iJa ile 0 Çuval üzerin<le son zamanlarda i tirak eden talebe saymmn sahabelerinde, rndyoda, kongredlt 
ve heveslerini kmmyaca.k - ha.ha- günden gü.ne daha _.~~: p;llya· kadar dolu ki biletçi bilet zrmbala· piyasada ihtikàr vak'alan mii~a • rer beyanname île üç gün zarfmda azhg1 dolay1sile kurslar, muh- cazetedlere verilen mülâkatlardt 
nelerle, evlerine gônderdi. Fakat rak d~manlann g01.U:.&w..i aJrul§" m.ak için bir yandan bir yana ge. heéie edildigi. gibi bazi toptanCl • kaymakamhklara vcya vilâyet ma telif semtlerde on iki •kuldn ytllardanberi tekrar ~ilmekte r 
Medinenin e§I'afmdan ve giizide es- tmyordu. remiyor,· bir bolmedeki yedi, se- 10~- da stok yaparak fi'ya tlart kamma bildireceklerdir. Jan kanaat ve fikirleridir. Cüfll• 
h ta (s •t b" II .. ) ·1 h * ~ ........ ·· açdm1~hr. Bunlar Eminonü h · 1·-· · t"h b d k o• ap n al m aysume 1 e 1 - ltiz ~inin biletini, bêilmenin bll§l!l• yükseltmege çall§ttklan anla~tldi- Ogrcndigimi;:e gfre bu çuval • urre1s ig1 m 1 a 1 sira. m 11 c 
tiyar pederi, beraberbolarak g~l • • Harp hileleri: dan ibiri toplay1p biletçiye uzah· gmdan buna bir tedbir olmak üze. lardan bir k1sm1 alâkndar makam· kazasmda 3 ündi, 5 i.nci, Fatih disine rakip gorünmîili olan Misl: 
ya gitmck ar:zusunu cyan eth cr. Maamafih Resulûllah Efenëlimiz yor ve bunlar z1mbalandi.ktan son- re ~has clinde bulunan bütün çu Jar tarafmdan d0ger Iiyatlarla sa. kazasinda 13• 2:1, :U, St üncü, Vilki de ayni muhake.me tor:iil 

H~~asu· ~~ ~~::i;~::~i~:~epero:;;~ mücahitlerine fazla telefat verdir'. ra, yine ayni §ah1s, ayni biletleri \'allarin beyannameye tàbi tutul • tm almacaktir. Eyüpte 36 DCI, Bak1rkèiyündc ::::t:Y:§·Y!a,:i:~af~7~:~ay:~~~ ;: 
==. • . mcmek için bazan harp hilelerine 1ahipk?rine dag1tiyor. 1 inci, Be~ikta ta 19 uncu, Ka- ... ri 

lle oglunun aynl zamanda =zaya ~ ~;" rd ------------------ merika bahrî ve bavai kuvvetle 
• • • '. •. • b- de müracaat .,.....,,o u. S1caktan bunalanlann, terden d1koyünde !15 inci okullarda- ·bl 

g1tmeSlm ca1z gormed1. Di'g·er •cL-..:le m-um ve mek- kl 1 1 ell d A J d k• Et h k d tarafindan himaye edilmesi gt ·~"'1.U ~·· lllI'Sl am 0-1an arin erin e gaze. m an ya a 1 nar 1 a l d r K l k d 1 t 1 . 
- ~lriniz kal:n. ~inniz ci~in. ruh olan (hile), ancak harpte ?ne§- teden, mendîlckn, bO§ kese kâg1- • i . urs ara ay o unan a e· miisbet bir fikri de ilcri ürmi•f 

• Ded1. Bunun uzenn~ ~a ile~ rû gorülüyordu. Ve Resulü Ekrem dmdan, ihattâ yanst mesire yerin· s t h t t• J k be miktan 1200 ii gcçm ktedir. tür. l\fes'ul vazyette bulunan nui· 
gul arasmda kux'a çl'."10.ld1. Kura, Efendt·mi'z• IJVye ey e } rJ ffiJyaca Diger taraftau C. H. Partis.i velt bu derece ileri gitmcrni~tit• , de yenmi.§, yan i da artarak. geriye 1 
(Said)e isabet ctti. Fakat babas1, n.t hiled' ] ---o-- yard1m liirligi muhtelif semt- Yalnn; Beyaz Saray misafiri bit•• 

Luarp 1r gôtüriilmekte olan yanm kâgit f ·d 
talii? bu haks12.I.igma 'ZA güstel'- Buyu~yordu.' helvasmdan birer yelpaze... Dün stanbula geldi Komisyon, celeplerin 1 lerdc aç1la11 12 çocuk bahçL'- besinde dahili sabotaja ka111 §1 • 
med1. Ar d _ bu k 

1
.v. inde k11y1th 500 çocuga diîn- detli bir füan kullanm1 hr. Malûd' 

- Yâ Sait' Ne olur~. Hakkm1 a an on uç çu astr geç igi BOlmelerden biri, hafif tertip bir Ve misafir edildi teklifini kabul tmed Ï den itibaren ikindi kahvaltm olduga veçhile bilhas a harp mal-
bana terket .. . . ' halde, Resulûll81b E!endimizin bu yatak odasi ise, otelti tam bir cur· b • f b 'k 1 d k&-

. .. 1 d h' b ' Sovyet Rusyanm Almanyadaki Et fiyatlanmn ucuzlamasm1 te- vermiyc a~lam1~br. Kah,·alt1 zemes1 yapan a rt a ar a ,.c 
Diye, mutla'ka Resulûllah Efcn- soz eri lu~em; .c~ iç .~r §eY cunagâh!... sefaret erkân ve mcnsuplanndan min için mcvcut narhm kaldml • listesi müteha~sis hckimlcr miir sanayiinde grevler, nümay~ 

dimizle hai:ibe gitmek istedi. Hal- ~ybetmem~ .. ~~~ bugun .~el'- DOrdüncü istasyona gelindigi 1059 k' Tk ile" k f1 d" T k · l kk d k l F ' t tarafmdan gidalarm ,itamin Ier e-ksik olmamaktadw. Halh111' 
bukl. o zamana kadar pedcri.nin ber kamharp) dedigimlz .. harp. m. ute-. halde hâlâ inen "'Ok, binen çok .. , I§I 

1 1 a 1 e un ra • 1 ma~i 13 m a asap arm iya t h h r h l kt 11' 
., yadan §Chrimize gelmi~Ierdir. 545 Mürakabe Komisyonuna yap' 1kla- ve kalori luymetleri gozonün- am arp a me az1r amna a 

em..:ne i·taat ..,.J,.,.,;~ olan Sai• ilk hass1slarmm. te.kemmul ethrd_1kleu lnen hiç yok deg· il, rncuklan ku· y 1 d t t 1 k h 1 t tan brT. m•ml-ket ·ç1'n i'u-ilenn· boY• 
" .... ~•-,: " r ki§ilik ilk kafile sabahledn saat ri teklifler dün komisy'ln1a te lkik e u u ara aur anm ir. ... ~ 1 n· 

defa olarak: (harp fennt)nm esasm1 ~ ey- caklarmda uyuyanlar bu istasyo· .1 l_ J le menfi bir dhniyet ahibi oh11•· 
- Nostl olur, ba!:>a ... Ben, ehit le~ür. na inccekler amma, bu vaziyette 2 ·~0 da §ehrimize muvasalat et - edilmi~ ve muvafi.k gêirülmiyerek lar1 hiç de lmvvet verici bir uJI' 

olarak cennete gitmek isUyorum. Dünyanm en medeni o:rdularmm burada inmek bir mesele ... Zaval· m~lerdir. Her iki k~file. de garda 1 reddcdilmi~tir. Atatu·· rk bulva ur deii1dir. Filhakika Devlet Rllr 
Bu §Crcf, b~ka hir §eye benzemez. ve en yüksek kumandanlarlJUn; blar inemediler degil, indiler am.ma Sovyct sefaret erkam ile ~hri • Mürakabe kom !s"onu dün tu • • lsi harp sanayii fabrikalarmdakl 

d .. 1 l b t k · · L: • d :.; 1 k mizdeki alâkadarlar tarafmdan kar hafü.:·ccilerin kâ ~dlerini c vc • · Diye, babasma itiraz c ti. O ga- U§Illan arma ga e e e me IÇ'In uuyle in•~. 0 0 rusu can ar ur: J b J ka~~al1klan gidermck iRere 95• 
Eâya giderek, ha-kikaten Miaùct tertip ettikleri plânlar, vakit v:lkit ban ... Uyanan çocuklar v1yak Vl· ~ilanmt§lardir. Hükûmetirnizin mi niden tetkik etmi§ Vt' ev<,; lce yiiz. r1na a~ an1y or keri tedbirler alm1ya da m~undll' 
mertebcsine crdi. yaptiklan manevralar, iharp hilele- yak aglar, ibtiyar nine saga gide- safiri olarak buradan Karsa kadar de 28 olarak kabu~ ed!len kâr yüz- - -o-- ve bu saJâhiy...tini geçenlttde klll• 

Biribirini takip ederek nûzil o-la11 rinden ba§ka bir §eY dc.gïlcür. cegi yerde sola gider, sepetin kapa. gotürülccck <>lan iki kafile otomo. desini, yüzùe 23 c in<linncge karar Belediye bu biiyük î~i tanarak grevcilcrle ordu km .;e-
(âyet)ler, islâm inücahitlerinin Resulü Ekrem Efendlmiz de §U gi aç1hp tabaklar, çatallar, geriye bil vc otobuslcrle gardan almarak vermi§tir. Y tile mii ademe ve mficadelede bll' 

. t rt l-.1.a d Id b L h"l 1 . .. • dëinen artik nevaleler merdiven· Tarabyadaki Sovyct sefarcthanc - ---o---- u"ç seneye taks1°m ett •. lundu. M:C.ter Ruzveltin kah11l l!t· manev1 •a m1 a tnrut e'\-'am e- yo a aziua!'p 1 e enne muracaa. sine ve otcllcre taksim olunmu< A d ~ . ·~ 
djyor .. eli silâh tutan lier :Cert, ga· ederlerdi... Mesclâ; urdusunun lcre dokülür, su tesLisi kmhr ve man nazar egmes1n tigi muauam tehlikeyi bütün ~· 

ve bütün ihtiyaçlan temin edil • Atatürk bulvannin in~a vc tan. 
zf1 me\danlannda sevine sevuw kuvveti hakkmda d~manlan yan- tren buradan kalkarkcn, berikiler Be12;k <'1' kazas11 da on 1 av için mt>rika halk1 11nlam1H benzemh·of• 

ek · • tR lûllah Ef •·~ b fikr ·h· t k · · h de, kucaklan, elleri, tikabasa dolu mi§tir. d ··t d 1· f b J--'· zimi i§in io 1943 mali yih nihaye- "'1- 'Il • · d 01'• can verm tÇ•n. esu en- ~ ir e za 1p e me ç~n, arp 
1 

c mu en • 1t "~na tw ..: <.."U1ye line kacfur ikmal olunm<1si bele _ " umessi er ve ayan ara~m a 
dirriZ'in tek bir emrin· be4di ·ordu. meydanmda bazan geni§ bir œp- istasyona tam bir çeyreklik yerdeki Franca a kameleri müfetti§lerinct> 38 muhtelif g1da • anuslar1n Yeni Dünyay1 masu• 

A 1 t t • F 1 l k h , t d diyece kararl<>•t1nlnu.~tir. , yeti kerime: he alirdt. Ve c~ geris\ndeki ih· evlerinin yolunu tutar ar. ~ e Slze ranca a a aca as a va an a~- maddesi nümt1riesi almm1~t 1r. Be- ·~ I bulundurdugu kanaatinde olanl• 
- - 1 · d f k 1 · · l l "b d l d'l Bu maksatla b"r pro;.. h:mrla • [Ey, iman chli olan mucahitter'. tiyat kuvvetlerine de defalarca pazar gezmesi donu§ erm en u a ar •Ç:.n rapor ar a mu a e c c : - lediye kiinyaham~;; inde tahhl <Jlu • .~ çoktur. Bir~ok i ti~re ve müzakr 

E · · 1 rd · · ik:ah' t d '" · d -· t " · htelif kt bir manzara... mek uzere bashnlan karnelt'rm nan bu maddelerdcn 37 s .' 1·,,1· ç1k - narak .i§ 3 Y~.la iaksim ol.urunu~ur. reltte ragm· en mî ad1mlarm at1I· ger s1z c en Y1nlll m t , ~ mevz1 eg~ irip mu no a- te .. d - d 't"b b 1 L J ProJcye goro b1.1 yu (,azi op I• 
man kar§ISllXia sa.bu- ile mukabe. larda do~tmrdi. (Daha var) Osman C~mal KAYGILI vz11ne un en 1 1 aren aii am m1§t1r l tanel'i h'lzuk ~1km1'ïhr ki .. .. ·' • mamas1n4a hu dahili engcller 
lede bulunarak -aat g&.terirse- m1§br. Her karne 250 gramlikhr. J bunun <la cHamid1 e su ·u· di e ru.~u ba~.ahgicmdan $epsaf~ ca - Japony;unn milessir ve vân-'1 dorll' 

r-- ' Q' d: k d k l k · · ! y y" y 1 m11ne kadar olan 500 metrehk kl-ni"z, iki yüz dfi§11UU1a gaHp gelirsi· l ..,1m .ye a ar arne a ma 1çm .;ahlan tcrkos suyu oldugu anlasil . . . .. mu ç«tk büyük bir pay sahibi bd' 
. ] p 0L1 ST • müracaat cden raporlu hastalarm ·t s1m yap1lacakhr. Bu 1lie 34 bm ku.. lnnmaktadir. Bu11unla J.erabd 
n~~ âyet: l MAHKEMELERDE ve miklart Adalar kazasmda 1160 m1 ir. sur lira i:;arfolunacakhr. Belediye Harbiyt', B1'hriye Nazm•rile yapl' 

(Ey müminlerl •. .o.qman kar - "'---------------------------·.J Beyoglu ka:tasmda 2100, Eminü ~ ReLc;liili in~aatI d-rrhal müna~~~ tan mütemadi istipre ve tnazake" 
§'!Smda, sabir ve sebat cdin. Yüz Adl• V k•J• d·- d • d • ntindc 1680, Kadlko~·ündc 1800 ki- Küçük haberler ya Çllrnracaktir. Bulvann gen~hg1 re1erle ve meclisten ah..an muas• 
çevirmeyin. Dilinizle ve ~1birtiz.le Jye C ) J UD C JCra aJlC• ~i d1r. Dig\!r kazalarda da müraca- 44 .m:tre olacaktir. Bun~n. 8 met: nm kredilerle lt.uwhldana ilerlr 
Cenâb1 Hakk1 zikredin ... !§te o za. atlar bu ni.sbctler dahilindedir. resmi tretuvai·, 4 metresmi suvan digï de kat't hir hakikattir. 

man, d~lanruza zafer bulur - lerile mahkemeleri 'iOzden geçirdi Avrupa tehirlerile mektup yolu, 4 metresini ye~illik \"e 3 met lngi1tere Haridye Num Mi. tel 
sunuz.] ?) muhaberati * Cihfngirdke Tür

1
k yollmu sokaiJ- re~~i d~ ~isikle~. yolu hte~kil ~de - Eden'in sesi ise claha k"'1t ve açtk' 

Di<ier âyet: Biri,.~ft günd1!nberi istanbulda 25 vas.mda Ali km Vasfim> bir Avrup:inm b'rçok <:ehirlerile nm yapi masi arar a~in t§tir ~ ir. u.var guzerga mtla:a ev. '·r. Rudolf Hes'm esraren-"z fi•' 
"" -"s J " - • • • "' D1ger taraftan Be~ikt~ - Aka - rer §imdikindcn geride ola ak ve "' ... 

[Cenâb1 Hakk.t ve Resuliine ita. bulunan Adliye Vekili Hasan Me· mi.Jddettenbcri tam~akta oldugu aremlekehm1z arasmda tayyare retlcr caddcsi ile TIJlamur arasin • 0 1 . d " b t . va sey:ahali v• ingilteredeki mi!>" 
at edin. Zafer ruzgannm ü • nemencioglu dün de Adliyeye ge. ayni semtte Nàmahrem sokagmda postalan vas1tasile mektup muha. li~'erdm ~ kuçer kubahçu mel rebugemlf- fireti üzerine OTfay:a çtkan büti.lfl 

b daki yolun da insasma yakmda gm e ye nasa ...,. er una .. 
2erinizden ekstk -ol.mamasi için ir- terek icra dairelerini g,czroi§ ve 2 numarada oturan Osman oglu A- berati tckrar ba§lanu~hr. Avrupa· - kt "- - sulh müzakettleri §Byialar1ndll" 
b . · • ... L-•-f t ·· t....ln •-- g 1 1 · kl d tk"k d [' t f d hl l"f 1 · ht l"f h' 1 · d ba~lanllacakhr. ca ir. • · 'I" iruuze mw...uc e gos-•"f" -"· a yap1 an 1§ en ya n an te -1 e e l ara m an mu e 1 yer erm - mn mu e 1 lie ir crin en tayya· * Be'roiye Reisligi pern.arumt sonra çDk kat'i bir Issan ile Ing•"' 
etmeyin. DÜ§m.an, ne 'kadar wrlar. rek alâkadadardan .izahat alm~ ve den b1çakla yaralanm1§t1r. Suçlu re postalan Bulgaristana kadar makinesi kullanan tekm" herber _ B bükûme-ti he-rhangi bir mevzu il• 
lila ziorlasm; sebat edin... Ccnâb1 baz1 drrektifler verm~tir. Bunu Ali yakalonm1~ vc yarah agir bir gelmekte ve mcmlekelimiz için ge as1n mensupla:-"lna zcrinde bcrhangi r~it bir mü1';· 

d d ] leri umumî ve ycni b'. r imtiha.n • ~ 
Hak, sabre enlerin yarwmclSI il'. takiben Defterdarllk kar§lSmda • halde hastaneyc kaldmlm1_:itir. tirdiklcri mektuplar Bulgaristan • . 'furk Il -'n Birli.gi i&tanbul Mmta- !emenin Hitler ile yaptlma!'t if11' 
Di~r âyet: ki binaya gi<lerek hukuk mahke - Yap1lan tahkikatta Alinin Vas • dan kara tarikile sevkedilmekte • ~ian geçirmcgi kararla lirmi;:hr. lcasl RPisliginden: kâm olmad1giru azimli bir i' a111'

1 [M- · · h -1..ed d lmlih,rnlhr h~r Sali giinü 10 ~r ki- Blrl"·tc ~- • u' -un olm~s·n b tu Ba umm isen17., mu an.·u e U· melerinde rüvct edilen davalan fiyeyi kiSkand1g1 ir;in yaralad1g1 dir 0 ~ ......... "' 
0 ~·. u n - tekrarlam1 hr. Gerek bu beyariP 

k J • ~i olmak iizere icra olunacakhr. sin ve idaresi mensupla.n içln Mcrkez 
çar olacag1mz mibnet e me§a • dinlem~ ve g~ç vakte kadar tet • anl~1lm1::;hr. Tahkikata dcvam e- * Bak k'· .1 F d Hey'etince teo:is edJen devie yarct•mma ve gerek son Sovyet _ Îngili1: ttfl' 
katten ikat'iyyen korkmaym ve te- kiklerine devam etmi~ir. dilmcktedir. • · ir oy 1 e ')rya arasm a 1 1rnk miiddeti.nin 15 Temmuzda blte- la~ast goslennistir ki Almanya~' 
~ etmeyin. Kal'binizin metanetme Yanan bir kadm oldü -----<'.1--- T e ' e k k ü r 1 yeni bir sahil yolu in§a51 !çin be- cegt b dirilm~ti. I Bol~izm aleyhi e harekete gcç•'' 
halel getirmeyin. Daima Cenab1 Bir kaza ne cesinde muhtelif Hububat Birliii .Ankaraya Pederimiz emckli piyade !f'diyece maha.llinde tetkiklere ge. B~ miidr..et bagün bitmektcdir. mek yolile Lendra ile Rusva ~·" 
Haktan zater ve nusret bekleyin.] yerlenn· den yanara ··, t~avi edil - b" b çilmi§tir. b Bir rddevrc thçin .. bir lilraladan ibarct o!an lttndan anla~k husu und~ J!l1 

s.1\1- )- -..&..! • • 4t t'' bir beJel gonderecek m a§1s1 Bay Mustafa S1tk1 Bu ) ol Florya • Îs'..anbul mesa - u ya 1m1 enuz yo mnm~ ve mu-1.. . . • -· d' 
'"' um un uuaayetilu, en a 1 mek üzere Çatalcadan Ïstanbula Ildmn cenazesine bizzat gel- fesini cok kisaltacaktir. kavel i ile ona bagh n ek ubu imta- j umit beslettmi r.;e bu ordegm 

bir surette ifade ed.en dï.ger bir getirilen 35 y~larmda iuettin .lu. Hububat Birligi yarm bir hey - mck, mektup ve telgrana tazi· * Galatada Ka,afatçl ar ca-dde- lay1p gondermem~ olan i k ,1a"lan- l kanatbn kopar1tm1~ bulunu~of 
l~: z1 $aziye admda bir genç 1kaàm, eti umumiye toplantis1 yapacak ve yctte bulunmak suretile bü- miza t..u muddetin geçmln,emesini • Almanya, RusYJlya tevcecüh edt' 

(IBir ldmseye olüm, ancak Cenâ· e---'k1" gece henuz·· tedavi altma si, Azapkup1da Çop iskclcsi yolu rie.a cdi)'oruz: 1 rek, lngi1ttteye biraz nefes aletldr 
b Hak.k f il - lab'l"r vv= hububatç1lar namma Ankaraya gi yük acmuza Î§tirak eden akra- ile $i•lidc Saman yolu. Meeicliye Is'eycnler 1g banit;ulttun Merkez mu- ... _ U k .. _... b 

l Ill ennaru e anz o i ' ... "lmd1in sira .. - o-imn~; ... , Adl1'ye b d 1 . • ~ r1nca llUZl ara an1 otrut"U 
•--- .. 6' "'" ~·- decek hey'eti s..,_...klerdir. a ve ost arimiza en sammu kêiyünde Çar~1 yollanntn yeniden diirlügünde aç1lin•s olan 23111 numarah • • · · . 1• 
UUM1nlara rnukadder olan olüm, tabibi Enver Karan taraûndan mu -,,--- §Ükran hislerimi.de alenen te- 1 t 1 ... t hesaba sevkolunmak ilzcre bu para:n Anglo Saksonlana bel<ledild~r! ~ 
('LeWi mahfuz)da oyle bir surette ayenes1· yap1lan ___ _, ,_ dcfn1"ne Ôgrendigimize gore bu hey'et Ïn§RSI korar as m m1;:,1r. ~aata bu.ra •mbesine de ""tlrab1lirler. Mmta- sumet, kin ve ne[ret hislcrindcn ~ 

\.-=cw.u ~kkfirfi bir bor,. biliriz. b d ba lamlacakt v- ,,. 
bydedilJllÎitir ki. ne vaktinden ev, ru.hsat verilm~ir. Ankarada, yeni fan hesaplarmm ' ay a§m a ~ · ir. ~a bürosu d_a bu husw;da h1zm.rte ve tifat1e e4erek garpte ~ir nevi 11?,; 

vel celir- ve ne de vakt:ini gecik. elde bulunan eski st.ok mallara te~ ~~~=:~h:1~d~rm:O:~~ * Yalova • Bursa yolunun vili- ieab eden izahlut 11~eie imâde ta mtya vartlabitec:egini ihtimal IV 
tirir.] Ni1anbam1 agir IUJ'ette yetimiz hudutlanna kadar olan bulunmaktad.tr. ' etm• li H Ht k" b-c li-

t-te,· en büyük hakikati ihtiva yaraladt mil edilmemesi için de Vekâletten rraf makine ~i Zihni, Ku- ktsmmm Ï?l§aah için belt>diyece :zann q . • u ,.• ku un k if' 
ç b t .1 d bul _._,_ 7"Ucak Nahi7e müdürü Nus- 21 b' 1. l Haaua~t tak•• m-·· kombinezon Te Hess 111 urma .J ed;-: :u:~~~nun .. daK:t:-:z;:~ ~~Ja<>k~fu:~ ~~ emenm er e unac ....... r - ret, FJcrem ve kerimeleri. in§a~~a ~~:1:~~~:;. Ay ba~mda olabilecek ";add:l';; ::~i~l:k;!:'.:f::~ So;:~:1~;; 

aranllklann A ami 
Yazan: IRFAN DO GAN 

Edebî Roman 5 
Okuyup okumamak için tered • 1 Su1tanahmet tr:rmvay dui:_aginda 

<lüt etti. Çtinkii h1ç b1r yerde ve be.klersmiz. Selam yollamaga ce -
1-. ç bir zaman .insanlar merak de. saretim yok..• Vedi4 

r.ilen h1rs1 yenemem~ir. 0 - Onu en z.aytf ycrinden vurmu~-
kunmadan yut1lm1~ mektuplardan 1 rd A h ~...... .. a i. nesmm TU unu Y-" • gos • 
b "lhsetmek gülünçtür. Okunduk • teren bU" yere, olüm dahl olsa git-
tan sonra yirt1lmast ise ioabmda mekte tereddüt etmezdi. Mektu -
pek tabtidir. bu getiren çocugun da, cevap bek. 

mektubun verdigi dalgtnhk yüzün ki mütehammildir. Fakat bak1m 
den, on tane simitle, sekiz tane ga.. §arhle .. halbuki Necmi kendine ba 
letay1 zor satabtld1. kam1yor. içinde yüzdügü dert o 

Ak am karanhf:l etrafl kaplar • !:adar büyük ki; êilüm pahasma da 
ken, smüt tablas1m fmna b1rakti olsa, kendini dü§ünecek hali yok .. 
~ boza gugümlerllli alarak ma - 0 bir rnenfaat kurbam olmu~ur. 
halle iclcrme daldt. Hayati ba~kalanmn inhisan al • 

Geç vak1t evme geldi. Teneke tmdad1r. Evvelà bu inhisardan 
gaz lâmbas?tu yakmaga lüzum gor kurtulmak istiyor. Bunun için de 
meden, ah,tk ad.unlarla yatagma hayahmn bedelini taksitle odüyor. 
dogru yüri.Jdü. Harap ve karanhk odada soguk 

Bùtün gün dola§m ktan yorgun yatagma uzancù. w ince pamuk 
dü~en vücudu ilmdi Ü§Üyurdu da. yorgam üzerine çekerek, gêizlerini 
Gundüz!cn palto giyem1yen, gece- kendinin gêiremedigi bir noktaya 
leri de ale§ yûzu gorm1yen bir a- dik1p, dü§ünmege ba§lad1: 
dam, genç de olsa, bu Kânun ay. Yedi ya§mdanberi yetim dolap.-
larma zor taham.mül eder. Sicak yordu, 

Nc-cmi de oyle yaptL Zarh açh, lemeden uzakl~3Sl, kal:§l tarafm S-emek yedigi ender. Fazla sah§ Gene bèiyle bir Kânun aymda, 
otudu ve ytrttl. Bu. uç geoe evvel bu fartJ. y.azmakla kcndisinde g5r. yapabildigi günler ancak bir i§ • 1 Kayserinin ufak bir koyun·· de dün. 

dügu-.. emru'yet~A- idi." ,l\.açkad,_k1 apartunand.a iStemiye. ·K;4.L kembe çorbas1 içebihyor. Sair za- yaya geld1gi gün, babasm1 dagda 
l"C'k karc;1 la~1gi Ved1adand1. Dort Çok müteessir oldu, bir an anne manlar Lep peymr ekmek veya kurtiar parçalamJ§. 0 gün kocas1. 
sat!rli.k k1sa b1r mc.ktupdu ve ~O}- si g5zünün ëinüne geldi ve bu ta - zeytm ekmek .. haftada btr bunla- j m Iohusa yatagmda sab1rs1zl1kla 
le dJ.yordu: hayyülün sarho1il.ug1le sendeliyerek , ra ilâve edilen tahin helvirs1 ve ay 1 bckliyen Nazh hanun, alcyim üs 

cS1zmle b"r defa olsun gorü~ck ô11ü~deki s\~it tablasimn devril · J ... 1 bir v~e Maçka~~. a~art1man.a t~ smm. b.'.y1kll bir delikanh y~ • 
istircrum. Eger olmu~ anncmzt:l ln. sme az btr §ey kald1. , 1 !ecegi geceler 1çt1g1 b!f' ufak §l· 1rme, koylul-er tarafmdan getâri -
ruhuna -eskis1 gtb.i hürrr:et ediyor- A'·~ama kadar sokak.larda do - j §C raki.. leo dêirt parça kaburga kemigi ile 
a,niz, beni yarm saat tam. 16 da ( lqt.&e kallvel1'&W IÏriP. çMd;l. fabt l 28 )"~ &e.nç bi.r VÜCV.t bel. k.&r1plaimCi,, deliye dônmÜj, oliim 

tehlikeleri atlabnt.§. 
Dogdugu gün babaru: kalan vav 

ruya, koyün imami, oralum âde. 
ti üzere, babas.n1n ad.11u koymag1 
dogru bulmw~ ve kulagma üç defa 
cKenan• diye fISùdaml.§. 

Necnù bir türlü gozlerini ayira.. 
mad1gi r.oktadan ba~m1 Çt'Virmek
le kurtuldu ve sank.i yanmda biri
si varmt;i gibi soylenmege ba§la • 
dt: 

- alihsiz bir adam oldu~m 
nasil da belli .. bir insan bclki ba. 

hast Olmtli olarak. dünyaya gelir 

amma, dünyaya geldigï gün baba

Sl Olenler, muhakkak ki ender te-

Sustu. Kimsenin cevap :verme • 
digini hisscdince, bu §il.i::âye•in<len 
üzülür gibi oldu. G<izleri bu defa 
ba~a bir noktaya tak1ldl ve gene 
mâzisi gôzünün onüne geldi. 

Babasiz olarak büyütülü.,.'lii ve 

tizerine tit1'iY€n annesinin hiç u. 
.nulmadlk bir zamanda êilü§ü .. 

(Daha VU'), 

Mühim ithalàt maddeleri ile ay- dakikada MiJolter {'..éirdl Rw;~·111' 
ni ehemmiyeti haiz l>ulun:m ihra· imkân dairesinde y~rd~ ettilr(" 
cat maddeleri arasmda hususî ta.. gini &iyliyerek 1tir numault dil! 
kas muamelelerine <lair Ticaret • Id • If" man1n 4aima nazn:m o ugtmu ·d' 
Vekâlctinin haz.irlad1g1 talimatna. rar1a~tt.. Mister Eden bu v:id',-
me bugiin tacirlere tcblig edile - kabilse termclen dalta ile-ri gtde~ 

ce::talimatname~ gore, zeytin Hitlerindi.§kahst ~ kur~gu sistj,-' 
. . 

1 
ydulmll ça su .. ve '1Udft1D'• -~ 

yaltt, pnna yagi., tiftik, pa amut, kânt olm.ad1j:tn1 tekrarlad1 ve ~ 
ve palamut hulâsas1, pamuk do - ha,-et son Sovyet _ 1ngitiz a11l"', 
küntüsü ihracah ancak memleke. la 
tin rnûhim ihUyaçlarin tekabül mas1 imzalanch. Anla~1hyor Ici.~ 
edecek mallann ithali mukabilin. le Rusyamn dansa dahil ohn• ' 
de hususî takas mevzuu olabile - dan sonra, Büyük Dritanya ar• 11' 
cektir. it uzua harbi bttlmu~1r. N•;,,_ 

min §Î~ek ,harbi ye-rini ingilt . ..1 
Çamltcada Otel Ye Gazino ni.n klâsik (kaplumbaga) batbll" 

inta11 tehir edildi terketmi~tir. t 
Belediye Reisligi Çamhca tepe- Mister Eden'ia saklamak~IJ ~ 

sinde bir otel ve modem bir ga • çiki;a anlathfp gibi Îngifü: ve f. 
zioo in~a etmek hakkmdaki kara- 111erika membalan birbirine &ce..11.~ 
nm §imdi11k tatbikten vazgeçmi~ cak ve nihayet Jtava hâkio11Y 
ti". Bunun sebebi tahsisat bulu - 11as1l olsa elde edilet'ektir. ~ 
o mamas1<i1T. Dikkate pyandl:l" ki iki sdle ~el 

Dünkü gazetelerden biri Çaml1. vel AJmanya Lehistam cid,.
1
J 

ca tepesindeki maliyeye ait araZl - Lo11dra ve Paristen an,.ak .gilbl 
nin beledîyey devrolundugunu outuklar Î§itilmi ti, Fîlî hiçllil" ,.,; 

• ,:Il'" y 7m~sa da dev:ir muamelesi he • rekct yapilmamt§h. tki seue p 
n 1r. yap1lmam~, sad«e esasta u • Rusya ~ Buz denizinden. JJ 
yUjU.lmlJitur. (Sonu, : 4 SU: 
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Italyan zayiat1 
yar1m milyon 

ltalyanlardan haziran 
kadar 241 

esir a.1nd1 
sonuna 

bin 
Londra 14 (A.A.) - Salâhiyetli 

I:· membadan il[;rcnild.l!ine gore 
Haziran onuna kadar verlilcr de 
dahi Joldugu halde itàJ)-an kay1p. 
I:tn ya • ..m m1lyonu çok gei;mi:?tir. 
ltalyan w yerlilerden alman esir· 
lerlc sair kay1p\ar !i82.000 i bul • 
maktad~. Elde cdilcn tafsilâta na. 

Sovyet Îngiliz 
anla~mast 
(Ba§ taraft 1 inci aa)·fada) 

tirmege lc!jebbüs ettigini fakat t 
siyasetin 1flâs etmi§ bulundugw 
da beyan etm~tir. 

Amerikamn lngiliz • Rus anla~
masinda komanditer bir hissedar 
gibi telâkld edilip ed.ilrniyecegi 
hakkmàa sontlan suale Lozovski 
~u cevab1 verm~ir: 

•- AmcrikJI, sükût edei™yœek 
kadar bÜ)'Ük bir tn<"mlekettir. in
gillz • Amerikan birl.igi, içtinap e. 
dilcmcz tarihî bir vâk1a haline gel 
mil buhmmaktadœ. Filhakika Bir 

zaran §&rki A f · kada 132.000 yerll le~ik Amerik~ Devletle;.i sonuna 
~ü.tefik ere lllihak etmek üzcre 1 kadar ingiltereye yardun etmege 
~irar cht"~er<l1T Cem'an 241.000 karar \'errn~tir .• 
lt.ilv"" harp <!Siri vardir. Fakat 1 ALMANLAR NE DÎYOR? 
Arnavutlukta yakalanan 25.000 1 • Berlin H (A.A.) _Yan rami 
ta v.indan _ç?!.U ~Imanlar Yuna • bir kaynaktan bildiriliyor: 
n.• am lstila etbkleri zaman ser • Berlinio siyasl mahfillerinde be 
best b1rak1l~tir. Bunlardan ba§. van olunduguna gore tngiltere ile 
~a ft.ilyanlar ayr1_ca ~35.?00 ki§i So\-yetler Birligi. arasmda Alman· 

aha zay1 etm..,..lerdll'. l:erhlere ge a aleyhine müte'V'eCcih olmak ü. 
1 -cc 69.000 yerli esir aùnmI:ï11.r. zere rcsmen a.k.do1unan askerl it. 
137.~0 )~rli asker de f.irar etm4- tifalun askerl vaziyet üzerinde hiç 
lerdtr L - h 1 t' lm kt · .,11' e l'mm yc 1 o 1yaca li'. 

Alman tebligi 
(Bq taraft 1 iDri saJ'fada) 

Berlin 14 (A.A.) - Alman hava 
kuvvetlenne mensup avci, muha • 
rcbc ve tahrip tayyarelerl, Stalin 
hattmda maj!lûp ed.ilm~ olan Sov· 
yt>t k1t'alanna. Vit.ebsk He .$ito • 
m•r'in 1<1rk.mdaki nuntakada hü • 
rum el;mi§lerdir. Bo~vikler, in • 
.san. agir silâh ve nakil vasilasl ba· 
k rnmdan bc.yük zayiata ugra~ 
1 rdir Bœçok zirhli Sovyet tank • 
lan ile Sovyet balaryalanna ve 
btr zirhh trene tam isabetle bom
balar at lm1~ v" bc.nlar muhar'èbe 
haricl edilrn~ir. Pdersburg ve 
S1;olensk mmtnalarmda, Alman 
tayyareK!ri 13 Temmuzda demir • 
yollarma hücum ederek daha e'f • 

velce de in.kitaa ugrat1bn1' olan 
munakalàt1 bir kere daha durdur. 
rr· -lardll'. Bundan b~a Kief eh 
rincreki askerî hedefler de bom • 
bardunan edilmiii ve ciddi hasar • 
).ira u~at1lmt~hr. Antrepolarda 
yangmlar çikartl1DJ4 ve su tesh.-a • 
tma tam b1r isabet kaydedilere.k 
mezkûr tesisat tahrip edilm~ir. 
B. ç >k b enlcr yoldan çikm!f ve 
asker nakliya.1:1 selrteye uj!rahl -
m1§t1r, 

ROMANY ADA ÜÇ PE'ffiOL 
DEPOSU Y AKILDI 

Bükl'el, 14 (A.A.) - Dün sa.at 
18 de 6 Sovyet tayyaresi Plot':iti 
§l>hri dvarmda bombalar atn'l1ljlar. 
d1r Atùan bombalardan baztlan 
pa tlamam1§\IT. tl'ç petrol depœuna 
isabet vald o~ ve yangmlar 
çikm~t.r. Askerler ve lè\'il hall< 
arasmda müt.eaddit olü ve yara11 
vardir. Hûcumu yapan 6 Swyct 
tayyarninden dordü tayyare dâ'l 
bntaryalaruruz tarafindan düfijrill
mü~tür. 
B~vekil muavini Mihail Anto

nesko ëi~l.,den sonra yangin yerini 
gezm~tir 

167 SOVYF:r TA YY ARES1 
DO~ORttLDO 

Berlin, 14 (A.A.) - Cereyan e
den hava muharebelerinde ve dâfi 
bataryalanm= a~;J.e 13 Tem
muzda a:z Savyet tayyaresi d~
rülmü§tür. Alman sav~ tayyare
leri, Sovyet tayyare meyda.olann
da nyr1ca 85 tayyare tahftp et:mqo 
krdfr. 

Busuretl" Sovyf'tler œm'an 167 
tayynre kaybetm~i.-rdir. 

Berlin, 14 (A.A.) Bu abahld Aime 
gar.etele<i, A1maD lnlolanmn Stalia 
hattm1 kat'! bir f"ltllde 7al'lIUJ olduk· 
larwl Alman millctine ve cihana bll· 
illren Aln an ordulan b&J lrumandan
ltb tebtiiden uZWl uzadl:ra ba!IRlmeit· 
teci.irler. 

G=teler bu muazzam asl<erl mu• 
'Va!faltlyetln bil;Tük ehemmqetini ~ 
bnr!lz ettirmektedir. Bu muvaftaldyel 
llOn g!lnlerd., ~ilen ve prl<takl 
m '>areb 'enlen yalnJz bir cümle ile 
O h: ek arc e ikHfa eden A.Iman 
•' ri teb(•!erin kendilern" tdslr et. 
m k lst yen Londra ve Moskova mah· 
f1llcrm~~ propagaru:lalarma bir lllhayel 
Ve r:iek:te:... 

Vo ,.er gazetesl Bo~-irme ka~ 
untlan büyük Alman 1arerinln Sov

T•llcr Blr14i ku•~erini esasinda 
L r n 4 ulundukunu yazmaktad1r. Teb 
li en m~y .,a c1kan Alman ileri yü
""' u u.-, lstilt -:n<!tlerl Stalin hat.U • 
"'-' butun üJ>'m ooktalarda 7arllmtl 
0 1d J?un ~e mdi A 'man tazyikinin, 
d n .anlJl na s mcrkeztcrt olan. Le ... 

adla Kief üz ine donmiif oldu • 
custennelc.edir. 

Al.M.\N ZAFERi Vir: JAPONLAJt 

Me~hur bir sèiz vardir: Dü~an 
Jci k~i birbirine tutunmakla dü~
mekten kurtulamaz. Siyasî bakun.. 
dan mütalea edilirse, lngiliz • Sov 
yet pakti §11 cihetten ehem.miyet • 
lidir Id plutokrasi ile Bol?CVikJigin 
Avrupa aleyhinde kurdu.ldan müt 
tehit cepheyi meydana vurmu1tur. 
Çèirçilin A vrupaya lhanet ederek 
Bol~lklife teslim etmege her an 
hazir oldugundan Berli.nin s!yasî 
mahfillerl hlç bir .zaman ~phe et. 
memi§lerdi Fakat ~k §ükùr i!jler 
uzun zamandanberi ôyle bir !nki • 
§ai giist<'Imi§tir ki, gerek 1ngiliz 
plutokrasisinin, gerek Bol§Cvikli · 
gin imhasl ocklinde cezalandiracak 
l.annda hiçbir §Üphe yoktur. 

----o--

ÇÔRÇIL 
(Ba~ tarah 1 illci uyfada) 

oormak mecburl7et.indeyiz: Hava taar
ruzlan acaba 1eniden b~yacak llll· 

dlr7 Buna b~)-acaklaruu tahmln e
dt:rek """11P vereœiiz. Bun:lan bir kaç 
•1 evvel d.ahill ve dahiJ1 einn13'et na· 
:en Ile arlr.a.dBJlanndan Onü:n!izdeki 

bahar ve kJ31 e<çen .....el<i vaz!Tet
Len daba aklr bir ~eldlde geclreœ~i
rnfz.l ihUr ederek her türlü hmtrlJklar
da bulun..malanm taleib ettlm.. Bu hu
susu ber lilriil tedbirin lttihu edilmif 
oldui!unda fÜphe c1:>u7orum. 

F.j!er buiilnkil sûkût nibayet bulacalr 
•e nrtm.a bulün fMdeWe yen41en ba,
liyacaksa Londra h&.Zln:hr. Londra ua .. 
fin• eilmjyeœk1lr ve Londra ber dar· 
brye mukaVt"met edebilecektir. 

Bl.z d~ bu son 7.amanlarda 
o kada.r ya.rdlm gàrdük ki onun bom· 
bardnnan ha.reketlerlndon dolayl blç 
olr teessilr duymuyoruz. Egtt bu ak· 
P.m umdraltlara büliln ~drlerin 
b«nbardunanma niha,ct \~esiI1l 
d"'Jlls eden bir mukavcle yap11acag1 
blldlrllse kahir bir ebcrlvet ~oyle ba· 
bracakttr: c:Ha71r olmaz, Alm.anlara 
blze vcrdJlùerlnden .tulasuu verei;egiz.> 
-Al~-

Çôrtll sôzlerin1 1oyle bi~tlr: 
Her ha!ta "9Velkinden daba çetin 

vunnalt n.i;rellndeyiz. Buna binaen ta· 
lJrnlerinizln tcltran fç;.n haz1rlan11uz 
dœtlanm. Yo\ ne kad:i.r çetin., vazife 
":~ ~ndar mUelllm olursa ohun hede
funizden ~catiz. Zira bu imtihan 
de...-esÎliden billiin beoeriyetln laürri-
7"ti ve 11<rell tekrar doëacrùttir. 

Hava harbl 
( Bqwa!1 1 inci sa7fada) 

~lardir. Her ne kadar hava mü· 
sait olmamakta devam etm~ de 
tayyarelerimiz bilhassa Bremen ve 
v.,gesack'd:d<i endüstrl hede!lerine 
geni~ mikyas1a hüeumlar yapm1§· 
lardlJ'. Amste-rdam .,. Ostende 
doklan da bombardunan edilm4 
Rotlerdam'da petrol dqiolarmda 
yangmlar çi.kanlm~tu-. 

Moskovadaki Alman 
Elçisi 

CBaatarati l lncl sa}'fada) 
münakalâtta tesadüf edilen müf' 
külât sebebile henüz Türk hudu
duna gelm~ bulunan Almanla
nn sevkleri için Alman menfaatle
rini Sovyet Rusyada hi.maye eden 
devletlerin diplornatik müme&.1-
leri nezdind" lâzlJII gelen te§Chbüs-
ler yaptlnn§tll'. • 

se sûr mahfillerde Sovyetlecin muan· 
n 'clane mukavemelterlne ragmen Al· 
man . ordularlltln Stalin hatbn1 yara .. 
caklarmd'11> 1üp"" ediJmemekte ™> ci• 
Alman ,.e müttclik ortlulanmn bu ka· 
<\ar çabuk muvaffak olacaklan tahmin 
edilmi1ordu. 

Sabah gazételerinln çok büyük bal· 
hk1ar altmda Alman askerl barekStmm 
chemmlyetlnl ve muh!emcl akblerlnl 
tebarilz Eltlrmekledlrler. 

Tokyo 14 (A.A.) - Almaeyawn TolQ'o Nlil Ni$i, Sta1n hattlle bera• 
Sta n hathru muzafierane yannail ja. ber Sovyetler Blrlii!inln blt1assa Av· 
P. n er~ "l ..._,-:ii...mlye'SL"ll oyahyan bit 1rupay8 kat'fl olan son lslih.klmmm da 
me;.cJe olmustur Gere!< _ kerl 1:ercit· ~lluldJ,.m 

f 
Besarabya ve 
Bukovinada 
Rumen memurlari 
Î§e ba§lad1, posta 
münakalâh açdd1 
Bü~. 14 (A.A.) - Rumen~ 

murlari Çerooti ile Bulro'Vinanm 
~Lca fehirlerindeki va.zifelerine 
veniden b8'}lam~lardu-. Bükre§le 
Çernoti arasmda posta müraselâtJ 
§îmdiden ba§Iam1~ bulunmaktadrr. 
Yeni bir karara kadar, Besarabya 
•Œ Bukovinada yeni i~al edilm4 
b1 Junan yerlere yiolcular, anca.k 
muayyen askerl, siyasî 'Ve iktosadl 
sebepler le girebilecektir. 

• 

Sovyet tebligi 

Düfman1 her ta
rafta durdurduk 

(Ba~rafl 1 ind sa:rfada) 

taa.rruz ~ebbüsünde bulurunU§· 
lardir. Fakat lut'alarmnzm muan
nidane mukavemeti netiœsinde 
d~an, her tarafta durdurulmU§ 
ve baZl naktal.&rda agir zayiatla 
tardedil~tir. 

Garp isti.kametinde !ot'alanm1z 
l:bobin ve Royaçef fcllirlerin.i ~ri 
almt§lardir. 

Bu üç haftahk harp, Hitlerin ytl
dJrun harbi p!Anlanrun itiraz gii
tünnez bir tarzda akim kal.m19 ol· 
dugunu giisterir. Sovyet lut'alan, 

giizide Alman firkalanm imha ey· 
lemi§lerdir. Almanlann ôlfr ve ya· 
rail ve esir e>larak kay1plari en azi 

bir milyonu bulrnaktadir. Bi2lim ô
lü, yarah ve kay1p olarak zayiat..
mlZ 200.000 ki~i geçmem~tir. 

Bnt iTALYAN iTIRAFI 

Nevyork, 14 (A.A.) - Popolo 
D'Îtalia muhabiri, Alman klt'alar1-
nm Besarabya cephesinde ka~Ùlli" 
hklan zorluklan itiraf etmektedir. 

Muhabir, Rus· Alma.n cephesinin 
bu lusmma yapt1gi ziyareti '°yie 
anlatmaktadlr: 

Sovyet alaylan Alman - Rumen 
hatlarmm gerislnde tutunmakta 
ve ltluharebcyi uzatmiya muvaffak 
olmaktad1r. Dniester nehri bura
larda K121lordunun kuvvclli bir 
yard·1J!CIS'l olmaktadir. Ekseriya 
çok kuvvetli olan Sovyet kalelcrile 
siperlerine hücum etmek imkânsiz 
bir hale gelmektedir. Çünkü Al· 
manlar, bir merrni yagmuru altmda 

ve dize kadar çamura batml§ bir 
halde ilerlemek mecburiyetinde 
kallyorlar. 

IKDAM SAYFA ·- 3 ----- ------------ - -------
F ransan1n ruhu 

asla olemez 
(Ba0uraf1 1 inci sayfada) 

zapt.mn yudônümü münasL-betile 
ÇOrçil, Gcneral de Gaulle'a ve 
mert arkada~lanna a~daki me
saj1 gondermi§tir: 

Fransanm ruhu asla olemez. 
Frans1z milletinin ruhu maruz ka!· 
d1Si harabiyet ve sefaletten mü· 
uczzeh ve yeniden gençl~i§ ola
rak Çlkacaklll'. 

Britanya miUetinin ve Britanya 
ûnparatorlugunun za.fere isal eden 
büyük yolda daima ilerledigini ber 
nerede bulunurlarsa bulumo:mlar 
bütün hakikî Frans1z erk~klerine 
ve Frans1z kadmlarina sôylemek 
tçin bu rrn!S&Ït gèinderiyorum. Emi
nim ki araml.Zdan çogu Fransarun 
iam tekrar iade edildigi vakte ve 
hürriyetine kavu~mll§ bir Avrupa· 
nm scvinç hayk1rmalar1 arasmda 
ba~a bir 14 Temmuz idràk ed"""k 
sinne kadar y~1yacaktir. Bu 14 
Temmuzun, Suriyenin, Visbaden 
loontrolünden ingiliz ve Frans1z el
lerile kurrul~a tesadüf dmesi 
iyi bir alâmettir. Arap milletlerine 
isliklàlleri Vl'rilecek ve Fransanin 
Swiyedeki tarihi menfaatleri tan1. 
mlacalt ve muhafaza edilecektir. 

ASKERI VAZiYET 

Sovyet -Alman har-
b • • • k • • f h Telâ1a lii:uzm yok 

1D1 D 1 ID Cl sa as1 yer bulunuyor ' 

1 

s- Posta refikimizdl' •K l'.• im-
zal.i bir {1krada •Bu cilum harbinin 

Sovyetler için en büyük tehlike Dona nehri su11a 1oonteranst tstanbulda topta

'l f' } d' k"' f • d k" h d d" namaz mi?· Yollu bir fikir ele al· 1 C 10 an 1ya Or ezt arastn a l Cep C e Ir m1'h istanbnlda biiyk bir konfcrans 

(Bllf tarafi 1 iDci sa7facl.a) teblik.e Duna nchri ile Finlandiya l~plancb~ takdirde konlerans1 ta
kâfi vakit bulduklarllll ubul ede- korlezi arasmdak.i ccpll1? kism.:nda- k1he geleceklerin ibtiyat'lftl kar~·
biliriz. d.ir. Bu ce;>he klsmmd;. yarma hem IJyacak miktanla otel bulunmnd1-

2 - Ahnan yarma taarruzlan Leningrad ve hem de M skova ;,.. i:mdan ~âyet f'diliyor. 'anemol· 

hemen ayni istik.ameUerde tevcih tikametin1.e tevcih edilm~tir Bu- la: 
edilm~ gibidtr. Bunlar da. Lenin· nun Almanlar hesabm.a fa) dalan - Tel~ lüum yolt .. bëyle bir 
grad, Moskova ve Kiel isti.kamet· a§ikârdir: ~ll'h konferansm toplanma. 1 tl'· 
leridir. Dona nehri ile Finlandiya 1 - Finlandiya cl"phcsile birl~ karrilr edirm_., tro!tir nltnma" unu· 
korfezi arasmdaki ccphe klsmmda, mek \'e Moskovaya dogru ~e- tulacak d<i:ildir. dcdi ve ilhe etti: 
Minsk §arl;inda Dinyl"pef' nehri Ü· rek taarruza geçmek, - Bombalarm hâkile yeksan et· 
zcrinde ve ccnupta Jitomir bôlge- 2 - Dona'dan sonra Karadenize tigi Avnipa otell.-ri bu il:e ye-kr de 

koca istanbul yclmez mi?h Suvu 
sindc en mühim yarma yerlcri se- dogru uzanan Sovyet cepl)esinin 
çilm~tir. Moskova ile irtibatim kesmek, cürmedcn paçalarl Sl\'Bm1;vabm! .. 

Gclen hnberlerden anlll§l!d,gina 3 - S?vyetlerin Balbk denizüe • 
gore Alman ordulan Ostrov isli- alâkasm1 kcsmek, 
kametinde Sovyet hatlanna gir- 4 - Baltikta Sovyet donanmast· Suri;yeJe 
mi§, Vitebsk §Chrini i§gal etmi§, mn imbasm. kolayla~t1rmak. mütlll'eke 
Minsk §arkmda Dinyeper nehri Finlandiya cephcsinde Fin - Al· Vi~i Fransas1 Suriye dan.101, in-
boyundaki tr.ühim Sovyet istih· !Ilan k1t'alan Kare'1 berzahmda ve giltcre ve hür hansa ile mütarcke 
kâmlann1 zaptetmi§ ve Jil>:>mir is· Ladoga g61ùnûn iki tarafmda iler- iattala) ip sulh yolu ile hallctmeyi 
tikametiDde taarruza dt"Vam ede- lemiye ba~lam14lard•r Bu ilerlem. e L b 1 -•ü' I·' kat, \'' .• · t 1 · 
...,k kief' ·'"'·- .. a u .,. . a llllU a 1am· 

S 
• d e Y-·~tir. Daha ce- inlti•af edcrse Dona nehn ile - Fin- .. 1 ed ..i:"· b' ok.t Jl"r 

Urlye t Bes b d 
, ~ mu em.t.~a u n a 'ar: u 

C nup a ara ya alti Sovyet kit a- landiya korfE'Zi aras:r.daki Sovvct F ahh 1 ·1 lh .. 
• !an Dinyester nehri §&rk yakasma ordular1 arttk Stalin hattmda du· Lraru:a Dl~. -~: 8~'. c su llmun1• 

Parafe ed 1 
•• k'l ·1ero· B , .. eresuiegn'llj.,._, ,,anc1no agu· 

1 en mu• 1 ÇC l mL~ tf. ununla beraber ramazJar, ~rka ÇE'kilmiye meobur ,, . ' 

t k d
•• Sovyetler resrrû troliglerinde yal- kalll'lar, Cephede Alman t.aa.rruz,. du ~e: . . . . . 

are ename Un niz Moskova ve Kief istikametle- lar d l · lar da . l I - V1 tain !~1 b<l§una dcd1 vo • rinde . ma ayan~ o sa §1ma .. 1 . 1 .. 1 hit' d' 
1mzaland1 . pddeUi muharebeler b~Ia- cenahtan yan ve gerilcri k~blma .... enn fOY e ir " .. 

d1guu ve taarruzlar1n durdurul- tehlik-< k 1 kl d - llfar<ofal Pelen hil.r Frans11la· 
(Bqtar~t• l inti sa:rfada) 

lerinln hareket noktasm1 FransLZ • 
Jar tarafmdan mücadeleye devam 
iml<Aru kalmad1gmm kabulü te~ -
kil etmi§tlr. Ayrica Frans1z kit'a. 
lannm Suriye arazlsini §erefü bir 
sure\ te terketmeleri meselesi de 
gorii§ülm~tûr. Mütareke anl.a$ • 
masmm metni nevedilecektir. 

1yi haber alan mah!il\erd& bu 
metnin Fr= hükû..'lleti tarafm· 
dan reddolunandan çok farkh ol -
dujiu siiylenmek\Jedir. 

Yeni §artlar siyasî mahiyette ol 
may1p sadece askerî ve teknik hü. 
kümleri ihtiva etmektedir. 

Almanlar 
(Bai taraft 1 inci say{ada) 

dermek niyt'tinde oldugunu Rus 
hükûmetine bil~tir. Hariciye 
Halk KolllÎS<!ri Molotof, buna cevap 
olarak Sovyet hükûmcti, Alman 
hükûm<;;;cin La Haye muka\•elesi 
hükiimlcrine riayet etmiyece!!i ve 
hastane gcmilerini askeri maksat
lar ugrunda kullanmak istiyecegi 
hususunda §ilpheye dü~mek için 
bütün delillere malik bulunmakta
d1r. Binaenaleyb Sovyet hükûm<"li 
bu gcmiler hakkmda 18 tlktie~rin 
1907 tarihli La Haye mukavelesi
nin tatbi~ine nza gfüteremez. de
mi§tir 

d • bil.dir -ne maruz a aca ar ir. d' t;ni ff lu 

ted
ugunu . mekle ikti!a et.mek- Bu ltibarla Stalin hattmda Sovyet na. ~eF•·c11 iyet ~·el mud"~ . a • 

u-. mukavem ,,_. lâm 
1
. b. J'etini rama Opl'a ... arm na. , .•• 

.. _ cuum se e 1 li' parça l 
;1lfiled~l ~lirumlSovazlyet §Dyle tah- d..a Finlandiya œphesindc'ki mu.'ia- ~ll~b=.,• dFuykumt l8Dm1C~a ~!·la •p· 

mm 1 ().,. : vyetlerin Stalin rebelerin ink~fm bagl d yor ga ' a.~ · o a e .au e un 
hatti, Dona nehri §imalinde, Dona IWbulti F'nlandi~ ~deki t~kilâtm1 sajpr s1'1tan bile <

1
uy· 

Qehri ile Dinyeper arasmda ve Ki· Sovyet mukavemet· aSalc 1 lui . dukton sollJ'a i:~unmak fayda ,,..,. 

ef • t'k tind ü bü .. 
1 8 ~ a- ' '• M 1 

ii; 1 ame e ç yuk yanna varmda ktrilmJi, ~urmansk de- l'll' m1.h · · 
taar~zuna. maruz bulunm_akta- miryolu kcs lm~tir. Gôrülüyor ki 
d1r. ~1md1ki .haldc Sovyet ileri hat- Ler mgrad §1mrii Kareli berzahin· 
larmda ged1kler aç1lml§tlr; fakat dan, Ladoga gillü carkmdan v ·• 
h 

.. L' d • e ru 
enuz tam utr yanna meveut e- hayet Pcpyùs gô!û civnl"ndan ~ 

gildir. türlü taarruz arasmda kalm!§ gi
Sovyetler Stalin hatbnda müda- bidir. Th.•nilebilir ki Leni 11,grad 

faay1 ancak mukabil taarruzlarla ~ehri, Dona nehri çimalindeki kat'î 
yapabilir. Bu sebeple Sovyetlerin neticeli muharcbelerin dü~m nok
Alman ileri harekctine kar~;i yapa- tas1d,r. Bunun F;n ve Almanl<lr e
caklan mukabil taarrudara intizar line geçmesi bütu.n Sovyct ttphe
etmek 1immd1r. SO\')'ct lleri hat- lerindc ycni sevkulcey§Ï vaziyctl~ 
larmda bazt ooktalarm Alman kuv- rin meydana gelmesine sebep ola
vetleri ehne geçmi:! olmasi. müm- caktir. Fakat bu sevku~ vari
kündür. Fakat bu henüz büyük bir yetlerin Sovyetler alevhind.e ola· 
§CY ifade etmez. Alman ileri hare- cajh ~pbcsizdir. 
ketlnin cephe derinliginee az çok Harpte daima az hata eden ta· 
inkêjaf etmesi lâz1'md.r. raf kazanir. Ar:im ve dir'et olduk· 

Yalmz gorülüyor ki Alman taz- ça izalesi kabil olmiyan hata da 
yiki bir iki gün evvclkine nisbetle yoktur. Bu itibarla pmdililt SoyYf't 
tekrar artm1~hr. Sovyet k1t'alar1 mukabil l.aatTuzlanna mtizar el· 
Stalin hattmda bazi noktalarda bir mcliyi.z. Bundan sonra harbin eo-
par('a gcr!lcmi.jlerdir. Bunun Al- reyam ve büyük ncticclrri üz<-rin
man tazyiki tesirile mi oldugunu de az çok dogru bük' !erde bulu
v.-ya ihtiyarî bir ric'at ~·klinde mi nabiliriz. 
tcrtip cd 'ldiglni ~m<liden kestir
mek kabll dcgildir. 

15 TEJIL'lll'Z SAl.I 
7.30 Program saat nyar1. 7.33 llalif 

program. (Pl ) 7.45 Ajaru baborlerl. 
11.00 senronîk parçalar (l'i.) 8.Je 8.',0 
Evin A.atl. 

12,30 Pro&ram. Saal aynrl. !! 13 
Tür1tpe plâklar. !l.45 AJ31'. h:lbe lcrl. 
li.DO Türi<çe pl.\ktar 1 ! 1 '14.00 Ka· 
rli* program. (Pl.) 

18.00 Prognm saat ayan. 18 03 r~,d-
10 salon orl<cstra.'1. 18.:10 l\.\l'rn• •kel 
Postas1. 18 .40 Rallyo &alon <•rk • ..., i. 

19.00 (Yuva Saal1I 19.15 Raayo lrn 
01xestr11s1. lt so Saat •1a.r1, AJa!U bd· 
ber!CTi 18.41 Puu Az.1. 20.15 Radyo 
cazcte 1. Z0.45 N~'el.i parçaoar (FI.) 
ll.00 Ziraat tak.vimi %l 10 Saz. œerleo~ 
ri talalmler ve oyun bavala:-1. 21 30 
Korr.Jlma. 2145 Kl~lk Türk mUlHklsi 
pr~ramL. 22 lO S t y ~ Ajars 1a· 
berleri. 22.54 <""mond (Pl.I !2.55 Ya• 
nnki pnlCl'llm, ... )ta-. 

Fakat kuvvelle mu.ht<'IJ'cel olan ~üyük tarihî roman:129 

sudur ki SO\)'etler lçin en büyük 11 Sultan Aziz Nas1l Ôldürüldü? J" 
• • Yazan:M. Sami K1trayel-

G Z D A S 0 Z eylcm~lerdi. Fakat, htç ->•r 

0

vak1t 
bir lltrlstlynn ne kumnnd<lJl, ne 

l 
askcr, ne vezir ne \"eziriâzam ve 

ESRARE kerî idat'Cd hanClyed vc ef1r. 
hklerdc yer alan H1r<st1yat. a n • 
rar diye oct.id.a bir 11cy birak,1 a 
m~lard.J, bilrnem neden, JOinirlenerek a • 

yaga kalktm1 ... Sokaga ç1ktun, 
arkamdan gelm<!ge ba~ladi. .. 
Ba~ka bir kahveye girdim ... 
Yüz metre ilcrid.e beni bekli • 
yordu ... Monden sinemasma git 
tim. Üç sll'a ileride onu bir ko!.. 
tukta gôrdüm ... Sonra œler yap 
t•tim1 hatirlam1yorum... Yü • 
rüdüm... Birkaç kere tramva • 
ya binà.un... Cebimdeki para • 
dan bir an evvel kurtulmak is • 
tiyorum. Çünkü üstümü ll'oY&. 

cak olursa paranm nereden gel
digini anlatmak güç olacak ... 

- Bu paramn senin oldugunu 
sèiyliyemez misin ! ... Meselâ bir 
i§ için patronun sana •-erdJRini 
sèiylersm ... 

- imkânt yok! 
Del!os'un a\m ter içinde idL 

Sert, ayni zamanda endi~\i bir 
baktp vardi. 

- Herhalde bi,.ey yapmak 
lâzl!ITl... Bu adam nihayet bizi 
bir yerde durduracaktir. Eve 
gelip seni aldrm çünkü ... Niha· 
yet bu ii! beraber yapt•k ... 

- Yemek yemed'n mi? 
- Karmm aç de)lil... Koprü. 

den geçerken paray1 Mèiz nehri
ne atsam ... 

- Derhal farkma vartr! 
- Bir kahveye girip lavabo-

ya gitsem ... Daha iyisi ... Beni 
dïnL' ~lmdi b 'r yere girip otu. 
ruruz. Adam bc!L nezare~ altm
da bulundc1ra.;ù.I'SUn, SC'" g1d-cr 
lavaboya para~a-• atart:.n .. 

- Ya a-kamdan gel•r5<'' 
- Gelmez .. Lavaboya g:rin • 

ce 1<ap1yi k.ilitlemek l' ikkin de. 

1:11 mi? 
Sokaklan gen~ fakat tenha 

ve iy. tenvir cdilmemi~ olan 

Zab1ta Romani: 11 mak zahmct.nc kat!a miyor • ne de sancak vc beylcrbey1 <:>la -
lard1. Barm kapism1 ko!hyarak mazdi. 

Türkçe1i M. F eridun gevezelik ediyorlardi. Beyaz ce- Bütün bu ke§meke§ Âh , . ., F'u 
---------- k . . Bu saydoklarim mevkilcre; btr at pa•alar glbi vczirler taraf·,·iiJ,•n 

etlm g1ym ~ olan patron bann • " 
Môz'ün èibür tarafmdaki ma • H•rist1yantn geh1o.:si adimültm - devleti müvazen" csasma '· n,1\ 

arkasmda kuçük Amerikan ve kândi, Ancak Miislüman olmù: 
hallede idiler. Arkalarmdan sak îngiliz bayraklarm• düzeltmek • ettirilerck saga, sola ~arklarl ida 
Ianmak ihtiyac1m duymad1g1 1 Id ve birçok devreler atlatma1<.. ya, re olunup gidiyorlardi. Fakat, bu 

lis 
e me~gu ü. G\'nçleri gôrünce kap1 1.-ulu 01-rak veya yeni.-i o-anl~1lan po · memurunun a - uzaktan bal\irdi: •-· ft'ki ve durend.1~ olan vüzera orta. 

yak sesleri geliyordu. - Saia ~ldiniz! .. Nas1ls1ruz, larak ocaktai; ~erece, ~erect" tcnî dan kal.!nnca i~ Mahrnut l\l'ed m 
- ·~n • Dei!'umen. e gir • iyi mismiz! e<h-rek ve musluman!tgmi tam mâ pa~alara kaldi. 

sek? ... Daha tabiî olmaz mi?... - Mcrsi. uasüe isbat ettikten sor.ra. meviti' Mahmut NMim pa§lly1 tarin 
Hemen her ak§llm oraya gidi • P-0\is momuru da arl<alann • almak usuldendl. QC>k lurpahyor ... Tarih ba.k'idir 
yoruz ... Ei!'er o ecnebiyi biz èil· dan girdL Henüz genç ve biraz Lalnn, tanz.iru.ati hayri)'i) tle H1. Çünk(i, Mahmut Ned.im p~a. h•ç 
dürmü~ olsayd•k tabiî bir da.ha no:erin iltinci kâtibine benziyen ristiyenlùr hürriye4 ve Hll'istiyan bir va.kit Osmanh lmparalorlu • 
oraya ayak basmamam1z lâzun.. bir adamd.t. ~apkaStni gardroba lù: hillt ortaya atùmca art1k œ. funun o giinkü bün~i ve gidi· 
gelirdi... vennek istemedi ve kapmltl ya- mia ve ümmetçil.i:k siyasetl. ~ka p.tmi kavrayamam1§t1. Devietin 

- Erken degil mi? runda bir masaya oturdu. bir kaliba dôkülmiiJtür. Evvelce, ne mazisim ...e oe de halint takd!r 
- Biraz bekleriz... Patronun bir i..areti ü~~rine Hlris1.iya11\ar Müslüma.n olarak ca edemiyen bu zat tek cephel! ve 

--

Arttk koun=uyorlard1. "o" - 1 l h k t miada ye 1 1 L • d.i H · ,... '" ça gic1 ar caz1 are e e getir • r a ll' ar .. en, ~lm Lrts- müv~nesi% siyasettle cievleti u • 
zü geçtiler, !ji!?hrin merkczinJe- d'I c: \ 'h t' d b t1'yan ola k k"l ' •-· t'b 1er. ~a onun n> aye m e ir ra ve 1 IS"o=Ule a i çuruma sürüklüyordu. 
ki sokaklarda dol~tilar. Ara meldup yazmakta olan profes • bulunarak Osma.nl.i idaresinde v-e B 
s1ra arkalanna bak1yorlar ve yocl dan~iir yerinden kalk.arak camiasmda yer ahyorlardi. au hürriyelJ>"rver ve me~ru • 

G
. d' Ier' · b akm "· tiyet""""'Crler de Fransa kanuru 
irar m pe~ mi 1r aui • henü~ gelm•~ olan yegàne dan • Sonra, tanzimati hayriyeye ka • ~ ••• :;:,~ Tu"rluy~le ·"-.. ·le Os • 

jltm gèirüyorlardi. -· kl .+ d b · d I tI · ~~· " """' soze ya a,.1: ar eene 1 ev e erin Haistiyan.. man\i lmparatorlugunu kurtara • 
Pot • d'Or sokagma gelince - Haydd ... Tarn 51rasi!... hk _ üzertn~kl iddialan, himaye • 

kap1Iarm1 yeni açan barm Jilkli De!fos arkadll§mm .,une blr len, propagandalan bir dereccye caklarma karu 1d1ler. ve bu me'i· 
levhasm1 gèirdüler. §!'Y stki~t1r1vor, Jan almakta te- kadar camiamn kuvvetile oldujt\l rut! idare il" Bulgarlan, S:rplan, 

- Gmyor muyuz? reddüt ediyordu Polis memuru \erd'l' kallyol'Ciu. Karadal!hlar., Bosna ve Herselt!. 
Bir gece evvel korku içinde 1ar b leri, RumJ.an. E!Tlcn•1<>1", Ar. \ • 

b 
d 

1 
k kt on a akiyordu. Fakat bu IÙ!p Ho§, Ruslar Kaynarea muahcde- ,-utlan, Araplar1 1Iii ... bir cami• 

ura an nas1 açt• · anru ha • vermeler ma~"m altm~- cere _ 1 L•-
l d 1 

·-· "'" e m..- tak1m menfaatler elde et - h 1 d k'ï I k t 
tir a 1.ar ve iicrlemek için bü • yan edii·ordu. a " e ve u o ara opa• ay •P 

.. k b \emi~ degillerdi. Bunlar, orto • hd ük • , · 
yu ir ga}Tet sa•f ttilcr. Vik- Alsana'... :Okslu!!un hâmisi c-lduklanru za • va et ve s un ernm e:foc~k'c • 
toron kolunda peçetes1Ie kapida J~n ydpl kan kâgitlan aldi. r•œ e:n.in :dùcr . Bu gayet fanLe-
durma~1 hcnüz barda kim:;ekr 1 ' 'l'n evveldenberi lli.n edip durur- Et bir C'kir 1di, nazar1ye id•. 

Lüzt<msuz b 'r harcketbe bulun- 1 rd F k t lu b H lst "" ol~ad1gm1 gêisl<!r1'yordu. 3 1 a 8 ç ir tr ·' -n N't k 1 
h' b' - n •Jmak için b1r müddet elinde \ 1 li be 'ber h 1 c ~ ac1.an rcr, 1rer çtk 

Haydi girelim' ci ·ses1 unsurlan1e ra are - maga ba~la<il. Fvwlâ Ru!l'cnll'r 
tuttuktan sonra ayaga kalkt1 ve • 1 k k ~-1· d d "'Id' - Buvurunuz ... Adel'1' go"r • ;ete ge me u .... ~ m e e,:i '- istiklâ!.~ ni kurtard• ar •rn1• 
y,iksek Sl'sle· b • dünüz r.>ü? Tanzimattan <'VVel ve ilrassa S1rplur .. Bosna ve Ilcr~ '< V<' Ka • 

- Ber imd gelivorum• •riinl'Ü Sel'!"' devrinde devlet es. 
- Hayir' Daha g<'lmedi ml! Dedi. Dc'fos genil; bir 11<.'fes r1 d ve ortnda bir §eY kall"'lll. radaj!hlar.ian sonr l!l'!l <:ie Bul· 
- G: 'rnedi Tuhaf "'Y' ... Hiç a1d.i ve kcndis1ru takip eden a- •"1. Fakat Faka• tanz mattan garlar is' iklâl la' as1 ' .n i•van 

bôyle geç kald1i;ri yoktu Buyu.. d ~ 3 r uza'ferane bir tiazar ftr. nra da, esran devlet dlye de dü- halinde idi'<'r b tir c gr'cn Türk 
run . P?rto mu emred.yorsu • lat-aktan kendiTli alamadl. muleerk crtada bir ~ voldu ve Müslümam kc ''Yorl;;.nh 
nuz? Pa•ron Jan'1 yan yolda dur • 1 unkû, devlet.n esran olarnazdi. Üstellk de, Avrupava '> 

- Evet. . d t 1 -'· unnu; u , ~..rist vrla• devlet.l girmil; erd1, ••"'-• 
Salon bo~tu. Ça\J:!Tc•lar cal • (Daha var) ldare mcclislerinde, ltabinecle aa • (Daha •·a.r) 
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Istanbul CUmrUkleri BasmüdürlUQUnden ' Mânas1z bir 
harbin sonu 

ab 
Nakleden: Faik Bercmen · 

Y1ld1z, yatagmda mu~1l m1~1l u· dikleri zaman, Yild1z klv1r k1vir 
) urken, anSlZJ1l Siçriyarak uyan • tüylü bembeyaz, aklmdan gc'Çir -
d1. Her taraf kapkaranhkh, dil$ün digin<len bin defa daha güzel bir 
dü. Annesini, ona küçük karde!i kopek yavrusu géirdù. 
getirsm d1ye, yakm olan klinige 1 - Ah! Ne güzel §ey! diye hay • 
gotürmfü~.k>rdi. Mademki, ber ta • kll'd1, annt'lll iyi, rnim mim bir 
raf karanlJ.kti, demek henüz annr- rnrde~im bir de kopegim var, Her
si gehnemi!/, Fat.ma baclSI da me$- kesi çok seviyorum, opmek istiyo· 
hur mutfag,ndan d~an ç1kama - ·um. 
mi~hr; bunlar1 <lüsünexek, gidip Birden, bütün bu jyi ve güzel 
Aliyi uyand.!ray1m, dedi. Odasm • ~eylerJ ona Alirun verdigini ha • 
dan ç1k1p annesinin odasma var - tJrladi: 
d1 orada ses sada yoktu. •Ali!• <li-
y; seslendi, cevap yok. Demek Ali - Babacigun, seni çok seviyo • 
de gebnem~i. Eyvah, ya annesi rwn, seni opeyim mi? dedi. 
küçük karde!i getirirken ëldü ise! Aradaki buzlar bir anda erim.i~, 

Ah, ~u Ali! Eve geldigindenbe • geçmi~ti. 

ri Y1ld1zm rahah kaçmt~b! Anne. -·------------
si bir gün onu kucagma alml,S ve i·ngi·ii·z . Ame
ne:i'eli ne$'eli: 

- Y1ld1z! Arhk ben i~ gitmiye- ri kan Se S 1 e f 1• cegim, sabahtan ak~ama kadar se-
ninle kalacagim, gerecegiz, güle • 
et>.i!'iz, oymyacagiz, de~ti. 

(Bq tarafi Z nci sayfada) 

rademe k.adar 11çsuz bir 'ephede 
milyonlaua ha,1m ile (arp1. 1rken 
Büyük Britanya J·ine garp tarahn
da henüz müessir bir _,ard.Jm yapa· 

(Ba~ taraf1 1 inc:i sayfada) 
General Dt'ntz de, geçoo sent 

Haziranda Paris kumandan1 i.ker 
gosteremedigi li)·akat, ehliyet w 
kahramanhg1 Suriyede gosterdik 
ten sonra teslim oldugu için mem
n11n olsa gerektir. 

Vi~i hükûmeti de, g~en yil he
men teslim olun!>rmekle kaybet
ligi prestijini kurtardt.ktan Frans1• 
ordusu da, ~ref ve namusunu te
ntlzledilden sonra, arbk Suri~·c 

ltarbinin bitmesinden memnun ol· 
mu§lardir. 

Ïngilizlerle hür Frans12lara ge
linc:e, onlar da, bu i§i asgarî zayiat
la ba ardiklanndan dolay1, biç §ÜP
hesiz çok me-nmundurlar. Suriye 
bami ba~lad1gmdanberi hu sütun
larda yadigmm. gibi, Suriye, Kib
ris1n, FiJistinin, M1sinn 1.'e Irakm 
müdafaas1 ba1um1ndan, büyiik se,.·. 
kukey§i ehemmiyeti haiz bir yerdi. 
Suriyeye Almanlar geçseydi, fnci
lizler bu memleketleri çok güç mü
dafaa eclebilirlerdi; ~arkî Akdeni
sin bir k-O§esi de Almanlar1n hâki
aniyeti albna tlü§er, bilhassa Filis
tin ,.e Misir, garptHI, timalden ve 
~rktan ihata ve tehdit eclilmi§ -bu· 
tunurdu. Bele bna harbi ba-~ 
dan bu vniyet, :lngilizler için cid
den fec:i olurdu. 0 zaman K1bnsm 

Yild1z bu habere pek sevinm~ 
ti! Arh.k annesi sabahm sekizinde 
eoka,1i'a f1rla),p, ak$a.tnm sekizin -
de yorgun argm eve gelmiyordu, 
gelmiyordu amma Ali de Y1khza 
hi<; yüz vermi •ordu. Annesinin 
hatm için ona •baba• diyeœk ol· 
mu~ fakat Ali: cBeni Ali diye ça • 
j(U'san daha ho$Uma gider• de • 
mi$1i. 

mamaktad1r. Yalmz iki yiJ evve-lin. miidafaas1 imkânSIZ blr hale ~
den farkh nokta Lehistan istilâs1 rerdi. Suriyenin :lngiJizlerJe hü 
maSIDda Almanya üzerine beyan· FnnsJZlann elioe g~mesi, burala
name -.e 1ekerleme yagdiran lngi- J nn sevkulceyti emniyeiini te.min 
liz tayyareleri §imdi Almanlal'lll ettigi gibi, Akdeaizden gelecek bir 
ve ÏHal altindaki Fran iz liman ve taarnwa kal'§J h1tk1 da se-tr 'ff hi· 
üslerine hakikf bomba at1~·or)ar. 
Fakat karaya a ker çikanlmaSJ 
ve Rusyanm yiikünün azaltdmas1 
bahis mevzuu degildir. Ïki genelik 
bir devre Alman ordularile dogru
dan dogruya kar da ml,} a kâfi gel· 
memi,tir. ingiliz kuvvetleri §imdi-
3 e kadar bebemehal ba,ka kara 
memleketlerinin orduJarile t~ 
mesai ederek ha. nnlanna kar~ 
ç1knu~lardll'. Faraza Belçika, Fran-
6a ordusu, son zamanlarda da Yu

YJld1z hem bunlan dü ünùyor, 
hem d-e annesini dü~nüyordu, ni
hayet dayanamadl, wkaga f1rla -
d1; klimg.n :kapLSllll çald1, 1çcr. gir 
di. Ônüne ilk çlkan hastabak1c1ya 
annesini sordu; has1abak1c1: 

- Bu isimde bir hasta yok, dedi. 
- Hay1r; Y1ld1z: Olacak, diye 

ssrar etti, bu ak$am buraya getir. 
diler. 

- K1zun ben hastalann heps'm 
bilirim. Senm annem buraya ge • 
tirmediler. Hem sen bu k11tkta ge
ce yar1s1 nas1l sokaga ç1ktm? 

Ytld1z onu dinltyecE.'k hald de
gild1, zihni annesine tak1lm1$h, an 
nesi burada yoktu, oyle mi? Dü • 
fÜP bayild1. 

* 
Y1ld1z gozünü açmca kendini bir 

tczlongun üstünde bul<lu. AH ile, 
iki hastabak1c1 baJimda duru or • 
lard1. Ali hastabaloc1lara: 

- Çocuk degil mi? Ak1l ed me
mi , diyor<lu, annesini ilk kocas1-
nm yani babasmm soy ad1 ile sor. 

go~lav ve Yunan ordular1. 
Ôyle anla d1yor ki harbin son 

Hfhasmm gelmesine daha ,·akil 
çoktur. Amerika - ingiltere hazll'
bgma muvazi olarak Almanya da 
Ru~ya kaynaklarm1 ele g~irmiye 

1 i;al~mak suretile L tikbali dü~ün
mektedir. Alman zimamdarlanrun 
Avrupa hakktnda ~üph~iz Jû birta
lum tasavvur ve projefori vardu. 

Hüseyin ~ükrü BABAN 

~ 

maye etmi tir, Yann, AlmanlH, 
Karadenizio §Ïmalinden dollllj1P 
Kafkasyaya gelebildikleri, oradan 
da Irak H 1.ran petrolleri üzerine 

yüriimek i tedikleri takdirde, ingi
lizler, iki ate-~ ara~mda kalmaktan 
kurtulm11~ olacaklardll'. Çünkü, 
boyle bir "aziyette Almanyaya mu· 
tnaat.kâr bir S11rb e., :lngiJtere a
leyhinde mükemmel bir üs olarak 
kullamlabili:Nli. 

Suriyede hHbin bitmesi, bütün 
alâkadarlan memnun eden bir hâ

discdir. ~imdi, Îngiltere ile hür 
Fransanm, ko~umuza vermcyi 
taahhüt ettikleri i~ti.klâ1i, FransJZ 
s<imürgec:ilerinin ihtiraslanndan ve 
entrikalarmdan mak olarak sami
miyetle fîlcn de taliakkuk ettirdlk
lerini gorme« isteriz. 

Abidio DAVER 

lki f ecî ci na y et 
m~ • 

Y1ld1z kendinc gelince: cAnne • 8. d • 1 •• 1d •• 
n;iï gorecegim, an~i goreyim?. I 1r genç arg1n DI~an ISIDI 0 ur-
d1ye yalvard.!. Hem!iire: •• • 

- Olmaz, dedi, talimatnamemiz dü digv eride bir ta VUk yuzunden 
buna mtisait degildir. Dogurodan 

ancak on iki sa~t sonra hastanm komc:usunun can1na k1yd1 
yanma ZJyaretÇl brrak1hr. ~ 

- YildlZl sevmiyen Ali, hem~i
reye: 

- G<ir.müyor musunuz, ·gece ya

nSJ, geœlikle sokaga f1rlachlrma 
gôre uzaktan olsun annesini gfü • 
meden eve donmiyecektir, Ben 
talimatna~ falan dinle.mem, di • 
,erek Yild.!z1 kucagma alip yukan 
brlad1. 

Annesinin yüzü sap.5ar1 ve goz -
leri kapah idi. Ayak güriiltüsünü 
duymu~ olmah idi ld, gozkrini a. 
rahk edip Y1ld1za baktI, gülümse
lli. Oh! Y1ld1z için lrer ~Y güzei -
le~i§ti, hattâ Ali bile. Der.ken bir 
ko§eden bir viyaklama oldu. Y1l • 
d1z, annesinin getirecegi küçük 
karde~i unutmu~u, viyaklama ü -
r.erin Ali: 

- Bak Y1l<l1z, nracn bir erkck 
kar<le~in var, dedi. 

(Ba, tarafJ 1 in i sayfada) kat <lûn sabaha kadar bu vak'ay1 
Dün sabah ni§anhsmm yolunu kura kura, Velinin Kudsiye olan 

bekliverek ban§mak teklifmde bu kin w hiddeti artml§hr. Bu kin 
Junm~k için yanan Adliye saray1 ve kuruntu ile b1çagm1 yanma a • 
onüne gclmi§ olan Behzat blr müd larak Ku<lsinin yolunu bekliyen 
det sonra i§ine giden Muzafferi Veli biraz sonra kar§Ùa§hW Kud. 
bulmu§ ve ona rica etmisse de fe- siye: 
na mukabele géirmü~tür. Bunun 1 - Seni tavuk gibi oldüreyim 
üzerine b1çag, ile Muzafferi muh-. n11? 
tdif yerlerinden yaralamt!ï ve ci. Diyerek b1çagm1 kalbine sapla
vardaki kahveden, jan<larma kara mi§ ve o anda Oldürmü§tilr. Der -
kohm<lan yeti~nlcr suçluyu ya • hal kaçmagn da 1e!ï€bbüs etmÏJiSe 
kalaml§ vc agir yarall klZl hasta • de kaç1p sakland1g1 Rarnide Sab • 
neye gôndermi§lerdir. Ancak da - rinin kahvesinde yakaJanm~tlr. 
ra yolda iken Muzaffer éilmù ve Velinin cinayetine âlet olan kan 
müddeiumumi muav'nler.ndcn Cc lt b1çag1 ise arkada§larm<lan Meh. 
vadm hâdise yerindc yaptig1 Jar. met ad nda birinin saklad1g1 anla-
klkat \'f' sorguda suçlu her §cyi §llm1§; yatakhk yapmak suçile o 
itiraf etmi tir. da yakaJanar k dün Sultanahmet 

Sab§ Müdürliigünde Kapah Zarf Usulile ; 

Marka No. 
Miktan E§::e1~at~e;m~~ 1 
LI. Kr. Li. Kr, Li. Kr. Effa cinsJ 

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

ABC 
AUNO 
AH'I' 

4174 B 1057 000 55009 13 4002 OO % 50 den fazla 75 ten llZ 

1/5 ipekli pamuk mensucat. 
35ï6 2480 000 34011 28 2551 OO <;< 20 den az sw1ï ipekl 
70 pawuk mensucat. 

7/7 /1941 de istanbul'da Tan, Ankara'da Ulus, i~m r'c e Haikin Sesi ga
zetelerlle il!\n edildigi üzere yukar1da evsM1 yaz1h e ya 24/7,'941 gu!'m saat 
13.30 da Sirkeci Rcgadiye caddesi Hah Antreposu dah1lmdcki ::i11~ mudtir
lügw1de 1542 say1h kanun muc1bince ve 2490 Fay1h kanun hùkumleri daire
sinde kapah zarl usulü ile satilacak tir. 

jstekliler!n pey akçelerini ihale gùnù dglcye kadar vezneye yatimwlan 
ve teklif mektuplarlle birlikte pt-y akçelerlnin makbuzlann1 ve 2490 say1l1 
kanunda ya21h vesikalarim saat 12 y• kadar wt1~ müdürlügüne vermelen 
!Ulmdir. 

Sartnameler amlan gümrükten paras1z verilir, 
Telefon: 23219 (5480) 

O. Damir Yollan l1letme U. M. llânlan 
15 Aiustos 1941 ta rihinden itlbaren: 

1 - Banliyo yolcu larlfeleri ile zahire tarifes! harle obnak fu.ere, de· 
mir yollan esas tarifelerinJn c6 olan emsall, nakil i.ie1 etler.ine münbasir ol
mak ve tarife vabitleri ile has1h zarbJndan çlkacak i;antlm kesirleri aantiJne 
lblât edllmek sartlle c6,.3> e çlkarùacaktlr. 

2 - Anaba.t tarifelerlndcn: d. d. I>, 10, 11, H, 15, 16, 17, 18, li>, 101, 
102, 109, 112, 

201, 202, 203, 204, 205, 206, 2os. 211 :u2, 213, 21s, 217, 220, 222, 223, 224 
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234. 

cMa:ktu ücretlere ait 111 üncü klsma> 236, 237, 238, 239, 240, "241, 242, 
243, 244, 245, 248, 247, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
Müdanya - Bursa tarifelerinden: M. B, 1. 3. 4, 5. 

Samsun • Ca!iamba tarifelerinden: S. S. 1, 2, 3, 4, 5, Il, 7, 8, 9, 
Erzurum hudut tarifelerinden: 19, 20, 21 numarah hususI ve tcnz11li ta· 

rltelere gore her mcsafe içln tahakkuk edecek nakù ücretlen.ne 35 zam ya· 
pilacaktJr. Fazla tatsilât için istasyonlara müracaat ed11me~i. ( 4280) 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebinin 
Kayd ve Kabul ~artlari 

Talebe 

1 - ~ktebln tahsil müddeti: Lise ve yüksek i>mdb olmak üzere alti 
1enedir, Yahh ve parasizdu. Gayesi ticaret gemllerlmhe kaptan ve makl
nist yctl§tinnektir. Meklebe kabul olunan talebenln &iyimi, ylylmi ve sllir 
husu ati mektep tarafndan temin edilir. 

2 - Mektebin yaln!z lise blrlncl 6mlfna orta o!rul mezi.mu tale~ al1mr, 
(Ortaokul muadili dlger okullar mezunu ahnmaz.) 

A - Abnaca.k talebelerin ya,lar1nm 15 ten kü~ük ve 19 dan bi.iyük ol
mamam prt.~r. 

B - Ortaokulu geçen .sene bitirmi~ olanlar arada ieçen bir Ecnelik zama
n1 ne ile geçirdiklermi tevsik edecek lerdir, 

3 - isteklJ!erln mektep müdürlügüne ka1'§1 yazacaklan tstidalara ~a· 
i1da.k.i veslkalarI raptederek l/Agustwi/941 trihi.nden 26/Agustos/941 tarihi.ne 
lmdar Pazartesi, Çaraamba ve Cuma1 tesi gifnleri .saat 9 dan 12 ye ve ôgle
den sQflfa .saat 14 den 17 ye kadar müracaat et.meleri. 

A_ liü\'lyet cUzdaru. 
B - ~1 kAiid1. 
C - Mektep !ahadelnamesi veya tasdilmame ve yahut bWJ!:tnn 

orneklerl. 
D - Polisçe ta~dikli iyi li:d kâiJd1. 
E - Velilerinin izahh adrcslerile tatbik 1mzalan, 
J' - 4X6 eb'admda 6 adet kartonsuz ftitojtraf, 

tasdikli 

4 - Namzet kay1t olunanlann 28/A~ustoE/941 Per1;c-mbe güllü slhht mu
pyeneleri ynpdmak üzere sabah saat (8) de mektepte bulunmalart JâZJmdir, 

~ - Fazla tafsllât için Ortakoyde mektep müdürli.Jilüne roi.iracaat edilme• 
lidir. 

istanbuldan gayri mahallcrden yap1lacak müracaatlarn matbu 
bilglsl> gonderilir. Muahberat içln posta pulu gônderilmelidir. 

•duhul 
(5563) 

Yarun saat evvel Y1ldmn s1k1 · 
lan yüregi aç1lm1§ti. Ann èilme. 
mi h, mm k bir nkck lrnrd 1 var
d1. $imdi rahat rabat ev d6nrb1-
hrd1 Ahye: 

Dün Suhanahmd birinci sulh birinci sulh C'CZaya verilip ilk sor
cezada ilk sorguc;u yapilan suçlu gulan yap1lm1§hr. Suçlulardan ka 
burada de:rri§tir ki: til V<li hâd.iscy1 §ciyle anlatm1§ 

- Ben Muzafferi korkutmak i • ve: 

çin b1çag1Ir.1 yarima alm.!lltim _Ben Kudsi ile kar~ila§hgim .-••••••wm Küçük Tasarruf 
faksad1m ono korkutmakt. Fa - zaman hiç fena b.r fikrim yoktu. Hesaplar1 1941 ikramiye 

- Annem uyusun Ali, 
ridehm! dedl 

* 

biz eve 

Sokakta, Alinin elinden s1k1 s1. 
lu tuf.mu§ giderken, o vakte kadar 
Y1ldmn dû§ünmemi§ ol<lugu bir 

~y. akhr.a geldi. Yann onun do~
duii;~ gür.du, Y1ld1z dokuz ya§ma 
gmycrdi:;. Annesi kllniktt' olma -
sayd1, muhakkak ona güzel bir he. 
d1ye alrrd.! Belki de Aliyi raz1 e
d1p §U mmî min. canh kcipekler • 
den bir tane ahr<l1. Y!ld1z kopekle. 
cl o kadar çok severd1 ki.. 

Eve vardtlar, Y1ld1Z1n eli, yine 
~in ·ellnde yatak odasma ~ • 

ka ta'l1 ben b1çai!1 ektig1m za - Yanmdn kuçùk karde§I Mehmet te 
man Muzaffer korkac.ag1 yer<le bi. vardi. Onlar benlm ùstüme atild1 • 
lâkis üstûme saldird1. t"tani ·e is. 
l<'rniye onu yaralad1m v ôldü. 

Bu itiraf üzerine suçlu Behzat 
hakkmda tevkif karan verilmi~tir. 

!ar. Kudsi b1çagm1 çekip beni éil • 
dürmek üzere idi. Ben daha evvel 
davrandrm ve onu oldï.V'düm. 

Diye müdafaai nefiscle bulundu
gunu id<lia etmi§tir. 

Cürüm §erik1 olarak yakalanan 
Mehmet L"t!: 

lkinci cinayete g<>linœ: Bu da 
bir tavuk yüzünden olmu~ ve bir 
genç kom§USU olan d1g('r bir genc: 
éildürmü§tür. o· remld1gine gare 
hâdise ~ôyl-e olmu~tur: - Benim bir ~eyden haberim 

Eyüpte $t:httler m:'hallesin<lc, yok. Velt b1ça~m haberim olma -
R:g r1kmazmda 6 sa ida oturan dan ceb1me koymu~. 
Velt Deger, ev\clki gün tavukla - Dlye kcndisinin suçsuz oldugu 
rma yem v~rirken bir tan sinin §Cklinde bir üadc venniJitir. An • 
kayboldugunu gormüs ve aradlgi rak bu jfadekri mtiteak1p Veli ve 
iaman komJiularmdan Kud&nin arkada§I Mchmedin ber ikisi hak. 
bahçesin<le bulmu~tur. Bu ) tizden kmda da t \kif müzekkeresi kesi
ilerj geri s-Ozlerle kavga eden iki Jerek tevkûhaneye i:iinderilmi~ -
kom§U genç 4i uzatmam~lar fa· lerdir. 

Plân1 
Ke~1deler: 4 Subat, 2 :l\fay1s, l Ag~tos 3 Ïkincite:rin 

tarihlerinde yap11J.r. 

1941 IKR A MIYELERI 

1 adet 2000 lirahk - 2000 - lira 
2 c 750 c - 1500 - c 
3 c 1000 c - 3000 - c 

4 c 500 c - 2000 - c 

DOKTOR 
Hafiz Cemal 

LOKMAN HEKÏM 
DAHÏLÎYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
Muayene sa.alleri: 2,5-6. Tel: 22398 

11 
8 adet 250 lirallk: - 2000. - lira 

35 c 100 c - 3500. - c 

80 c 50 c - 4000. - c 

300 c 20 c - 6000. - c 

Goz Heklml 
Dr. Murat Rami Aydin 
Beyoglu - Parmakkap1, fmam 

sokak No. 2 - Tel. 41553 
:Muayene ve ber türlü gôt 

amcliyah f1karaya paras1zd1r. 

1 ÎLE 
.... J. .. ,,. 

~ABAH, ·'" iÔGLE1 ~t'Ef AK~AM: 
fter ytaKi.t1111 .;n: ifu;~ ~- d~f• ~~: 

di~lerinin hrçalayuuz. 'I 
' ,. • • •• p~ -~ 

Maliye Vekâletinden 
Eski Nikel 5, 10 vc 20 Parahklann Teda· 

vülden Kald1ri1mas1 Hakk1nda llân 
Eski nlkel 5, 10 ve 20 parahklann yerine dantelli bir kuru~luklar!a broru 

en parallklar darp ve piyasaya kâfJ miktarda ç1karJ!1m~ oldu .i1,d:.in e,'ki 
nikel 5, 10 ve 20 parahklar1n 31/6/942 tarihinden sonra teda' i\lden l<nlth •l
mas1 kararla~hrùm1~1lr. !\1 zkûr ufak paralar l/Temmuzl942 tarihinden 1U
baren ar!lk tedavül etmeyccek 'l'e bu tarihten itibaren ancak b1r sene mcid· 
detle yahm: mal sandlklar!le C. Merkez Bankas1 ~ubelerme \'C c. !llcrkeJ 
bankasi ~ubesl olmyan yerkrde Z1raat bankas1 ~ubeleri tarafmdan knbul r 
dilebllecektlr, 

Ellerlnde bu u!ak paralarùan bulunanlarin bunl·n mal and1klarile C. 
Merkez bankas1 ••e Zireat bankas1 fUbelerine tebdiJ ettirmelnt 1lfm olur.ur. 

(4129 - 5605) 

Eski§ehir lcra Memurlugundan: 341- 195 
Eski§eh.ir Ho§Iludiye rr. hallesi Sucuk sokak 2 No: d:i Nedim Oilultürkli!I 

balen nerede bulwidugu meçhul oldugundan Ei;Jru;ehirde Terzl ~klre olnD 
borcu lçin 25 lira klymetinclek! dokuz parça kanape koltuk \'e sa.,dalyllei in 

birinci ufurmas1 Esk4ehir icra mf:'murlu1,'Wlda 30/7;941 Ça1~u11 ù saat 
l4 ,.e '7o de 75 m bulmadla1 takdirdt' !kmci arttrma 6/8/941 Çar~amba gunU 
saat 14 de fora k1lmacakt1r. Borçlu adrcsi meçhul oldugund-.n herr kblig rr.a· 
kamlna ka1m olmak üzere }sbu men.lmllerin "ati!acai:1 ilân olunur. (5935) 

Istanbul dordüncü icra memurlugundan : 
933 - 375 

Üç yeminli ehli vukuf tarafmdan tamanuna f5000) lira k1yrr.ct 
takdir olunan Baku-kôydc Kartaltcpe mahallesinin at boyu millet 
bahçesi sokagmda yeni 28 ve 33 numarah iki hancnin :!8 hisSC' itiba
rile on sekiz hissesi binnci dcrecede ipote-k fazlasma ~am!l olmaK i.;ze
re a~ik artbrmaya ÇJkanlm1§tir. 

Hududu: Bir tarafi merhwn Edip pa§a ve mcrhum Zuhtü bey 
hane ve bahçeleri ve bir taraf1 kazmirci füza ile mt•rhum Ahmet ça· 
V\li vereseleri hane ve bahçderi Ve diger taraf1 clyevm milld bah
çesi sokag1 ile mahduttur. 

Evsaf1; Eski 3 yt'ni 33 ve 38 nu maralar ile mürakkam ulup ) cni 
numaratajlan 30 ve a2 olan bu gr yirmenkulden 30 numarah hanc· 
ye millet bahçesi caddesindeki mcrdivenle ç1k1hr. Zemin kat kmi 1zi 
çini bir ta§hk üzerinde b1r komü lük ve zemini k.rmm çini bir >-,a
mam ve bir oda zemini ç1mento diger bir oda halâ mutbak \c i.i .. 1 -

çede tulumbah kuyu ·ve me ·va agaçlar1 vard1r. Birinci kat, k:ira i
men bir pabuçluk bir sofa ilit-rm de iki oda bir halâ \'ard1r. ikinci 
kat, çat1 .olup bir kcridor üzerincle iki çatl odas1 vard1r. Bmada elck· 
trik mevcuttur. Ayda on be§ liraya k1ralanm1§Lr. Binanm mei;a· 
hasi 68 metre murabbag1d1r. 

32 numarah hare, bahçe içinde ve hat boyuna nazird1r. Zemin 
kat bir mutbak lùler mcrmcr S-Ofa üzerinde zemini mPrmet ;emek 
odas1, dêirt oda bir holâ olup bu katta ayrica bir mutbak mevcuttur. 
Eczac1 ~vket 14 lira ile kuac1d1r. 

Birinci kat: Bir sofa üzerindc déirt oda bir halâ olup ikinci kat· 
\a çati odasn varchr. Bahçede tulum bah kuyu ve meyva agaçlan mPv
cuttur. Her iki bina da ah§apt1r 133 metre murabbag1 üzcrinc yap1l
m1§tir. Elektrik mevcutttur. He: "cti umumiyesinin mesahas1 1167,50 
metre murabbagtd1r. 

1 - l;>bu gayrimenkuliin art tirma ~a~tname ... ! 16/7/941 tarihin
den itibaren No. ile Istanbul Dordüncü Icra dairesm1n muayyen 
numarasmda herk<.'sin gorebilmesi için aç1ktir. ilânda yaz1h olanlar· 
dan fazla malûmat almak istiyenler, i§bU §artnameye \'e 933/375 
dosya No. sile memuriyctimize müracaat etmelidir. 

2 - Artt1rmaya i~tirak için yukar1da yaz1h k1ymetm yüzde ye
di buçugu nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanm teminat mek· 
tubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - f potek sahibi alacakhlarJa diger alâka<larlann ve irtifak 
hak.lu sahipluinin gayri menkul üzerindeki haklar1m hususile faiS 
w masrafa dair olan iddialarm1 ~bu tarihten itibaren on be§ 

rün içinde evra'lu müsbitelerile birlikte memuriyetlmize bildirme. 
leri icap eder. Aksi takdirde tapu aicilli ile .sabit obnad1kça i .. 

b§ bedelinin payia~masmdan hariç kahrlar. 
4 - Gosterilen günde arthrmaya i§tirak edenler arltirma 1art

na.mesini okumu§ ve lüzumlu malûmab alnu§ ve bunlan tamamea 
lkabul etmi~ ad w itibar olunurl ar. 
5- Gayrimenkul 11/8/941 tarihinde pazartesi gunu aaat 14 

den 16 ya kadar Istanbul Dordüncü fera memurlugunda üç del• 
bagmld1ktan soma en çok arttrrana ihale edilir. Ancak artbnna be
deli muhammen kiymetin yüzde yetm~ b~§ini bulmaz veya sat~ 
ilt.iyenin alaca~ma rüçharu olan diger alacaklilar bulU?iUp da bedel 
bunlarm gayrimenkul ile temin edilmi§ alacaklan :mecmuun
dan fazlaya ç1kmazsa en çok artt1rana taa..~hüdù baki kalmak üze
re artt1rma 10 gün daha lemdit edilerek 21/8/941 tai:ihinde per§embe 
günü saat 14 den 16 ya kadar istanbul DOrdüncü Icra memurlu~~ 
odasmda artt1rma bedeli sa~ istlyenin alacagma rücham olan d1' 
ger alâkadarlarm bu ga) rimenkul ile ternin edihr.i§ alacak1ar1 m~· 
muundan fazlaya ç1kmak ve muhammen k1ymetm yüzde yetrn~ 
bc§ini tutmak ~artile en çok arttirana ihale edilir. Boyle bir bcdel el· 
<le edilmezse ihale yaptlmru: ve ~ 1'1§ 2280 No. lu kr.nuna tevfikan 
geri b1ralulrr. 

6 - Gavri menkul kcndisine ihale olunan klmse derhal vey• 
verilen mühlet içinde paray1 vermezse ihale karar1 fesholunar~ 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzctmi~ ol
du~u be-delle almaf(a raz1 olursa ona, raz1 olmaz veya bulunmaZI• 
yedi gün müddetlc arthrmaya çlkar1hp en çok arttirafll 
ihale edilir. 1ki iha!e arasmdaki fark ve geçen günler için yü7.d• 
be§ten hesap olunacak faiz ve diger zararlar ayr1ca hükme bacel 
kalmaks1zm memllriyetimizce al 1C1dan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - AllCl arttIIma bed.eli haricinde olarak yalmz tapu ferai 
harcm1, yirmi senelik vak1f taviz bedelini ve ihale karan yulla:m1 

vermege mecburdur. 
Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat Ye tellâliye resminàetl 

mütevellit belediye riisumu ve müterakim vak1f icaresi altc1ya ail 
olmay1p arthrma J:>edelinden tenzil olunur. Î§bU ga ri menkul yu~ 
kar1da gësterilen tarihde istanbu 1 Dordüncü icra me.mu:Iu~u odas~Ji 
da i§bu ilânm ve gësterilen artt1rma §artnames1 daire 1nde sah.13., 
ilân olunur. •5941. _,-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ---

Sahibi: E. t Z Z E T, NC1riyat Dircktorü: Cevdet Kara ilriia 
Uutldifl yer: «So1a TeJçaf.. Matbau1 


