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F 1AT1 
Heryerde 

3 
Son Telsraf Matbaaa1nda Baa1hr.ll Kuru,tur 

'--------------....:.:.--------J 
Îngiltere - Sov
yet anla~mas1 
kar~1s1nda 

Anla1mamn bütün ruhu, 
lngilterenin Sovyetler Bir 
ligîne müerair, lîlî yar
d1mlarda bulunabilmesin
dedîr. Bu yard1mlarrn da 
zamamnda yapilmaor fOTt 

tir; aksi takdirde taahhü
de ragmen, ikinci bîr 
Brest - Litovsk kar§,.inda 
kalinmasi ihtimali yok de
iildîr. 

Sovyetlerle Harpte Bu'unan Dev~ 
letlerin Sel aret Heyetleri arst 
Misa/ irleri Kars Valisi kar§z!adz. 272 ki§i 

Ankaraga gidiyo: lar olan misafirler, 

y_, Abidin DA.VU 
Q • 

0 ngiltere ile Sovyetler Birligi 
aralarmda ittifaka benur bir 

muabede imzaladliar, Eëer 

Sovyet _ Alman nartinde biiyük ve mühim bir rel oynacWd an •nlapla.n agu tanklar 

Dl!§redilmiyen abkâJDl yoksii, bu 
muabede §U üç hükmü ifade et
mektedir: 

1 - Hitler Almanyasma kar§t 
mücadelede birbirin~ mütel<abUen 
yardlDl chnek, 

2 - Aralarmda anla§madan ev
wel münferiden müzakere, miitare. 
ke ve müsaleha ~·apmamak, 

3 - llluabedenin biçbir tascfil<a 
tâbi olmadan hemen mer'iyete i:ir· 
mesi. 

1 Berline gore l j 
SOVYETJ 
HükQmeti 

Moskovadan Gorki'ye 
çekil m Î§ bulunuyor 

Kigef onünde 
Sovyet z1rhll kuv
vetlori imha edildi 

70 tonluk tanklarla 

SontlJl<U hüküm, tasdik merasi
mi gibi ~kle ait Î§lt>rle vakit kay
betmiyerek acele da\·ranmay1 ifa
dc cd;r. Belki biraz da, lngiliz par
lâmentosunda Sovyetler Birligine 
kar§l ileri geri sozler soylenmœini 
ônlemek için konulmu~tur. çarpl§malar oluyor Mar4l§Bl Peten 

1 Moskovaya gore 1 

AL MAN 
Taar·ruzu 

S o v y et mukavemeti 
kar§1s1nda durduruldu 

Baltik'ta 
2 destroyer ve 
13 gemi batlrlld1 

Moskovanin tahliyesi 
haberi yalanlaniyor 
Lonrlra 15 (A.A.) - Moskova

llluahedenin ruhunu birind ve Berlin, 15 (A.A.) - Berlinde dola- s u r .• y e' de 
lkinci maddeler te~kil etmektedir. ,~an ,.e ciddî teli.kki edHe'.' haberlere 1 
Mütekabil ·ardtm a et tabiîdir; 1.o.1e Stalln ve SO\yet hükumet1. Gor- d_an Bc·ri;.'e gclen bir habere gore 

.. k" ~ik' hg ~ d" !., de bulunmaktadir Bu hususla lllos- s1v1l aha mm SO\·yet pa~1tahtm1 
ç~n . u ber •. ~ara 0 

a .. ~a~· ,.ova tara!Ind•n yap1lan t•kz p bn•d· A n l a ~ m a n 
1 
n tahhve etme;en i~In hiç bir emir 

btrdir ve bu du~maru )'cnmek lÇin dogru addedilmemekte<lir , · • • . • 
lb• 1··· . J 'd" •e- TA"K Ml'H•Ri·er~1· ver1lm1~ deg1ld.r Hatta Sonet -e ir •&'l )apma ari zarun tr •• ' 1 . .~ r.. b Id td• 
1 · b d · tt Berlin 15 (>\.A J Pazartesl gWlO' J • • • •1er s1villerin hareket1 iç1n haz1r .. se enm ru u ,·ar m11n nazar1:ya a • · · _ - esas arI 1 Irl l . · 1·· ·· 

k'- ·· '. d k ln d (Slal!n hattlmn tahrtp edilen i>Uhkâm· 1 liklarda bu]unmaga bt]e uzum gor "~e. agit uterin e 
3 

iamasin a. lar1 arka~1nda e:t1:,:1li!n bo§luklar1 dol- - rnemi~lerdir. 1 
ftl1yat ~ahas1nda tahakkuk etn:ie- durtrtaèa \e AlmJnlann Klyef'e doj:ru M ] p . 
•indedir. So,·yctler Birligi ile ln· yapllklan !leü harckelini durdurmaga 8 r e § 8 et e D . :l.foskO\ a 15 .~J>:.A.) - Bu sabah-
ci1terenin ,.e ingiltcrenin tabiî miit- tt."'f·bbUs edE>n mlih1n1 Sovyet z1rhh te- k1 Sovy'f:'t tebl1g~: .. 
tef'k" 1 Am rikaJJm birbirlerine ,f•kkullen tamamen 1mha edilmii;tir. Suri"yedeki" Fran- 14 Tenomuz gunu. muharebeler 

.. 
1 1 ? an c . dm etmelcri So\·)·et t<inklar1 alclâcele aç1lan bot!- §in1ah garbi. garp \.·c cenubu gar-muesst.r surette :'\ ar 1 r kl ·· d ·U 1 ld kl d 

· .. b'I' • B .. k"· · ara gon ei m ~ 0 u arm on pa- 51z·•-ra b1"r bi ist1kametlerinde devam etmi~ -nas1l mümkun ola 1 
ir • ugttn u I ~ai gunündc-nberi §iddeth bir tank mu- :IG . · . , .. 

tografî, se\·kulceHÎ H SÎ)'3SÎ §&ri· !>are- cNcyan etncege b"•lam~;hr. me sa,. go .. nderdi" l!r. l{t\a a~l.,,IZ du~manm ZtrhJi Vft 

lar i inde, seri ,.e tesirli yardun· 150-70 ton o..gJ.rl1t,'lnd. :ruzl!>rce So\ ycr motorlu cuzuta1nlar1n1~ taarruz -
1 ç h u· Büyiik Harptekinden agir "'1lk1 Alman tanklanmn ve mü- V1Chy, 15 (A.A.) _ Frans12 Dev- !arma muka\'emet etmt~lcr ,.e mu 
~a~ma. da a O harpie Japonya da rel:tebatmtn açhJclart ate.le tahrip e- let Reisi Mare<al Peten, Yak:n kabil taarruzlarda dü~mena agir 

r \ [ 11e hali harpte b1.lunan devletler b1nuk ( .. < F Oil Chulrnbourg"a 
• Kars 15 (A.A) - Sov)et R1.s~ al Vali k"'ilc re si Stfat A 

B 1 1 

buvùk e!çiltklcr hey'ctkr ve bu beyar rc<âmec. C\ lemt \e t u g a r m~mleketler tcbaa1armdar 272 ki- yùk el,,1 bilrru.kabcle kcndtlcr • e 
~lhk bir ka{i]e evvelki gün saat kar§t gostenlmt~ ola,.. kola:;hk 
birde Ktztlctk hudul Jstasyonun - dan ve iyi kabulde., d0Ja,1 •c ck. tahfidat1 

Bulgar Ajans1 

Buna dair haber-
leri tekzip etti 

Türk - Bulgar dosl
lugu son deklarasyon 
la takviye edilmi§tÎr 

So!ya, 15 (A.A.) - Bulgar a
ja·1 l bUdirtyor 

BO!... ecnebf ajanslar1 ve bu 
, ieyanda Tass i.1jans1, Bulgar k1-
hdar111.m g.Jya Türk. hududunda 
tah.;i~~Ut etrn<'kte olctutu~1a ·ve 
bogazla:·a kar~l bir U.; .. rruz i~in 
hazirhklar yap1ld1g1n<1 dair ha· 
bcrler ~aa ediyuri'-1,, 

Bulgar ajansi, Türk ... B~gar 

milna~eùetlerinin a~i.kâr bir tél z.
da ihtllâlin! istihdaf eden bu ha-
berlerln en kat'i bir tarzda tek~ 
z.ib edilrrJesine salâhiyetli rnah· 
fillerce mezun kllmm1stir. 

Bulgari.:.tan·1n TL kiye·:ye ka!'
fl musHhane hattl hareketi re
kala r,alûmdur Turkiye ile Bul
~n.. ,:-:tan arasrnd;:i.k1 do • k mu

na~t:brtleri berde~ amd1r \'e ge
c: 1C"rde imzalanan de larc..<:yol"' 
,~e de ta~ iye f'(.... TÜ$ bulu,..,mak-

ÇORÇÎL 
Dedi ki: 

Sovyetler tabiî 
müttefikimiz di r 

dan Türkiye topraklanna geçmi~- kürle!"ni bild rrn1:;t r. 

lerdir. 1stas\"vn sa1onunda st rahê 1 -e ' 
Ba~larmda Almanyamn lllosko - müddeÙnc~ hazirlannu~ c>ian bù • 

\'a büyük elçfai Chulenbourg'un [ede iza1 edilmt:; olan kafile aza
bulundugu bu kafile 237 Al • tan yiM ik, grup halmde saa• 20 
man, 17 Rumen, 13 Macar ,..,,, 5 Slo 

ve 22,30 da tahr;k ed·ler ki tren. 
''aktan mürekkep bu 1 unmaktadtr · . .. S k 

Hey'et Kmlc1k istasvonunda Ha le Erzuruma g1tmek uzere an •· 
ricJye Vekâleti mûme;sii. ,.e Kars 

1 
mt§a hareket eylemi~lerdir. 

Emniyct Direktôrü tarafmdan kar ERZVRUMDAN HAREKET 
:;1lanm1~ ve istas,·on<la. k1sa bir te
vakkuftan sonra birbir,r.1 takîben 
bareket eden trenlerle Kc:rsa gel
mi~lerdir. 

Buraya munsalatlarmda kafile 
aras1nda bulunan büyük ve orta 
elçiler istas~·onda \·aJi ve mevki 

Erzurum 15 (A.A.) - Sovvet 
Rus\'a ile muhasamat ha inde bu
lun~n devletJer siyasî m ·mess ·1-r. 
ri ve tebaalarmdan murl·kkep .k 
'rnlile buraya gelmi•ler Ye 1stas\ on 
da bir rnüddet ist rahatt('n st. ra 

komutam tarafmdan kar~1lanm1~- hususî bir !renie Ankaraya hare • 
tir. ke\ eylemislerdir. 

BÎR ÔLÜM 
i sta ti s tigi 

Londra bombard1-
manlannda 12 ayda 

41.974 ki~i oidü 
Londra 15 (A.A.) - Îngilterede 

baya akmJan ne\,cesm<le oJen \'e 

yaralananlarm mikta i hakkmda -
ki ,on r<'smi rakamlar Alman tay
yareleri akmlarmm pek z1yade a
zald1g1m gë.;tcrmektedir. 

1941 Haziranmda 399 ki§i i:ii -
mü§!Ür. Bunlarm 175 i erk~k. 160 : 

kadm ve 64 ü çoC"Ukt"'r Hastane
deki yar.•hlarm sa~·1s1 461 dir. Bun 
larm da 239 u erkek, 175 i kadm ve 

(Sonu, S.: 4 Sû: 2) 

Afrika harbi 

---------
Almanlar ate;. 

~ 

püskürüyor 
Ruzveltin son karar
lan Almanlan çok 
hiddetlendirdi 

Alman gazeteleri 

Ruzveltin harp iste
digini yaziyorlar 

Berl, 15 (A A.) H ve ! 

fila ha zor u.r • ' • ' dilmi~lerdir 'i · · · ] d · t 'lt Rus~a tarahnda oldu- · "ark k1t'alar,na a<ag"tdaki mesaj1 zavtal vcrd1rm1~ er ir. ng1 ere H , Berlin 15 (A.A.) - Pazartesi "' • · 
'"-· halde, Rus•·a)·a dogrudan doi- gondermistir: Garp :slikame\;nde k1t'alarim1z .---<>--- f ')" } r bi"r taarruz 
"

0 

, günü Alman - Fin k1t'alan Fin • • "$ 1 ng1 IZ e 
ruya ~ardtm çok güç olmllljtu; bu •- Müsavats1z ve çetin bir ayhk ,.e hava ku\'\·etleimiz 100 kadar, UflY*! an 8111;.m&SI .. .. , landiyamn §imalinde iki So'J"'l T bb- d b l d 
de(a mü~kiilât daha f.a~ladir. 0 za- (Sonu, Sa: 4 Sü: l) muharebeden sonra silâhlart b1rak- dü~man tank'. w birçok dü~m~n id b• ka de111;. mU• te§e USUD e U Un U 

harp ist yor•, Rlizvc t n Amt.•r1 -
kan do .ar.ma na verwg1 ha no i.. 

emir., "Ruz\-elt atc=~ c.,mak 1stJ -

yor., cRuzvelt Alman den ZJlt 1 •. 
nna ateii ed.ilmc,:;1 c·mr1n1 \ erd 
gib1 ba>jhklar altmda, bu s<rbah, 
bütün Ber•m gazeteleri Ru~\'eltm 
aç1k denizlerde zuhur edrb1lece., 
bir hâdi;edt'n ;~tifade ederck A . 
manyaya kaqt harp ilan etmek ' _ 
tedigini if§a etmektcdiricr. 

man Çarhk Rusyast stlah ve malze. mak mecburiyetindeyiz. Bu müsa- otomobiliertnl tahrtp etmt~lerdir. a Ir r T 

.,., balun11nda
11 za~·ilb; ~u ~da ise J a p 0 n y a vats12 ve adaletsiz mücadelede Cenubu garbî istikamctinde lut-] har e be 5 Ï ne nih&-

i,ütün So-.yet meml~keh'. bir harp Fransa sizleri muhabbetle \'e ifti-1 (So"u, Sa 4 Sü: 3) t • t" 
aanayii fabrikas1 hahndedir.Elbette ha ria takip etmekten hâlî kalma- ye Verm Uii Ir ,, 
Sovyetlerin de, bazi malzeme n<;>k· m1§l1r. Muharebelerde kamruzla e- K d l 1 Londra, 15 (A.A.) - Reuter bil-
1anÎan ve ibtiya~lan vardir. In- Harbe müdaha- bedî clarak bagbbgmm isb•t etti- a ra a g i ar diriyor: 
gHtere ile Amerika bu111an temine giniz Fransaya bugünleTde de sar- Bugün AYam Kamarasmda séiy-
~·l~<aklardtr: fakat ~u. kâfi d~- 'le e de ce k mi ? s1lmaz sadakatinizi . gôst~rmekle 1 Niap istiyor ledigi bir nutukla Brujvekil Çërçil 
g.1dir. Kmlordu)·a, dogrudan dog- devam edeceksiniz, millet s1ze med- SoV)·et Rusya ile ingiltereyi mütte_ 
ruya daha müessir bir yard1m yap. • • yunu ~ükrand1r.. f fik olarak ilân etmi~lir. 
mak lâ21mdu. Bu mua\·enet a~ri Times muhabir1 bunu Mare§al Pelen, Yakm :;>ark bal- Bu hususta talyan Ba§vekil müteakiben demi~tir ki 

we uzun bir b~his te§kil cttigi i~in, m U ht e m el g Or Ü y 0 r kma da a§agidaki mesej1 gonder- kra)indan ricada Geçen hafta sonunda Britanya 
onu ba.•ka bir yazim1zda trtki.ke. mi§tir: ve Rusya hükûmetleri arasmda 1n-
çall§ll..,g.z. ~imdilik ingiltere, •n- I ---<>-- _ •- Fransa, haks1z bir tecavüz ve bulunacaklar giliz. Rus milletleriyle Dominyon-

k h h .. Fakat karfldB çe b larm tam muvafakati\.·le mü§terek tak Almanyaya si 1 a\ a ucum- musavats1z ir mùeadelenin kurba- u• 

tari yapmakla iktifa edi)or ki bu~- tin bir .Amerika V8r 1 n1 olarak Yaktn ~arkta karanLk Roma 15 (A.A.) - Ofi: 1talyan dü§mana kar§t müttehit hareketk> 
bon, So-..yet Ra•Ja harbe &~ ~'§ Landra, 15 (A.A.) 01, 1 günl:r ya§ami~t;r Bu. siz:in için payitaht:nda i.igrenildigine gore (Sonu, S. 4 s ... 5) 
olsa da )'apmalr. mttburiyet1J1de Bu .. bahki Daily Heru1d i:azet•;1 61tlugu kadar Fransa için de ac1· Karadaghlarm b1r murahhas hey. 
idi Bu11a mukabil Sov)letler. bütiin l·•zl)'or: dir. Mukaddera\tn.zt tevd, et!iginiz eti yakmda bura}'a gelcrek Kra) - A N K A R A D A 
varùklarile Ïngiltereye l·ard1m t'-t· Ing1Jtei~~de Amerika1H~- s11Wll~rr·~= 11.,ransa sizinle müttehit ve sadaka- imparat,.irdan Karadajt için bir na 

ektedirlrT. •lnin •ur alJ hakktnda §upheye d.il•u tin >den dola Y srz i tt 1 • ip tayin etmek lûlfunda bulunma-
m .. (--" . k u~ idi. ~'Iamaaf1h AnJerlkan1n urat- a td K 1 ~trnkbnnl~ ar i.g11n1 s1n1 rica edccekt;r, Siyasi Italyan M"" "f b1·r maç Anlasman1n n1un IC" .... tnuza Ml", le s1l.ihlCjnmakta oldu~u muhak.Kakt1r rz er. arars1z IS l Ja in ne 0 a- uess1 . 
mütarekc '" müsaleha ~apmamak ç·u:1k..1 j<i.ponyan1n <.'Ok daha kat'i bi cagt ehemmiyetsizd.r Fransay1 kaJ mehafili, niyabete tayin cdilC'cek 
taahhiidünü tazammun ede~ ikinci t('hdid1ne k.ar~1 koyr.ias1 lhtimaH mev- 1 binizde muhafaza ediniz.» zat1n kim olaca~1 hakkinda bûyük 

. .. )' bu da, msan•. cultur . 1 (Sonu, Sa: 3 Sü' l) bir ketumiyet géistermektedirler. hukmune ge in(e. .. .. t T1m1..>s gazetes1nln diplomasi muha-
ga)'riihti~·nrÎ geçen Buyuk Harp e, ririnin bir ba~ n)akalesinde izah etmek 
So\·yetlerin Almanlarla ~·apt~lart isted1gi de budur. Bu mu~abtr, d1yor ki. D • Il 

" 1 . B st - Li!O\'Sk sulhu tir japonyantn H>nd1 Çmt de ve Rusya- en1zyo ar1 memur-
mun er•t re • d Î il- da bir harekete geçmes.1 beklen•lmek· 
Fransanm geçen H~zaan a,,,. ng.. tedir.> Ayni muhabir, japonyan1n as· 

tercden a~·r1olarak1mzaladtg1 mu- keri bir herckete geçnlesini gOsteren 1 l t f •h d • 1 • 
tareke~·i ye bll n1Ütarekecfen_ S0Df3, lbir tak1m alùmetler ~l~\"CUd old~iunu a r 1 er 1 e 1 1 y 0 r 
tedric:en ingiltere~·e kar§t has1m g6stern1ckte bul.u ndugunu da .y~z. mak- , 

• · ponya'dan so.h1l eya. bir , azh et ah~101 hattrlahyor. .adir. Alnoanya, J• , .. , _ -
. .. letlerinde \"e S1berya da Ru.=.) a.> I ar T • • • h • t • 

Fransanm Almanya ile mu~areke kadan vurmasm1 taleb etmi~tir. . ay1n, terfJ, tecz1ye, ta SJSat VC azm1nat 
Yapmas1, içinde bulundugumuz Fakat japonya, Rus - Alman harb1n. • 1 • • d • d ') d • 
harbin birieik hadisesi degildir. A- de kcndbine bir h1s.e ayn~na>tnt arzu l § e r l yen J en tan Z 1 m C l 1 
§aft yukan buna benzer diger va- etmei.te ise de Alm>n)'anm nlutal~~~: Ankara, 15 (ikdam muhabirin- larm terfii devlel nccmurlan hak· 

. . N H hna itaat etmesi pck o kadar mn a [] [ • '· b [ k d . h .. k .. [ ·~b'd' N" ll~etler de _olmu~h1r. orveç, O· kak degildir. Di~er taraftan j>po.n ga- den) - \'eki er 1 ey etincc <a u m a cari u um ere "' 1 1r. 1-
landa, Belç1k;1, Fransa~an evvel. zeteleri, .-~.\.syanin reiahi,-: J 1hanet et· c:dilE:·:t b1r kararnan1e de De\·~et zarnnan1enin ikinc1 k1sm1 ceza usul
tesJim olmu~lardtr; gerç1. Fransa· nli$ oldugu iddias1r .~ b11ru1h1uklar1 Denizyollarl mt.•n1urlar1n1 tay1n, lerinden bahsetmektC>dir. Harc1rah· 
tian ba~kasmm hükûmetl.eri res- Hindi Cmi'~e. kar't b>r i.rnc~d;le a.~- l tebdil, terli ,.e trczi~·e usulleriie Jar yine devlet memu1lari harc1rah 
bien barbe de.am etmekte tseler de '"'ilard". JP•Jayanm ""k • de Ru bunlara verilecek l'arc rah, tazmi· usullerine tâbi olmaktadir. Yen1 
· . . . I k' bd t ya·ya ka.-~1 takib cdecl·o1 hatt1 hare· . . d'l 

· d ket ne outr!'a o $lin J - < • • 

!ur. Yugosla,·sa ile Yunanasfan a. lâfinin imza!>I ân1nda japon ordu:Su11un nicktedir. Bu husu:::;taki nizamna-

----<>-- --

----
GençlP,r ma
ç1nda yenildi 
Bunun Üzerine 

oyuncular 
p o li s li k o 1 du la r 
Anxara, 15 (A.A.) Bi;gün 19 

May1s Stadmda milli küme §ampt
yonu B~ikta~la Ankara ;;ampiyonu 
Genclerb1rlig1 aras.;1<J.a y.apll(l.n 
Türkiye futbol §ampiyonas1 final 
maçmda Gençlerbirligi Be~ik!a§I 
4 - 1 maglüp etmi§tir. 

Alman hava hü
cumlar1 artt1 

VOlki§er Beobahter diyor kt. 

cRuzveltin en hararetl! arzusu, 
mevcud1yet1 içm mücadele edt n 
Avrupay1, garp yartm küresini mu 
dafaa g1bi uydurma bir bahane 

Berlin 15 (A.A.) - Geçen Pazar ile s1rhndan \'urmak!t• Ruzvelt 
günü Alman sava§ tayyareleri (Sonu, Sa. 4 SiL Z) 

Tobruk civarmda dü\iffian lopçu 1 
mevzilerine büyük muvaffakiyet- Cevat Açikalin 
le taarruzlarda bulunmu§lardtr. 
Ayni zamanda av tayyareleri Si -
dibarrani civarmda duran dfü;ma. 
nm kamyon koluna taarruz ederek 
müteadd1t arabalar• imha eylemÎlj 

Berlinden Viyanaya 
hareket etti 

Ierdir. Bunlar. top ve mitralyèiz a- Berlin, 15 (A.A.) _ Cn·at Açik-
te:;ile yak1hm:;lJr. alm dün Berlinden Vi,·anava ha-
~om.5_15 ~A.A.) - Stefani ajan-1 r:1'et et.mi~ ve garda T'ürkiye Bu-

SI utld1ny?r. yuk Elç1si ve Alman Hane1ve Nc-
Bugün ltalyan resmî tebliginde 1 zareti müm"'3sil!eri tarafmdan se

bildirildigi gibi t.ank ve dafi top- Iâmlanml§tir. 

' 

• 
• 

• 

.. 

< ... ·"'-

(Sonu, Sa: 4 Su· 2) 

"--è- ..;·,._;..' •"'""'"-,...... 

lit1faka fih yard1111 ar1 pe n1a u -, '· . 1 ·apon Ru$ iti· n·il ve tahsi:-.at Yl'nidt'n tanz1m e 1 -

Fransadan sonra ay~i yolu tutm~!j· Rusya'y~ k_ar~1 izhar etn1i:j oldu~u ~a!'. 1 mede mC'mur:yete tayin evsaf1 mu· 
·•rdir, Bolanda ve bilhassa Belçika mane h1,.,1y•l1 bat..rlatmak mU\aflk 1 !assalan yaz11maktad1r. Bu memur-

(Sonu, Sa: 3 Sü: 61 olUI". • 

hükümlerle g~e, fena hava, temsil, 

çama§tr ve su tahsisalt kabul edil· 
mektedu 

Aneak Be~ikla~ klübünün ~) unul 
(Sonu, Sa: 4 Su: 3) J.ibyada bir Ltciliz 1Bbl1 ot.em oloili tayyarelen ate§ ed1yor 
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azre Muhammet 
---VE-----

Yan§lardan sonra •• 

JSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERÎ K.aç yùdir dikkat ederim, Veli ~ 

fendi çaytrmda yap1lan at yar~l. 

( $AKIR ) 

· rmdan sonra o binlerœ ~yirci, h< 
birden istasyona kO§ar ve hep b , 
den tikabasa trene dolar, §ehr .. 
yâni Samatyanm, Yenikapm1::l:zaklan bu m nevralan gôren ! 1er oymyan (siperli kuleler)e mü

dfui1T1anl.ir, ü,Lîm -k:erinin çoklu-1 §abihti. [Îleride, bunun hakkanda 
gu•1a hükn.edt:rck daha barbe gir- da malûmat verE;œgi.z.] 
meden en·el korkuya kapdrrlardl. Jt'akat Resulü Ekrem Efendimizin 

Su rek h harplerde de, gecenin ka- en büyük muvaffakiyet sirn, or
ra.111.&mdan isliiade ederek, gün,- dunun sevk ve hareketini, d~an
düz h:irbeden kuvvetleri geri çe- larUidan büyük bir maharetle giz
ker, ihtiy tta bulunan bôlükleri ile- Iemekti ... Scferberlik emri verilir 
ri siir L· r.. vc yarhut sag cenahtaki verilmez, ordunun hazirhg1 - akù
k.I t'alan s')la, sol cenahtaki k.It'a- lara hayret verecek - sür'atle ikmal 
lar . saga geçircwk tâbiye ederdi. edilirdi. Ve ayni sür'atle hareket 

s b:ih olup da . kaf!ilSJndaki as. eœn ordu, hiçbir zaman hakikî he
kericrin degi§tigini güren düsman- d<>!ine dogru gitmezdi. Meselâ, 
lar, islârn ordusuna 1mdat geldigi- §arkta bulunan bic d~an üzerine 
ne z.tihip olurlar .. tdarru7.dan vaz- yürüyen ordu, evvelâ garp istika
geçerek büyük b1r ·karku içinde, metine dogru hareket ederdi. Bir 
müdafaa vaziycti alm1ya mcobur müddet yoluna bOylece devam et
kaltrlard1. tikten sonra, birdenbire istikame. 

R <!.sulü Ekrcm Efendimiz, _ o ta- tini degi§tlrir .. bOyleœ dü~manla
rihe n:na ran - en hüyük askerlik rim gafil avliyarak sür'atle haki
deh.'is1m, (taarru;r. nümay i leri)n- ki harp mmtakasma giriverirdi. 
de \'e (sah te ric 'at)lerde güsterir- * 
lerd i.. . Evvclj , dü~man saflan ü- Barp hukuka: 
zcrine, müess ir lm §ekilde ok yag- Astrlarca sonra, (hukuku dü-
d rrd 1ktan nra, cerui:hlardan biri- vel) diye ortaya ç1kan ilm.in mü
n i ve yahut bir · vari müfre7.esini him bir fashm te§kil eden (harp 
hücuma kaldmrl r 1. Dti§man kuv. hukuku)nun esas1, bizzat Resulü 
vetleri bu hte nûcumu dafetmck Ekrem Efendimi-z tarafmdan vaz'e
için ugr~1rkc 11, biaat kcndiler1 dihni§ti. 
m er kez ku\·vetin in ba§ma geçerek Herbangi dine, herhangi zümre
hakikî hücumu yaparlar .. bôylece ye mensup olursa ol.Sun, insan ha
dü~an ordusunu parçahyarak yatma, Resulü Ekrem Efendimiz 
muhtelif kis1rnlara ayird1ktan son- son dereœde ehemmiyet verirdi. 
ra, bùyük bir muvaffak1yetle har- Sebepsiz olarak bir damla bile in· 
bin neticesini k.v:an1rl:lrd1. san kammn dokülmesini, en men-

R ic'at nüma i leri de, ayni mt• ·ur bir hareket telâkk.i ederdi. Bu 
vaffak1yetle tat.btk edil1rdi ... EV'. r .Libarla harplerde, birtak1m hakla
lâ, dÜ§mana zay1f b1r cephe WÏStE a riayet edilrnesi USUlJerîni Vaz· 
rilir. Ve bu cephe ilk taarruzd, ~ tti. 

. ad1m ad1m geri ç kilirdi. Ve dti• Bu usuller de ~u âyeti kerime-
cr.an ordusu, kuvvctli olan sag V( ere müstenitti: 
sol cenahlarm hàk1m oldllklar [Si.z.inle mukatele edenlerle, siz 
mevkie gelir gelmez, dPrhal yaI. le mukatele ve mücahede ediniz. 
hücumlanna ug iy rak sür'aUi bi,- Fakat, anlar kitale b~lamadan ev· 
çevirme hareket1 ile mag.lûp ve pe- vel siz ba§layip da haddi tecavüz 
r:san edilirdi. eylemeyiniz. Zira Cenâbi Hak, 

Resulü Ekrem Efendimi.z.in as- haddi tecavüz edenleri sevme-L.] 
!teri dehâlarma temas eden mese- Diger âyeti kerime: 
lelerden hi.ri de, ( iper harpleri) ve 
(kale muhasaralan) idi. 

islâm ordusunun. büyük ba§ku
manclarn, (siper)e son derecede e
bemmiyet verr.rdi. Gerek dü§IIWI 
mmtakasma ginld ·ï t. nan ve ge
rek d~an ordusunun kar 1smda 
kurulan ordugâhm etrafma derhal 
liper kazdmrlard.L. Ve bôylece em· 
niyet tertibat1 ahrlard1. 

Meydan muharebelerinde de, 

[D~manlaruu-za, zay1f gorün
meyiniz. Siz kuvvetli bulundukça 
d~mandan evvel sulhe talip ol
maym. Ve, Cenâb1 Hakkm bütün 
yard.tmlarmm. SaZm tarabmzda 
bulundugunu unutmaym.] 

Diger âyeti kerime: 
[DÜ§man sulhe meylederse, si2 

de meyledin.] 
(DahJ var) 

Kumkapmm, Sirkecinin yolunu t. 
tarlar. Sanki Samatya, YeniJ-a1 
KumkaPI. Sirkeci olduklan yerk. 
den kaçÎyoclarm1§ gibi ... Bu binle 
ce yar~ seyircisi içînde, pazar gü1 
leri o saatlerde Îstanbula, Beyoglu 
na, Kadikëiyüne, Bogaza dônmel 
rn-ecburiyetinde olan bir miktar 
~ güç sahibi belki bulunabilir. Fa
kat binlerce insamn, ak~mm alh
s1 veya yedisinde sanki pe§lerinden 
ath kovahyor, yahut da inecekleri 
istasyonda ya\'uklulan bekliyor
mu§ gib~ hep birden ve s.oluk s<r. 
luga trene ko~malar .na p~k §a~t
yorum dogrusu! Be mübarek insan
lar, yar1§ dolay1silc haz1r oraya ka
dar gelm~iniz. Ak~mm alt1smda, 
yedisindc o gün~te, o s1cakta tre
ne t ikthp da hemcn geriye dëinece
ginize o golgeli çay1rlarda, baglar· 
da, bahçelerde otursamz, hattâ ya
l"l§a gelirken beraberinizde ve kü
çük küçük paketler içinde geiire
ceginiz nevalelerinizle ak§am ye
meklerinizi oralarda yeseniz vt 
hattâ kèiyün serin deniz kenarlart
na uzamp orada bira.z da deniz ha4 

vas1 aldiktan sonca, güne§ iyi.ce ba
ttp ortal1k serinledikten sonra §eb
rin kapamk, bastk, havasiz vc gü
rültülü patirdù1 yerlerindeki et
lerinize dèinseniz olmaz m1? 

Fakat diyeceksiniz ki: 
- Ne yapahm oralarda k ltp da 

sanki? Koskoca Bak1rkèiyün ne ça· 
y1rlannda, ne bag, bahçelerinde, 
saz yok, soz yok, hattâ içecek su 
ve oturacak bir yer yok, sahil ise 
yarUï yerine tam yanm saat, bu 
s;cakta oradan oraya kim yürüye· 
cek? 

Bu da dogru, herkes ben degil 
ki, yari§lardan sonra, ayagma ü~en4 

meden sahile, yahut Veliefendi su 
ba§tna kadar yürüsün ve bu suret· 
le bir ta§la titi ku'§ birden vurm~ 
olsun! 

Bana üyle geliyor ki, at yar~la· 
rma ka!lI çok artan ve gittikçe de 
artacaga benziyen bu ragbet. yar1~· 
lardan sonra da halkm "Qirkaç saat. 
lik ho§ça bir yaz ak~m1 geçirme
leri için .oralarda bir, iki yazl1k kn 
gazinosuna ihtiyaç vardtr. Fakat 
boguntusuz tarafmdan ... 

o~man c~mal KAYGILI 

F1r1nlar1n kontrolü 
Fl lediye, bu it için müstakil bir 
;·~ilât vücude getirmege karar 

tet
verdi 

Belediye Reisligi ekmeklei·in daha pi~kin ve iyi olarak çikar11ma-
sm1 temin için ~r semtte tekmil fmnlarm hergün muntazaman 
kontrol edilmelerini kaymakam11k lara bildirm~t1r. 

Aynca fmnlarm teft~ ve müra kabe i§lerile ugra~mak üze~ müs
takil bir t'C§kilât vücude getirilm<!~i kararla~tmlm1~ t 1r. 

Bu te§kilâta dahil olan bel«iiye iktisat Müdürlügü memurlari 
ba~ hiçbir kontrol ve tefti~ i~ile me~gul olm1yacaklard1r. 

--~---~------~---~~ ... 
Kahve tevziine 
devam e · iliyor 

Teneke 
bugün 

tevziat1 
ba~l1yo 

~ 

Sati~ yapm1-
yan oduncular 

Belediye derhal 
cezaland1nlmalann1 

teblig etti 

goz 
.. 

Goze 
Y a&an: Prof. Sükrü Babt' 
Al nya l'e bilhassa uiJ 

Hess k1z1l Ruslara kar~ muk11dll' 
bir cihat açma-kla ingilideri, billll 
A muhalazakâr ve dindar kalal' 
hk zümre -i k zanacaguu um.-' 
idiyse bu ha) aide büyiik bir -
bta air• "1 nnrhakkaktrr.Ne 
ter Ruzvelt, ne de Çorçil, So\f 

Belediye R'Cislîgi dün kay - dü~manltp hislerinin Alman h_, 
makamliklara gonderdigi bir metine galip ve falk oldugu 1<.•-' 
emirle odun ve komür depo. t" • kt d" I A r1I a nu vermeine e 1r er. me _11 
larmda tkikler yaptlarak d.a hi ass Hitlerizme kar§I ~~~ 
malt mevcut oldugu halde sa- dilen en bü ·ük itiraz bu rejÎJ'I" 
h~tan imtina -eden tüccarlar vicdau hürriyetine yer verilnie~ 
gürülürse derhal tecz1yeleri - si idi. Fakat itiraf etmek lâz1Jll" 
ni bildirmi tir. ki Almanyada bütün din sahit' 

Buna sebep, oduncularm iman ;e mezheplerini muhafaz• 
435 kuru~ narh1 az gorerek mekte vc â ·inlerini mâbc:kri 

Üç büyük 
serbest sah~ 

k h 
• B t" 1875 d bir çeki odunun 6 liraya sa • yapabilmcktedirler. Katolik, 

a Ve CI U par 1 530 l h lmasrn1 istemel-er1dir. testan hattâ Yahudi diktli~i ~ 
yapacak levhad1 n mürekkeptir Diger tara! an yarm Fiyat ibadetini yapmaktad1r. Bizzat r._ 

k fürakabe Kom1s.vonu bu i - h hit.ab · d b h l 1 Beled1ye Memurin Kooperatifi . Tene e tevziat1 için Ticaret Ve- rer er e.-m e e cmc 1a 
. ti razlari tEltkik edecektir. l h · d a ne yeniden 150 ÇU\'al kahve veril- kâletinden à ün emi r lmis. lir. 1 J a 1n a:tamehnc ve yar m11n 

m~tir. Bunlarm tevzi olunmasma Mllltaka T1caret Müdürlügü Îs - " gmmaktadtr. '11ukaddcralm t 
yarm ba~larnlacaktir. an ul ï,m tahsi.s wilen 1875 san. M d h lisinde nâc:iz bir alct oldugm•ll 

Aynca üç büyük kahvech·e 90 d1k tenekel!k levhanm ihtiyacn Y aDOZ tO U- rarlamaktad1r: tipk1 1 :;lihazir 
çuval kahœ verilmi,: .ir. B.unlar gore ta '::s mi için bugün alâka • sunlan Coi:çil ·e muhtt"lml dJ 
serbest olarak ve 125 gram1 35 ku. 1 darlardan ihtiyaç lis ~derini alma- mu ihti ,,. âr1 1nanlar1 RUL\'Clt ~ibi ... Halbuki ~ 
rU§a halk1m1za sahlacakhr. ga ba:1li acaktir. Ôgrendig1nuze Amerika \"C nl' In~iJizler içi11 

Diger taraftan mahal1elerde g6re bu defahk konservecilere j sir dcgildir ki Sovyct Rusynd::. ~ 
kahve a1am1yan1ara tcvzi edil _ yüzde 30 ve gazozculara da ihti • L~ï tacir bu suçla türlü din tl'zahür ve telâklds i ( 
rnek üzere dün muhtelif kazalara yaçlarmm yüzde 40 1 nisb:?tind . A ri • tanberi ya ail.tir. Kili ler r<!,1' 
da bir parti tevziat yaptlmi:i .ir. tenek~ dag1tilacak' ir. Birinci par. -C. lyeye verildi asmitr kapahlm1,hr. Alla a ne 

---;---V- tmin tevz1at1 nihayetlendikten son Scbze, rr.cyva \e çiçek tohu mluk- kitapta, ne bir gazetede ima 
Ahtrkap1da istimlâk!er ra 1kinc : parti teneke · tevzia ' ma larmda mühim mik.> asta tik ' rya vardir. So ret idare.i. ~imùi ~ 

batladi b« l:i nac:aktir. p1lmakta oldt:gunu \ c n-ùra abe azzam f1rbnawn kopmas1 iizc,; 

S
. k - h ; te~kilâtmm kontrol1ere ba.,_J~ai gi- Ortodokslu~a kar!?l biraz müsll 
1r ec1 tren attmda vc Ah1r • • ~ ~ tJ. 

kapt civannda bulunan ·leneke Hem para sarfettirmi§ hem m yaz~tl Memurlar dùn çi~ck hah davran1yorsa bu hi<: ki11
1 

all Para .. 1ru ,.. '----,. pazarmda H1risto "e Manol 1·s.·n · _ aldatmm\ kâfi bir unsur de~il 
mah esinin istimlâkine dünden • y-lllll,. • • • • 

de 1-k · ht k" -· t " d • Bunlar1 Amcrika Cümhurr L'' 
itibaren belediyece baslanilm;_ ..,_. • p .. .. k d K. 1 I mu e in su<: us un e ·r.r:a.. . 4 _ " azar gunu un uract ami a. 1 1 d B 1 • 1 • . ingiliz Ba!!vekili de ~üphesiz Il" 
hr. d1nda evli bir erkekle Florvaya am.1§ ar Ir. un ar evve <:e az:un.t ' 180 t 1 d t h Ier. Buna ra - en An.glo Sak!'Oil' 

Burad 240 ..i,.t b 1 k -d k - 1 d'kl · b' d Kuru~ sa 1 an m a · an.oz o u-a au.: ev u un:na - g1 ere c·g -en 1 er ir stra a ce. · . Ï4"ÎD bir ft-llllllU'ah dü an d 
tad1r Bunlarm hepsi 20 bin lira bindeki ''ÜZ lirayt ralmakla suçlu 1 munu !80 ve evv_eic_e, __ kilo.su 60-_ ~ , -• , ., k '" t l f ""'' k Almanyad1r. ~imr.i ·dizuh ile !fi"'. 
Sarfl.le 'st · 1· k 1 nacakt1r H t- . dak ' k d d '" t ru~...._n sa t an 1 a I \' """ ut W?-1 1m a <> u • a 1ce aam ·1 genç a m un t ak . . 1 "di S lul ~·'·vor J.;i Cermen ve Anglo Sa. 

j ·ti'ml " k -.,,; bi' te br' tmez de hep dl' ilm" t" tan sa m isteml§ cr r. U" ar ~ ;; a 1,... r - a iyeye ver l§ ir. d.. dl' .1 . 1 d" âlemi arasmdaki uddiyet bü.rrll 
· k 1 b rada b;r Y""'il h F I d • 1 . 1 1œ K. .1. un a 1yeye ven rr..1~ er 1r. . • ..i s1 y1 1 1p u · ..,,, sa a ya .orya a eg emr er n ami m ------o-- din 1;e \ icdan gibi manevî â1n1P" 

p1lacak tr. karis1 Fa' ma tarafindan yakala - Ç J • d. "Id" den ziyade as1l iktLo;adî bogu~ 
Francala karneler1° d h b' k t 1 f ay ar tevz1 e 1 1 · A . nan ve a a 1r aç saa ev\·c a - dan dogruadu. In.giltere ve- J1 ,, 

Francala alacak olan hasta ve fedilen bu kadmm h1rs1zhg1 bilâ- Basradan ~ehrimize gelmis olan kanin Sovyet saf da yer 111Jt1' 
çocuklar için haz1rlanan karnele • t! are anla!?ilmu~ ve. tekrar polise ça~ l ar<lan mühim bir k1sm1 Miira. bu ikt.1s&di bogu~n1a manzar• 
rin her semtte mahalle bekçileri haber verilmi~tir. kabe Bi.irosu ve Çay Birligi kana. açiga ~ 1kann•: gibidir. !\lister 
tarafmdan evlere tcvz.i olunmas1 Ktsa bir zamanda yakalanan lile tevzi edilrni~tir. çil son rutkunda. bir !riin Al111~ 
kararla~tmlmt§hr. Bu tevziat bu • h1rs1z kadm dün Sultanahmet ü - ---- §ehirlerin liundan bOvle bombaJ" 
gün yapùacakhr. Beher karne mu çüncü sulh cezada cürmünü tama- Eyüp cinayetinin mahkem.e- man edi1miyecegine d ir bir u1 

kabili 250 gram francala almabi - men itira! ederek paray1 saklad1g1 sine ba§landi vele imza -1m teklif etse bunll 
leceklir. Bunun için 5 5 kuru~ veri- yerden c;1karm1~lar ve sahibine i- crilizl~rin kabul etmiyttegi dcll 
l kt

. Evvelki gün Eyüpte_ kom usu .,. 
ece u·. nde eylemi'.;lerdir. min olduëvnu ifade etmi ,tir. 

Vali Yalovadan dondü Mahkeme hirsizlik suçunu sabit Kudsiyi biçakla vurarak oldür - liz Ba~vekiline ~ore halk: .J{;J 
Evvclki sabah Yalovaya gitmi~ gordügünden Haticenin tevkifil ~kten &uçlu Velinin ve suç orta- olmaz, Almanlan bize erd 

olan Val1 ve Belediye Reisi Lûtfi 6 ay müddetle hapsine arar ver- gi Mehmedin cürmüme~hut kanu· rinden fadas1n1 veren!·· -• 

tnünasip yerlerde sûr'atle sipeiler ---------------------------""\ 
vücu<le ge 'rirler; bunlara en ma- l 1 1 
hir okçu1an yer1C§tirir1erdi ... Dü§- AHKE ELERDE e P 0 L STE 
man hücum kollan, ek:seriya bu si- ,_..,... _____________________ , ______ ,,.) 

K1rdar, dün Yalovadan §ehrimizc mi§tir. nuna te fikan dün birinci agrrce. haylnracakhr. 

donmii§tiir. Malûl ve !ehit yetimlerini ada muhakemeleri~ b~lanm~ - Bu §llrtlai: i~inde mu_l ·~~- ; 
Lûtf; K1rdar Yalo\·ada Ba:ive - davet tir. çok huin b1r !>afhaya g1td1g1 

kihmiz Doktor R-efik Saydam tara hak._ klli4. HlrÏi:itiyanhg"m kabtil 
d k k 1 k b · 941 Sorgusu yap1lan suçlu; •Ben o- " 

fmdan kabul olunmm;;tur. Ka 1 oy as er i ~u csi se- me.tigi bu intikam ve •gozc 
perlerin farkma varamazlard1. Ga- k b 
til davranarak ileri at1Iir atllmaz, Yirmi tonlu büyük ir yapag1 Betonajh asfalt yap1lacak nesine ait tütün ikranuyesini ~a- na degil, o bana b1çak çekti. Ken- dise d*• siyascli bütün sidd 

B g"•da gosteril~n günlerde tevzi ede d1"1n1· korumak 1·çin ben de vur v.: ' ir mùteahhit beled1yeye müra • ~ - tafbik edilecek dcmektir. ""',,.. 
càat edc1 ek bctonajh asfalt cadde cektir. dum. Ôldürmek istemedim amma g_itgide daha vahim yazi ·ctl, 
im;a etmegi te.kltf etm1:i ve bu !il'- Tevzi g~-~lerinin gayri günlerde oldil.• diye ilk verdigi ifadeyi tek kar tla~mak tchliklsi de bclirn1 

kil caddelerin çok dayand1g1m b:l sabah ve oglen. ~aydosuna kadar rarlam1s~1r. degildir. Rus ha cderi Alm111• 

siperlerdekï okçutar tarafmdan, 

~~~e~~ri~~nya:u~;~~~n~atu:~~~~ ihtikâr1 davas1na dün ba~land1 
mecbur olurlar .. ve yahut o vazi-
yette, i.slâm ordusunun mukabil 
taarruzuna rnaruz kahrlard1. 

Siperler, bilha sa dü man süvari
~inin harek.etine en bûyiik engel 
~ ederdi. Farkmda ohniyarak 
bu siperler arasma u~ d~an 
süvarileri, üstuste y1gùarak peri
~an bir hale gelirlea.. oklar ve nuz
raklarla karmlan de~ilen atlarlIUD 
a.yaklar1 altmda can verirlerdi. 

Resulü Ekrem Efendimiz, !cale 
mubasarasUidak1 en büyük maha
retini, (Hayber) kalelerini.n karp
li nda gôstenn~i . (S1ras1 gelince, 
mufassalan iz.ah. edeceg1z.] 

- dirmi!?tir. Bekdi'-·e Reisligi bu u- I numara alma_:, 1çm_ ~ubeyc mür_a_ - 1 · dul rmtn ileri harckàh esna-

Maznun ve Sari 
olan üç tacirin 

Bekir firmas1 sahipleri 
tevkifine karar verildi 

J 
1 

Suç orlag1 Mehmet ise yine her li 
5ulü Tozkoparan caddesinde tee • caat etme en, tevziah pul ve nu - . • . . zehirli gaz kulland1gmàan ba 
rübe etmege karar vermi~tir. $eh- fus cüzdanlarde üçer adet inde kâ- ~ yden habers1z oldugunu idd1a et m" tir. Berlin bun rcddederci
rimizm en islek ve mühim bir cad g1da ç1kanlmt~ fotograf1 nsimli mi§ ve dmlc11cn on üç ~hidin be. dïgi cevapta, eg r bu iddia, Jt 
desini te~k i i' eden bu yola Ba~ve _ sened1 ~etirmeleri. G~ü .haricin. men hepsi Velinin aleyhinde ifade rm lleri kendilcri tarafindno 
lcilimizin ismi verilcrek cDoktor de tevziat yapilm1yac:ag1, 22 Tem. ermi lerdi.r. Vak'aya sebep ola -1 l• ùacak bir âle i in ·mdidc11 Evvelki gün buyük bjr ihtikâr 

cürmüme hudu yap1lm1~ ve dün 
adllyeye verilmlljhr. fddiaya go • 
re 20 tonluk bir yapagi sah~tna a
it bulunan bu ihWcâr oyle yaptl
~hr. 

müz.aheret olunm~tur 

Ancak bu s1rada Sar1bekir fir • 
mas1 vakit geçtikçe fiyah 92 den R-ef jk Savdam cadde > namile muz Sal! günü ~ehit yetimlerine, rak da bir tavuk meselesini orta a eip sebepler yarat tak gay -ile 

95 
k tevsim ol~nacakhr. ve 24 Temmuz Per§embe gü11ü de koymaktadirlar. eli ise bu iddia- durul ise o tehdidin tahll 

urU§a vc nihayet 97,5 kuru~a malûl 5ubay ve eratm ikramiye - 1-d · 1·1 ukabele oh111 
kadar yùkseltm1~tir. Yapilan pa • rnüme<:hut yapilmi<:hr. ' ' t kabul etmemektedir. "

1111 
a mis 

1 
e n ~ ~ lerinin da~1hlacag1 bildirilir. Müdde;umumi gelmiven iki c:.a _ mukarrer bul dugunu temill 

zarhkta 81 kuru§ kanunî f1yat ü • Dün ikinci ashye cezada yap1 • I .i " 

zerinden 16200 lirahk bir çek ve _ ian duru~mada bu safahat ~ahit _ nonü 1ezgisi hidin cclplerine lüzum gôrmedi - ri-L. cliyor. 
·n f t l 1-erin ifa-'elerile anlaq\mic:. ve suç Beledb·e Reisligi Taksim mcy - gi halde Velinin talebi ile mahke- · BOyl e §Ïm • e- kaàar J11 

r1 p a uras1 a mm~ ve aynca fa- " ~ .., ' 1 ~abit gorülmüstür. Riyaset suçlu- danîle Taksim bahçesi arasmdaki me buna lüzum gürmÜ!i ve bu mak snnlarm kulla malt asll 
tura hartei 3.500 hra gonderilmesi · tl d C .. .. t rd kl · .. . ...__,_ ":.h111 

lardan ihsan Sarlbekir ile Zeki 1nonü gezgisi yollarmm istinat dl• sa a uruliffiay1 uma gunune a- goste i era vaalDl .....- swo 
kararla.~1nt~hr. 4te bu paraya Mü. Sanbeki• ve ortaklan Kabasaka • varlarmm in§asm1 ve yollann tan- Lk eyliyerek suçlulardan Mehme. sahaya ü-rü esi ihtimalleri 1t 
rakabe memurlarmdan Necde n tevkiflerile daha bir çok din _ zimini sür'atle yapmak üzere dü <lin tahliyesine ve muhakemesi • !ara geli or. BOylece riyeJ 
Yelmen alarak Sami Ozamn kâ _ ecek ~tl'Crm ishmai içm du- bir münakasa açm1~ttr. in gayr1mevkuf olarak devamt - korkun~ bir ilu e ürüklc~.,; 
tibi s1fatile Sartbeklre gôtürm~ ; .. ,,nay1 bugüne talika karar ver- Bu i~e 79 bin lira sarfolunacak a, Velirrin ise mevkufiyet hali - teclir. Esa:;e.a Avru da t.ahr

1 

tür. Para ahnd1g1 s1rada da cür _ ~tir. Te hemen in~ata geçilecektîr. 'nin devarruna karar verm~U.·, müt · ol '1 ·-ter Çorc;ilill 

--------------------------~·---------------------------------------------------------------------------------·~----------------------------------------------------------------~~--~~_;_--_ kunda anla l)CN'. Gelecck muu k84iar Alma ebirleri 

Tiif kalesrnin muhasarasmda da; 
(debâbe) denilen bu- àle kullan
mi;J:ard!r ki bu dJ&, asu-larca sonn 

ale muharebelermde büyük rol-

Bir iplik fabrikdtOrü Sami Ozan 
kendisine yapagi tedarik1 iç1n ô -
mer Abid hanmdalu ihsan San • 
bekir firmasma müracaat et~ 
ve kilosu 81 kuru§tan verilmesi 
iktîza ed'en yapagiya 92 ~ fi
yat is~ndig1m gôrm~tür. El al • 
tmdan Mürakabe Komisyomma 
malûmat venlmif ve kendisine 

aran 1k ann Adami 
Yazan: IRFAN DOGAN 

0 , dünyada h1ç bir varlt~tn ana
dan daha muazzez olacagm1 ha • 
tmna b,le gettrmeml§hr. Kim bi. 
hr, belki de ba~ka §efkat gorme -
ml§ olrnas1 onu bu hissinde fazla 
mubalâgah yap~ttr. 

Yedi ya§lnda anaS1ru topraga 
gët11en kimses1z. bir çocugun ha -
linden daha feci dün ad.a ne ola -
b ' ir? Kendine uzanan her el ya.. 
banci, bogazma giren her lokma 
bir iane, üzer1ne giydinlen her 
çul parças1 b1r sadaka.. 

t te o, Kay rmin küçuk kèiyùn. 
de dokuz ya ma kâdar boyle bü • 
yudü. Kâh kaz çobanltgi yaparak, 
kfih tarlada rençbere yard.lm ede
rek. 

Ona Kenan i mini koyan koyiW 

Edebî Roman 6 
hamiyetli imanu, yardimcùarm en 
ba~inda gebnilj, üç simflJ. mekte _ 
bim bitirebilmesmde büyük iyiligi 
dokunm~tu. 

Allah ok:süzleri nedense daha a. 
k1lh ve zek.î yap1yor. Kenan da do 
kuz ya~ bitu-digi zaman, bükük 
boynu küçücük boyu ile koylü -
nûn sev 1-SÎni kazarum~t1. 

Nihayet blr gün, ona dogdugu 
zam.an gülmiyen talli gülmil§ ve 
Kenana bir ~fkat eh uzanmi§tl. 

Vilâyetin yat1h okuluna gider -
ken, son àefa annesmm mezan ba 
~nda saatlerce aglanu§ ve aym 
gôz ya§lanru bir baba mezan u . 
zerine de dôk.ernedigi için iç g~ 
çi rmi§ti. 

0 iç geçù'." Kenan 19 sene son-

ra btr kere de bu harap ve karan- kerrem isminde bir adamm eli d1g1 için, erken geldigini tlihmin Gündüûeri simit, geecleri boza dranua ugradib âkibetin tad111' 
lik odasmda §tmdi geçir1yor ve idi. etti ve kars.1k1 kahvede vakh og - satarken ne idi ise, ~di de oyle dacaklardir. Alt11anlarm da gel 
gene sôyleniyor: Kayseride bu adamm hunayesi- renmek 1sted1g1 zaman, tahminin- idi. Esasen istese de b~ka türlü seneye kadar "ddetli hücunil-

1 
- Bunu taLih zannetmü~tlm. ne verihij!t ve 1stanhula gel~1. s1lik de aldanmad1gm1 gordü. olmasma imkân yoktu. Çünkü üç intizar etmek lâzimdir. Fal<P /. 

Halbu.k1 bu bernm bozuk talih1 • bu sinema film1 gibi goz.ünün o - Henüz en dakika varch. Bir gün senedenberi ayni elbiseyi v-e ayni karpbkh 'bombard1ma Lar~a_Jlf 
· mm 1stihal'Csmden ba§ka bir ~y nünden geçt.i ve içt s1zlad1. evvelk1 mektubu hattrlad1. Tarn kasketi giyiyordu. Bunlar belki salbe i<:bu edilebilecek m1d1r· 
degilmlli. Ke~k1 hep kèiyümde kal B:mdan sonrasm1 dü"?iinmek is- 16 da divordu . Ara<iak1 su on da- eskiydi, fakat kalbi kadar temiz giltere e bir senedenberi ~ 11 

sayd1m, dünyay1 h1ç tammasay • tem1yordu. kika ;arfmda ona ~yliyecegi oldugu için, sahte yenilikl't' i"n ver- Alruan hücumlan bu bap 1' 

dlm ve babam gib1 mes'ut bir ço- Uykusu da kaçmt§h. Uyuyarr:az. sozler1 zihrnnde sJraya dizmege digi kirliligi aklrna bile getirme - vetli ümitler vermemektedir·1 
ban olarak omür sürseydim. sa dÜ§Üncelerden kurtulam1yaca • çalt~1yordu. Vedianm soracag1 su- mi~ti. harebe beheroehal kara ordll 

Okudum, yetJ.litlm, fakat son un· gm1 anladi, dü<::ünmemek içm de allen, bulunacag-i istekleri, Kenan Cam istemedigi halde sekizlik çarpi. r 1 etîi:elenecek gibi.11 
da ne elde ettun ve ne ogrendim? 1 ~ta~mdan d1~ari ûrladi. tn_ce y~s pek iy1 btldigi ic;m. onlara verile- sigarastm yak1p dudaklanna yer. n.üyor. Bunun is Bü;ük Br

1 

Hayahn menfaâtlerden ibarct ol. t1gm1 kahnla~t1ran eski elb1seler1- cek cev:iplan haz1rlamakta güç - le§tirdi ve onünden geçen tram - tarafmdan. bugiinden yar1n:
1 

dugunu mu? Ke~kt bunlan hiç og 111 g_1vd1 ve _derhal evden uzakla~tI. lük çekmedi. vaylarda Vedi y1 arad1. lab: cc~ine dair bir alân1cl 
renmeseyd1m. O zaman msanhga T1treye htreye yangm Y.erlerm- Bu on dakika ona on as1r kadar Ona çok uzun gelen bir bekle - tur. Mister Çii~il gelecek.Tc~;~/ 
kar§1 sevgtm rnuhakkak kt fazla o- den geç1p tramvay_ caddesme ~ik- uzun gelch. Çünkü baz1rlad1g1 ce- meden sonra, saat tam 16 da arka da hava hâkimiyt"tinin Inr.

11
11 

!urdu. h. Etraftaki s~zlik onu btraz vaplar bfr dakikaya s1g1m!lh. Ki • larafmda bir taksi durdu ve ismi. geçecegini temin edi~or vc 
1
; 

D 
.. - d " k - - t d kendme getirdi. Bu soguk kt~ ge. sacast her "eve menfi cevap vere nin c,ag' mlmasile gozlerini tram • retle Na'.l'.izmin duhil~l 1• ~ 1"r' • 
u~un u çe u~uinesi ar 1yor u 

1 1 1 • ~ . • n 1r 
Is k 

- d ·- · · b kmak ccsmm y1ld1zlar a do u par ak se. cekt1 Havatm1 allak bullak eden vaylardan ay1rd1. ve bizzat Alman milleti tar· 
mma içm U!iuncey1 ira · · · . . · 1111t 

. tedi f k t affak l d 1 masm1 dova <lova seyrett1. 1 hâd1 el r1 tckrar va§a•mamak i . V-edianm otomobille gelece"'ni ' 'ere eril ccgi kana11t1111 i:r. -i 
ts a a muv o ama 1. D • · t · b ltt - • · · • s• • k .. ·· ·· ~d• 

Vil5yetteld yahh mekt.ep gôzu- 1magm1 amamen O$a. tg1 çin yaptlacak ba§ka h1ç bir §ey 1 hi~ tahmin etmiyordu. Gosteri in yo.r. Bu nutu onumuz• 11 
- -· · · ' zaman, Beyazidt geçmt~ oldugu · voktu. Hepsme hay1r dcmek vc bu derecesine k1zdl. Hele bu geli" ii.:inde de bogu mamn dc"<1

1 

nun onune geldi. Be~nc1 sm1f1 hi- I -· d"' b d 1 1 - . · ~ k d 
hrece"'1 zaman kendisine uzanan n .' dg~r u ve u a gm iga tçin içm kal bmin isteklerm1 irades1 ile kôr 1 bir ayak sat1c1s1 için olduktan son ccgini anlatma ta ir. pl 

15 g 1 • l d. l b. h ., . fcl 
i11:mci .bir §efkat eli, bir pençe gib• u u. * 

1 

let mek en iyt ha çares1y 1. ra, bu derece etik~~ ne lii?;u"YI var Y1pratma 1ar 1 · un sil 
gozlerinin onüne dikildi. j . _. Oldugu g~b1 gorünmeyi sevdigi 'rl1 ! Vedianm otomobil~ çag1nn~ .

1 
~nup:1 1 med1~1l ~ 1 

etll'rc 

Bu, o sene buyük b1r ticari 1!? i. l Kenan Sultanahmede geld1gm l ''.1 11 , kl'nd s:nte' • •. pmac1k ~ek1ller ( ·na ehemm1yet verm1yerek soze hyecek de~e-kt!r. . .. nAfl''~ 
çw. Kayser1ye gelmi~ olan Mû • 1 de Ved1ay1 bulamadl. Saatt olma. ~1;:rn.cg1 aklin.1 b.lc gelirmem~t 1. · iJa§lad:i.~ (Daha var) Huseym krii 
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1 ingiltere - Sov- ï\merikan donanmas1 
yet anla~mas1 

Anadoluda za
rarl1 yagmurlar 

Arpa ihrac1na müsa- ! isv~çte büyük 
• • b1r yang1n 

ade edilm1yecekt1r 
~~~~~-1 .. -~~~~-

Fazla tahribat yapan 
yang1n1n sebebi 

meçhul t T icaret Vekâleti, 
ofise müracaatlan 

ellerinde mah 
lâz1m geldigini 

olanlari. 
bildiriyc. 1 S:okhohn 15 (A.A.) - Pazarte

si Karlstcrd hmanmda buyük bir 
yangm o!mu~tur. 10 buyùk maga
za ile bütün lahta binalar yanm.1i;. 
tir. •Slokholms Tidningen., z1va.. 
mn 1 mil1on isveç lruronu old~ • 
gunu tahmin etm.,ktedir. 

Ankara 15 (A.A.) - T1caret Ve- ricinde bulunan bu nevi arpalar 
kâlclmden bild1r1lmi~lir: da ihraç1 için lisans verilmemes 

!!HO ,..,nesi mahsulünden oldugu takarrür etmi§lir. Topra.k Mah • 
\'e iqun müddet beklemcye ta • sulleri Ofisi hükûmetçe tespit e -
hamrnühi olmad1g1 beyanile elle. dilmi§ olan fiyatlar üzerinden bu 
rindc bulunan arpalarm ihrac1na 1 arpalart mübayaa edeceklir. Bina. 
müsaade edilmes1 1çin Vckâ!e•e ba 1 enaleyh alâkadarlarm ihraç talebi 
Z1 m racaallar \'aki olmaklad1r 

1 
ile Vekâlele müracaat etmemeleri 

Gt-çen sene mahsulù dalu bisa, ve mallarm1 Toprak Mahsulleri 
el konma mmtakalan dahil vc ha- 1 Ofu;ine arzeylemeleri bild1rilir. 

Yangmm s<'bebi henüz ôgreni -
lrl'IN'mi§lir. 

Ankara haberleri 

Suriye'del Fransan1n yeni 

A l 
Ankara elçisi 

Hayvanlar<!an ahna
cak vergi iniktarlan 

bildirildi n a~man1n 
esaslar1 bildirildi 
Mare§al Peten 

Suriyedeki Fran
s1zlara bir 

mesaj gonderdi 
(Ba~ taraft 1 in~i say{ada) 

llayfa, 15 (A.A.) - Muttefik kuv 
vetler Beyrut'· girm~erdir. 

SL:Ri\ F. • IRAK ARASINDA 
MÜNAKALAT 

Londra. 15 (A.A.) - Re.iter'in 
bildirdigme gore Suriye ile Irak 
arJsmda :;;am'a kadar münakalât 
yer. Ci n ba~ami§ ve normal bir 
hal alm.t§tir. Bagdallan h .. rel..et et· 
r •. ,i olan .. k lrcn harck>!t t1rifesi-
1U kat'inen 1hlàl et~izin :;;am'a 
ge mi§tir. 

ANLA~MANIN ESASLARI 
V1 hy, 15 (A.A.) - Ofi ajanst 

blld.Tîyor· 
SuriJe ve Lubnanda muhasama

tm talih hakkinda imza edilm~ O

lan 1t.lâf.n b~a maddeleri §UD

lard1r: 
Bir taraftan Filistinde müttefik 

kuwetler kumandaru General Vil
bOn, diger taraftan §Brk kuvvetlt:ri 
ba§kumandan1 muavini General 
de Verdilhac ap.plak:i ~ait dahi
lindc Suriye ve Lübnan dahilinde 
mubasamata nihayet verm<>k husu
sunda mutab1k kalm~lard1r: 

1 - Muhasamat 11 Temmuz 1941 
tarlbinde saat 21 i bir dak.i.ka geçe
rek IJl1l edilmi§tir. 

Evvelki gün Tahran
dan Erzuruma geldi 
Erzurum 15 (A.A.) - Fransarun 

Tahran büyük elçiliginden Anka
ra büyük elçiligme tayin edilmi~ 
olan Helleu dôrt ki~ilik ma1yetile 
dün buraya gelmii;tir. Frans1z bü
yük elçisi Ankaraya g1tmek üzere 
Cuma gtinü ~ehrimizden aynla • 
caktir. 

Ankara 15 (i.kdam Muhabirin • 
den) - Maliye Vekâleti, alâka · 
darlara yaph!11 uzun bir tamimde, 
hayvanlar vergisi .uie yapilan degi 
~ikliklere gore badema Merinos • 
tan 30, tittikten 35, koyundan ve 
kil keçiden 60, s111trdan 35, man • 
dadan 100, deveden 125, domuz • 
dan 125, at ve kahrdan 110 ve e • 
~ekten 10 kuru~ vergi almacaj?lm 
bildirmi§tir. 

Avustralyada 
Pike ve bombard1man 
tayyareleri yap1byor 

Y apilan bir anket harp Melbourne 15 CA.A.) - Avus-

1 h h.. •• • tralyada orta bombard:unan tay • 

Amerikal1lar 
ve harp 

a ey tar gt gostenyorl yareleri in~ hakkmda haZJrla • 
Ne ork 15 (A.A.) _ l>aily n~n plânlar yakmda tatbik mev • 

vy . - kune konulacaktir. 
News gazetes1, Nevyork munte • . • . . 
h. 1 · · E · da b' · d' Ayru zamanaa pilœ de yapab1le 1p ermm vmnon in nez tn· k 1 b t 1 k __ _.li · . . ce o an u ayyare er uv .... , s1 
de bJ.l' anlœt !apara.k, Amerikanm lâhlarla teçhiz edilecektir. Pratt 
harbe girmeSt lehmde mi, yoksa W 't A a.. ·~ 1 .,_ . . ve m ney mer ..... n mo"'r en ..... 
bunun aleyhmde = olduklarm1 .• 1. k 1 b ta •--= · 
sormu~tu. '~.1yece . o an .. " yyare~·n sur-

51.507 müntebip yani yüzde 29 u ah, torpille mucehhez Bristol Be. 

h lehi de 122 802 k' · d y ; au Fort bombardrman tayyarele • arp n , , ~1 e an. , . - , 
1
. kti 

yüzde 70 i harp aleyhinde bulun • rmm sur a mt geçece r. 

mu!jlardir. 

tareke tartlan tatbilt olunduktan 
.cnra tahüye edilecektir. 

8 - Her ~lus müttefiklerin ta· 
rafma geçmek veya memleketine 
iade edilmek bakloru hait olacak· 
tir. 

Adliye Vekilinin tetkikleri 
Adhye Vekili Hasan Menemen. 

cioglu dl1n de Kadikoy ve Ûskü •. 
dar adliyelerini tef~ ve tetkik 
etm~tir. Yanmda bulunan Müd • 
deiumumi Hikmet Onattan h.er 
vestl ile 1zahat alrm:> ve Kadtkôy 
icrasmda da 1~Ierle alâkadar ol • 
mu~tur. Bilâhare Üsküdar cezae • 
vin.i ve lmalâthaneleri dol~ ve. 
kil gôrdügü mtizam ve temizlik • 
ten memnun olmu§tur, 

kar~1s1nda 
(Ba§ tarab. 1 inci sayîada) 

ordulari, Fransaya doj::.'1'u ric'at .,. 
d.ip barbe devam cdcceklcri yerde 
malûm §Ckillcrde mütarcke isteyip 
teslim olmu~lardir. Fransa, ~imali 
Afrikala çekilip oradaki ordusu, 
sapsaglam donanmast, mütebaki 
hava kuvntleri, Suriyedeki k1t'a
lan ve bütün diger müstemleke
lerile barbe devam edebilccek va
ziyette oldugu halde, silâhlarin1 

Panama kanal1n1n geni~letil
tah•isat veriligor • me si • • 

IÇln 
----~--------

52,000 Tonluk zirhhlar yapmay1 karar 
alhna alan Amerika ile Japonyan1n boy 

ôlçü§mesine bugün imkân yoktur 

Yazan: ABIDIN DAVER 

Seller Îskilip bagla
nn1 harap ederek 

s:::Ç ki~iyi sürükledi 

Ajanslar, Amerikanm yeni b1r ZU'I>- olarak 36.000 t.ondw:. Bu z.rè.h, Nev·Jer teslim etmeyi olaha haynh bulmut-

1 tur. YogoslaY ordulan, §l§kutbk- 1171 daha demze mdinliguù naber ver- se,.'de ::amden tc"'1h!:u '"da ..,,.. .,._ 
tan Yunanistana çekilmek in>luiru- diler. Bu, Va$ÎDCIOO suu1l il!i.000 ton· dllmlJb,r. Ba~a ba9ka tersanelerde :ra
ni bulanuyarak yahut da aramiya· '"" 6 Amerlk&n zirhb.lrun uçüHciisti p;lmaJda olan ü~ "'1:rle !>Haber 1939 
Tak teslim olmu§lar; 0 kadar kab- olan South Dak.ota'dlr. Bu smlf~ 2 y1hoda ktzaia konulinu~lur~ bu gemi
ramanca diivU§en Yunan ordusu urhlt, o~mgton ile North Carv!ine, lerin d~rdü de 1942 )'l IDCia hizmete 

Çorum, 15 (AA.) - Pa'3r gü· 
nü iigleden sonra yagan §iddet1i 
yagmurdan husule gelen seller h
kilib'in luisaba altmdaki baglanru 
bemen tamamile denilecck derece
de harap etm1, ve bu sahadalu bug
day, arpa tarlalanndaki mahsulai1 
da imha eylemi§tir. Bundan b· <ka 
5eller üç de insan giitürrnll§tür. Di. 
ger taraitan bir~ i:undenberi ,.i

Ji.yetin hl!l' tarafma ciÜlimekte olan 
yagmurlartian bag b~eler fayda· 
lanmakta olma~.na mukabil biçil
mi§ mahsullerin çürùmesinden kor 
kulmaktadU\ 

muayyen muddetlerden 6 ay evvel lk- girecw le:tdir .. 0en1z yilhkbrwa ~q:e 
da, nihayet fena bir vai:iyete dü- mnl edilerek hizmete girmi,lerd..r. So- ;ür'•t \'e teçh1zat llak.ur..mdan Va.tina
§Ünce .. bir Çolakoglunun imzaladi- uU\ Dakota'nm ~da da, ::sa.mdlye- ~nn sm1hn1r. ayrudlrlar. 
g, mütareke neticesinde teslim ol- kadar, 6 ay kazarulmlOlll'; bu gemi b t- Amerika, 1939 yilondJ, 45.000 tonluk 
mak tztuar1nda kalmi~tr. liG,i zaman kuaru.lacak olan mù.ddet. 'IPn az 30 mil sür~tinde ve a4;lebi 1b.ti-

Ge . KwJ d • d Y~ Çlkacak~r. Kazao1lan zar11an1ar, bll- ~l, 12 ta.ne- 4:06 l.Jk. a ir 1-·>v t.:qiy-.o 
rç1, or u, pm i roukav~ yuk Zll'hh ~.§aati bakunmdan . bu~: uu zirhh cbha yapttrmak.ti.dlr .. Banlann tir.n"be lr.ruvazaril bunlardan bfri olsa 

met ediyor ve Sovyet Rusya, aca rekordur. Büyl«.~. 1923 denber•. Y?"' hoylan 244 metre, cnlcri 33 metredir. Cerektir. 
bucag1 olnuyan bir memlek.et ol- ztrhh yapouyan. Amerûta, 1lmdi '.i- .9.u yùJnda ikmal e;iilmelen mukar· Japonyaya kar i: 
dugu için, maglûbiyet halinde, Mos- ,lngton Deniz Siiàhlaruu Tehdlt Kon- r~rdir Bunlar dünyarun Cn büyük ve • - . 

teran.·nndanbt'rt kaybettil?:i zam3nl te- • t Jappn dun.anmasm:i kar$l bùyuk ba 
kova bükûmeti, Ural dailar1ntn ar. Hifi etmek: içln, ba$ dOOdurüC\.i bir hLZ- l kuvve~li zirhhlan otac;;.k ir Ustünlillt tem:mmi ist1hdaf eden bt:0: kor-
kasina da iltica edebilir; fakat, bu la çah.,mail• b<1$lam ·tJr, Panama Kanah daha bll,yi:J< tonajda l k.wlç deniz kuvv.,u tabakk..11: etl!gi 
meml~ette de Alman~r.la a~I~· Amer;kanm dün,yanin en büyük d••· ~emlle;tn geçmesine ~n·alt olmadi&l zaman, Javoo:ra'n•n kaç ztrh bulu· 
cak kun.seler çtlonast ihtunali bus· nanma<tn.1 vucude cetimHok, hem Atla.<, "'• &und1ye kadar 3J.O~G laktan lnaca!m• P,,,diden t•.r1t1 etmek kabil 
bütün yok ve imkânsu: degiltlir. b.,m Pasifik Ol<yanw.-ta ll<i buyuk filo "'"'"'" urhh yapm.iyan Ame..W, Ja· ~1idir Cllnk• ,u.1 1apon ln~aat1 bü· 
Sovyetlerin bugünkü hükûm<>tinin 1 ~~lun!urmak 70Iundalti .. pyrellerine '"':wanm _1tzll gizll ~-~00 , 1 "';1"k lld, yuk b;; e.rar' perdes! • e ürluludùr. 
1918 d Id • ih" ,, fe •t b" . .r 1 Zlrblila.rma bir coz atmak ,.. l:.elk• de dort, Zll'lili yopm:ik ~ u'<lujanu japonlann halen 40.000 tondan b<i]'ük 

.. e o ugu Cl ~ roun ri 1~ ll)'Oruz. "e l unlartn 9 ta.ne 406 'Lk be-hn de da- 2 3 : a 4' b u.k zll'hli ile 2 Lane de 
mutareke veya snlh tmza etmemes• Yen.i Amerikan zuhWari: ''a büyük top léi$1yacakt ... rm1 haber l-l.OO~ey k>nluk u~P zirhbsl. dG.ha ilog-
lçin Ku.1lorduoun yenilmemesi Amerikanl.n Iliz.mette 26_100 ton ile ahn~a bunlara kar.JJ 45.000 tantuk. baL rusu muharebe kruvaz6ru yapUrdâ.lar1 
§8rtt1r. Bir muvaffalayetsi:zligin, 32.500 ton aras10da dolasan 15 zl.Th'is· ta, icabeù1..-r1>t:, 52.000 tonl li< ztrhlJLlr sOylenmek:teai.r. japon tcnanelerinin 
bütün vesik.alara, imzalara,. taah- van:ll. Bunl:Jr 1912 ile 1923 sencl""t'.i "nprnaj:i k rnrl.a tlrm e ~.marna 1947 le kaf..br, bunlar hârfcinde daha 

ltn 1 hm 1enifletme1< •-in de tahsLat ·1 ·•! ri hütlere ragmen, sonuna kadaT mu- araswda yap1 li ar; fakat muhtelif L.a verm.t~tir. .... oe bdar ~uyuk e;enu yapa.~1 ece,.. e 

k t k lurabild'" · .. .. l man larda eoasll tadillcrl., yenlleJtirilmi:f malûm de&•i>e de, japoeya n1n mali 
ave?'e aranm ... . 1'1 goru - terdl.r. ~<1 1 blri r~7"'rk~ O<.e1~.. 1 elfiya kudreti gîbl t neleri de, Amerîk.a 

mem1§ ~eylertlen degildor. Fakat, Son a,rlarda bizmele l[iren 35.080 · "'7.ciblann..i.. y~pilmakt:i ul.an 45.000 J!e boy olçir,;~. Du 1tlbarla japonya 
belki de, fngiltere - Sovy~tler an- lonluk iki yen! ztrhh ~. 1837 de kl· tonlaJt r..o-·a ve •v·J ....,,,. r.r!Wlan nm m""Cat 9 .clrbhsma iUvden yap-
1 b 1cin · dd • • zaï:a konulmu.tlart11r, ~ bu bùyuk: muhattbe ..,,.,,~ 
a~astnm u t et ma œ•m~ Hk kizata koualanlaridir. t sôrrenilen 3 veya 4 büyfilt ve 

daha ziyade, Moskova, Londraya Va.,<rincton ile North Caroline •dnu 2 kQrülc --h-a blr ~ru.ru daba 1lâ· 
~IJ'•n bu lk1 urhh baklnnda neire· Yeni program• ' ~....., ,. 

kabul ettirmi~tir. dllen malûmat JUD.lartlan ibaretlll': · ' ve cdebildltlni bbul claelc dahl. 1!>17 
istikbalde hâd.iselerin ne gibi sllr. Buincl cem~ Nevyork Devlet Ter· S-th Dakota'dan OO. kalan klZal<ta ~e japooyarun tahmlneo 18 tadar :urh

prizler doguracait meçhul •lmakla 
beraber,.SovyeUer Birligi ile Ïa&:il· 

tere ve eaun arka.Yndaki Ameri· 

gâh1annda, ikincisi ise Filadeli1ya Dev- tahmhtt!n 27.000 tanluk bir r .. n.'1arebe 1JSina. mukabil, Amerikarun mu.bal:kak 
let Tersanes.inde inJ8; edùmi.!jlerdlr. kl'uva.tô~un i~a ~acAlt ha.. 35 zubl.w Ine'icul olL1cu.ktu'. Onun icin_ 
35.000 tonluk olan bu muharebe gerru- ber verilmektedir ki bu t &em.i.Ier di.r ki ;rapon ka7n:i.klal"l bùyük e;cm1 
Ier! 70.000 be-yiir k:uvvetlnde m.akine- Amttilca'htn kabul ettiii ru yenl b; ,1rar1~uu ~mdiden kaybettikJe1·ini ~abul 
!cri]'!" en az 28 mil sür'at temin .,.. programa dabil olsa &creJ.hr. cderck AltnaDya'run inglltcre"ye yap· 

b, sonuna bdar barbe devam et· deceklerd1, Tecrübelerde ehle ettiltleri Gcçen """c kabul edilnili; olao prog- 11.., g:br, jopon,ra'nin da Amttlka'ya 
biak~l sür'atlen clz.li tutulm111tur. 9 ram 1947 de bitn.ek üzere 201 l•miyl k.a<J>, daha çùk denUalllsl 7apUrmakla 
t.ane .oe hk aitr top, 16 tane 127 lik ihUva etmektedtr. Bunlar 7 z1rhht 1 mukabeie edece'ii:•Dt ioâylemektedirler. 
agtr "°e 16 tane 40 lUt balif hava dafi layYare ge:uisl. 27 kr~vazRr. 115 muh- Bu, jâpoa.y11'nm, den!= bàk.unlyetinl 
makineli tüfcti 2 katapült ve 3 deniz ri"?•. 43 deaJZalh lemlsi, 1 atôlye cemî- Amerika'ya btraku1asz dcme!i::tir. Çün
tayyaresi ta~'lrlar. Tay.rare bombalan- a;idtr. Amerltadan verllen h.aberlere. kil. b~ssa &onsuz Okyanuslarda h.â.
na \'e uzak mesafeden hem.en bemen gàre, 1947 de Amtt1.ka donan.m~s1 35 kimiyet1. dentzall1 sem1Ier1 in degil. 
dildne i.abet cdecelt agir mennllere !llrh!I, 20 tayyare gemisi. B8 kru\'&zbr lbuyük zrhWann h.akkldtr. Kaldl lù A· 
k.af'$1 254 milimetre tahnli!Dnda &ü- 37'S muhrip, 108 denwalt1 gemisir..den merika da bu.cun japon!ann tiO deniz
v&le urhlan vardtr, 1923 de yapll~ milrekkep, bakikaten muazzam vc muh· alllsma kal'11 oahlp bulœodugu BS de
olan Amerik.an muharebe gemiierlnde tesPm b!r •.rmada halh~de dünyanm en~· lu i:emislni, 11>17 de 108 e ç,kara· 
gü:'\-erte z1rhtrun yalntz 76 mihmetre buyük. denu kU\"Veh olacaktlr. caktlr .. ve: Am.erikan ters:meleri japon

oldutu ,W.émùnd .. tutuluna ,reni urh- Amcn1ca'n"1, hugiln, iki J'<ni ceml yanJn bu Sl~tf cemllerde )'llpaca.klan 
hlarla ne kadar lyi runhafazah olduk.- ile beraber 17 arhlllil h~metledir· 6 rcaytttltti dawa lula.tlJ'Je a:f'('ebllecek: 
tan n.nla.$.Lllr. Amerikalùar ,Uverte Zlrhl.b1 yap1lmaktad.Lr. Son proa-r~da j blr kudrettedirler • 

mek ve birbirlerine mütekabiletl 
yudimda bulunmak hususlarmda 
an~ardu. Bu anla~manm Al· 
man . Sovyet barbinin ancak üçiin· 
cü haftasmda yaptlabilmi§ olmasi, 
münkerelerin hayli güçliikler ar
zettigini gostermektedir; §iwdi me
sele, Almanlan.a bütün kuvvetle
rile yüklendikleri Sovyetler Birli
gioe, bilmukabele ve zamanrnda 
müeo;sir yard1m yapabilmektedir. 
ftlai'lûp bir Sovyetler Birligiaia 
barbe devan1 edip etmemesi, h•r
bin deva1n1 ve idaresi bakmundan 
pck büyük bir mâna ifade etmn. 
lngiltercain bu fitt yard.mu nasil 
yapabiltteginJ ayrica tetkik edece
tiz. 

:urhl lt.ibarHe yeni eemilerin.in dünya- 7 nrhh vardJr. Hepsf 30 nrh.h eder; Bugûnkù p.rtlar altlnda, japonya'nm 
nm en lyi z:trblanm11 llarp gernilerl halbukf Amerikan kaynnklar1 1947 de 35; Amerik:a Ue boy i:Slc:ill}mesine imkân 
·lduktar1n1 idda ediyorlar. Bu :zJrbh- .r:rrhltrl; n bahffottiklerirte a&e~ demelt 

1 
. .voktur .. $ln.Ldiye kad.ar \'a~gton Mu

larm boytar1 219, enleit S3 metr-ed•r; ki ayrtca 5 zJrhlt veya: mu{larebe à.ru- ahedesi s.ayt· ·inde df.>\·an1 edegilroi, 0 .. 
ne kadar su çekUkleri netredilmmtli- va?.Orù dah'1, in:;;a ed~eœktir. Camden ! tan s - 3 nlsbeti. Am~ika lehlne ve 
tir. de ycnJ. de.ru.te indlr1len nrhhdan b°' ,iaponya. ateyh,lne en az 7an yar1y• 

Yeni denize iudirilen South Dakota kalan k1z.ll&a konulacati si.iylenen m"-d~ .. mahkûindur. 
z1rhh.i;:1 ise, dii:~· tiç arkada,1 ohm Al-
bana, Indiana vc Ptfassacllusetts nr~-

Abidin DAVER B "'- h Ularlyle berabcr, 1000 t.on daha büyilk (ÎÎJ'ÜK tari Î roman:13o,-------------
2 - Müttefik kuvwtll!l' Suriye 

ve Lü bnan arazl.5Wii. ~gal edecek
lerdir. 

Fransu: kuvvetleri komisyonlar 
taraf1ndan tes.bit edùecek uuntaka
lar dahLande 15 Temmuz 1941 ôg
lc vaktme kadar toplat1lm1§ ola
cak ve müttefik lutaalt ayni saatte 
&cvkulcen balumi.lldan ehemmi· 
)'etli bazi noktalar111 i~aline teves· 
sill edeceklerdir. Fransiz k1taatl 
m mleketlerine giinderilinciye ka
dar mahdut kadrolarla FrallSlzla
nn kumandas1 altinda kalacaklar· 
dtr, 

9 - Baz1 memurlarla hususi 
bau hidemata memur subaylar yer 
terine digerleri temin clununc1ya 
kadar memleket idaresinin deva
m1n1 temin eylemek üzert! vazife
le1-i ba§lllda kalacaklard.r 

10 - ingiliz makamati Fransu 
kitaahnm Frans12 gemilerile mein· 
leketlerine iadesi hususunda muta. 
b.ktirlar. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!·!!!· !!!!!! l Sultan Aziz Nas1l Ôldürüldü? l 
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E11:niyet balu1111Z1dan Cebelidù
rüz hatttnda bazt busu.sî tedbirler 
itt.baz edil~i.ir. 

3 - B~bca mevkilerin ~gali, cr
dul..rda bulunan Ftansrz lwvvetle
rmin yerine derhal müttefik kuv
\-etlo:-in ikamesini temin edeœk bir 
Fl<il<ie yap•bcaktr, 

4 - Kara ve deniz m.ayin tarla
I.ri i~gal kuvvetlenne goslerile
cektir. 

5 - FraOSIZ kuvveUecine askeri 
iht.ra:n ifa ed1lœektir. Bu kuvvet
ler k ndi silahlar:, toplari., mitral· 
) ozlen, tanklan ve mühtmmatla
rile birlikte çek:ileœltlerdU'. 
6 • Fraœiz subay lar~ erbaslan ve

) a uleri §ab&i s1lâhlann muhafaza 
edecek erse de erler h;Çbir mühun
mat ta,1:yam1yacakla.rd;r. Diger 
ha,1 [e\n:<. n1 Brotanya kuvvetleri
n n nezareti altmda bir tarafta top
lanacak ve bundan Britanya k1t'a
larinm ihtiyac1 olan kisunla.nn a
linmasma B-ritanya makamahn:n 
~ t. olacakhr. Üst taraf1 ingiliz 
kuvvetlerinin kontrohi altmda 
Fransizlar tara! ndan imha edile
c ktir. 

7 - Fr,mSIZ!ar•n elinde bulunan 
!!' · tlef1k ordu,Jra mensup esirler 
derhal taHh-e edileceklerdir. Fran
t.z irle. , ;e bJttln Suriye \'e Lüb
han araz••l i$gal edild kten ve mü-

11 - Fransaya iade edilecek as
kerlerin nukut ve mevcudati vazo
lun.'.lcak yen! bir ;ekil dahilinde 
Fransay_a nak.ledilebilecektir. 

12 - Suriye ve Lübnanda bulu
nan Franstz tesisatma hürmet edi
lecektir. 

13 - Bütun idare makamah ve 
u.mumi hidemat hiçbir zarar ve zi
yan giirrnemi§ olarü fngillz k1taa
tma te.;lun edileœktir. 

14 - Bilûmum n.akliye vesaiti de 
sailam olMak devrolunacaktlr. 

15 - Liman tœisat1 ayni §Uaite 
tibidir. 

16 nci madde tayyarelerle tayya· 
re meydanlanndan, 17 net madde 
benzin stok.larmdan, 18 met madde 
tedavulde bulunan ve y ahut banka
larda ithar edilmi§ olan nukuttan 
bahsetmekle ve bunlarm luçbrr su
retle tahr1p edilemcyecegint tas· 
rih eylemektechr. 19 uneu ma<ki< 
lngiüz Jutaat1run, Fransizlar tarn· 
[mdan tahliye ed1ld1kçe §BI'ltta bt.
lunan hususi askerî te§kilâta men· 
sup erleri askere alabileceklerin1 
gos termek.tedir. 

20 nci madde ile Ïngiliz maka
ma ti bu son harekâta i§t1rak et· 
mi§ olan Suriyelilerle Lübnanll
lar haklunda biçbir ceza tert1p e\ 
lememeyi taahhüt etmî§lerdir .. 

21 - Bu itilâlm tatbikat1 üç 1 · 
giliz ve iki Frans1zdan mürekkep 
olarak Beyrut'da toplanacak bi: 
kcmï:;yon tarafmdan kontrol edile
ccktir, 

22 - Bu an~ma lngiliz ve Fran
&JZ lisalll ile iki nüsha olarak tan
nm edilmi$tir. lhti!âf vukuunda 
ingilizce metnl muteberdir. 

- Durun size anahtan ver"· 
yim! Lavaboya bakan kadm he. 
nüz gelmedi... Bugün kadml.ara 
ne oldu bilmiyorum ki... Hiç 
biri meydanda yok ... 

Mahzenin kap1s1 yan açik du· 
ruyordu. Jan burad.an gelen rü
tubetli havayi teneffüs edince 
titredt. 

Delfos kadehini bir bamlede 
b~ttl. Sonra, tatll geldigi içm 
arkada§mtn ~rabllll da içti. Po. 
lis memu:ru yerinden kmulda • 
m1yordu. Demek plin muvaffa· 
kiyetle tatbilt edilm~tL B1rkaç 
saniye aonra su teblilœh bank • 
notlan sürükle ip gotilrecektt. 

0 araltk Adel yakast ve etelc· 
ler1 beyaz kürkle kapli siyah sa 
lenden bir manto ile bara girdi. 
Çalg•ctlar1 ba§ile selâm.Iadùdan 
sonra Viktorun elini slktt. Del -
fos'u gordü: 

- Y•'n1z m1sm? Arkad~n 
yok mu? Ôgleden sonra onun
la giirü~tün ... Ev1me gelrni§U ..• 
Ne tuha( çocuk! ... Müsaade e • 
der m1s1n soyunay1m? ... 

Adel mantosunu tezgâhm ar· 
kastnda blr çwiye asarkcn pat. 
ronla birkaç kelime teali etll. 
Sonra masaya yaklasarak delt • 
kanlin1n yamna oturdu. 

- Ned~n 1kl kadeb. var? ... 
Yalmz degil mtsm? 

- Jan burada. 
- Ner~de? 

- Orada ... 
Gôzile kap1yt i~aret ediyor -

du. 
- Ha, anladrm .. Onun ba -

bas1 ne ~ gërüyor kuzum' 
-- ZannederSt'm bir sigorta 

kumpanva. inda muhag1pir. 
Adel bir sev s(h !Nn~d Bu 

m.ilûmat kâfi idi. Zatcn asagl 

Zab1ta Romam: 12 ! 
Türkçc•Î M. Feridun ---

yukan bunu tahmin ctmi~ti. 
- Sen neden arhk otomobil. 

}e gelmiyorsun? 
- Otomobil benim degil ki... 

Babamm ... Benim ehliyetna • 
mem yok ... Yalniz babam bu • 
rada bulur mad1g1 zaman kul • 
lamyorum ... Gelecek ha.fta se • 
yahate çikacak .. is'.erseniz ... 
tstersen seninle bir gezintl ya. 
palun.. Uh1'ya kadar gideri.T., 
olmaz mi! .•• 

- Kim bu adam?... Polise 
benziyor ... 

Delfos lnzararak kelœledi: 
- Bilmiyorum k1... Belki ..• 
- Halmi begenemiyorum ... 

Bana bal<, arkada~1n sakm bir 
ycrde bay1hp kalmasm? ... Vik-
tor! ... Bir $erri! ... Dans edelim 
mi! ... Ben tstedijt.rnden sÔyle -
miyorum, fakat palron b1raz 
hareket istiyor ..• 

Jan gideh ytrmi dak:ika ol • 
mu~u. Delfos o kadar fena rldnS 
et!J ki Adel onu sonuna kadar 
sevketme~ mœbur oldu. 

- Müsaade eùer m sin? ... 
Gldtp bakayun ne oldu! 

Lavabonun kap1S1m itti. Jan 
yoktu. Lavaboya bakan kadm 
bir pe~rtrn•n üstün<? luvalet e~. 
ya ·in1 yrrlcst1nyordu. 

- Arkada~1m1 gormcdiniz 
m1? 

- Hayir ... Ben de ~1md1 ge!
d1m ... 

- K~~ük kap1dan m1 girdi • 
niz! 

- Her zamanki gib1! 
Oè'fvs kap1\'I açt1 0Jr sokak 

tenha,) ai(murlu vc soguktu. Blr 

sokak fencri elrafma titrek biz 
J.ilk saç1yordu, 

PÎPO M.ERAKLILARI 
Kurulma kâg1tlarile üstù &. 

tülü masalarm boru vazifesi 
gordügü bu geni~ odada dort ki
~i idiler. Lambalarm abajurlan 
ye~l mukavvadandt. Kapùar 
bo~ odalara aç1hyordu. 

AGam olm"itu. Emniyct me
murlarmdan ancak iki ki:;1 kal
nu~t1. Onlar da pipolariru içe • 
rek bekliyorlard1. iri yan bir 
adam, komiser Delvin bir ma • 
sanm kenarma oturmiq ara Sl

ra b1y1l..larim büküyordu. Gt-nç 
bir mület~ kurutma kâg1dmm 
üstüne bir resim çii:iyordu. Ko
nu~an, herhalde koyden gelmiJ 
olan ve bru;mdan ayagma kadar 
koylü kalan saglam yap1lt bir 
adamd1. 

- Düzüne ile altnacak olursa 
tanesi yedi franga gelir! Bu pi.. 
polart herhangi bir magazada 
yirmi franklan a~gi almak 
mümkün degildir ... Hiç bir !ru. 
surlar1 da yok ... Eni lem Arlon 
da fabrikada ça~tyor da ora • 
dan bil1yorum ... 

- 0 haldc bütün arkada~lar 
içm iki düzüne kadar 1Smarh • 
yahm. 

- Ben de eni terne ooyle yaz. 
d1m zaten ... 0 san'atten anla • 
d1g1 için bana pipolan zifirlen
dirmemn usulünü ogretti. .. 

Koml"l!'r bir bacagm1 bo!;luk· 
ta salhyordu. Herke• muhave • 
revi dikkatle dinliyordu. Her • 
kes pipo iç1yord11. Lâmbalann 
çiy 1~1g1 al\1nda mavimtrak bu· 

h1'iann uzad1g1, dagtld1!11 giirü
lûyordu 

(Daha var), 

~iyane do!lruyorlar _. kahnanu~ti.. Hele, Mahmut Nedim 
Bu m~kül bir dcvrede Mah • ~n elindc bü bütùn harabi • 

mut N edim pa~a gibi bir a dam bu ye sürüklco~ti. 
i§in içinden çt.kamazdi.. Niteki.'ll 1 Halk. bu hallerden usanç getir • 
ç1kamad1. di. Mahmut Nedim p:l§aya ve, Sul 

Bu isyanlar vukubulurkf'!'. Os • tan Azizc kar:µ vaz1yet aldi. Bu 
manh imparatorlugu dlinyunm !n vaziyeti vikude getirenler d-e. vu. 

!giltereden 80nra birinci dereced.a k.uattan :stifade eden ecnebilerdi. 
harp donanmasma '\l'e yine dünya- lng\l11!re, Devlcti Aliyycy;, Rus 
lllll birinci derecede ordusuna ma. iyaaetinden gcri almak için halk 
likti. Biiyle oldugu halde Rum'?.. lç1J1<i<? propagandaya ehem.miyet 
!inde parça parça vukua gelen is- verdi. Zaten vukuat tngiltere s:ya. 
yanlan bastirmakta m~külât çek eetine yardrmci olm~tu. 
t.i. Bütün bunlarm eebebi ortada * 
idi. Mir'atl Hakikat: Bulgar ihtilâ 

Ïdaresi7!.ik, Osmanll imparator • lini ve, onu takip edcn vakavii 
lugu !àaresine br~n yabanc1 el. liiylè hülâsalay1p neticelendiriy~r: 
l~rin vaziyeti., tek cepheli siyaset, c...... Birinci liva HRfu pa.:ja 

1 
mülkü benimscmcyip âtiyi dü~ün- kumandasile ve ikinc1 li va da hi 
miyerek devlet i§ini §ahsî dava ha 1 SeJâmi paip. kumandasile Otluk 
lln<l.e mütalee etmek eibi haller kèiyüne yürüdüler. 
vukualm tevali&ine imkin v-ermii BulgaTlar ba hücuma kai;t her 
tir. taraftan tüfek attlklan ciheUe me-

Bulgaristanda ekseriy<eti nüfus tin hanelere kaparup teslim1 si • 
Türklerde idi. Yani 0 günkü Bul. ~tan mw11rrane istinkâf etlllt'le. 
garishn nüfusu tâdat ed!imi~ ol. ?ile tahaffuzgâhlan topa tutu! • 
•aydi, ::iç mllyon, üç buçuk mil on mUJ V'e ~ sirada lziadi, Vahtman • 

.. y dan tertip olunan asker kollar1 • 
rurk mevcuttu. Bulgarlann nü • t' ~· h b''- B 1 . . . . . . nm ye 1~eme ·1 ase '"' u • 
us me.vcudu ise ik1 mtlyon, iki bu garlarm çogu Balkanlara firar e • 
;uk nulyondan ibaretti. derel< bakiyyesi mutavaata mec • 

1 

Hal bJy}e iken Bulgarlar isyan bur olm~ idî. 
'tliriliyor, lstiklâl davasmda bu • Bu Otluk kèiyü muharebesine 
'unuyorlardt. Ekseriyet Türklerde muavenet için lziadi mevkiinden 
1ldugu halde bir devlet ricali çt. hareket eden tabur lsyan1n basn 
'lp ~yle bagiram1yordu: ve tazyilc etmi1 olduklan Kamar 

_ Yahu e istiklâlL ekseriyet lslâm koyü üz:erine tesadüf eyle • 
Jïirklerdedi:. diginden e§kiya. orad~n ~irar ve 

! 
r b- - l b' Pazarc1~n P1tnç kar1yyesmde fi. 

Devlet A iyye, unyece oy e 1r rar etmelerile Kamar koyü taht1 
:ile gelmi;;ti ki, eski ümmetçi!J: muhafazaya alinip Pitriç Bulgar • 
uvvelini de kaybederek Babil Jan dahi isUmana ba~lam1~lar ve 
ulesim! dôwnü'jtü Tamamile aôz Vahtman tarafmdan gelen asakiri 
•'tibi ol.maktan uz~l.l.. nuamiye Yenikoy ci\·arinda ilri 
"iadP yüz ~1kâr olan haklo • buçuk S2at mubarebe ederek asa-

b11" müda!aadan cildi. h Balkanlara kaÇlrm1$lardlr. 
G0rülüyor kl, Dcvleti A hvve di. 'Daha var) 
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~~ ~.:.~~~;~~;~~:;~ H:.~a~ -~~~~· bul~~~g!,;~~t~:;, - - î.~ him b1r du~man cuzutamm1 mag - k I imkâm hâs!l olmU§tur. 1ngiliz n 

Sabah, Ôgle ve 
Her yemekten sonra di~lcri niçin 

temizlemek lâz1md1r ? 

K 1 k d 
' 

lûp etmi~lerdir. Birçok top, mitral- 8 1 il 8 r I Rus hükûmetleri Hitler Alman~ a-

l a V U Z a 1 n . . . t
y

1
_ok··z., araba ve cephane igtinam et. sma kar 1 harbe devami, miimkü ,., 
- Kar§ihkh b 0 m b ar d 1_ 01dugu kadar birbtrlerine yardim 

14 Temmuz giinü hava kuvvèt - ' "d vc ayn ayri sulh akdetmemeyi ta- Çünkü; unutmay1n1z ki: 
Yazan: Perihan Tekin 

Sabah erkenden kapmm hizli 
h1zh çalmrnas1 üzenne, Bayan Re
f1ka ya§ ndan umulmiyacak bir çe
v1khkle rncrdivenlerden inerck 
surgü) ü çekti; Elindeki melrtubu 
uzatan posta muvezzii ile burun 
buruna geldiler. 

- Oglurn, yanl~ olmasm? .•• Ben 
bu eve talimah henüz bir hafti ol
du. Mektupl~acak kimsem de 31ok 

- Adrc , numara buras1 ... Tumi
mz Refika degil mi? ... 

- Evct. 
- Mektup size. 
- Ver ëyle lSe. H::;y1rdir in~l

lah' ... 
Ihtiyar kadm, kanad1 kap;.dik

tan sonra heyecandan parmaklan 
t1treyerek zarfm kenartm y1rt1p 
kâg1dm ·bilkümünü açti. Okunakh 
bir yaz1 §êiyle ba§hyordu: •Refika
c1grm! .. . Seni §irndiye kadar vazi
yetimden haberdar edemedigim 
lçîn kusura bakma. Acele \·az.ifo. 
me iltihak emrini aldun. Vedala'§· 
imya vakit bula.madan itareket et· 
tik 

gun günü, rahmetli efendi duva
g1mi kaldinnca, utanc1mdan gêizle. 
rimi s1ms1k1 yumdugumu bugiin 
gib1 hahrlanm ..• 

- Karde§im, e ki çamlar bardak 
oldu. Zaman sana uymazsa, sen za· 
mana uy! ... 

Îki kadlJ'l arasmda münaka§a git. 
gide uzad1. Neticede Bayan Refika 
sàzü kisa kesip eve dondü. . . . 

Ertesi sabah_._ yüzündc kat'î kara· 
rm1 veren ins:inlara mahsus bir ifa
de ile, erkenden :;okaga ç1kti. Ôg
rerunek istedigi adresi birkaç yere 
sorduktan sonra nihayet cHaseki 
Ni.sa. hastanesinin kapisma geldi. 
Tesadüfen zi •aret günu idi. Yolun 
kenarmda hususî otomobiller, tak· 
siler bekliyordu. Muntazam bah· 
çede ellerinde paketlerle. çiçekler· 
le ilerliyen halk kütlel~i. grup 
grup ayn istikametlere dagihyor
lardt. 

Asablye klsmma girdigi zarnan, 
k~cdeki kary<>lada yatan solgun 
yüzlü, kumral bir genç kiz gêizüne 

lerimiz, dü~man tayyarelerine ken man a r yen1 en ahhüt etmf§lerdir. Har!ciye Nazm. 
di meydanlarmda taarruz etm~ - §Îddetlenmeg"' e ba~lad1 miz Eden'le Mo-skovadaki Büyuk 
[er ve dü~an kit'alarma zirhh ve ~ Elçimiz Sir Staiford CriPP6 ~!cri 
motorlü cüzütamlarma iiddetli Londra, 15 (A.A.) - Pazartesiyi seri bir neticeye baglamak için •o 
darbeler indirmi~lerdir. sahya bagl!yan g€Ce Îngiliz hava ~ulmaz bir faaliyet gosterm4;1erdir 

12 Temmuz ak~ami dfüµnan kit- kuvvetlerinin hücumlanmn büyük Imza edilcn ve metni n~edilen 
bir kism1 Bremen ve Hanovre'e anla§rna harbin isbkbali üzerine alarmm ve tanklannm bulundugu 

nakliye femileri tayyarelerimiz ta tevcih edilm4;tir. Büyük yangmlar pek ziyade hay1rkâr Ye kuvvetli 

d B lt Çikanlm1..: ve iki ~chirde de birfV)k bir tesir icrasmdan hâlî kalamaz. rafm an a 1k demzmde gêirül - ~ ,. r 
mü~tür. Bu nakliye ~milerini dès hasar vukua gclmî.§tir. Bu pek tabiî olarak bir ittifaktir 

Daha kü,.ük bir tel'ekkül Rotter- ve Rus milleti §imdi rnüttcfikimi1.- · troyerler, hücumootlar ve av tay. > ~ 
yareleri himaye ediyorlardi. Bal • dam'da doklan bombalami§ttr, dir. (Alkl§lar). 
hk filosu tayyarelerle harp gemi- ALMANYA ÜSTÜNDE SURÎYE A.~LA~MASJ 
lerile ve sahil bataryalarile taar • Berlin, 15 (A.A.) - Îngiliz tay- Bu sêizlerden sonra Ba~vekil; 
ruz ederek agir zayiat verdirmis- yareleri, dün gece Almanyanm §i- son Suriye vaz1yetine de ge-ç"<'rek 
tl.l'. 2 destroyer ile 13 nakliye ge- mali garbîsinde birçok §ehirlere demi§tlr ki: 
misi ve mavna batmlmt§tlr. Bun. bombalar atm~t r. Meskûn mahal- Mttli âzasmm Suriyedcn gelen 
dan maada 13 nakliye gemist ile lelerde .hasar olmU§tur. Bir kilise iyi habcrle>ri okumu§ bulunduk.a
bir destroyer agir surette hasara ile bir hastaneye ve bir ihtiyarlar rm::i §Üphem ,yoktur. Samimî bir 
ugratilmi§ ve alevler içinde bua- yurduna bombalar isabet etmi~iir. fikir vc ruh içinde irnza~anan as

Bu sefer de, v. almz si\·11 halk ara- keri mukave:e Fransizlann Fran. k1lm1§tir. Sovyetler tarafmdan ne 
gemice, r.e de tayyarece hiçpir ka smda Olenler vard1r. ~izlarla hardes harbine nihayet ver 
jlp yoktur. Gece avcisi tayyarelerle dâfi ba- digi _g~bi Frans1z topragm1 müda -

SOVYET HAVACILARININ taryalarimiz dü§man tayyuelerinc • faa wm k1hç çekmi;: olan Fr ans1z 
ate~ etmi§lerdir. as~er.i He !ngiliz, Avustralya n~ 

F AALÎYET1 FRANSA ÜSTÜNDE Hmd1stan askerleri arasmdaki çar 
Londra, 15 (A.A.) - Moskova- Londra, 15 (A.A.) _ ingiliz tay- pi~maya nihayet vermektedir. Vic 

Bak1msizhktan çürüyen di§le
rin difteri, bademcik, kizamik, 
enfloenza, ve hattâ zatürrieye 
yol açhklan, iltihap yapan di~ 
etleri:e koklerinde rnide hum
masi, apandisit, nevrasteni, sit
ma ve romatizma yaptig1 fennen 
anla§ilm1~tir. Temiz ag1z ve sag
lam di§ler umumî vücut saghg1-
nm en birinci §arti olmu~tur. Bi
naenak) h di~lerinizi hcrgün ka
bil oldugu kadar fazla - lâakal 3 
defa - •SANlN. d~ rnacunile fir
çal•yarak s1hhatinizi garanti e
debilirsimz ve ctmelisiniz. Bu 
surctle m1kroplari imha cderek 
di~lerinizi korumu§ olursunuz. t!!!!!~~~~! 

Di~ MACUNU 
KaVU§acag1m1z sakin, mes'ut 

günlerde bu hasretin ac1smi, ebedi
yen birlesmek sureule ç1karacag1-
truza "'phe teme' -Güzelgôzlerin
den sayIS.z kere ··per, kollarmun 
bütün kuvvetiJ.e ku<'aklarim. 

ili§ti. 
- Refika hamm siz 

dan gelen haberlere gôre Sovyet yareleri dün.kü pazartesi günü §i- h~ hükûmetiyle münasebetlen -
hava kuvvetlerinin hiicumlan kar. malî Fransa üzerine §iddetli bir a- mizin bu müellim muharebc haf -
~lSlnda Alman zrrhli tümenlerinin km yapml§lardrr. Avcilarumz refa.l talar~ zarfm<la <laha fena hale gel
ileri hareketi agirlaml§i1r. :;>imdi k t d b 1 bo b rd ta mem1:i olmasi Frans1zlarm bütün misiniz ki- a m c u unan m a iman y- d"" 1 1 . , _ 
Alman tümenleri arkalannda cere-- 1 · M k ld k . unya rnere e trmi denn b1r su • 

Bütün tehlikelere kar~1 slhhatinizi korur. Sabah, ogle \e ak~am her 
yemekten sonra 3 defa d~lerinizi firçalaymu.. 

Mehmet i:rUirko 
Ba an Refika, g(izü aç k rüya 

gordùgjine hükmederek, kend ken
dine sëiylenm1ye lba~lad1: - Tôbc 
estagfirullah! ... Bu )"a~ima geldim, 
Uk defa •name. okuyorum! ... Hi 
oir rnâna \·eremedigi bu hâdiseyi 
du~ündükçe dimag-t kurcaland1, 
kurcaland1kça dü~ündü \'e mahal· 
lede heniiz yegâne tam~tigr ev sa
hibesjne ba~vurm1ya karar verdi. 
Acele strhna mantosunu geçirdi, 
ba~mi êirttü Ve kœqusunu sabah 
kahvalbsmda bashrd1: 

zim? ... 
- Eveot e!endim. 
~ Bu·mektup senin e lâd1m. Çrk 

tigm12 eve ben ta§md1m. Yanh§hk. 
la zarf1 açtim. Kusura bakma! ... 

Kizcal!'Jzm eline kûg1d1 tutu~tur
du ve bir borç '6demi§ gtbi rahat
hyarak geri dêindü. . .. 

Blr müddet sonra, kar§iki kom
~lann gelini Esma, Ba ·an Rclika
nm kap1sma posta müvezziinin bir 
dügün davctiyesi b1raktigm1 gêir
müstü. Ayni gün mahalleyc ag1z~ . . ~ 
dan ag1za yeni bir ha\"aais \•ayild1 
ve ~ bu tarihten itibaren, Bayan 
Refikanm, ismi: K1lan1z ka<lm! kaJ.. 
di ... 

Afrika harbi 

yare en a~J geçere o u ça LÇe- tt ak · · 
yan eden hâdiselere ehemmiyet rilerde hedefleri bombardunan et- r: e t . d~ ve idrak ettiklerim 
vermeden uluorta ilerliyememekte m· 1 rd" gosterm1~tir. Bu takdir ve haleti 

·~ e ir. h" d" .ki F ve kendilerine agir za.ytat verdiren . . ru 1ye 1r rans~lan,, dü~mamp 
Soyyet tayyarelerinin hücurnlarma ALMA_N HA V A F AALIYETLERI elinde oldugu 1çin "bombaian n
ka~i beraberle<rindc dâfi batarya-

1
/ 3erlm, 15 (A.A.) - Alman teb- di topraklarma düseœk olan born. 

lan da nakletmiyemecbur :kalmak- g:i: . .. bard1man ta 'yarekrimiz dostanc 
tad1rlar. Bu suret.le .z1rhh tümenle- ln~il1ereye k~i yapilan rnuca- •1 i~aretleri yapmaga .e\•ke~ -
rin sür'ati yan yanya inrnekte. del~ ~a nda Al.man ~ava kuvve~ tir Sun -ede lngJltere için hiç bir 
nakliye ve ia§e i§leri güçll>§mekte !en dun gec~ kU\·:eth tayyar~ fi- avantaj ararruyoruz. Suriye)i i~
ve Messerchmitt'lerin hirnayesini ~~~anle Hul~ ia§e .hma~i~a yemden galden ishhdaf e. ledigimiz yegâ
ternin etmek lâzim gelmektedir. nucum etrrn§lc~·tlir. Bi~yuk yangm- ne ga -e AlmanYa ik mücadele ve 

lar çikm~1n St. George limanmd_a harbi kazanmamiia yardi t 
iNGÏLÎZLERIN GÔRÜ$Ü bir tlcaret vapuru atilan bir bom'Qa mektir m e • 

Londra, 15 (A.A.) - Moskova- ile otlhr lqii;1tir.. G1ridin muannidane müdafaasi 
nm resmî tebhgi Minsk'in sarkmda ~imali Afriknda bulunan . avc1 v ç dü~man hava kun•etlt'rine ver
ve cenubu §arkîsinde çok §iddetli tay) re1eri Sldi Barran~ civannda dirilcn pcl{ büvük zaYiat bù umu. 
muharebdci in dcvam etmektc ol- toplu b lr hald bulunan Ingiliz. <..• J- mi neticede bUvük b;r rol oyna . 
dugunu bildirmektedir. Almanlann \ mo-bi!I rini dag1tm1§lard1r. ml'$hr -Alkisiar- ~ 

- KardC§im, b1r mü~kulüm var, 
sana dan§ml a geld•m Lâkin, di
nin, imamn hakk1 için kimseye sêiy
lemiyecegini vâdet ... 

motêirlü kuvvetlcri mùtemadiycn Alman saw1 tayyarelerindcn mü 
son der~e ~iddeUi taarruzlarda rekkep bir ha\"a te.,ekkülü dün 
bulunmakta i.e de K1zilordu bu ta- ge>cc Sfü·ey Jiman.nda bulunan 

(Ba§ tarafi 1 inci ayfada) arruzlan hu defasm<la tardetme.-. ingil iz gemiJ ermj bombalami~lar
larmm müzaberetile ingilizler i - te ve dü mana çok agir zay1at \'er- dtr. Cem'an 12 bin tonilâtoluk iki i T. BOR. ALI 16/7/ 941 FÏATLAJtl Ayol, o nasII lâkird1?... Sen 

tembih ettikten sonra ikî elim ya
n.ir.a gelsin bo§-bogazl1k edersem! ..• 

- Camm, hani . oz tem ili: Açma 
s•rnn clostuna, dostunun do u var
dir, o da s<iyler dostuna' ... Demez
ler mi? ... 

- Kom!ium, bu bize gore deg1l. 
Haydi otur ~uraya, anlat deroim ... 

Bayan Refika gordügü sam1mi
yetten ferahhyarak, entansinin gii. 
gus dügmelcrim çozdü. Çama§iril 
teninin arasma ~aklad.g1 mektubu 
ç1kardi. S1k sik ndes tazelemek 
§artile okum1ya ba§lad1. 

Ev . ahibesi kahve cezvesini man· 
gala sürerken dikkatle onu dinli
yordu. Sira i.mzaya gelmce kendinî 
tutam1yarak, bir kahkaha atti: 
- Îlâhi Refika hamm, bu mu idJ 
tel~in? ... i;Jundicik ~n jç ·üzünü 
gün gibi a~ikâre çi.karay1m da gêir: 
Benim eski k.irac:mun ismi de se:nin 
gibi Refika idi. K1z, her Tannrun 
günü sa-bah gider, ak~m gelir. Da· 
yanamadun ihtiyar anasma sor· 
awn. ·Bankada (daktiloculuk) edi
yor, para kazanryor.• cevabim al
dun. 1çimden: Her koyun kendi 
bacagmdan as1hr! Benim üzerim41 
ne vazife? dedimse de, ne yalan 
soyliyeyim, bêiyle ak, pâk bir k1zm 
faz günleri k.olu bacag1 meydanda, 
rokaklarda erkeklerin çinde fink 
atmasm1 g-Onlüm pe~ kabul etmedi 

Gel zaman, t:it zaman, mahalle
de bir dedikodudur bai;lad1. Kar ik 

talvan ileri karakollanna hücum dirmcktedir. §ilep tahrip e>rl1lmi§ diger iki va
et~i§lerse de ttalyan kit'alan la - Dün ôglrden sonra 100 kadar pura da tam sabefü~r vaki olmu§
rafmdan piiskürtülmù)crd.r . Dü< Alman tank1 tahrip ed1lmi§tir. Bu , tur. 
man italyan m~vzilerine bile vak. i bir geçide girreek cesaretinde bu
la~maga mm·affak olamnmi•hr. Te lunmU§ .olan bir kafile idi. Bu ge
§ebbüslerinin mm:affakiyetsizlik - çitte 3 bin Alman askeri imha edil
le netic.:elendigmi goren ingilizler mi~tir. 
mü eaclà_it tank kaybcttikten son- Maamafih Ru tebhgi muharebc-
ra çekilmi~Jerdir. lerin cereyan etm kte oldugu mm-

- ---o-- - - takalan \'C ~ehirleri tayin etme-
Bir Ôlüm fstatistigi mekted1r. Bu yüzden harekâtm 

(Ba~tarr.f1 1 lnci sayfada) 
47 si çocuktur. Bundan ba§ka 7 
erkek te kaYiphr ki êildükleri zan 
nedilmi§tir. • · 

Halbuki May1sta 5300 k~i ve Ni 
sanda da 605 ki§i olmü~tü. 

Bu senenin ilk alti aymda Al -
man hava akmlarmda 18.314 ki~i 
olmû§tür. Daha evyeJki alti ay i • 
çinde êilü1erin say1s1 23.960 idi. 

Almanlar ate~ 
püskürüyor 

(Bai;tara!1 l lnc1 say!ada) 
bëyle hareket etrnekle, hâdisele -
rin cereyamm durduram1yacak -
br. Amerika yahudiligmm Ruz -
velt vasitasile Moskova ve Londra 
daki te~kilâtlarm1 kurtarmak için 
yapacagi te~ebbüslerc ragmen Bol 
§evikligi \'C îngilizleri bekliyen 
âkibet degi§miyecekt1r.> 

mahiye>tini anlamak mümkün de
gildir. 

Rus• bligi Sovyet tayyareierin•n 
yekdigerini takip edcn dalgalar 
hal.,.,de Alm:in hatlannm gerisln
deki tayyare meydanlarma ve hat
tâ tank gruplanna hücum etmekte 
olduklanm Hâve etrnektedir. 

Ayni tebligde bu aym 12 sinde 
Sovyetlerin deniz kU\'Vetlerinin 
Baltik denizinde büyük bir Alman 
kafilesini yakalarnl§ olduklanm biJ 
dirmektedir. Bu kafilede birkac 
destroyer ile birkaç gambot nakll
ye gemilerine rl>fakat etmekte idi. 
Muharebe net!cesinde iki destr~·cr 
ile 13 nakliye gemisi Sovyetler:n 
deniz kuvvetleri tarafmdan batt
rilmi§ ve bir destroyer de agir ha
sara ugratilmi~hr. Sovyetler hiçbir 
gcmi kaybetmemi§lcrd;r. 

Teblig bundan sonra Kmlordu
nun kahramanhgmdan bahsetmek
tedir. 

RALCO 

lsvlçrentn PRESIZYON saah 

Dakik Zarif 
y.tER VERDE ARA_)'INIZ 

YENÏ 

l Sterlin 5 .20 
100 Dolar 129.0325 
100 isviçre Fr. 30.10 
100 Peçeta 1284 
100 Yen 3090 
100 isveç kr. 30.77 

F. "JlA."'\I VE TAJIViLAT 
Anadoh. Dem . olu 1-2 

c • 3 

5 20 
129 0325 

30.10 
12 84 
30 90 
30.77 

ZA Yi - Kadikoy 3 üncü orta • 
okul üçüncü 5tmfmdan aldtg1m 
14/11/1939 tanh v 591 say1h tas
diknameyi zay1 ettim Yemsini a
lacagimdan eskisin;n hükmü ol • 
madigi ilân olunur. 

K adikoy 3 ü.ncü ortaokul 
talebesinden 410 sayili 

Cei·det Arsl.an 

Sahibi: E. i Z Z E T. Ne§rlyat 
Direktërü: Cecdet Karabilgln 

Bas1ld1gt yer: •Son Telgrai> 
Matbaasl 

kom§ularm gelint sma, aç li! rc te lf:S\ .~ ~ 
~efikalarm kapismdan ülün g1bi ~ lf""'""'" ~ ~ Berline gore ~i@'U~~.8'.l'~~WM·~ 

bir gencm ç1kbg1m gozlerile gôr· 
mü§! .. - Günablarma girm1ye- Müessif bir maç 
yim 1 tledim. Anasm1 •ine sorguya CB~taraf1 1 inci sayfada) 
çc-ktim. Utamp arlanmadan vüzu· gayet çirJdn ve sporculuga sigma:& 
me kar§I, senin dcmin rr:c:ktuptt bir ~ekilde neticelenmi§tir Bilhas
okudugun ismi soy1iycrek: - Refi· sa son gol zaten as.'.lbî oymyan Be
kanm sôzlü û, "ak.ncta evlenecek· §ikta§hlan hrrçmla:t.rm1~ ve gayet 
Ier demez mi? ... Artik beynim at- sert bir oyun tatbikine sevketmi~
ti. ik1 elimi belime koydum: Ha· t" li". 
nim, hamm, benim cvim sêizle§me Pek sert cereyan eden oyunun 
yeri degil! ... $imdiye kadar helâl netiœsinde hakem her iki taraftan 
rutü emmi§ bir insamm. Paramz da b!rbirini takiben üçer oyuncu 
kendinizin olsun. Evimden çikm!. ·· ç1karmak mecburiyetinde kalm1~ 
diye bagird1m. Sessiz sadasiz, e§Ya· ve takimlar oyuna sekizer ki§i ile 
Jariru to_play1p, ta§mdilar. devam etmi§tir. 

- D rnek gelen mektup, o Refi- Sinirlerine hâkim olam1yarak 
ttaya?... Gençlerin oyuncularma hücum e-

- Oyle ya... den B~ikta§hlar, 19 May1s Stadm-
- Danlma amma, ben btmàa bir da bugüne kadar gërülmemi§ ol.an 

fenai1k gêiremedim. iki genç oozle§- hem müessif ve hem de çirkin bir 
mÎ§ler evlenecekler. hâdiseye sebeb1yet vermi§lerdir. 

- Aman, üstüme iyilik saghk!... Polisin müdahalesi üzerine im1bat 
Senin gibi bir kadmdan bu sOzü teessüs ettikten sonra devam eden 
bekJemezdim dogrusu... Vaktile oyunun son <lakikalarmda kazan
biz de b~g0z olduk. Allahm emri dlklan penaltidan Be§ikta§lùar ye
Ue n ikâihim1z kiyù diii halcle, àü- · «âne saylla.rml ya.pmi§lardir. 

(Ba tar~ll 1 iDci J>3yfada) 
taburunu çevirmi§lt:r vc bunlar1 
kismen imha etm~lcrdir. Sag ka · 
lanlar ise esir edilmi tir. 

:;>ark cephesinin §Ïmal bëlgesin. 
de de bir kaç gün evvel bir Sovyet 
avci f1rkasi imha edilmi~tir. Bu 
firka da Alman - Fin te§ekkülleri 
tarafmdan muhasara edildikten 
sonra imha edilmi~ bulunmakta 
d1r, 

MEVZiLER Y ~ILDI 
Helsinki 15 (A.A.) - Fin ordu. 

lan ba~kumandanligmm tebligi: 
K1t'alanmiz 10 Tetnmuzda top1;u 

hazirhgmdan sonra dü$manm La-. 
doga - Karcli bëlgesindc kuvvetli 
surette tahkim edilrni~ bulunan 
mevzilerine hücum ederek dü§ • 
man rnevzilerini birçok noktalar -
dan yanru~lardtr. Kit'alanmiz bu 
muvaffakiyetten istifade ederek 
bazi yerlerde ~imdiki hu<luttan 60 
kilornetre kadar ileri git~ler -
dir. tler i hareketi devam e trnek • 
te4i il'· 

1 On uzip renk . .. hepsi cl e 

1 Pariain son 1nodu1 . Kutu· 
aan orta111w!alci <!e likte o 

~ ~ree~~~rs~o~:kùn ol~utu 
~ 2 tuavvur -.:dilemiy..., d• ha 
~ hafif daha ioce bir pudra; 
~ .(han laod1r1lm11) cii r. 

~ Yeni •e nefi• kok a acûit.. 
~ 3 Fran•amn Midi bavalesia• 

1 
. dek i ç•çelt!.ri koltla•" 
,laiHini bulacaluuo1a. 

~ 4 
Bütün güa sabit dutUr 
çüoki • ·K rema ltopiitli" 

If& ile ltan ~lmlmotltr . 

1 Gütel '· fioimat '' 

5 rüzgir n yatmur
dan veya terleme-

~ den lrattiyu miite· 
~ â r olmaz. ' 

f 6 ' Büyiik modelde 
~ yeni_vt cakip kuhs. -. _,• _ 
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Satin olmozcTon evvel 
HAKÎKÎ RENGiNi 

'GOREBILiRSINlt. 
llu!H n •r11110Ga" ûli.t1n aa~l 

f HsÂLStz GÜZELLÎKTE BÎRîfN 

ECZANELERDE ve BÜYÜK ITRÏYAT MAGAZALARINDA BULUNUR. 

• "' - ' .. 1 ~ • ·,, '· • ' ' ' ... 

TÜRKIYE CUMHURIYETI 

ZiRAA T BANKASI 
KurulU§ tarihi: 1888. - Serma yesi: 100,000,000 Tür-k lirasi. 

$ube ve ajans adedi: 265 
Ziraî ve ticai-î ber nevi banka muameleleri 

Para l>iriktirenlere 28,800 lira ikr.:miye veriyor. 

Ziraat Bankasmda kumbarah ve ihbarstz tasarruf hesap. 
larmda en az 50 liras1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile apg1daki plâna gore ikramiye dag1hlacakhr. 

4 A. 1,000 lirahk 4,000 L 11100 Adet 50 lirahk 5,000 L 
4 • 500 • Z,000 • 
' • %50 • 1,000 • 120 • 40 • 4,800 • 

40 • 100 > 4,000 • 1118 • 20 • 3,200 • 

DiKKAT: He.saplanndaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan qag1 düpniyenlere ikramiye çtktig1 t akdirde % 20 fazla. 
Ille verilecektir. 

Kur'alar aenede 4 defa 11 mart, lJHaziran 11 
Eylûl Te 11 Birincikânun tarihlerinde çekilecektir. 

Istanbul Ziraat Mektebi 
Müdürlügünden : 

Mektebin (6) parçada (23,5) dekardan ibaret olan Yemeklik 
baglarmm on bin kilo tahmin edilen bu seneki mahsulü a,,"1k arttir
maya konmu~tur. Muhammen bedeli (600) lirad1r. Artt1rma 4/8/941 
pazartesi günü s.aat 14 de Halkahd~ Ziraat Mektebindeki komisyon
da yap1lacaktll". Isteklilerin belli gün ve saatten evvel yatiracaklan 
yüzde yedi buçuk ieminat makbuzlarile birlikte ayn. yerde te planan 
komi;:yona miiracaatlan ve ~artnameyi hergün istnnbul Ziraat Mü
dürlûgünde ve baglan da mahàllinde gorüp tetkik etmeleri. 

i. TASBUL iK:iNci ic·JlA MEMlJRLU-1 DE\"REDÏLECEK Î HTÎRA BERATI 
GL "DAN· · · cHa arat ile m1lradele• haklundaki 
E:vvelce Rizede Basin evi sahib1 Mus-1 ihtira için ahnn11) olan 12 Temmuz 1939 
tafamn yarmda ikamet etmekte iken f tarih ,.e 2764 n 1r1arah 1ht ra bcratu1111 
elyevm ikametgâht meçhul Hru;an oglu 1 ihtiva ett.gi hukuk bu kcrte ba~a 1nn 

Ahmet Gùltana 1 de.'·ir_ ,-eyahut iht1ra1. Tûrkiyede me,·· 
kil fule kovmak 1çm lcara dahi vcrilc-

Dairemlzin 940/4485 ayth do~yasJn- bilecegi te"klif ed Jmekte olmakla bll 
tla Abdullahm Beyoglu Uçuncü Noter- hususta fazla malûmat edlnmek bit" 
l!gindcn tasdikli 11/11/ 939 tar hli ve' ycnlerin Galatada Aslan Han 5 ind 
!J!J98-52G No lu rehm ... ne<lile alacakh kat 1-3 numaralara wiirac at eylcm<'" 
olnn 260 luanin '19 faiz ve %10 avu- 1eri ilùn oltmur. 
kathk ücretile icra ma rafmtn tahsill • - ---------- -

Z A YI için merhum Atmaca nam motorun pa. 
raya r;evrilmesi hakk1nda aleyhinize 
icra'i takipte bulunarak tarafmtza gon
derilen rehn!n paraya çevrilmesi yolile 
oderne emri üzerine posl<1hanece veri
len 19/2/941 tarihli me~nih<itda mez
.i;ur lkametg.i.hda bulunmad1gm1z. g:bl 
nereàe ikamet ettiglnizdc mer;hul bu
ludugundan icra merci hâkimliginin 
6/3/941 tarihli karan mucibince mez
kûr Odeme em1inin bir ay müddet!e 
illmen tebllgil"c karar verilmekle i~bu 
ilânm tebliginden ltibaren bir ay · zar
flnda borcu Qde,r,eniz ve takip talebine 
kar$1 bir itlrazml:t val'1!a yine bu müd-

Bursa askerllk daires.inden al • 
dig1m asÏ\.erlik tezkeremi zayi et • 
tim Yenisini alacagimdan cskisi ' 
nin hükmû yoktur • 

Yu.ntts oglu Hasan Di4degêfr 
1320 - B11rsa 

det içinde •i1ahen veya ist1t'a ile icr• 
d · - b"ld. . b d . 1<•1 a1re>me 1 irtp orcL o en-eniz · · 
takdirde rehn1r, fatllacaga il, .i "l.illur 

(1953) 


