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Îngiltere, Sov
yetlere nas1l 

yard1m edebilir? 

A 1 man tebligi 

Ruslar 
çekiliyor 

---...-.--

1 ~ 

Son istihkâmlar 
da zaptcdildi 

GO 

Bagünkü cogralî, aevkul
ceyfÎ ve siyasî §artlar, ln
gili:z:lerin Ruslara dogru
dan dogruya müeuir yar
Junlarda bulunmalanna 
mânidir. /ngilterenin yar
d1m1 ancak bilvasita ola
bilir. 

Alman ileri harekâb ~=-
sür,atle inki§af ediyor .~ c:: ~-. 

Berlin 16 (A.A.) - Alman ba~ ~ 
Y-t A.biJin DAVE" ku"1anuanhgmm tebligi: ~- ' , 

~ 
. ;;arkta, ha··enât müsait ~k·lde ~ ' 

:;tltere ile -~o~~~tlc~ B~li7i "k1,af etmekted1r. Bir çok yerler '...,cc-=: 
asmda, _{orçll '.~ hir __ :•tt;- d. So\'y<'t kunellen tarafmdan -~ 

fak. oldugunu •oylcd1g1 bir \ ap:lan nevmidane mukabil hü • ~ 

LOK 

anla•ma imz dild' B 1 . I cumlar ÙÜ§mana kanlt zayiat ver- '_ 
, a • '· u an a§ma d ·1 k .. k .. .-·1 .. 1·· =#-~1-~:6.-

1 k . . lrl cr<' pu~. ur.u mu§ ur. .-- . ~ 
run ~n c~n a au taraf1, «Hl'r ik1 SON iSTiHKÂMLAR DA 't 1NS6VR . .. , 
hiilrnmchn Hi!le.~ ".'-lmanyasma ZAPTEDJLDi ~ ' 0 

kar<i yap1lan bugunku harp esna- n- 1. l6 (A A) ___ v· 1 b ·k _ . ~ 
d b . b. 1 · h ·· 1.. od in . . 1 e s mm ~ lrn a tT 1r trine t'r tur u n1ui1· 1 k k 1 k' · S 1· h t a as1n1n §ar ·1nc a a1n ta ln a "" ....._ ... 

venet ~e mü1aherette bulun•na) 1 ~--
mütekabilcn dt'ruhte etmeleri dir. ~.in son tarkimah da Pazar•esi 1 '•' 

ak~am1 Alman kit'alar1 tarafmdan 't" 
Jler iLi âkit taraftan So,·y·etler zaptedilmistir. 

Birlij:i. bütün ku\',·etlerini, bu dün-
ya harbinde. lerazinin kefesine atr- BetonarmedPn yapilmi§ l>üyûk l 
rak Îngiltere~e yard1m etmektt- bir blok ,1" k.; edcn '°" yeralh te • 1 VAR,WVA 
dir. Bu ~a ·ede, ingiltere. garpte s1oatm1 ca iht1va eden l>uradaki ~ 0 
geni· bir nefes alnu~hr '"" sarkta, basli~a mevzu tamamile ele geç1r. 0 

mek 1ç n A:'llan piyadesi 36 saal r 
Kmlordu. mücadcleye df\·am etti- nl'icadele etmek mecburiyet:nde J KIOEI(( 
gi müddetçe, ingilizler, mahdnt Al· kalmi§hr Bu mcni gayet mükem 
man ha, a hürumlar1na ugramak· 

mel bir ~urette gizlenmi& bulunu
tan ba. ka bir tazy ik H tehlikeye 

yor ve çdikten mamul mütehar - '":::~:::..P.---:;;; maruz kalm1~·acaklardu. BOylcc1-, ;.. 
tngiltore. Amerikamn da }·ardnnile rik kubbcleri ihtiva ediyordu. A • 
sulh zamaninda ihmal ettigi kuv- gaçlarm üzerinde saklanml§ bulu. _°' , ~ 

nan avc1 askerleri mevzii haricen 1 ~ \'etlerini ~·e-nîden kurrnak \'e tr~ki- 9' 
lâtlandirmakta de,·am imkâmm müdafaa etmi~ler ve Alman asker --5·LO "\:· _ "" 

lerini bit kur•un yag'muru ile kar- A ~~ bularakhr .-e esasen, bir kale ha· • ":l -
lini alm1 olan Brilanya adalar1, ~ilami~a:dir. Agir toplarla hava r . 
arhk zaptedilmtt bir kal .. C>latak· toplarmdan yard1m goren Alman 
t k.Jt'a~ bu mevziin batarvalar1n1 1r. .. 

· , etlcrin barbe girmesi daha 

1 
susturmaga muvaffak olmu~lardir. 

d " (Sonu Sô 4 Sü: 5) o.,,rut.u AlmanJan1n So,·~· et Rus- ' --1 
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Son Telsraf Matbu.a1nda Baa1hr . 

Moskovadaki Mihver 
hey'etleri Ankarada 

-------
Ankarada bir saat ka/an ve 

kar~ilanan misafirler 
bugün ~ehrimize geligorlar ------
Moskovadaki Alman büyük elçisi Ankara· 

da kald1. tayyare ile Berline gidecek 
1 Anka.ïa. 16 (A.A.) - Moskava'da l bulun1nakta ol~ Ahnan, Rumen ve 
bultinnlakta olan Alman, Macar, Ru- :\1acar ~olonltl tarat1ndan kariilJn
nien ve- Slovak BUyuk ,.e Orto Elçtle- !"!l1$tl1". l~t.a."Yonda Turk • tatbuat mti

' nie mümessilleri ve tebaasuu getir- lî'.~..silleriJe ehnm1zde bulunmakta o
' m<.'kte olan h~USÎ tren bugun saat 16.30 lan ecnroi matbuat DlUfîl ...Jer1 haztr 
tia Ankaraya gelm4; \"e 17,30 da 1 tan- bulunniakta idiler. 
bu l'a gitmek üzert .h.ar<"kl'l rtm1 .. tir. Alman, Macar, Rumen \'e Sio\ aK. 
1\oJjsatirlcr ista~yo11da hUkûmct ad1na sjyas:t mümessllleri He tebaa"'l hususi 
Hariciye VekâlrU Protokul Scfii Sala- t.renin Ankara garUlda bir aatlik 1.e.
haddin Arbel Uc E1nniyet DirektOrü \•akktûu esnas1nda fehrilni2deki va
$inasi Tugay tara!1ndan o;e1amlanm1$ t.1ndà$lan tarafndan iz.az vc ikram e
ve Almanya Buyük ElçisJ 1le Macar, dilmi~:Jerdlr. 
Rumen ~ulg<tr eh;ileri ve ireh~r_im_l_zd_e::._;__ _______ <_Sonu, Sa~ 4- Sü: 1) 

1 Bir habere gore I· 

1 Moskova t 
! bo$al1yor 1 

i 1 

Hükûmet Lazan 
~ehrine çekildi 

IFakat Rus istihbarah 
~~ bu haberi yalanhyor 

1 
NeV)ork, 16 (A.A) - D.N.B. 
Nenork Times ln V3.i• nda 

sa'â1'1yetli bir kaynakl.an aldJ€1 
• malûmata nazaran Sovyet hükû-

1 

met da.reler, \'e resmi m ;iesseseler 
M<k-kovan terkederek hûk.îmet 
merkezmden 450 ·fcrsah mesafede 

}Dl 1 harM okmasL ingiltereye, bu 
}azr kazand11m~br. Amerikan 
horp ~ana~·ii, bu yat: onunda, da
ha bü~ ük hir .-erimle çalL~acag. n 
1942 ba mda ise âzanû gayretine 
yak13'acag, için, Almanlarla SC>v· 
yetlerin tutnsm8'11, ingïltere için. 
bulunmaz bir. n.imet olm~hir. De· 
rnek ki Son·et Rt1'v•. ingiltereye, 
22 Hazirandanberi . elinden gelen 
yard1m1 yapmakta bulunmu~tur. 
Fakat bu Rus yardunmm devam e- 1 
dt>bilmesi i.-in. ingiltHenin dt' Sov· 
vetJerc ' 'ard1n1 etm~i, hem de mü
t'5..,ir ,.a~d1m etmesi sartt1r. 

1.;;...i..-~,... .... ~!"""~------~---.w.:::::::;..&.J..:.:;:.:,:.;:::'---------_..~~._~~iii.~~i;I, J bulunar Laz. .'a nakletmektedir-
- - - lcr .• .t\ rnt r kan gazctl'Sinc gôrc ) al· 

ingiJiz .-ard1m1 nasil olabilir? Bu. 
ciinkü ro~rafi, sevkulrey~ t.·e ~iya· 
gj vaziyette dC>grudan dogruya \'!'r· 
d1m ~ok iriirtür '" m.,,t'Jâ bir ln· 
giliz ordu unun. garp cf'phe~inde~ 
hattâ Balkanlarda C>ldugu gibi . K1· 
t1lordu i!t" nnrnn.a diism.,.inin he. 
men ht"me~ m.'kân1 )·oktur. ingi)iz. 
lcrin t'linde, Sovyetlerin ) ard1m1na 
i:iinderilebilecek kunetli bir ordu 
meveut bulun•a clahi. bu ordunün 
prk cephesine gündcrilmesint", dc
nizdcn "" karadan iki mem1..ic .. 1i 
•'.' 1ran uzun n1~afeler mânidir. 

Fih aki. Îngilizlerlt> Ruslar ara· 
51nda tema~ , -e irtibat temin edebi
lttl'k deniz H kara \ ollari çok u· 
tundur. 'En el\'eri,li ) <>1 olan Ak· 
dl'nÙ tariki \'âni ingiltere - Cebe· 
lüttnnk • Akdeniz _ Bogazlar - Ka· 
radt"niz ) olu bir tarartan Türlûye· 
Gin bitarafhg1 digt>r taraftan Mih· 
'f'r dcni7.alt.a.laril~ ta~·)·arftttinin 
hürnmlan dola~ 1'ile ~ok tehlikeli 

Japonya 
K abine•i dün 

istifa etti 
Daha millî ve daha 

So,·yet • Aln1an ceph<",inde son \·azi'.'·eti gO sterir harita 

~ Ce p h e 1 e ir fjJ e V a z n VI et t 1 Sovyet tebligi 1 

n1z har~ciyc komiscrlif:i mu,·ak.ka· 
len Mo-ko\'adan aynlm1~·acakt•r. 

Bu sebcplecl.r ki diplomat1k mal'.
filler de Moskovada kalacaklard.r 

(Sonn, ~:;, 4 Sü: 3) 

M k .. k . ALMAN 
os ova 1st1 amet1n- ilerleyi$i 0 RD U DA 

l
lde yap1lan .. taarruzlar Kanlt zayiat ile Fmd1k rekolfe~i 
1 

Vitebsk m1ntakas1nda Almanlar lehine 
seri inki§aflar gorülüyor. Alman mctorlü 
kuvvetleri Smolensk onlerine vard1lar 

A Iman _ Sovyet 1,arbi bütün iler u; ;ur tan Smolensk .;ehrimn 
cephelcr<le ~iddetle de,·am pek yak.nlarma kad"r ilerlemege 

ediyor Alman tE.-bligkn ve muh _ muvaffû olm1:~lard1r. Bll mmta -
teli! kayr.aklarm bildirdigine :::ore, kadaki t~arruzlarm ciddiyet ve e. 
Almanlar Stalin ha'ti uzermdeki hemm• ·etini &i\'yet membalari da 
tazyiki b'lhassa Vitebsk mmtaka- tevit ctmckte 'e zayiatm hcr iki 

, smda ar:t1rm,§iarclir. Bu mmta . ta~af için de çc>k agir oldugunu 
kada Almanlar lehine seri inki _ bild'rm•ktrdir Bu mmtakada Smo 
§aflar gôrüldügü bild;rilmcktc _ leru;k demiry_olu l§e yaramaz bir 
dir. Bir babere gore, bu mmtaka· hale getirilm1~tir. 
d~ A Iman mv•·orizc kuvvc Ucrinin 1 tSon!l. Sa: l Sù: 5) 

durduruldu 
Dii§manla ha va mu
harebeleri §Îddetle 

devam ediyor 
Mosko,·a 16 (A.A.) Bu sabah 

ne~rolunan Sovyet teb1.gi: 
15 Ter>1muzcla bütiln gun Pskow. 

Porhov, Vileb>k ve Novograt - Vo 
lins istikamctluindt> ~iddctl. mu . 
harebel 0 r devam etm4tir. 

3.250.000 kilo 
tes bit edildi 
Ordu, 16 (A.A.) Du ~>plar ar 

Ticaret Odas1 hey'•I! Bo1laman ra. 
riç olmak uzerc Ordu\ kazns1 941 

findi.k relooltcs1nj uç . il.) on .k. 

yüz b1 _ îlo olarak lt•sbit 'UllJ~lir. 

Amttika Harici,·e mii\t~ar1 W~ll~<s 

Almanyan1n 
sulh teklifleri 
Al man memurlan 

Amerikada bu 
teklifleri yaym1ya 

çah'jm1,1ar 
\a, nglun, Hl 1A A.) - H.>nL.)e 

,..,,u~teja!1 '\-cl'"s d1 KtJ g.u.l'1lt:J

lc:r topjant .. inda fi: il·11n mC'!nur
l.:i;:1n1n Amerîkada Alrranya~ n 

sulh tek.iflerin. ya.i miya 1,aÎ~!tk
lar. hakki'1da Xe"york beled'yc 

'So , Sa· 4 Su. 2) 

oldugundan istifade ~;J.,mii·.,...,k kuvvetli bir 1<.abine Hava 
h arbi 

Japonyabirharpl -V-- •• 

IBükref 

Pskow - Porhov .stikametmde 
dün sabah ctr<ya" eden b1r mu -
hareb<'d~ de k1t'alarmuz dü~rra -
run motërlü ve Zlf' h b:r- grupunu 1 
ihata ederek k 1s1m, k1S1m imha cy 

(S(JnU, SJ: 4 Sti. 1) yarar ?. bir ~oldur. 
c i;,.al ·olu ) âni imali ing;Jtere -

Simali Atlas Ok)anu'u. ~imal Buz 
cÎrnizi _ Heyaz dt"niz ~·olu da hent 
uzun. hem de • ·on·eç n Fin ki)·1· 
larinin Almam·amn elinde bulun· 
mas1 dolayisil~ lehlikelidir. Birin 
<i•i ~imal Buz deniz~ ikincisi Be· 
yu dcniz sahillerinde kâin bulu· 
han "" bir demirvolu ile Rusyarun 
içt"rilerine bagh ~Jan Murmansk vc 
Arkanjelsk limanlart da Kola ve 
Karet;·,.,. doi:m taarruz eden Al· 
man · Fin ordularinm tehdidi al 
bodad1r. Bilhassa Murmansk _ Le 
Dingrad demirl·olu ile Leningrad • 
Arkanjelsk ka~ah daha ~imdiden 
kt"silmi< aibidir Sima! Buz detiizi · • T • • ~ 
n111 Alman _ Fin tesirinden uza:k 

·~urulacak 

haz1rl1g1nda m1? Alman araz1s1 
bombaland1 Londra 16 (A A.) - imparato • 

run emrile Knnoye kal>inesi mu • 
vakkaten ikliclar mevkiinde kala • 
:akhr: istifaya sebep beynelmilel 
··aziyeti ve milli durumu daha i~ ve 
ar§ilay~bilecek daba kuvveth bir 

<abineye yer vermektlr. 

T ayyare meydanlan 
bir çok tayyare 

yak1ld1 
si i ASET nF.Gi$MiYECEK Lo~dra, 16 __ (A.A.) - Hava Neza· 

Tokio 16 (A.A.) - Salâhiyetli rehnm tebhg1. . 

Bombard1man 
edildi 

~ehirde bir çok yan
g1nlar ~ 1 canld1 

Sofyada 
Îngilizlere 

çal1~an 
Rus ca suslar1 

Dordü idama mah
kûm edildi, birisi de 

inti ha r etti 

YAZAN: 

SELÂMl lZZET SEDES 

Dün Bcden Terbiye,; Umum 
Müdürü General Cemil Tnnerin 
beyanatm1 okurken se.indim 
dogrusu: Türk sporunun amatôr 
ruhunu muhafaza ettnek için bir 
skil talimatnamesi haz>rlamyor
mu§; yakmda bir futbol müsaba
ka talimatnamesi çikacakmllj: 
klüplerin ...,relt>re para sarfede
cekleri bir ta)ima1name ilt" tes
bit edilecekmi,. .. 

• 
Dün Bedcn Terbi~·en Umum 

Müdîirü Gen1>rnl Cea1il Tanrrïn 
be;) ana11n1 okuduk1an ~on ra gO· 
züme •Gençlerbirligi ile • Be
§ikta~·m Ankarada l·aphklara 
maç1n tafsilih ili§IÎ: •Kmc1 bo
gu~malar esnas1nda yuvarlanan. 
Jar gOrlilüyor, seJirt'iler aras1n
da ~· uha! .. nidalar1 birbirini fa .. 
kip ediyor ... l\i.hayet oyuncular 
yumruk, tokai. •ille, l1>kme ile 
birbirlerine girdiler. Zab1ta n 
askeri kll\·vet hâdè.eye miidaha-
le ,.derek ka\'gay1 bast.Jrd1lar. 
DOrt yarah ;ahaclan çikanhù.• 

•. 

bulunan 1ssn Asya k1ytlari ise. Rus
fan.n irerb.ine ancak nehirlerle 
hai;hd1r H !>Cnenin mühim ,bir kJS· 
nnnda buzlarla ortülüdür. 

Uzak ~ark yolu, biitün yollann 
lfb uzunudt>r l'e bu yoldan Sovyel· 
1•re ancak Amerika yardrm edebi· 

(Sonu, Sa: • Sü: J) 

•i.ikûmel maht'illeri ne dahilî. ne Çar§amba geces.i lngiliz bomba.r· 
•e haricî siyasetin ana hatlannda 1 dunan tayyareler:nm Almanya _u· 
liÇ bir degi~ligu1 olmiyacaj(lm zerinde_bir Alr:ian .avc1 tanaresrn 
bilcliriyorlar. dü ürdùkleri. s11nd1 sab1-t olm~tur. 

M1LL1 BÏR HÜKÛMET _ j Sahil sen1s1ne mensup ta)Yare-
KURULACAK 1 J.,.- bu sabah bati-~1mal Fransas1 

Tokyo 16 (A.A.) _ Resmen bil-1 aç1klarmda 3.500 tonluk b1r ••!il! 
dirildi~ne gôre Konoye kal> .. inesi, gemisini bombalami~lardir. ~mba
yerini milli ve beynelmilel siyase- lann vapurun arka tarafma _1Sabet 

Bü.<re§, 16 (A.A.) - Dü~man 
tayyarelcri dun gece Bükr~in bir 
m&hallesi üzerine küçük çapta :;an. 
gm bombalan atm~Jard1r. Çikan 
yangmlar sivil koruma ~kilàt1 
ve itfa1ye taraf ndan sür'atle son
dürülmü§tür. Dâfi bataryalarmrn 
attJg1 obüslerin parçalan bir ki~yi 
oldürm .. , bir ki§iyi yaralaml§t!T. 
Bir dü~man tayyaresi d~ûrülmü§, 
mürett.ebati es1r edilmi§!ir. 

----0---
Küba hükûmeti 

istif a etti 
Havana, 16 (A.A.) - Kûba hü

kûmeti i&ti.fa etmi&tir. 

Sofya. 16 (A.A.) - Asken mah· 
keme bugün. lngi»z istihbllTat O'er
visine malûmat verrrek ve casùs
lu.k suçlanle esk1 don Rus sooay1-
ru idama mahkûm ctrnl~lir. zan· al
tinda bulun<>n dîf:er eo.1<1 bit R ' 
subay1 hapil.-hanedek.i hiicresindc 
intihar etllll1jtir. Mahkûmlar kara 
n yedi gün içinde tem,yiz edeb1le 
ceklerdi.r. 

Saym Cemil Tant>r diyor ki: 
•Bir spore~• ev,·elâ sportmen ol
mahd1r . Sportm n demek spo
run asaletini Tuhuna '"1.ndire11 , 
spont kendi s1hhatine ve mt>1nle
ketine hayri dokWJ. un diye ~ •
pan, merll n kâar ïa .. a cle
~ktir. 

Bu in•anlar için ne kaclar çah
flls• ;reridir. Allcak ... 

Bu esef edil ·ek hâdi Ier t~ ~ 
kerrür edip llarrlukça, :rürk spo. 
mnun amator hunu mubafa
za~-. ç•h~mak. fntbol m · lla.k• 
talimatname,i. kliiplerin sarfiya
t1n1 tesbit için nizamname1f.' 
yapmak ne) e yarar? •• 

tSonu. Sa: 3 Sü: 1) (Sonu, Sa; 4 Sü: 2) 

". .. 
• ... ~· 1 
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Paz1h borek ! 

Hamal ücretleri 
A vrupa birligi 

fSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERÎ Peyami Safa, birkaç gün ônceki 
.siyasî vc en mühim yazrlarmm b. 
rindc ispanakh biirekten bahsed · 
yordu. Anla§1lan saym Bay Peyr 
mi 1spanakh boregi pek seviyo. 
Fa~at mübaregin neresinden bern 
Îlhami Safa olsa eyvallah! Fakat 
Peyami Safanmki gibi ëyle üflr
mekle y1k1hr cinsinden ve entipüf 
tcn vücutlara hiç rspanakh bôrel·
le beslenmi§ vücut denilir mi? 

Bedava Florya 
seyahatine 
kar~1 

Yazan: Prof. Sükrü Baban 
fCS) o]~evik Rusya ile Nati 
lg) A1manya arasmda ha~h· ( 

\. 
DiJer û~ cti kcriree: 
[Muahedc ak eUigir.iz bir ka

vimden, o ahd1 nakzettigme dair 
hiyanet alâmctleri sezerscniz, der
hal muh'l cb ve gir4meyin. Evvelâ 
on! ra, yaptiklar1 h reketi bildirin. 
BOylece ~izin o ahdi nakictmekte 
hakh oldu;<muzu gosterin ... Cenâ
b1 Hak, ahde \"da etmiycnleri ve 
do t.uga h1ya:net edC'Illeri scvrr.ez.] 

R ulûllah Efcndimiz; herhang1 
Eekilde olursa o! un, harbe scbc
biyc:t vermekten oon dercc de iç
itmap ederl rdi. M bur -0lmad1kça 
harbetmezlerdi. Ve bu mecburiyet 
liâsrl olrlu;.u t .. kdirde de d~man
larmm kanlarma ve haklarma son 
dereœde ria ·et gosterirlerdi. 

Hadîsi erif: 
[Ey ehh iman!... Cihat i.çin, te

dar<ltl. bulununuz. Hak yolunda, 
halis niyet ile gazâya haz1r olu
n uz ... Harbe mC'Cbur kaldigrmz za· 
man, dÜ§ffianlarm.z1 katledlniz. 
Fakat onlara zulüm ctmeyiniz ... 
Esirl rinizin burun ve kulaklarm1 
kesmeyimz. ÇocJklanm, kadmlar1-
m Ve ihtiyarlannt oldilrmt'yiniz. 
Mallanm ganimet olarak ald1gum. 
zaman, bunlan kcndini.z dçin gizle
me iniz.] 

Re ulûllah Efendimiz, islâmiye i 
kabu: eden dü~manlar kar§ismda 
derhal barbe hitam v<?Tird1. Ve ken
diler.inin i~tirak etmediklcn harp
lerde de, tayin ettikleri kumandan
lara bu yolda emirler verirlerdi. 

Radisi ;ierif: 
[Ben, nâ ile mukateleye memu· 

rum. Ancak anlar, (Kelimei Tcv
hid) i ikrar edindye kadar ... Alla
tun birligini ikrar ed nlerin kan· 
lan, benim i. metim girmi~ olur, 
Ve artik anlar il rnuharebedcn 
farig olunur.] 

Diger hadisi el'if: 
[Ellli islâm, muharebe muhitine 

girip de bir ehri ve yahut bir ka
leyi muhasara ettlgi vakit, <> ~ehrin 
veya kalenin halkma evvelà islâ
miyeti kabul ctmel rini teklü eyle. 
melidir. ~ayet o halk, bu teklifi 
kabul eder e, kt den el çekmeli· 
dir.] 

Resulü Ekrcm Efendimiz, islâmi• 
yeti kabul etmiyerek, buna muka· 
bil muay •en zamanlarda muayyen 
miktarda (ceziyc) [1] vermeyi ta· 
ahhüt eden dü rnanlarla da har· 
betmezdl. Ve derhal bir (dostluk 
muahedesi) aktcderek kan dêikül· 
mesinin ônü1 e gc-çcrdi. Çünkü is
lâmiyet, cebre J.Stinat eden bir din 
degildi. Bir vicdan kanaati rnese
lesi idi Bu itibarla k1hç korkusun· 
' an islâm olanlara (münaf.k) [2] 
nazarile balohr.. bunlar, (hakikî 
müminler) tarafwdan kaL'iyyen se. 
vilmezdi. Fakat, beyhude yere kan 
dôkülm mesi îçin, lüz.umsuz mü
cadelelere gil~îlmezdi. 

(Harp hukuku)nda, Resulü Ek· 
rem Efendimizin vaz'ettigi =-n insa• 
ni usullerdcn biri de, (csir) lere edi· 
lccek muamele idi. 

(Asn Saadet)ten evvel Arabis· 
tan ülke.sir!de ya§iyan kavirr.ler w 
.-abîleler, harp esir1erinin haynt!a 
l'ma tasarruf ederlerdi. Bunlan, 
isterle1se ayvanlar gi.bi agir ve 
mC§akkatli i~lerde kullanirlar .. is 
terlerse derhal yatmp keserl rdi. 

Hattâ (Tevrat)m (Yùsa) kitab1-
t1Un 13 üncü babmm 16 nCl âyetin
de: 

[Samirya, viran olacak. Zira, 
<Allah) a kar i geldi ... Anla!', krllç
tan geçecekle1. Masumlari. yere 
çarp1lacak. Gebe kadl.lllarmm ka· 

A K 1 R 
nnlan yanlacaktrr.] 

Sozleri mündemiçti. 
Bu itibarla Yahudiler de ellerine 

geçirdikleri harp esirlerine son de
recede zalimane hareket ediyorlar .. 
evvelâ esirlcrin mallarmr ald1ktao 
sonra, feci i~kencelerlc hayatlarm:.; 
da hatime veriyorlard1. 

Resulü Ekrem Efendimiz, bu vah 
§iyane âdeti de ref'etti. Tali ve 
takdirin fena bir cilvesine maruz 
kalarak esarcte giriftar olanlar 
h, kkmda, son dereccde insanî ve 
ânilâne kanunlar vaz'eylcdi. S1rasi 
gdince, bunlar hakkmda da izaha1 
verece~iz. 

* 
Buraya kadar yazd1gim1z yaz.1· 

!aria, (Hazrcti Muhammed)in as
kerlik dehâsmdan ve ilk islâm or
dusun un te~kilâtile muharebe usul 
ve nizamlar1 hakkmda kâfi derece
de ma!Urnat vermi§ olduk. ~irr.di, 
(Asn Saadet)de cercyan edcn mu
harebelere geçiyoruz 

* islàm ordu!>unun m11hareheleri 
(Gazveler) ve (. eriyyeler) 

Asrr Saadette œreyan eden kü
çük ve büyük muharebelere iki 
isim verilmi§tir. Bunlardan, Resu
lü Ekrem Ef ndimizin bizzat · ·ti
rak ettigi harple.re (gazâ) .. kendi
lcrinin tayin ettikleri bir kumanda· 
mn r .a1yyetmde olarak islâm or
dusunun yapt1gr muharebel re de 
(seriyye) denilmi~ir. 

(Daha ur) 

[1] Bir nevi vergi. 
[2] Bu münaf1klar, d ima ciki 

yùzlü rol oynam1§lard1r. 

Hcr ne ise, bu tspanakh bOregi 
§imdilik bir arafa birakahm da ge
lelim paz1h bërege: Paz1y1 bilirsi
niz, o da i~panaga benziyen, fakat 
lezzeti 1spanaktan daha ba~ka olan 
bu yan yabani sebze ile yapilan 
bërek, diyebilirim ki, bêireklerin 
ahu babas1 im~ ... Geçcn ak~am fel
sefe ve ruhiyatç1lardan birin;n c-

inde OnÜmÜze konmU§ olan Ve ta. 
dmnaki, ç~nisindeki nefasetin e§i 
biçbir bêirekte bulunm1yan bu pa
z1h bôregi, bütün borek sevenlere 
ta,•siye ederim, evlerinde yaptir
smlar da !ezzetine bir baksmlar! 

Birçoklanm1z, arasira evlcrimiz
de mi!'afir ag1rlamak için, acaba, 
batm say1hr cinsinden ne yemek 
yapsak? diye dü~ünürüz. Dü§Ün
miye bacel yok. bir tepsi paz1h bô
rek yaphrm, misafirin de parmak
lan agzmda kals.n, sizin de iftihar
dan agzm1z kulaklanmza varsm! 
~imdi diyeceksiniz ki: 

- Can:m, paz1h bêiregin sirast 
m1 §imdi, birçok muharrirler harp
ten, siya etten, edebiyattan, musiki, 
di! mcsclelerinden bahsederken, 
paz1h b0regi de nereden ç1kardm? 

Onu ben ç1karmad1m yahu, Peya
mi Safa ç1kard1, o tuttu ·bir yaz1-
smda ispanakh bOrekten bahsetti, 
ben de tuttum lâfi dêindürüp dola~
tmp paz1lt bôrege getirdim. Cam 
· tiyen yaphrsm yesm, istemiyen 
o uvup geçsin! 

0.1man Cemal KAYCILI 

AHKE EL ER DE ve POLI STE 1 
J 

&.-

Yapag1 ihti â r1 
Müddeiumumî suçlu firman1n büt·· ya 
paglar1n1 musadere talebinde bulund u 

~~~~~~~~~~-..... ~~~~~~~~~~ 
Bir de 1 i kan l 1 da arkada§1n1 ekmek 

b1çagile agir surette yaralad1 
Dün yapag1 sati mda ihtik.âr 

yaphklan iddiasi.lc mahkemeye 
verildikle 'ni ve tevkif olunduk • 
lanm yazd1g11 1z Îhsan ve Zek; Sa 
ri ile ortakl 1 Glorl) o Ka basa • 
kalm muhakemelerinc dün de de· 
nrn olundu. Fiyat l\fürakabc Ko: 
mis) onu kontrollerinden Necdet 
Yelmer ile hçakç1hk bürosu ko • 
miserlcrinden ~inasi ve kâtip Ta. 
t1a§ dmlendilei. 

Bunu mil aklp tahkikatm tev •. 
sii talebinde bulunan müddciumu-

ile durusma•·1 talik etti. 

Ekmek b1çagile yaralamt§ 

f,;>i§lide Halepli Sùkrü sokaj?mda 
B numarada oturan Safa ile aynl 
sokakta oturan Mehmet, kalay pa· 
ras1 yüzünden kavga etmi~ler ve 
Safa mutfaktan ald1g1 b1çakla Meh 

medi hem ba~mdan, hem de ko -
lundan hafifçe yaralami§tu-. Yara. 
!mm müdavatJ yaptmlm1~, suçlu 
·akalanm1§llr. 

Bekçiyi doven adam tevkif 
edildi 

mi muavini: Yirmi be§ ya~mda Ali Yük::.el 
- Suçlulara taallu· k "'d"n ve '" " admdakl ~ah1s Aksara ·da Valide 

mahkemcye s vklerine temas eden c:amii avlusunda futbol oynamak
milli korunma kanununun ili~ik ta ikcn camiin imam ve kayyumu 
59 uncu maddesinin birinci f1kra. tarafmdan polise malûmat veril • 
sma gôre satih~ ç1kan 20 top. mal mi~. gêinderilen bekçi Aziz mâni 
rlan artm1§ olanlarmm da müsa • olmak is erken Ali Yüksel tarafm 
deresi icap etmektedir. Binaena • dan doviilmil1?tür. Buna müdaha .. 
eyh S'lrlu fir·manm ncrele1d-c ve lede bulunmak isteyen Recep de 

'le gibi mallari bulundugunun tah bel kay1~i ile dôvülmü~ ve suçlu 
11 l terim. j yakalanarak dün melihuden adli • 

Dcdi. Mahkcme bu talcbi kabul yeye verilmi!)tir. 

~~--~-~--111----~~~--

è! elediye muhtelif m1ntakalarda gorülen nis
betsizligi izale 1ç1n yeni tarifeler yapacak 

yan hailevî bogui;ma bù• 
tün Avru a davasm1 y~niden can· 
land1rml§hr, Balhk sahillerinde, 
Ukrayna ovalarmda, Prut kenar-

$ehrin muhtelif semtlerinde ça-1 fade edemcdikleri soylenmektedir. larmda cereJan etmekte olan mu· 
115JI!akta olan harnallann ald1klan. $ehrin bu semtinde hamaliye üc- Kontrol memurlari 1 harebeler dünya mukarlderahnJD 
ücret üzerindeki nisbetsizlik etra- retleri bu kadar dü~ük oldugu ha!- arthnlacak tayininde vc cihana yeni istikamet· 
Cmda alâkadar m:ikamlara yeniden de Sirkeci ve Yenipostane arkasm- Ier vermek hususunda k:it'i tesirler 
§ikâyetler yap1lm1§hr. daki semtte çah~an hamallar tuttu- .. cumartesi ve p-azar günleri Kü- ina edecektir. Sovyctlcr kar~i iJl; 

Ôgrenildigine gêire Cibalide umu- rabildiklerine çuval ba§ma 20 - 50 çukçekmece ile Florya ara.smda.se-' Alman silâhi patladigi dnkikadn 
mî magazalarda çah~an ha.mallar kurU§ arasmda ücret istemekteler. fer yapmakta olan trenlerde ïtrn- hirdenbirc kit'a Anupas tla~i 
bir çuval hububati ùç dort kat bi- tacirler bu ücret!. vermedikleri tak- diye kadar gêirülmemi§ dereœde memleketletde Berlin etr fm

1

~a bif 
naya 4 kuru§a ç1karmaktad1rlar. dirde .i~leri yüzü~_tü __ k~l~aktadir. / izdilt&m ,olmakta ve bu vaziyet ~ar toplanma hâsil oluvcrdi. nu mu· 
Halbuki umumî magazalarm tacir- Bcledr?·c Ïktisat .. M~d~rl.~gu ve Mm §lSl.~a ~on~rol ~emurlar1 vaz1~e- kaddes cihatta llitlerin bnyragi he• 
lerden ald1klan ha'llaliye ücretleri- taka 'l 1caret Mudurlugü hamahye l lerm1 lay1k1le ifa edemediklenn- nien hütün Avrupahhiri kendi ;iil· 
nin 10 - 15 kuru§ arasmtla oldugu mese~e:in, es~::.h bir surette hallet- den yokulann bir k1sm1 paras1z _o- gesine cezbetti. 
ve bu ücretlerden hamallarm isti- mek içm tetk1klere ba~lam1§lard1r 

1 
Iarak SC)_ahat ct:r.ektedirler. Bi!- Dogrudan dog uya Alman nùfll· 

---------------------------__ hassa b1rçok k1mseler ak,amlan zun:i lâbi •e nmkadderahm zafcJI 
•• 

Orfî idare komutanliiina 
gonderilen mektuplar 

Florya donÜ§Ü fevkalâde kalaba!Jk 
oldugundan bilet alamamaktadir· 
lar. 

onunkine baglall't~ olan ve R11~y11· 
d 11 iitcdenheii tazyik mirnmelcsi· 
ne maruz k lm1s !an Fiulandiyn 

~--------... ---------
Bu vaziyet üzerir.e idare cumar- ve Romanva, .l\1ncaristan ve .,Io· 

tcsi ve paza~ günler1 bu hatta Ï§· vakya he. ha katilmn~a bile Rus· 
hyen trenlerm k'Jntrol mcmurlan- larm ütcdcnber· li'ituflari ile bcs· 
ni fazlala~tlrm1ya karar vermi~tir. 

1 
Jenmis vc canla~mis olan Sof) n da 

Bu suretle baz1 yolculann paras1z Mihver tarafmdadir e• ·i Vt" .; 
::.eyahat etmelerine mâni oluna- ve lâhi hak" ·î Sir; , suru üphe 

Bunl r içinde imzas1z ve adressiz 
gërülenler y1rt1hp atllacak 

caktir. cdilmez ki sou felûkctinden en bû· 
Orfî idare Komulanhg ~ùan: . 

Komutanliga gelen blr çok meklupla:· rneyanmria blr k1 m1 da imz. 1z, z • 1 yük me 'ulü • 1o ko\ a olarak gi>r· 
adres ve hüviyetleri yaz1hna:'l'U$ veya haklkata uygun olrr yan t. rzd.i yaZli- p r f Dr l y a mektedir. Helgratdrali \'C SimO\ iç 
m1~ bulunmaktadlr. Ayn! zamandao muhtev yatlnrintn dehlled •e lstinat • • hukûmet darbe:-i Ingilt rnclcn z1 a· 
ed;len - esaslar1 da belirlllmemekted1r. G •• '•• • de Ru5ya ·a j tinat ederck ·ap1hn1~ 

Muhtellf maksatlarla v bir hizmet !fa etmek kastile yazalan bu • rneklup 
1 

un un cenazesJ bir hareket idi. Bu cihet arhk t11· 
larda imza ve hüviyetlerini tasrih edenlerln zarureti kanuniye olroad1ko;a ' 

i tl · • ., - ·----.c>- ayyün ctmi~ say1lnhilir. 'J.'arihin b\I 
&ails ye cri yalmz komutanhkça malum k.uacilgl tabiidir. Blnac1! . Je, l I 
kcndislnrle ruedenî ve kanuni cesaret gorcmeyenl•rln imza .z., adrc Ve hü- Bugün büyük me- kara hk sayfasi ilcride daha zivn· 
\'iyetled tasrih edilmeden gèinderdigi bu gibi mel:tuplar mOnderkat1 na7-<1U de tenevviir edecektir. Fakat 1)Înt• 

itibara ahrunzyarak yirt1llp atiiacakhr. . Orfi irl,1re Kon:utam ! rasimle kald1r1hyor diden inti ·ar ec1en bir vesika bll 
Korgenëml 1 ·--{)-- bapta hemen hemcn tercddiidc ma· 

Ali R1za Artunkal •• • hal h1rakm1yor. G isan tarihindc 
_______ _,_________ 1 Un1versitede ve meza- Yugoslav ordt:sur..a yapilan ve cl· 

F l 1 Ada Vapurlarln. ri ba§inda n1erhumun '·evm ele ge<;mi;i hulunan nrnhreJJI asu ya top a- hir teblig olan bu ve ikada nus 
hayah anlab}acak k1t'alarmm Bulgar hududunu te' 

Yall ta cirier da k i izd•ham Evvelki gece Cerrahpa~a hasta- cavüz rc'crck SoCya üzerine yürii· 
nesinrle vefat ed~n müderris Ziya mekte old11klar1 bildiri'i ·ordu. Bel• ---o>--- .. 
Gün'tin cenazesi bagün l.>üyük me- gradin, hul:1alarla avundugu gii .. 

Mallann1 Ticaret vekâ T e§yÎe gelenler iske- rasimle kaidmlacaktir. lüvor. Sofva, Rus ademi tee viii 

l et in e satabilecekler leye giremiyecek 1 milyon liraya balig olan ser • paktm1 reddPtmi~ti. Bclgrat buJJtl 

Ticarct Vekâletinin fasulya sa
h§lan için âzamî sati~ fiyali 'tesbit 
ettikten sonra evvelce yüksek fi
yatlarla fasulya tophyarak stok 
rapm1;i olanlarm çok mü§kül vazi
yette kald1klarm1 yazmi§hk. 

Dün haber ald1gmuza gôre hü
kûmet bu tacirlerin mutazarnr ol
mamalan için ellerinde ,bulunan 
stoklar;n hepsini dedet hesabma 
mübayaa ~tmiye karar vermi~tir. 
Vekâletin bu husustaki tamimi bu
gii-n alâkah tacirlere bildirile<:ektir. 
Tacirler ellerinde bulunan fasulya
lardan birer kiloluk nümunelerle 
bunlarm maliyetlerini alâkah ma
kamlara vereceklerdir. Fasulyalar 
degcr fiyatlarla derhal mübayaa 
edilecektir. 

vetinin : üzde 75 ini Üniversit-eye kabul etti. Fakat A Iman istilâ 1 ii· 
Tatil günlerinde Adalardan son terketmt~ olan bu faz.ilc li ve de • zeriae 11.Josko •a, Yugo~lav sl'firini 

vapurlarla dêinen yolcularm iskele gnrli ilim adammm cenaze mera • mümessil olarak tanimaktan bUe 
üzerlerinde biriken ka!abahk y:i- simi programi Üniversile Rektor- vazgeçti? Pck ~-11km günlerin btl 
zünden mühim güçlüklcrle kar§l· lügü tarafmdan tanzim olunmu~ • ac1 hatnalan mul akkak ki Sir)ll:i• 
la~hklan ve bu ytizden bazi yolcu- tur. Namazi Beyazit camiinde ki. rm temennilcrini Rus tarafmda btl• 

larm istanbula donmek 1çin vapura lmacak ve bilâhare Üniversiteye lundurmamaktnd1r. 
binemeyip Adalarda kaldiklan hak gêitürülerek orada Rektôrle mü _ Avrupamn obür ucuna giderse~ 
ki~1da Devlet Denizyollar1 idaresine derrisl-er ve gençler tarafmdan nu ispanya Ruslara k_ar~1 gale~·an ~e 
müteaddit ~ikâyetler yapilmakta- tuklar sêiylenecektir. Buradan E • isyan halindcdir. Üç küsur senel~ 
d!r. idare bu vaziyetin onüne geç- yübe naklolunacak ve mezari ba • dahilî bogu~mamn ve kan dokme' 
mek için yaptig1 tetkiklerde iske- ~mda da hitabeler irat olunacak • 11in mes'ulü Îspnnyollara gore Ru4

• 
lelerin üzerinde biriken mah§erî lardrr ve l\fadrit ricaline gore inti-

hr. S"""'' kalabahgm yolculardan ziyade te§- kam saati çalm1 trr. Fransa ( u~ 
yie gelenler sebebinden oldugunu Ôlilrründen bir saat evvel hey • yalist Blüm ,.e halk cephesi) te el<-
tesbit etmi§tir. tskelenin en on ta- keltra~ Kenan Ali tara mdan Ziya külünün üçüncü Cümhuriyete bit 
rafma biriken bu kalabahk yüzün- Gün'ün yüzünün molaji almmi - Rus hediyesi olduguna esasb bit 
den geri taraftaki yolcular vapur- hr. Bu molaj goz. ônünde tulul • 1>urette kanidir. Bu istemin d' 
lara binemcmektedirler. rak merhumun bir büstü yapila • Fransay1 tarihin en agir hir het:i• 

idare bu rnaksatla êinümüzdeki cak ve Cerrahpa~a ha tanesinin metine ugratt1g1 muhakkak oldO' 
haftadan itibaren yeni baz1 tedbir- gêiz pavyonu onüne dilàleœktir. guna gore Frnns1zl11r bu .mücadele' 

Haliç vapurlar1 Denizyollarl• Ier alacak ve te§yi maksadile iske- de temenniyat ve hattâ fîliyat il' 
na geçti leye gelip bileti olm1yanlarm yol- Adliye V ekili Almanya tarafmdadirlar. 

Haliç vapurlannm Devlet Deniz- culardan iskele dr§mda aynlmala- t Bu birlik Vilhelm tras nin §ÜP' 
yollan tarafmdan i§letilmesine dün rm1 temin edecektir. -o--- hesiz ki s.iyasî büyük bir muvaff..-
sabahtan itibaren ba§lan~tir. Va- Dün de Fatih ve Eyüp luyetidir. Bu Avrupa \'ahdeti kat' 
purlarm hepsi Mmtaka Liman Reis Merhum General Beaim Ôme· hk } • • d" 1 mda, Avrupa d!§tnda ayilan BU' ma eme er1n1 gez 1 · k · 1· t 1 V Ru" tiginde Devlet Denizyollan namma rin büstü yap1lacak yù Br1tanya mpara or ugu · 
tescil edilmi§tir. K1ymetli doktuor, Pmfesôr mer- ~hlimizde bulunan Adliye Ve - yaya yardlDl elini uzatmaktadil• 
Ticaret odasi umumî heyeti hum General Besim Omer Akah- kili Hasan Menemencioglu dün daha arka tabloda, Amerika da t~· 
Ticaret Odasi umumi hey'eti dün nm bir büyük biistünün yaptml• êigleden evvel Adliyeye gelcrek giltereniu izi iuerinde yürümek 15' 

· k' mas1 1'ç1'n Beledivece icap €'den tah· c:imdiye kadar v. apt1g~1 tetkikahn tiyor. B-Oylece A1manya, dü mali' toplanmi§hr. Ilk olarak es 1 rapor- J " tlel 
sisat bulunmuc:tur. Yakmda hev- ûzerinde mesgul olmuc: ve ogïeden larm1n Avrupa harici memleke lar okunmu§ ve müteakiben borsa " - " k d · ·11• 

idare meclisine oda namma i§tirak keltra~lar1m1z arasmda bir müna· sonra da tapuya giderek sulh mah olmasile miiteselli olma a1yc . 
kasa aç1lacakhr. kel'Il€lerindeki davalan takip et dedir. Nitckim dünkü bir Bcrhll 

t>decek olanlar seçilm~tir. mictir. - 1 tebligi bu nokta üzcrinde ehemtllr 
Nohut çuvahmn altmda Tramvaydan atlarken ~ tl ed' d 8 ··rfl Bilâhue, Fatihe ve oradan da E- ye c israr ayor u. una go 

bacag1 k1r1ld1 dircge çarpmt§ yübe gidilmic:, buradaki sulh ve mlicadele hir Avrupa üstünlü" 
Çubukluda bi·r erzak ambarmdan Caddebostannda oturan 20 yac:m- " k .:a A h · • A er.,·• " icra, ceza mahkemelerinde tetki- u•gas1.,u. vrupa ar1c1 m lY 

nohut çuvallan tasirken ayagr bur- daki Necmettin Çukurboslan dura- veya ingiltere bu vaziyeti iyice k~~ 
'{ulup dil§en hamal ibrahim Süzgïi- gmda tramvaydan atlarken ha§! di- katta bulunmu;ilard1r. Vekil gôr • nyamularsa mazurdudar. Çüo~· 
1ün bacag1 kirùmt§ ve Nümune 1 rege çarpmt§ ve yaralanarak mü- dügü vazi!e~ten memnun olaralr Yeni Dünya ve Ada zihniyeti btC 

hastanesine kaldmlm1;itir. davat1 yapil~tir. ' avdet etmr~tlr. bir zaman k1t'a telâkkisini iyitf 
massetmi~ degildir. .I 

aranllklan dam1 -
teklif ederken içind..!n sevinmi~tl çok zay1f bir damar1ma dokundu. mad1m. Gene bir çok defalar onü
dt' .. cün'kü bu bêirekçi Imm. nami- nuz Vedia hamm. Fakat ilk defa nüze çrk1p konu~mak istedigim 
na ç~hsl1g1 yerlerden degildi ve ~unu sêiyliyeyim ki, bir daha mu· zaman, bugünkü kadar mecburi -
onu tammazlardi. teber d-egil. Annemin muazzez ru- yet hissetmdlm. Fakat simdi ... 

- Sozlerime ba~lamam için, flr 
satlan oelimdcn almaym Kenan 
bey. Biz birbirimizi tamd1ktan 
sonra, fmncmm gêirfuilerini niçin 
hakh buluyorsunuz? Hem ben de 

Maamafih bu Avr11pahhk kütl~ 
ha§ka kit'alarla behemehal hir ,,I' 
la.,amnmazhk ve z1ddiyet mâna.sl~ 

" I' da tazammun etmemektedir. Bll t 
het yine uyni Berlin telgra!mda si' 

rahatlc kaydedifrvor \'C nitckÎ,-
. "' hem Avrupa hem A yada t:>prll 

1 
Vedia buna da 1srar etmedi ve hunu bana $art gêistermezseniz - Evet §imd1? Sêiyleyin Vedia 

Yazan: IRFAN 
• 

D·OGAN 
Edebî Roman 7 

mi.itevekkil adimlarla onun bir belki günün birinde gene konu • hamm, sizi bugün sükûnetle din. 
metre kcndisinden ac;ik yürüme • §Uruz. Fakat o i~in içine girerse liyecegim. Bu muhit sizi belki s1. 
sine ses c1karmad1. Yolda hiç bir asla ... Bunu bildikten sonra zan • kar, bir an ev\·el sêizlernizi bitirir-

- Mazur goriin, binemivece • , amadan evvel, onu i tedigi bir ye ~ey konu mad1lar ve konu$mak da netmem ki, bundan sonra ~Ill bu seniz., bu, benden ziyade s ze ya • 
gim. Eger mümkün ~e siz inin vc re gôtürecekti. ~imdi ise, yaban • istemediler. o:ay1f taraf1mdan yakalamaga kal- rar. 
§t. cikta bir y~rde konu§&hm. CISl bulundugu bu Sultanahmet Yalmz Kenan çok eza duydu. 1 kas1mz. ~imdi sizi dinliyorum. Be- Bir an gene cevap alamad1. 
~ne ktz 1srar etmedi, hesab1 mu~1tin?e. ~o~ün ve otura~aklan I Çünkü yanmdaki 1üks kadm onu ?i _niçin çag1rdm1z ve benden ne G 1 ç k1z, kendilerine kulak ka • 

sizden ev\·elâ bir ricada buluna -
cag1m. Surada oturdugumuz müd. 
detçe, birbirJmize eskisi gibi ismi. 
rnizle hitap edehm. Bakm benim 
bu ; tegim sizin tcklifiniz kadar 
agir da aegil. 

- Bu belki sizce agir bir teklif 
degil. Fakat abu1. $imdi êiyleyin 
bendcn ne is iyorsunuz Vedia? .. 

lari olmak dolay1sile iki k1t'a ntj 
smda koprü vazifesini tnrihî bir r 
olarak ifa eden Türkiyc h1.:r iki tl. 
rafla d dostaue münasebetler id~ 

,1 
mesine muvaffak olmu~htr. BU r# 
het tczadlarm gayri.kahili ikt~h;jr· 
olmad1gm1 gii te1ecck hir dcl1l ~ 
Berlin in iddias1 hir A vrupa birl el 
l;i men tazyik ve cehir lt>~ k1s~e' 
~~c Bol~eviklige. ka~!?I mill·~d~le 1,. 
f.'A)nra millctlerm istekkn ile ·~· 

gôrdü "ve yere atladi.. yerin tetdifmm kar*1smdak1 adam yan gozlc tetk1k ediyordu. 1sllyorsunuz.? bart~n fmnc1y1 süzüyordu. Kenan 
$ofêir, gayet ~lk giyinmi bu dan gclmesini istiyordu. B0rekc;1, onlan randevuya gel • Erlœgin :iakin konu§masma mu bunu hissctti, fakat hiç bir mah • 

Maçka kmmn bOyle bir ran~vu. Kenan bunu sezmekte güçlük rrri~ iki ~ah!S olarak degil, bir u - kabil, k1z, heyecanla œvap verdi: zur gêirmedi. 
ya gelecegini hiç tahmin etmedig1 çekmedi ve onu daha ilk arzusun· §ak1a hamm nazarile kar~1lad1 ve 1 - Pek iyi Kenan bey, sêiz veri • - Anlatm Vedia hamm. Mcrak 
lçin, biyik alhndan güldü ve Ke - da suku!a ugrathg1 için âdeta gu- bu hissini; Vediaya gost~digi il- yorum. Bir daha siz.i o muk'addes etmeyin bu muhit insanln!'J te • 
n nm bulunmaz §an ma hasetle rur duydu. tifata mukabil, KenaJ'la bir iskem. ruhu ortaya sürerek çagmmyaca • mizdir. Hele bir fmnc1, sizin dü • 
bakarak uzakla~h. _ ~u kêi~ede temizce bir pastaci le bile uzatmak istemeyi~ile belli g1m. Ve ei,ascn sizi bu sekilde ça- ~ünecegiriiz kadar dedikoducu da 

Yalmz kalm1~lardt. Çagiran Ve • var tenezz.ül buyurursamz orada etti. g1rd1g1m için üzüldüm de .. egcr 1 degildir. Bes dakika sonra $U o • 
dia oldugu halde, sôz.c b~lama a ko~usahm olmaz m1 Vedia hamrn? 1 Bir iki dakika sükût ettiler. Îki. geçen ;;cce bize geldiginiz zaman, ! ~urdugumuz yeri 1erkedince, o da 
cesarct edemiyordu. ihtunal ki, Onun temizce bir pastac1 dedi - si de, evyelâ soze ba~lamak cesa - içeri girip de benimle beil dakika her ~eyi unutur. Onun fazla teces. 
p1ânmm l>irmc.i safhasmm bozu • iji yer, iki masa ile dort sandalye. retini gêisteremiyordu. Nihayet bu olsun oturmak zahr:ieti!:de bulun-1 EÜ~i.i ik~mizi hemâyar gêirmeyi -
lu u buna n bilyuk sein?pti. o, 1 fmnmm sikI§tk antre.siydi. E a _ sükûtu Kenan bozma~a k:u-ar ~r- sayclm1z, bu~lara_ h1~ luzum kal • s ndend1r. Ve bun~~a .. hakh~:r 1~a Kenam oto obile ahp kendi arzu. 1 sen oras1 da <>lmasa, bu muhitte d1 ve kar~1smdakinin yüzüne baie. m1yacakti. Size ~pmd1ye kadar çok Ke'1a'1ln solgun }Uzune CC\:Ird · 
suna râm edecek ve gene bclki d \ gidecek b~ka yer yoktu. Burayi madan ba~lad1: mektup yazd1m, fakat bugünkü ka Vrdia sendele<.li ve goz.lerini 
haz1rhk.1 bulundugu sozlere bas - l'lO .z:o fo. Slla tmldtg1 bir borekçi - Randevunuza gelmem icin da1 i;êirüsmek ihtiyacile k1vra{l • deg.l mi? 

K1z, bir dakika sürmiy-en bir sü
kûta dald1, Kenan ise bu sükûtu 
i;ok uzun buldu. 

Vedia, siize nercden ba ltyaca • hakk11k etmi tir. Amerika \'C 1,. 
i·m1 ~~1rm1 h. Gêirü§ülecek, soru. p,ilterc hu bakil.:ati anlar ve bill~ 
bcak o kildar çok §ey vard1 ki; üç rma :mlatuhirsa iki âlcmin ui ;,1 
g[indenberi bunlan zihmm tasar • as1 da ~ok mnhteml'ldir. f 11

•1 ~ 
lad1g1 halde, !rnr~1smdakinin alâ - ili af clm.:liclir ki l\li ter Çôr~r'' 
kas1zhg1, bunlann bir anda dag1l- diin tahlil etti[:m nutk1t ne L011 t1i' 
masma sebebiyet wrdi. da 'l.·e ne de V~ingto da ·vJc ii' 

Bir dakika sürmiyen sükût so • h vanm daha cscmiycceuini f! ,1 

nunda sëze ba§la.dr: te mcktedir. §imdili ëiz yiJlC 
hcr zamandnn zivad k1hctndlt• (Daha VU' 
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Batan gemilerin E m i r 
miktar1 azal1yor A bd ü 1i1 â h 

Çorçil'in nutku 
ve akisleri 

CIYAS 1 - 1 ekmek 
V A zt y ET J Moskova 1· st1• kamet1• n . Beled.yece tesbit <>lunan ycni bir 

J k b• • • • • 11 
ÇC§nl ckn:cgin her f11 inda i: al~ne 

apon a 1nes1n1n 1s- evvclki sabahtan itilaren ba "l-

tifas1ndan ne dogacak de yap1lan taarruzlar' mi~tir. Bu çqni ile rer çU\·al un-
dan 103 adet ekmck ç kar>ln,as1 Ka-

lngilizler bir istatis
tikle Alman iddia· 
lann1 çürütüyorlar 

L ndra 16 (A.A.) - Haziran IL. 

y1 ir de ba'nn lngiliz ve mütte -

Irak ve Arapl1-
g 1 n tP,vhidini 

• • 

Îngiliz matbuah 
beyanah tasvib 

tasdik ediyor 

bu Günün mühim siyasî hâdisclerin- bil clmaktadir. Rutubet dcrecesi 
den biri Japon kabinesinin istifa et- de daha azaltilm~tcr. 

ve mesidir. Gelen haberlere gore, Ja- k k d Al 1 1 Muallimler Buraay i~ 
pon kabinesi, bugünkü vaziyet kar- Vitebs m1nta as1n a man ar ehine 
§ismda daha kuvvetli bir kabine .. "l •• Al tenezzüh yapacaklar seri inki~aflar goru uyor. man motorlü Maarif .Mudurlugu, çoc"k ltJ n>i-

Londr" 16 (A.A.) _ Ofi: Çorçil kurulmas1 ihtiyacmm hissedilmesi k larm.n ve ikmal kl.irslann 'l ka-
arafmd&n Avam Kamarasmda va üzerine 1st;f· etmi§lir. Japon impa kuvvetleri Smolens onlerine varddar . , t panrr.&sm1 muteak1p iigrctrrenler 

)Hlnu§ olan ·Rusya ile akdedilmi§ ra oru sayfiyeden Tokyoya don- (Ba§ taraf1 1 inci s;.yfada) Macar topraklarma indikleri, fa - içm Buroaya bir dmlenme t ncz-
olan itilâf, bir ittifak misak1d1< ve mü§tür. Japon kaynaklan impara- b d k. cep ' t f J · · J zühü tertibinc karar verm1· t • 

1st1yor 
. ' C K t sret gcmileri tonilato\art , 1 

b11kkmdak1 rakirrnlar hissed1lir de ~ u 
'eCld blr iyillk gostermektedir. naayoaa bir nutuk torun Tokyoya do"nu"•u"nu·· mu"h,;m Len1ngradm cenu un a 1 - <a vazi cerim yapma anna lm_ ~ 

Haz ran ay1 içmde d~man ha -
ck tile 79 ticaret vapuru batm1~ 

tir Bunu'l 52 si Ïngiliz, 19 u müt. 
t flk ve 8 i bitaraltir. Bu 79 vapu
r~n mcc!T'u tonilatosu da 329.296· 
d1r 

Mir• tu lngiliz nuHtefik ve bita. 
raf icaret gem1si zayial! 129, Ni • 
sanda 13a ve May1sta 104 idt. De
m '< oluyor ki, Haziranda adetçe 
25 gemi daha az batm1~t1r. Alman 
1..1 a.ar. m ne kadar müfrit oldu
~u 1:-u rakamlarla sabittir. Alman 
~ ltal~anlar Haziranda 876.783 
tonilat'> ba 1rd1klarm1 1ddia edi • 
Y •ar. Bu •ukanda verilcn 
329.296 onilatoluk hakiki rakamm 
yüzde 165 i nisbetinde fazla giis • 
terilmck•cd.r. 

Amerikada 
suikastçilerin 
muhakemesi 

Mahkemede Alrnan 
hükûrnetine "sui

kastçi,, denildi 
l\ev} ork - Casw;luk suçu ile 

Haz1randa te••kif edilen 33 ki~in.n 
muhaki•mcsinclc Alman hükûme -
t •. su1kastc1 olarak lavsif edilmil;
tir 

ldd anamede den11tyor Ici: 
J\Iaznunlar Kcndi aralannda Al. 

man hùkûmetile ve digerlerile su. 
ikasçilik isti~relermde bulunm~ 
lardir. 

MALTA 
bombaland1 

Bu üç ak1n pek az 
hasar yapll 

M lta 16 (A.A.) - Resmi teb • 
i.it· Pazartcsi a~am• üç defa hava 
teh'1k 1;iareti \"Crilmi~tir, Bomba
lar slv 1 binalardA bir mikta1 hasa 
ru ebep ol u;tur. Ne sivil halk, 
re de silâhh kuvvetler arasmda 
h.ç bir z.iy1at olmad1g1 gibl askeri 
bir hasar da yoktur. 

Amerikal1lar harp 
aleyhtar1 m1? 

.. 
Ayan âzas1ndan Taft 

" boyledir " diyor 
V~ington 16 (A.A.) - Àyan â

zaSJ dan Cümhuriy~tçi Taft, Iz -
landamn Birle~ik Amerika tara • 

fmdan ~galinin parlamentonun re 
YI ni :imaksmn Amerikahlarm 
harLe iîlcn girmesi için en iyi yol 
olduitunu siiylemi1 vc demi;;tir ki: 

lz,andanm ~gali, Amerikanm 
A:vrupa 4>lerine bir müdahalesi • 
d1r Bu Ï§galin Amerikamu mùda
fa l .~m zarurî oldugu sëylene _ 
mez. Bu. bir müdafaa tedbiri de • 
gildir. Çünkü Almanlar Amerika. 
ya taarrvz etmc.m4lerdtr. 

Amerika ile Almanya arasmda -
ki münasebetlere gelince, iki mil
let su'h içinde ya~yorlar. i;)imdiye 
kadar Almanlar Amerikahlara kar 
~' dü§manca telâkki ed.ilebilecek 
l c bir tedbire tevessûl etmem~ • 
lerd • 

l!O Ta~t, Amenka halkmm yüzde 
d •nm 1'arbe girmek aleyhinde ol 

"!lUnu sôvlerni~tir. 

Rus milleti §Îmdi bizim müttefi • ' "l "d ' - k 1 d · h dild kl · B k k' l bir hâdise olarak hKber verme"te hede Sovyetler gcni§ o çu e mu - .<an a ma an un a e 1 en ozu pennenant ma me eri 
vererek Araphgi bir- kimizdir .. §Cklindeki beyanattan a n J J b1d 1 kt ~- B 1 f d ve ehemmivetJ1· kararlar veri'leceg·1..· kabil taarruzlarda bu unmu§ ar • ' m me ewr. e eo:ye tara in an )•p1! 11 ltün-

le§mege davet etti 
bah5"den gazetelerin kâffesi, ba~ , .. b t 11 d b b L 1 ni bildirmektcdirler, dtr. Sovyet haberlerine gore u * ro cr e azt cr.,,,r crdek1 pe 1 '?la. 
\·ekilin bu beyanatm1 tasvip et • · t k 1 · ,,_ k 
mektedir Londradan bildirildigine gore, mmtakaâa muhasara edilen bir nan ina me en uczu goruicru> 

H ··1. ~ • "kl 'l h Japonyamn bir askerî hareket ta- Alman m<>tiirlü cüzütanu knstm k1- Veygand Ceza1"re mühürlenmi~t .. " Utflllnet lStl a , Ür- • llillet, mÜ§lerek dü~mana kar- Ah' b b ! t kl s_arlad1gma dair gorülen alâmetlcr s1m imha edilm;•tir. Kamyon, dtJ"ndu·· iren cr er ertn ~·ap ' an . . l k 1 bizim yammtzda harp eden bir ..., tn" tl .. · B • .. H rzyeti .·oruyaca tir,, Ingiltere ve Amer;ka tarafindan tank, vcsair harp vas1ta ve mal - uracaa ar uzerme 'coi~e c:,. 
,nemleketin ancak bizim müttefi • 1-- b J dikkatle takip olunmaktadir. Ja- zemcsi igt:nam olunrnu§, bir k1 • Cezayir, 16 (A.A.) - O!i: igi un ara 1 ay!Jk bir tam1r t mu· 

Bag' dat 16 (A A) Em' Ab kimiz olacag"m1 anlar.• d · · t · · - tr • pon siizcüsünün !ngiltere ile Çin s1m kuvvetk-r de geri çekilrnege Vichyden hareket etmi1 olan General 888 esi vermi~ l.f 
dülilàh radyoda bir nutuk sôyli _ Daily Telegraph'm ba,muhar • arasmda bir ittifak yapildigt hak- icbar edil~fa. Bu mukabil ta _ Veygand, dün oklcden sonra ta;yyare 1 ay içinde noks~nlan tamarr.lan-
yerek Irak ve bü.ün Arap dünya- riri, makalcsinin büyük bir k=- kmdaki iddia vc siizlel'i Londrada arruzlan11 vukuunu Almaniar da •le buraya 11elmi~lir. m1yan pcrmanat mak;nrien n,ù-
s1 gençli"'n1' b1'rle•meg"e davet et- m bu bcyanata tahsis etmi•tir. b 'dd' k d 1' , ---0 •adere olunacakt1r o' • • u 1 1a af§1sm a ngiltcrenin lt yit ct'!lek ed1r. Yalmz Almanlar, 
mi<t.r • Kurtului harbinde Rusya ile Bü- .. t .. • ..... 1• , b M b 'l d h Bel d' · • \ gos ereceg1 aiu;u ame.i giirüp og· u mukabil taarruzlarm agir zayi anav ve ae zec1 er e er e 1ye mzamma 

Emir, hükûmetin Irak menfaaf. yük Bri.anyamn müttefik olma • renmek maksadile yapilm.~ bir is- alla tarded1lcltgiru bildirmektcdir aene muayene edilecek uym1yanlar 
krinin \'e istiklaïi'nin korunmas1 lannm ilk defa vâki bir §ey olma. ka d'l h' tlnd 1·kk d K. n i ma 1ye e te a 1 e 1!- .ef mmtakasmda ise iki taraf Manav ve sebzecilerin de ade- B lcd1ye tahmatnamesi e navet 
!Jususunda uyamk bulunacagm1 digmt h<itirlattiktan sonra §iiyle mekte ve bu iddia yalanlanmaKta- tank!ari arasmda §iddetli mu ha _ ma s:hhi muayeneye tâbi tutulma· etmedikleri giirülen 10 sev) ar \ e 6 
bildirmi§tir, demektedir: di.r. · reheler dcvam etmektedir A lman Jan ve her v, 11 birer muayene cûz- esnaf ile 6 ha mal h kla':'lnda c~za 

ittifak haberini iigrendigi za - · f R 1 · D1ger_ tara tan euter ajansmm membalarmdan vrrikn haberlere dam almalar1 Belcdi,·cce kararla•- zabli varakalan tanzim edilm1~ vc 
man Bel'linin isterik bir buhrana 'k ·· , ' diplomati muhabirine gore, Al- 1 ' bu mmtakada Kief ünl<>rin • tmlm1§tir. tramvaydan ath) an 13 ki§iden de Haydarpasadan 

Afyona kadar 
tutulmui olmas1 hayret edilecek l J la S'b' d s ! b J man ar, apon nn ' irya an ùV c u unan geni$ betonarme Sov • Dün bu hususta tekmil kayma- birer Jirahk peJiin para ct·za ah -
bir~cy d-cgildir. tl Jd · t kt d. t hk 

Ü 
ye cre sa irmasuu 1s cmc · e •r- ve ta imah ~iddetli mukaveme- kamhklara tebligat yap1lm1§tr. mJ!ihr. 

lkelerini fethetmek istedigi Ier. Fakat orada kuvvetli bir Sov- te ragmen tahrip edilmi~tir. 
memlcketlcr arasma nifak sok - d rd ---yct or usu va 1r. i;limalde Ka I' be h 
maktan ibarct olan mutad hilesini Japonyanm hazir!Jklar içindc ve k. ie 1 . rza mda ha • I Büyük tarihî roman:131 -------------..,. 

Munzarn bir yolcu 
kat a r 1 Î§letilecek 

tekrar etmekle Führer, en ziyade çok nazik vaziyctte ve rivayetlere re atta bulunan Fm - Alman kit- 1 s 1 Az. N 1 o·· Id"' "Id"? 1 

korkmakta otdugu ïki düljrrtaru gore ehemmiyct1i kararlar almak a!armm taarruzlar1ni bir miktar • U tan IZ aSl uru U • J 
kcndisinc kar~1 birle§tirmi§lir. arifesinde bulundugu bir sirada Ja· daha ink1~af ettirmcJ:c muvaffak ""'- Yazan:M. Sami Karayel-

Ankara, 16 (A.A.) _ Bize vcrilen HEY'ET REIS1 TEKRAR pon kabinesinin istifasma ehem- olduklari bildiriliyor. Fakat bu 
mal(tmata gare Dcvlet De.nii·yollan DÔNECEK m!yet vcrmek lâz1md-r Kabinenin muitakada Fin ve Alman harekâ-
idarcst tara!mdan Haydarpasa _ Eo ki· Cenene 16 (A.A.) - Daily Te. kuv\·etlendirilmesi eger askeri 1 tinda sert' bir lnki' f - . ., " 

L Al L· tt d 1 1 d J gr l t . L d d k • . . .. f 1 §a goru.m<>sme ...,,~r - you •w m a yo eu tren n e e ap 1 gaze esi, on ra a i Sov mufr1tlerm kuvvc t ve nu uz anm hemen h('men maddcten imka· n 
•·akl l.zdlham1 onlemek ve bu kL"m yol- yet hc~"ctin:n Moskavaya diinen tt k t l k b 1 rsa J 1 culannin cta daha musai! bir ~ekilde ar irma sure '. e vu u u u _a- gôriilmemektedir. Çünkü en gerus 

reisinin yakmda tckrar Londraya ponvamn asken bir mareraya g1r- kismi 1•0 k'' t . . ' ''eynhatlerini mùmkun kilmak mak- 1 . · Id. n:< 1 1 . " 1 '!?"C rey1 geçm1yen 
f3dile Haydarpa'!ll'<lan K<k~·ehir ve ge ecegim bildirmektedir. mcsi çok muhtemc tr. uvy e o Ï , , .. . .. 
Afyon'a 1817/ 941 cuma guntindcn ve Bu ar<>da Londradaki müzakere mad1g: takdirde Japonyanm hat\1 lu b<'rz~h.a -~utca.ddit gollcr mev 
Atyon'dan Esk~«hlr ve Hay<larpa;. ·ya lerc amiral :;>arlamof devam et • hareketi daha ba<ka "Ckilde tecelli ruttur. ~u golicrc is'mat eden Sov 
l.9/7/9H cumarlesi gününden !tibaren mekledir. edecektir. $imdilik y~ni kabincnin yet kuv,.dlerini dar sahada geri • 
n1un7.am bir ynlcu katarl isletileet"ktir. G Ç d' ~ atarak cenub · k k ·· 

on katonn ll<iydarpa,a'<lan k•lk~• azete ar~amba günü ba~la - kurulmasm1 bckkmek icap e 1yor., "' . a m~e ço mu~-
~.l5, Eskl ehu"e voni• 17.35. kalk~i m1~ olan lngiliz - So\'yet gorüsme. Yeni kabinenin kimlerrlen ter~k- ku. 1·e zc rdur. !latta. A1man ve 
18.45, Alyon'a vu1·1~1 23.45 d1r. lerinin memnuniyeti mucip bir küp etti.gi malûm olduktan sonra F1 ilerin bu bcrzah1 a•arak ccnup. 

Dlg.,- taraltan Afyon'dan kal~t tarzda ilerlcdigini bildirmekted'r 
1 
daha i>abetli ve sarih mütalea der- taki ovalara inebilmeleri ancak 

3.42, f: ki~ch i r'e \3ri;1 8 50 kalk41 9 25 · · .. k" 1 kt · \ •v•'' H d · • · • --- meyanl mum un o aca ir. ··,·~'lrri Jœndilik 
ay arpqa'ya var~1 18.52 dlr ve bu Mecbur· h• tl . • 1 · d t k 

trenlerin Adapazanna ve Adapazarm- l 1zme erim yapan * erm en e• etmelerine ba'hdir, 
dan kat'Jlllklan da varchr. 1 muallimler dcnilebil r. Aksi takdirde 80 kilo -

· Maarif Vekâleh hesabma tahsil- Dolmabahçe atad1 În§aab mf'tre k:idar mki af etmi~ bulu • 

Len .• n g rat lerini yapmt§ <Jlup da mecburi hiz- Dolmabahçede yap1lmakta olan nan bu taarruzun gollcr mmtaka-
metlerin; lfa etmcdikleri için hak- •Înonü Stad1.nda birkaç günc ka- smda dciraklamas1 beklcnebilir, 
larmda tak1bata ba~lanm1;; olan og- dar tribün in§aahna ba ·lanilacak- Bazi haberlere giire Sovyetler 

Dü~erse ne g "hi 
tesirleri olur?. 

Rus donanmas1 harp 
harici ve Almanlar da 

serbest kalacak 
Londra 16 (A.A) - Times ga • 

zetesinin ba:;muharriri, Leningra
dm maruz bulundugu tehdidi ba
his mevzuu ederek diyor ki: 

Lemngrad, henüz. kaybedilmi§ 
degildir. Kaybedilse bile kara ha • 
rekât1 bak1mmdan birinci derece. 
de büyük bir Celâket ~kil etmez. 

Fakat bahri bakundan bu ziya, çok 
\•ahim neticeler doguracakt1r, Fi!

hakika Sovyet donanmasi harpde 
mühim bir unsurdur. Ve Alman 

nakliye gemilerine ve gem1 kafi

lelerine yapbg1 müessir taarruz -
!aria faaliyetini ve ne kadar fay. 
dalar temin ettigini isbat etmi§ -
tir. 

Bu donanma harp harici edilirse 
Almanlar tehlikeden ve en~en 
kurtulacaklar ve gerilerile !jimdi 
Letonyac!a ve Estonyada kullan -
d1klari üslerden daha iyi bir mu • 
vasala trmin etro4 olacaklardir. 

Barbaros meydan1 
aç1hyor 

œtmcnlerdton hiznwt borçlar;n1 o- tir. Dün Vali vc Belediye Rcisi Lût- bu harpte para$Ülçü kit'alarrn1 da 
demek istiyenlerden ycnidcn birer Ci Kirdarla ~ehircilik mütehass1s1 kullm1majta ba~lamtslardir. Bir Ili. 
taahhütname ahnmas1 tamim edil- M. Prost stada giderek tetkikler- •im So,·;et para~ütçü kit'alarmm 
mi§tir. ·de bulunmu§lard1r. baz1 koprüleri berha,·a etmek için 

ESRARENGIZ DA soz 
- Pipoyu dolduracagmiz z11.. 

man !Ulcsini §ô.vle tutarsm1z ... 
Kap1 aç1ld1. Bir adam iinün • 

de yürüyen birini iterek içeri 
girdi. Komiser yeni geknlere 
bir giiz att;kt&n sur.ra uzaktan 
sordu: 

- Sen misin Perone? 
- Benim ;;ef! 
Sonra pipo mütehass1sma don 

dü· 
- Çabuk ol! 
Genc1 ayakta kapmm yanm • 

da b1rakm1~lard1. Pipolar1 z1 -
firlendirmek usulü hakkmda 
vcrilen konfcrans1 sonuna ka • 
dar dinlemege mcebur oldu. 

Peroneye sordular: 
- Sen de 1Smarhyacak m1 • 

sm? ... Hakikî süpürge otu ko -
künden yap1lm1§ pipolar yedi 
franga... Biliyorsun ya benim 
eni§!Cm Arlon'da ustaba~1d1r ... 

Komiser ) erini dcgi5tirme -
den sesiendi: 

- Yakla~ bakahm biraz! 
Yüzünde bir damla kan ka! • 

m1yan ve gozlerini yere diken 
Jan $abo'ya hitap ediyordu. 
Jan bir sinir buhram geçirmek 
üzere idi. ôtekiler pipolarm1 
çekmege devam ederek ona ba. 
k1yorlar ve aralarmda ara s1ra 
!>irkaç kelime tcati ediyorlardi. 
Içlerinden birinin siiyledijii bir 
siiz hepsini güldürdü. 

- Pcrone, bunu nerede yaka
ladm? 

Zab1ta Romani: 13 l 
_ Türkçesi M. Feridu!! __ 

- $imdiye kadar mahkûm ol
mad1n m1? 

- Hayir1 
Sùo~an bogazdan kehmeler 

güçlükle ç1k1yoràu. 
- Baban? 
- $abo, Emil, muhasip ... 
- Onun da mahkûmiyeti yok 

mu? 
-Yok! 
- Annen? 
_ Elisabet Doxen, 42 ya~m

da ... 
Sorgunun bu idarî lusmim 

k1mse dinlemiyordu. Palab1y1kb 
ko111iser Jüle ta;i:ndan piposunu 
agir agir yakh. Ayaga kalkh, 
odarnn içinde bir kere gid,;p gel
diklen sonra birine sordu: 

- Karomiiz r1h!Jm1 i§ile kim
se me\'gul oluyor mu? 

- Gerber orada! 
_ Pcki! Gelelim sana delikan

h ... Benim sana bir na,ihatim 
var: Kurnazhk yapm1ya kalkma, 
kendin zararh ç1karsm... Dün 
ak§am Delfos isminde birile 
•$en _ Degirmen.de idin... Bu 
delikanh ile sonra me§gul ola
cag1z... Ismarlad1gm,z içkilerin 
parasm1 verecek vaziyette degil
diniz ... Daha evvelden de b<>rç
Jarm!Z vard1 ... Dogru mu? 

Jan $abo agz:ru açh, fakat bir 
§ey siiyliyemeden katiadi. 

ra çaldin? 
Jan k.ipkirm1z1 kesild1. Du eüm

le bir tokattan daha müthi§ti. Ve 
en fenas1 yan hakh yan haksiz 
olmas1 idi. 

Esas itibarile komiserin bùtün 
soyledikleri dogru idi. Fakat bu 
~ekilde hiçbir 1ncelik ilâve edil
meden düpedüz soylencn haki
kat, hakikat olmaktan ç1k1yordu. 

Jan $abo arkada§lariie Peli· 
kan'da bira içmiye yava§ yava§ 

. ah~mi§tJ. Her ak§am oraya gidi
yordu, çünkü bulU§ma yeri oras1 
idi ve oracla s:cak bir arkada§hk 
havas1 csiyordu. Hcrkes sira ile 
arkada§larma içki 1smarbyordu. 
S1ras1 gelen arkada§ alhdan on 
franga kadar masraf ediyordu. 

Pelikan'da vakit o kadar tath 
geçiyordu ki! Î§ten sonra, ba§kà
tibin so{;uk ihtarlarmdan sonra 
orada, ~ehrin en lüks kahvesin
de gelip geçenlere bakmak, tam
d1klar;n ellerini s1kmak, b~zan 
masaya gelip oturan güzc: kadm
lan gormek pek zevkli bir §eydi. 

Bütün Licj seltri onlarm degil 
mi idi? 

Delf<'3 arkad~larmdan zengin 
oldugu için daha çok masraf edi· 
yordu. 

- Bu ak am •$en-Degirmen•c 
gidelim mi? ... Oraya güzel bir 
dansoz gclmi§ ... 

Bulgaristan ihtilâlinin zuhuru Ortada ing1hz Fran :z, \'C R s 
üzerine ithhaz olunan tedabiri &'- davas1 vard1. Ve h r 1k1 tar•f 
keriye bâ!âda 2il<rettigirniz Otluk menfaatlcri çarp1s1yor -~· V her 
kiiyü muharebcsile bir derl'<'eye iki taraf menfaatlerine p ! • 
kadar h~yecam tcskine bâ1s oldu mak içh .:>yuniarim b •• am 6 Il' • 
ise de asa!m az çok bütun Bulga. kmin üzuindc oynu)'Hia1 m 
ristanda revnüma olmaga ba~lama ingi!iiler, hcrsek 'l'!eseles cl:! 
s1 istanbulda dahi herkese deh~t apaçik yalmz kalm1$lard1. Ve ~·ün 
vcrdigini mütcakip talebci ulûm kü, Rusya. Almanya, Avusturya 
taraflanndan vukubulan harekâti bir ittifak1 müsclles ~cklindc te -
hilâfgiran" Nis8D evahmnda yani bcllür edcr .aziyet ihdas ctmi~ 
Otluk koyü muharebesinin vukuu 1 bulunuyordu. 
gününde tebt'ddülü vükelây1 ve Ruslar. Frai»a • Almanyn muha 
hatlâ tebeddülü saltanat gibi bir 1 rebesinden sonra yalmz kalan ln
rnk'ai azimeyi intaç etm1~ V'C Bu! gilizleri, büsbütün yalmz birak1p 
garis'.an hakkmdaki niyat ve te - kendisi Alman vc Avus:urya cep. 
~ebbu.atm butun butün ren6 t de. hesine girm~ gibi vaziyct alm li. 
gi§m~tir.> Mahmut Nedim pa~a. Hersc1c is 

Gorülüyor ki, Mahmut Ned1m pa yarunda ecnebi devletlerin mahal
§anm, A\Tupadan istikraz edilen l.inde tetkikat yapmalan §f'klinl 
paralara mukabiI verilim'i icap kabul ettigi halde ingiltere hükù.. 
eden faizl<'ri y·an yanya h>Jirme- mcU bunu kabul ctmem1$t 
si vc bu har<'ketini Rus efirmin Mahmut Nedim pa§B, L-cnebi 
teo;vikile mevkii icraya koymas1.. konsoloslanmn mahallinde tetki • 
ve yine Ruslara lnanarak Hersek kat yapmalanm kabul eylemekle 
isyamnda ge\· ·ck davranm s1, Rus müdahaleye kap1 açm1$ oluyordu. 
larm bundan isl!ladt! cdcrek is • Bir devlettn dahill f~leri yalnu: 
yam Karadag, Subistan ve nlha • kendine ait mesailden oldujtuna 
yet Bulgaristana kadar ul $1mp nazaran ba~ka devfotlerin kendi 1.. 
yang1nlama 1 ortahg1 dedikoduya §in.i tetki.ke girmesï ne demektf. 
,·ermi§t1. Mahmut Ned.im p~. bu ltomro-

Rus pohttk~s1 tamamile muvaf- loslar rneselesinde de Rus sefirl 
fak oimu~tu. Faiz!cr dolay1sile 1n.. tgnatierin tesiri alhnda kalmi§ti. 
giltere \'e Fransa efkim umuml - lngi!tere hükûmetl, Mahmut Ne 
ycsini §iddct!P alcyhirnlze çevir • dùn pqanin ve Sultan Azizin kon 
mege muvaffak olmu~... &o!oslar rneselesinde tuttu~ bat 

Soma, Balkanlarda ve Rumt'li • ve hareketi hazmedemlyerek Os • 
nin her tarafmda ihtilâl ate§ini manh hükilmetine hulâsatan §Oy!& 
korükliyerck devlcti dahilen de â. Y•Zlnl§h: 
ciz bir hale gctinneit'e ~aik ol • < .... Bu devJ.etin dahtll i§lerin& 
mu§tu. müdahaledir, Kat'iyyen kabul et-

Mahmut Nedim pa~ya Mmen meyiniz ... 
herkes muarizd1. Onu Moskof Mah lngill~re hunu bildirmekle hem 
mut Nedim pasa diye tavsif eden.. D"vleti Aliyyeyi himay(' ve onun 
Ier oldu~u gibi 11u suretle siiyleaen samimiyetini kazanrnt§ olmak is • 
Ier de vardi: tiyordu. Ve hem de ileride kendi 

menfaatlerine taallûk edecek hcr
- Mahmut Nedim p~. devlet 

ve milleti .Moskofl•ra satti, hangi bir mesailde bcynelmilel mü 
dahaleleri iinliyerek Devlett Aliy. 

Osmanh milletinin Moskoflara ye üzerinde kapt açilmamasim te
kar§1 olan .:zelî ve ebedî dü~an- mine çall§m1' bulunuyordu. 
hgm1 k0rüklemek ve onu bu va • Hulâsa, Mahmut Nedim pa~amn 
sibiarla herhangi alcsi bir cephe- bol bol para istikrazlari ve devle. 
ve çevirmek mümkündü. · t1 if!âsa sürüklemesl, tek ccpheli 

Mahmut Nedim pa~ntn ruku • âdeta sahhk siyaseti, cahfü1ne ha
tunu bu Moskof bendeliJti ile blr rekâlt Osmanlt imparalorlugunu 
anda ycre vurmak kol1ydl. Nite - · · d 
kim de boyle oldu. içm en ç1kilmaz mü~küllere scv • 

H lk b . d Mahm . ketmi§ti. 
a eynm." ut Nedim 

1 
Sultan Az1z, ha! bôyle iken bir 

pa~amn Rumehnl Moskoflara sat t" !" M h t N d' d t ,., · 
1 

• ur u a mu e 1m pa•asm an 
•s· •§aa o ununca her tarafta ga - ayri!miycrdu. Ne yapip yapip vi-

le;•an has1! oldu. . . · ·B 
1 

. ne b1r s1rasm1 gctircrek pa~as:n1 
. u ga eyan yermde ve hakh i. sadaret mevkiine getiriyordu. 

d · Fa~a!, as1l _dava, bizim davam1z Hüseyin Axm pa~alar, RiJ~!ü 
g. hi goru_1.mes1 pek ac1kh ve ye • pa~alar, Midhat pa alar gibi de\' • 
rinde deg1ld1, let ricali 1kide birde oraya burava 

Evel, <lava, bizim davam11d1. sürgün oluyorlar ... Bazan da is -
I km, bu davay1 vücude ~tiren - tanbula getirtilerek üç bes günlük 
1 ... davaya ~killer vcrenler ecne. mevk1 sahib1 k1!Jmyorlard1, 

Rabat'ta suikast 

Vali ve Belediye Rem Lûtfi Ktr 
dar dün yanmda §ehircilik müte -

hasslSl M. Prost oldugu halde Be

~i~a giderek Barbaros türbesi • 

nin açùmaSI için tetkiltlerde bu • 

!unmu§lur. Y1k1lmakta olan kara
kol binasmm bulundugu yere §an
h Türk denizcisi Barbarosun bir 
heykelinm dikilmesi kararlruiti • 

- •$en. Dcgirmen.de ... Hem 
de tam vaktinde ... Yüzlük kâgit
lari az daha halàya abyordu ... 

Buna kimse hayrct etmcdi. Ko
miser elrafma bakmd .. 

- Ailen zcngin degi!, sen de 
az kazamyorsun... Fakat sefa
hetten geri kalm1yorsun ... Ôteye 
beriye borcun var ... Dogru mu? 

Hele oras1 daha zcvk!i idl Ba
rm k:rm1z1 kadüeli kanapelcri, 
Viktorun ve bilhassa kollarm1 u-
2atmak için esvaplarm1 kald1ran 
ç1plak omuzlu kad:nlarm teklif
sizligi ve müzik, agir, s1cak ve 
kokulu bir hava yaratiyordu. 

1 bt'erdi. <Devam1 v~ 

Istanbul Vak1flar Direktorlügü ilânlan Al nlm•§hr, Bu hcykel 40 bin liraya 
~an radyosu boyle ç1kacakt!r. 

bir haber veriyor Heykel Güzel San'atler Akade. 
Lo d mis! profesërlerinden zühtü Mû -

Yo n Tl 1~ (A.A.) - Alman rad. ritoglu ile Haâi Bora tarafmdan 
ed r Tanc·a te grafma 'istmat yaptlacnkhr. 

er k R.iba"a b h · F '" a J• ur rans1z Dil!er taraftan buradaki çatal ve 
,. sdi kt fed1ld,'tmi ,.e 20 k4i - kasik fabrikasmm da bir kaç günc 

n tevktf dild r.; · b'l · · ~r. c •~·ni ' dirmekw -1 kadar istlmlâk i§ÏIÙn ikmal oluna-
rak yùt1!m11S1. takarrür etmi~tir. • 

- Zab1tlari kim dolduracak? 
!çlerindcn en genci masaya o

turdu. Matbu varakalardan biri

ni ald1. 
- Adm, soy ad:n, ~in, adre

sln ... $imdiye kadar mahkûm 
oldun mu? .•. Haydi, cevap ver! 

- $abo, Jan - Jozef _ Emil, 
memur, Loi soka~i. 63 nwnara ... 

Jan ba§int egdi. B°'j ki~inin 
kendlsme bakltg m hissediyordu. 
Knmiscrin ifadesi müsamahakâr 
ve biraz da alayc1 idi. 

- Haltâ dünc kadar tütüncü
ye bile borcunuz v~d1 ... Sii iki 
arkada§ bu ya~ta. cebin'zde para 
yck scfahate kalkm1~1ruz! .•. Ba
banm cüzdarundan ka~ kere pa.-

Yava§ yava§ bu bir ihtiyaç ha
lini alm1§h. Arkada§larmm ber 
zaman onun için para ,·crmesinl 
istemedigi için Jan blr de fa, bir 
tek )lefa evden degil, fakat kü
çük hesaplar sand1gmdan para 
alm1§h. Taahhütlü olarak gonde
rilPn bir y:gm mektubun posta 
ücretini fazla olarak gôstcrm!§ti. 

(Daha Vir) 

Cinll 
Buteur 

Mlktarl Muhammen bedell lik tcminat 
4000-ktlo 22-kuru> UG ~ a 

~~--------~------~ 
Gureba ha.atabanes1 le 941-malt senes1 u;ln tûz mu ola1 Yuk a -c 

,.e ,iktan yaz1h btr kaiem erz:lk açik eks · cleye konulm ur tna. e .s 
8/0 1 pazartesl (Ültü &aat 15 de l tan ~ ak•'lar B.:l m rie u :t 
t.oplanan komUyonda yap11aœktll'. :jaTt11am her l{t n 1 vaznn 1 l 
~Ulrbllir. Taliplerln temutat okçesl ma< le ~üuu a 
ltonùsyon riyfl,SeUne tevdi etmis nlJna ~arttlr. 
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SAYFA-4 

Sovyet tebligi 
(Ba taraf1 1 inci sayCada) 

lemi§ler ve bir çok tank, kamyon 
ve ber tërlü silâh igünam etmi!? • 
1 rdir. Du§man, k2t'alarmm geri 
kalam garba dogru sürulmekte -
d1r. 

Vitebsk mmtakasmda bütün gün 
dü~amn motorlü ve 21rhh kuv • 
veti rine kaq1 anudane muhare -
beler olnrn§tur. Du,man . arka dog 
ru ikrl~mck için bcyhude gayret. 
Ier gëstcrmi§tir. Muharcbeler her 
1ki taraf için zayiath olarak de -
vam tmekted!T. 

15 Temmuz günü Sovyet hava 
kuvvetleri dü§mamn motêirlü ve 
zirhh cüzütamlarma taarruzda ve 

tayyarc m~ydanlannda ta ·yarc -

lerm1 tahnbe devam etmi~Jer \•e 

Ploesti petrol sahasm1, Sulina an. 

trepolanm V'.) Tulcea mmtakasm· 

daki nakli~ \as1talanm bomba • 
Jami§lardu. 

14 Temmuz gunü dü~-mamn 52 

tayyares1 dü§ürülmü~tür. Bizim 

kayb1m1z 25 tayyaredir. 

Riga k0rfozinde bir Sovyet des. 

lroyeri dü~an taJ yardcrimn hü 

oumuna ugrami§hr. Destroyer ha

v dafi toplarile 1k1 dü§lllan tay • 

yaresini dü urmû§ ve kendisj hiç 
ha ar ugramam1~t1r. 

So~t ioilâhh bahk~ !: mi1eri 

Finlandiya kôrfezmdc blr du§man 

denizalhsmm mayn tarlasmdan 
.geçer. ·en bafügm1 gormi4Jcrdir. 

Dôrt düsman v tayyarc le vu-
kubulan bir hava muhare "nde 
iJu ~ 0 

mu. ur. 

Moskovadaki Mihver 
hey'etleri 
(Bastarnf1 l me: r. fada) 

Bu husu 1 tren< e bulunreakta olan 
Almanyamn Mo.kova Bliyuk Elçis, \'on 
Schalenburg Alman Buy El~1s..;nin 
tn1~f1n olarak ehnm1zoe kalrr-1 tir. 

Von Scli ulenbourg ann bur;;dan 
t.1yyare ile Bt'Tlin"e g1àccekt1r. 

Erzurum, 16 (A.A.) - Sovyet Rus· 
ranln ha11 harpte bulundugu rr,emle
ketlerdeki baz1 SJyasl mumecolllikler 
mensubmi ile tebaa.mdan 144 klsilik 
bir grup memlke 'E'rme donmek uzere 
dun s:ibalùu trcnle ehrlmue i:elmi~

ierdJr. 
79 u kadm olan bu grup bir mu<lrlet 

lstirahat ettikten E-onra tahs s edilen 
otobü lerle K· r 'a iltrni:lerd1r. 

Hava harbi 
(Ba~tar;.f; 1 inci sayfada) 

etligi gêirülm ü:;;tür. 
iKi B1N TOX BOMBA ATILDI 
Londra, 16 (A.J\.) - ingiliz bom

bard1man tayyareleri 16 Haziranla 
10 Temmuz arasmda Ruhr havzas; 
üzerine 2 000 tondan fazla bombe 
atmI§lardir. A \·ni mu del et zarfmdr 
binlerce ton Ko1onya üzcrine \ c 
500 tondan fazla bomba da Bremcn 
üzerine at1lm1, tir. 

ingiliz ke§if tayyarcleri Alman 
larm son zamanlarda üstüs1e mii· 
teaddit geceler bon·.bard1man edi
kn Münster §ehrinin askeri hcdcI
leri ihtiva ett1gini isbat eden fo
togra!iler gctirrni§lerdir. Alman 
propagandas1 ise Münster'in bira 
fabrikalan müstesna olmak üzere 
hiç~ir endüstriyi ihtiva etmiyen b1r 
kilise §ehri .olarak tavsif etm~tir. 
ingiliz akmmm birinci gecesind€ 
alman neticeleri gêisteren fotogra
filer bugün gazetecilere gêisteril
mi§tir. 

ALMAN TEBLiùi 
Berlin, 16 (A.A.) - Alman ba~

kumandanligmm tebligi: 
ingiltereye ka!"'§1 yapilan müca

delede Alman hava kuvvetleri New 
Castle'in §arkmda büyük bir §ilcpi 
ciddi hasara ugratm1§lard1r. Mu
harebe t, ~ yareleri dün Margate li
man tesisahm bombard man et
mi§lerdir. 

Dün gece ha!if dü man hava kuv 
vetlen Almanya üzerinde uçmu§· 
lar ve az miktarda infilâk ve yan· 
gm bombalan atm1-'ilarcbr. Gcce 
avc1 tayyarelerimiz 3 ingiliz sava§ 
ta ·yar i dü§ürmil§lerdir, 

Almanyan1n sulh 
teklifleri 
Ba ar7ih 1 inci ..ayfada) 

reisi Lagurdia tarafmdan yap1lan 
bt>yanahn ycrmde oldugunu sêiyle
mi ve bunu tey1t eylemi§tlr. 

Wdle , tckliflerdw bahsederek 
bunlarm kendi kula~ma tesadüfen 
geldigini, resmen Amerika hükû
metinc bildirilmedigini beyan et
mi§tir_ 

RUZVELTÏ.. KÂTiBi 
NE DiYOR?. 

Va§ington, 16 (A.A.) - Reuter 
ajans.ndan: 

Ruzveltin kâtibi Earley, dün mat 
buat mümess!llerine be) anatta bu
lunarak vc pazarlesi günü belediye 
re1s1 Guardiamn beyanatmdan 
bahsederek ~ôyle demi tir: 
•- HiU r tarafmdan bu hükû

mete resmen sulh tcklifinde bulu
nulmu~ deg1ldir ... 

Küçük Tasarruf 
Hesaplar1 1941 ikramiye Plân1 

K~•deler: 4 Subat, 2 Mayis, Agustos 3 Îkincite~rin 
tarihlerin'de yap1hr. 

1941 1 K R A MI Y EL ER t 
1 adet 2000 lirahk - 200 - lira Il 8 adet 250 lirablt - 2000. - lira 
2 c 750 • - 1500 - c 35 « 100 c - 3500. - c 
3 c 1000 c - 3000 - c 80 c 50 c - 4000. - c 
4 c 500 c - 2000 - c 300 c 20 c - 6000. - c 

Bcyoglu T apu Sicil Muhaf1zhg1ndan : 
1280 tahririnden beri m<thlùl ve mahlùlen hazineye kalmak suretile ha

r.inenm tasarru!unda bulundugundan senetsizden tapuya baglanmas1 isteni
l Tophanede Karaba maha11esinde Kasaplarlçi sokagmda eski c53 ve 53 
m kerrer> yen! 2 ve 27 kap1 numar:ùl gayrimenkulün •6/120> hisse•lni 25/ 
7/941 tarihine milsadü cuma 1ünü saat 15 de mahallinde tahkikat yapùaca
gmdan bu gayrlmenkul üzerinde bir"hlsse talebinde bulunan varsa muayyen 
gunde mahallinde bulun«cak memurumuza V1! yahut da daha mukaddem Sul
tanahrnet Topu Da1resinde ~oalu Tapu i;icll muhaf1z11ilna mUracaatlan 
ilân cilunur. (6896) 

Japonya 
(Ba~taraf1 1 mci sayfada) 

'e uygun daha kuvvetli bir hükù. 
mete b1rakmak için istifa etmi§ -
tir. Bununla beraber imparatorun 

1 K DAM -

In g il ter e, Sov-1 AI:~~"'~~~!:!!> 
yetlere nasJI 

1 

Bunun üzerme piyade kuV\·et -

d d b•1• 7 lerile istihkâm k1t'alan, civarda • yar Im e e I Ir. ki s1gmakh mevzil-ercten aç11an 

emri üzerinc Konoye kabmesi mu. (Ba~ taraf1 1 inci sayfada) 
!?iddctli bir ate§e ragmen birlikde 
ilerlemege mu\'affak olmu~!ar ve 
ba. hca müstahkem s1gmagm maz 
gallanna infilâk maddeleri yerle~
tirml~Jerè:1r. ~iddetli infilâklar ne 
ticesinde beton duvarlar çathya -
rak y1k1lm1~ ve içerdekiler olmü§
tür. 

,·akkaten vazifeye dcvam ~decck - lir; fakat bu k1~·1larm dcmiryolla
tir. rile Rusyanm içerilerine bagh olan 

Bu resmî bcyanat, Konoye'nin limanlarmdan istiCade edilmesi, 
1mparatorla 25 dakikahk bir mü • Japonya ile mesele ç1karacakhr. 
lâkat •apt1g1 Hayarna saraymdan Kamçatka Yarimadas1 ve Behrenk 
dêindük.E:n 40 dakika sonra ans1 - de'bizi k1yùan ise Asyanm iss1z ve 
zm ve hayret uyand1nc1 bir ~ekiL nmvao;alas1z ko";ïeleridir. 
de yapilmi~tir. iran k0rfezinden ve Bülucistan- Bu mühim mevzim zaptmdan 

Kabin-enin istifasma Konoyenin dan muvasala iranm ve Aiganis- sonra hücum lofalarmuz diger 
d . d müstahlœm mevzilere, bu mevzj • 

nez m ~ .saat 17.30 da yap1lan fcv tanm bitaraf olmalar1, yolsuzluk 
kalâde b:r nazirlar içtimam1 mü . . ] .. k"" d vïd" lerin êilü zaviyeleri tarafmdan yak 
teakip karar verilmi~. müteakib n ,~i:edb~~a:~l:n m;:,..::::la e~~, ~a- la!?arak, bunlan da infilâk madde. 
ba§vckil trenle Hayama'ya hare • k il .1 . "b" fl.k lcrile tahrip ctmi:ilerdir. Btr.-suret-

ra ·,1rum 5 51 esi gi 1 e 3 e scr le belon müdafaa sisteminin ce -
ket ctmi~tir. Konoye saat 21.40 da çckmi'.? daglar ve bu daglar arasm- . . 
Tokyoya dèinmii~ ve kabineyi tek. d k" . • 1 1 • d d nahlan zarar venmyecek b1r hale 1 ....., a 1 arazmm yo suz ugun an o- t · ·i · t• 
rar tophyarak imparatorun yeni lay1 mümkün dcgildir. Burada Hin. gc lrl ffil§ ir. . • 

hükûmetin te ckkülüne kadar i§- distan ve Türkistan demiryollarl 1 ALMANLAR 1LERLI~ OR 
!erc devam edilmesi hakkmdaki arasmda, çetin ve sarp araûden ge· Ber lm 16 (A.A.) - Sovyetlerin, 
emrini teblig cylemi§tir. c;en takriben 1000 kilometrclik bir·.,. Stalin hattmm arkasmdaki bêil • 

Burad1, vaziytin fevkalâde ne • mesafe vard1r. Bura1ardan büyük gede yeni bir mukavemet cephe'i 
r:aketi dolay1sile imparator ve im- bir ordu sevkine imkân yoktur. tesis etmek hususundaki bütün ü 
paratoriçe yarm êigleden sonra Ï§te bu cograf~. scvku1~ey§Î ve mitleri kat'i bir su:c~te bo~a ç1k • 
Tokyoya dêineceklerdir. siyasî sebeplcr, Jngilterenm Ku1- m1~hr. Ordun~ bu.tun s1mflarma 

Matsuoka, bir kaç gündenberi lorduya dogrudan dogruya filcn mensup tesek~ullen Sovyetl:r t~
sogukalgmhgmdan muztarip ol • yardim etmesine mânidir. Boyle rafmdan al lacele topland1gi b1r 
dugu içh kabinenin fevkalâde top olunca, Îngiltere, SovyeOer Birli- ~.ira~a Alman kit'~lan Lenin~r~_d 
lant1smda haz1r bulunamam1§, bu- ginc, dogrudan dogruya degil, bil· uze:me Ias1las1z b1r su:ette yuru
na binaen kabme b~ se-kreteri vasita vardimlarda bulunabilir ki mege deYam etmekted1rler. Buna 
Matsuokanm istifa imzasim almak bu da ·ayrt bir mesele ve ayn bir müvazi olarak Sovyet fJrkalarmm 
üzere ikametgâhma gitmi~tir. mevz~dur. inhilâli de devam eylcmckted1r. l 

Bir te~adüf eseri olarak ikinci Abidin DA VER Alman esirlerin verdikleri ifa. 
Konoye kabinesmin istifas1 eski dclcre gore Baltlk memleketlerin. 
bahriye r.azm Mitsumasa Yonai s • • • 1 "f deki Sovyet ordulan kumandam 
kabin~sini istihlâf edC'rek iktidar ur1ye ] t1 a 1 il~ maivctmde bulunan on subay 
mevkiine geçtigi 17 Tcmmuz 1940 kur~una dizilm1~l~rdir, Bunun s 

tarihinden tam bir sene sonra va. Almanya iyi bir der S bebi, ~uma~danm . Ba.ltik me~ 
ki olmu~tur. 0 tarihte Yonai kabi ' leketlerm<lcln mcvz1 er1 \'akt1n • 
nesi 1ngiliz - Japon • Amerikan oJdugu kanaatinde 

1 

den evvel ierketrni~ olmas1d!f. 
i birLgi 1araftan olarak teJâkki c- ) y . Alman i1eri hareketi yak1c1 SJ -

dilmek1e idi. Beilin 16 (A.A: :-:!" an resmi caklara ra~rrnen devam tmekt.c • 
ikinci Konoye kabinesi idare • bir mcmbanan bildir~ '.yor: . dir. Tan1'l~r df'lik d ik olmu§ yo! ! 

sinde Japon tarihinin :mühim hâ. Bugün Alman 11ar1ciye nez.~reh larda birbirlerini takip eylemekte. 
diseleri ~unlar olmu~tur: mahfillerin.de ileri sürülen muta · dirler. 

1 - cMillî hizmet birhgi• n"n \ea •a gôre Suriye miitarekcsi ile 
~esisi ile tahaddiis eden total.ter lngiliz ordusunun bir hareketi 50• 

millî hareket üzenne bütün siya- na ermi§- bulunmaktad1r. Ayni 
sî partilerin dag1lmas1. mahfillere nazaran B-erlinin bu 

2 - Japonyay1 Almanya ve ital meselc ile daha yakmdan alâka -
yaya bai,hyan üç tarafh ittifakm dar olmasma hiç bir sebep yok • 
akdi. tur. Bu, Vichy'nin bilecegi bir i~ -

Tokyo, 16 (A.A.) - Yomiuru S•m- tir. Bununla beraber Surivede mu 
bun gaze1e'li Çunking hJkûmctine Ame. harebenm nihavete erme~i Fran. 
rikan tayare ve pilotlarmm giinderil· \ ·· t l "k 1 · · '.. d f 
me mi me\"ZJu bah~ederek Japon hü- · sanm mus em e e erm1 mu a aa 

ZAYi - Suleymaniye askerJik 
~ubesinàen almI§ oldugum askerlik 
terhis tezkeremi zayi ttim. Yenl
sini ç1karacag1mdan eskisinin huk
mü yoktur. 

Süleymamye Dôkmeciler Ha
mam sokak No. 6 da Kemali- t 
yeli 316 dogumlu Salih oglu 

Ahmet Tevfik 
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.L • Ba.f, Dif. N ezle, Grip, Rol!la.tizma. 
'Nevralji. Kmkhk •e Rüttio A~nlar101z1 Derhal Keaër . .. 

lcab1nda 211nde 3 ltaoe alinabilir. T AKLl11..ERINDEN SAKININIZ 
HER VERDE PULLU KUTULARI ISRARLA ISTEYINIZ. 

TÜRKIYE CUMHURIYETI 

ZiRAA T BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Jiras1. 

~ube ve a jans adedi: 265 

Zirai ve tica~î ber nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikra.miye veriyor. 

Ziraat Béi!lkasmda kumbaral; ve ihbars12 ta3arruf licsap. 
larmda en az 50 liras1 bulunanlara senede 4 defa çekih.cck 

kur'a ile a~ag1daki plâr.:a gore ikramiye dag1hlacaktir. 

4 A. 1,000 lirabk 4.000 L.11100 Adet 50 hrahk 5,000 L. 

4 • 500 • 2•1100 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 > 100 • 4,01)0 • 160 • 20 > 3,200 • 

DiKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan a§ag1 dü~nüyenlere ikramiye ç1khgi takdirde % 20 fazla. 
aile verilecektir. ' 

Kur'alar scncde 4 defa 11 mart, 1 lHaziran 11 
Eylûl ve 11 Birincikânun tarihlerinde çekilecektir. 

kümetinin, Amerikanm bu tehditkâr edemiycccgini isbat eden bir key
\"aztyctini ~iddetle prote-to etmesm1 fiyet degilclir. Berlin siyasî mah • 
tak? etmektedlr. Ayni gazete, eger A- fillerinin dÜ!iÜncesine gêire, Suri • Hozat 3. J. Er. Okul. Alay1 Sabnalma Komisyonundan: 

Muh;,m:nen :Muvakkat lruik tarihi Usulti mer1Jrn bu protestoYU redrledecek o- h · d · 1 · d b" t k d 
1 - 1 d · • k h ye a 1se erm en ir a 1m ers • 
U«u, un an Japonyaya a~ arp . . . Erzakln cm i 

haz1rlad1i::n1 1~tldlâl etmek lf.zim ge- l~r ahnmJ!i olmas1 pek tab11d1r. Fa-
Tb 1. Th 2. Tb 3. bedel temmat 

lecektir. Boyle blr vazlyct kar~1smda kat bu hâdiselerden Almanyanm 
japonya b·~tabl E>lleri bagh duramaz. m1, FTansanm ml yoksa her ikisi. 

Londra, 16 (A.A.) - Reuter ajan- nin mü tereken mi ders ald1klari 
smm d1plomatlk muharnrl yaZJyor· t "h ed"l · 

japonyanm yen! bir askerl hareket asn J memekted1r. 
tafarlad1gim gôsteren alâmetleri Îngil
tere ve Amer.ka çok y kmdan tokib 
edlyorlar. 
Oy~e anla~1hyor ki jaix·nya'nm bu 

hususta nas1J b!r yol tutrn~s1 Jâz1m gel
d1gJ hususunda japonlar ara~mda tam 
bir 1ttifak akdedllmek 1:zere olduguna 
dau- J&pon EiizcClerimn on bey&nat1 
japonyamn cenubi Pa.if1kte ba~ka blr 
tesebbüsfi kar~1smda Îngiltere'nin ha
reke1l .1e olacag1m anlamak lsteèigi· 
ne ddâlet eder. 

lnhisarlar Vekili 
Vanda 

Van 16 (A.A.) - inhisarlar Ve. 
kili Raif Karadeniz yanmda güm
rük muhafaza komutam general 
Lûtfi oldugu halde dün llehrimize 
gelmi~, ba~ta vali, komutan olmak 
üzere memurin, zabitan, te$ekkül. 
1er ve halk tarafmdan kar§Ilan -
ffil$hf. 

Înhisarlar Vekili buradaki tet 
kiklerini bitird1kten sonra Beya -
zit ve Karsa gideceklerdir. 

Sarleyag 
S1Ï(lr eti 
Pirinç 
Un 
Odun 

Zeytinya41 
Koyun etJ 
Zeytin 
Peynir 
!;ieker 
Makarna 
Sf'hriye 
Tuz 
Ot kuru 

Kilo 

5500 
4000 
15000 

150000 
250000 

1500 
700 

1500 
1000 
2000 
sooo 

400 
6250 
8500 

K.Jo 

3300 
40000 
12500 

110000 
150000 

1200 
650 

1000 
1000 
750 

2000 
300 

6000 
8000 

Kilo lira 

3200 16800 
35000 23000 
12500 15000 

110000 86950 
120000 55200 

1300 3400 
650 600 

1006 2100 
1000 2400 
750 1800 

2000 2800 
300 400 

2750 1660 
18500 875 

lira 

J260 15/8/941 saat 9 da kapall zarl 
1725 15/8/941 c 9,30 c c 
1125 J5J8J941 c 10 c c 
6520 15/8/941 c 10.30 c c 

390 15/8/941 li c c 

255 15/8/941 . 14 c Aç1k ekslltmC 
45 15/8/941 c 14 « c 

158 c c « 
18Q • c c c 
135 c c c c 
210 " c c 

30 • • • c 
124 c • c c 
66 • • c c 

1 - Alay1m1zm Eenelik ihtiy;;e1 için yukanda cin., miktar ve muham men bedellerl hizalnr111da yaz11J be' 
kalem erzak k«pah zarf usurne ve dokuz k;;lem erzak aç1k eksiltme ile Ea lm allnac;-.ktir. 

2 - Gun ve zarflann açilacag1 saat hi1.::1larmda yazil1 olan bu erz.ak taburfarm bulunduklarl mahallerce 
leslim almacakhu-dir. 

3 -;- $artnarr.eler alay levaz1mmda ,,.e mesai saatlennde her gün gorulur ve beaels1z olarak tedar1k edil r. 
4 - Istekhlerin 941 ylh ticaret odaSJ vesikalarile maliyenin muvakkat tem!mit makbuzunu hamil olnrak belli 

gün ve saatte Hozatta a5kert mahfelde içtima eden satlnalma kpmiEyonun<: iürncaatlan. ( 4310-5855) 

Bu nazik anlarda japonya·nm Mih\·er 
)'anlnda müsbet olarak yer almasm1 
Almnlarm lstedigine ~-Uphe yoktur. 
\lmanlarJn arzusu japonya'nn Sibcrya 
daki Sovyet deniz eyaletlcrme taarruz 
etmesidir. Fakat Sovyetlerin mtithi~ 
$ark ordusuna kar~1 japonlarm bu Al
man talebini isaf edecekleri çok fip
helidir. Bundan baika japon askeri 
mti!ritlerinin kudretlnl rle arthnr ki 
japonya·run biiyle b1r t~ebbilse ginne
sini 1 tcyenler bile bundan itiraz e

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankas1 12 - 7 -1941 · Vaziyeti 
cliyorlar. 

japcinya'nln cenub denizinde anane-
vi geni~leme slya~etinin teS\'lk edilme. 
si nüfuzlu japon mahf!llerince tervic 
edilmektedir. Eger japon kabmesi bunu 
kabul edecek olursa ilk hareket Hindi 
Çinmin cenub llmanlannln J~gah ola
caktJr. Esasen bu Jirnanlar hakkmda 
iaponya''da büyuk br prop::iganda bas. 
lam1$tlr. Bu limanlarm l,gali saye:;in
de japon donanmasl \·e hava filolai:i. 
F1lipin, $imali Borneo \·e Malezya'ya 
dayanan ingillz - Amer1ka mildafaa 
hattmm yamb;•sma gelmis olacaktJr. 

Bir habere gore 
(Bastaraf1 1 inci sayfada) 

Moskova, 16 (A.A.) _ Reuter ajan
sm1n hususi m11habiri bild riyor: 

Sovyct i tihbarat bürosu müdilr mu
avini Lozovslki, Elçilerin en eskisi o
lan iran elçisinin ziyareti hakkmda bir 
gazetecinin sordugu suale verdig! ce
vabda Sovyet hükûm~tinin Moskova 
dan ayr1!maga h'1zirlanmad1gm1 stiyle
mls ve elçilerin Moskova'dan hareke
tlne lüzum olmadtgJm bildirmistir. 

SOVYETLER YEN1 KÜÇÜK 

HÜKÛMETLERiTANIYOR 

Londra, 16 (A.A.) - Ogrenildi
gine gore Sovyetler Birligi hl1kû
metleri ingilterenin yamba~mda 
mücadeleye i§tirak eden Yugœ· 
lavya, Yunanistan, Belçika ve Nor. 
veçi tan1m1ya karar vermi~tir. Ga,· 
riloviç, Yugoslavyay1 tekrar Sov
yetler Birligi nezdinde ternsil et
mek üzere yalonda Ankaradan ay
r1lacaktir. 

A k t 1 f 

;\ltm: Safi ltilocr•..a 72.604,619 
Jtanknot. 
Utakhk . 

Dlllafl4*j • ........., 

Tl1rlt Liru1 . ..........., ............. . 
Altm: Saf lkiloeram 12000,965 

Altma tahvib lr..tbll ~ dlivit-
1..-

P1iw clOvi&ler "• borelu ltlirilaa 
Nlti;releri 

.._. TûYlllld: 
DeNhte .Wen evrakl •ltdJ79 
1tarw1hti . 
Kanunun 11-8 ci maddelcrine tevfl• 
ltan Razine tarafmdan vW tedi;rat 

laaela& Ctb41aa&: 
Tlcarl Senetler . 

........ ft t&Jiytit dlltul: 

1 
Deruhte edilen e'n"Ùl nak'1· 

A • yenïn ur1ù.Ib esbam n tù
viut (itibarl ltJ;rmetie) • • 

• • ler'M1t Eùaa n TalaYllMI .......... : 
Altm ve d<>viz üzerûw ••
TahviUt üzerine avam . 
Haz.ine) e k1sa vadeli •YllM. 

Hulne7e 3850 No. lu kanuaa _... 

açilan altm ll:artWkb •
Hiuedarlar 
llwstellll. , , , ... . , , , 

Lira 
Lira 

102.124.204,75 
20.164.339,-

528.605,28 122 817.H9,03 

318.849,61 ';1}8.849,61 

16.880.317,31 

-

44.907.512,53 et. 787 829,84 

158.748.563,-

21.683.011,- 137.065.552,-

266.682.921,05 266.682.92.1,05 

45.537.041,93 
8.310.245,19 63 847.287,12 

4.968,64 
5.208.436,53 

~.-

167.684926,76 172.898.331,82 
4.500.000,-
7 .404.559,!H 

YekQn 827.322.480,48 

lTwlUl~ltfb1 a 

-

p a • 1 1 .. _,.. 
~ ........ 

de Ad1 ve fe\'lua 
'Iuaual 

Te6I ,......... p • 1 

Deruhte 
JC.anunun 
tevfiltan 
tedi;r•t 
Deruhle 
bù:iyeai . 

edilen evralu ~ 
e inci maddelienM 

Jlulne tudlMu TW 
• -

. 

Lira 

'1822.019.15 
6 000.000.-

158.748.51l3,-

21.683.011.-

137.065.552-
• X:aTJ1hli *am amm altin olanll 

le Yuedllftl iliv~ten tedavil 
Reeskont multa bill lllvelea W.. 
vüle vazedi11r1 
Huine-ye ;rap Win altin kartilikl& 

31102 No.b kanua avans mukabill 
mucibince ilAve ten '8darile •--
dl*l. 

JŒYDUA 

Tiltt 
Altan: Saf! 

38~0 No. lu 
aç1lan avana 
nan altutlar: 

Safi kil 115541,938 

Mllll ..... l J>h1ll T 
Alti.na tahYili llabll d6vitler • 

Dite! dovi&l• ye alaeath icun.. 
bakiyeleri . 
MuMelif. . • 

17 00-0 000. 

250.000.000.-

113.000.000.-

69.154.294,75 
1.233. 782.03 

'18.124.167.90 

26 952.377,56 

.. 

YekOn 
.........~ .............. _ ... 

Lira 
15.000.000,-

13,822.019 15 

517 .065.552,-

70.388.076,78 

78.124.167,90 

28.952.377 .66 
103.970.287,09 

-827 322.480.:!, 


