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Son Telsraf Matbaa11nda Baa1hJ'. 

Moskovadaki Danimarka Il\ sovyet tebligi 1 

• Bir tank 
ve ltalyan sefirleri Karsta a 1ay1 

TU/lltlJ • . 
e HllS/Nltl 

• 
1 Alman tebligi 1 

Smolensk 
gedigi 

"". ...... '"'~ ---------
JAPON 
muammas1 
japon kabine•indeki de
iitiklikten sonra da ja.

1 
ponyamn nahl bir siyaut 
takip edecegi ve harbe 
girip girmiyecegi, girer-1 
se 1imale mi, yok11a, cenrr
ba ma teveccüh edecegi 
anlO§rlamam11trr. japon
yanm da karar•u:lalr için
de bulunduiu, çok iht;
yatkâr ve lrrwtcû nlan 
japon siyasetinin kat'i 
bir harekette bulunmak 
için hâdiselerin inki1al1· 
m bekledigi tahmin edi
lebilir. 

JN.. Iman - So\ ~et harbi ba~· 
~ layinc1ya kadar, so,·yet-

Jer Birliginin si~·aseti, b•1 
harbin en bü)·ük muammast it 1. 

22 Haziran sabah1, gun~in ilk 1~c
lan bu muammay1 aychnlatt:i. Bir 
Alman taarruzuna ugriyan Sovyet 
Rusya da, 23 Agu•to, 1939 danberi 
1okuldugu Mihverin ~ anmdan ay
r1larak onun kar~1s1na geçmek mec 
buriyelinde kald1; fakat, o günden
beri de - sanki . iyase-t âleminde 
mutlaka bir mQamma bulunrnas1 
prtm11 i:ibi • J pon,ya Sovyet RUS
Y•nm yerioe ~~ti , Alman • Sov
)et harbi ba~hyali bir ay olmak 
lize!'edir, J ponJ119111 11e yapacaii'i 
h ftÜ1 malûm deèildir. 

A/manganin Moskova sefiri 
Jün taggare ile Berline gitti 

-

l1tmar1y41Un Mo•kot>a büy;;k e~ Von Chulenbourg dün Mbah 
tayyare ile hareketmde11 evvel Anlrora büy;;k elçia l'on Papenle 

beraber Ye ~ilkiiyde 

Kars 19 (A.A.) - italyamn Mœ Bu hudut 1 tas)'Otlumuwan ha -
kr>\'" bil' uk elçisi ile büvük elçi - relœt eden ftalyan v~ Danimarka 
lik erkâm ve memurininden 28 kL büyük ve orta elçili}der1 eli<âm 
~i ve Dammarka elçisi ile maiye - saat 11/35 de Karsa varrru~lar ve 
tinden mür01·' bir kafile dün burada da vali ve me\0ki komutan 
saat 8/30 da Sovyet Rusyadan hu- vekilleri kendilerine ho• geldiniz 
dutlanm12a ~· . ..,i~ ve Kmlcaucak dem1§ler ve m!safirlere i~tasyon sa 
istasyonunda Harich·e Vekâleti kmunda ha21 rlanm1~ olan bü!ede 
memurlarmdan ~emi:ettin Mardin lzaz ve ikramda bulunm~lard1r. 
ve Kars Emniyet Müdürü Ziya 1 italyan ve Danimarka hey'etleri 
Suer tarafmdan kar§Ùanm1~lardir. (J}toyorru t üncü •yfada) 

Japonya __ __,,....., __ 
Çindeki askeri 

geri çekiyor 

Bu kit'alan Sovyet 
hududu istikamatine 

sevkediyor 

Bir taraftan da 
Japon ajans1 

__ ,_ __ 
Tuzaga dü~ürü: 

lüp dag1t1ld1 

Merkez cephesinde 

~iddetli muhare
beler oluyor 

Y eniden 71 dü§man 
tayyaresi dÜ§Ürüldü 
Moskova, 19 (A.A.) - Bu sabah

ki Sovyet askeri tebl1gi: 
18 Temmuz gt"Ces1 k1t'alar1m1z 

Polotsk, Nevd, Smolensk ,.e Bob
nisk istikametlcrinde §Iddelli mu
harebekrc deYam elmi~lerdir. 

Cephenin d1ger k1s1mlarmda, hiç 
lrir mühim degi§ikHk olmami§lir 

18 Temmuz gür 1 v gœesi, tay
yarelerirriz du•manm r"o!Orlü ,.e 
zirhh cüzütamlarir: n tahribine ve 
dü;man tan are meydanlannda 
bulunan tayyarelen:- tx-~bard •
nma devam et~l<~d • 

Evvelce bildirllen za~ 1at rakam-

""""'°" • 

lanndan ba~ka, tayyarelerimiz 16 Dù11 gece gelf'n haberlerc gèire Al man - Sovyet cephesil!de ion 
ile 17 Temmuz tarihlerinde 39 dü§- t'a"iyeti go• terir liarilo 
man tayyaresini tahrip etmi~lerdi1·. j j 
16 tayyaremiz zayi olmu§tur. 

1 

· 
18 Temmuzda hava kuvvet:ori- · .. ce p h e n e r d e V a z a y 

miz 32 dü~an t&yy aN>sini dü§ür- -
D>Ü§lerdir. 

~=z~"~~~~ . . Stalin hattzndaki 
Londra, li) (A.A.) - Rns ,ebbg1, 

~~~ !~!~:rr.:~~'~e~:,~e~do~ma-1 gedr·k 300 ki.lometre 
LE:nmgradm IB . 1 cenubunda Î 

~kof ve Parkof b<•lgelt'rinde fc,·- • 
kalâde 1iddetli muharebèler ct•re

____________ , _________ _ 
Y•n elmektPdir, Ll'ningrad•·1 ma- Sovyetler ~imald 90 kilometre aeri çekil-
nn: "ulundut,u tehd;t, ayni n1sbeti 6 

mllhafua t-tmt-k1e ve Alm"11 (az- diler. Cenupta Alman - Rumen ordu)an 

l yi~i ioafifl<•mek .~vle dursun bilâ-1 o· t neh' r1"n1" zorluyor 
]US ~1ddefü-nm Kledir. i IDYCS Cr 

P..Jrr.anlar 1z11n 1amar1d;i..r:.be:î 

1 

-- ---
k.at'i hiçbir iafcr loal><'ri \"C!Prl'.l'- Almanlar mühim miktarda 
diklerinden Almau hnlk.11u yatJ~tir- < 

mak içm ~imdi K Z1lordunun son 1 
( Devnm1 4 uncu ayfada) 

paratütçü 
k1t'alar1 indirmege batlam1,1ard1r 

---<'----

Pripet §Îmalin
den geni~letildi 

-<>--

Alman - Fin k1t'alan 

Ladoga golünün 
1l!maline vard1 

Cepheye yeni ltalyan 
k1t'alan gonderildi 
Il<' lin, 19 (A A.) - Alman 01du1'lrt 

J;a§Jtwnandanhe1nJn h:bJ g 
Be .. araby;:i'dan ile 'yer ,\1 1.ln Ru

men k1talar1 Dnie h r ne 1rlr n n ute-ad 
did geçid noktalaruu z• r .i 1 • d . 

Hu:susi b1r tebliide b1di;1ld1& \f'("· 

hile. kuvvetle tahkii 1 cdtlmis bulunan 
6ta i.r h •tinaa a(·llan gc1ik Smulcnsk 
otc .de P .pet batakl 1 lar1 1ma1den 
gt;n letiln ist1r D\liman r..lraf1ndan 
m annida e mudafaa edUl n Sm( ic 
1cbr· 16 Temmuzda zapted11mq;t 

Muttefl.k Fin kuvveue 1n~ e ub 
te ckktil~er dusmarun anud ne tka-
.emetinl k1rarak Ladoga golunün fi· 
mal yakasm.a .kadar 11erlemi»lerd1r 

Berlin 19 (A.A.) - D. N B:,Al. 
manlar, Vitebsk'le Mohilev ara • 

(Devarnl 4 üncil · ylada) 

Sovyet bürosuna gore 
S ovyct ccph<!smde Almar. - Alman - Fln ordularm111 hare _ 

lat '°" uç gundcnben taar - kâtta bulunduklan •imal cephe _ I 
ruzlann1 ~'ddet1111 ar~irrn1~lar • 'nde, LL. <lra radyosunu. Hrd•-1 
dir 1«1 tarafln t«bltlenne w vr- ri J-abcrl' gore, Alman ve Fm kit-

Rama' a narrlel f'den 8ul ar 
Ba" ekili Filof 

Bulgar 
le hu.asa etmck mümkündùr ~· • .. 

Japon kabinesindeki son d..g~
lilder, gerçi Japon muammasirun 
karanl1klar1 üzerine biraz ~ik serp
lllÏf&e de Japonyanm ne yapanjp 
b.enilz kat'iyetl~ anla~>lamam~tn. 
ti~ler Paktaa& hrw'·='t wie -.... 

lam1~. sonn ... nerrm . .., lfoma 
aiyaret1erinden dOni~lt , Mosk•va
•• JaP-On _ Sovyd bilarafhk pak
hn1 imzu loyarak Stalin Yold~n 
bir Cipü"ügüftt nait olma~ bulunan 
Hariciyr ~ "aL1ri ~fa!suok~ kM»i.n& J 
den çekilmit. ) "rme bir Amiral 
relmi~tir. Bu de~klik nedeu el
du? Yeni Haricii e Natm olan A 
miral. J11pon g~ni~J.en1e c;iyti"inio 
iki muhtelif i. ûkametinden hangi· 
~ine mütt-\tttihtir? Japon i~aset 

remisinin rota m1 îmale yâni •<>
tnk Sibir}a~·a mi. JOksa cenuba 

Japonyan1n siyasetini 
degi§tirmiyecegini 

bildiriyor Ruzvelt'in ,ahsî mil!Msriti askeri aras1nda G"" .. • 1 y . 1 ·1· - Na:z1rlar1 Roma. 
Henry Hoplons l orunm1yen es- , en1 ng1 1z cep . .1 Amerikada müt· çarpi~ma 0 mu~ rarl1 "V,, ordusu mu h ri p 1er i ya gitt~ er 

Alman _ Rumen r1len ha1>eril're gor<' vaz1yeh oy- a'an Kan·1l~~mrz1a~.n,mdrau 1~,0ytakd•lo) • ' 

yâni s1cak denizlt'l'e mi çt-virecPk- yo~~iplng, 19 (A.A.) - lteuter bildirL 

tir? Bunlan henüz hilmi~·oruz. Ye· Jleniiz tey1d edilmem11 buluna.n ha-
lbi Haririy' Na1tr1 is ba§ma gt~lir berlere gôre japon k1talann1 hamil tren 
gf"lmtt •Vazifes.ini a..,ker olarak Ier $an..,ïden tançur1"ye \e elmalde 
ifa etm~k azminde bulunclukunu• Kalcan•a dogru gelmege baJJlamistir. 
.Oyl~i., -&Onra da: .. (,,~lü Pakt im- P<<p 1g'in garl)tndald fi:;tasyonlarda mu 

hi~ faaliyet var Baz1 Rumen bolükleri t 1 lt d k" Cebelüttar1kta Yugoslavyan1n infi-
"S' • A • d"l · §ga a 10 a 1 mem- sa h 1 üzerine has1J 

s1lahtan tecnt e 1 mi§ l k 1 h lk 
ladd n fazla k1talar bul\lnmest bunla-

1a edild:ü-i zaman Bahri~·e ~ezareti ..... rm pek uhtemel olarak Kalgan'a ~evk 
miistt~r1 idim: 'azi'.'·etten ta ma- edileceklerinr tahntin ett;rnlektedir. E
mil(' haberdanm .• Japon:yan111 \'a- ger bu haber cr teeyyot edecek olun~-a 
&Ï'.\-·t-ti deii~mi~ erektir.-. dMn~tir. Rusyeya ka1 t ~Iongo 1 1stan civarmda 

An1iral To~ oda ·n1n i~·i bir diplo- iht1ya olarak bul J·1dur 1lm:lkta olan 
mot olduiunu kabul etmek ]âzim 1f'apon k1t<da'"ln1n takv.yNi c:u• yap1Jan 

gelÎyOrj çünkÜ. bu .,ijz)e-r taro dip- ,blr hRlt"ket ka~1c.1nda oldugumtizu ka
Jontaf~ad1r• arih bir i:e' ifade et- bul etmek lâz1m gr't·cek' "!' E..~a~en on 

.. ' - gunleorde M~g S1y~c: c,, annda JllC: bir 

~--

Ruzveltin mümes-
sili diyor ki: 

"T ayyarelerimiz Al
man fabrikalann1 k1-
nnh haline getirecek" 

nu, or \e Japon muammasmi. ay:lçarpi;ma obnam1 tir Bu havalide birj 
dmlatm1rnr. •Japon~anin va21)eh ka~ ayd nù<r• ade1a suk1În huküm lngiltereye gide
dt-ji~ini~ ecektir ne dt"tne-ktir? 't!c;- R!rm<.·kt«lir 
hi J'akla m1 ,ad1k kalacak? Japon - Pe,pmg de Fugan aro mdaki ekspres Cek Y8pUrlar hi-
Sov)"cl bitaraflik muahede,inc mi <D<-• amr 4 l!nr say!ada) 
riant edecek? Harbe giree<·k mi.\ maye edilecek 
~·oksa girmiyerek mi? Gircr>C u z a k ~a r kt a Londro, 19 (A.A.) Roc.sevelt'in 
So\''°"C'tl~r Rirligine 1ni tnarru1 ede· fngi1teredek h ·i mu PSsih Henry 

k H' s• • Hopkms bugtln Lon da beyanatta 
<ek, ~ok.a zcngin Jo'~lentrn .. >D• 1ngapura yen1 bulunarak demi,tir k1· 
distan1n1 m1 ele g'<'~lfmek "II) e- fi •-:- Amenkad• Y•ru blr ço11 buyuk 
ttk? k k J d fabr•kalar 1.aloyete geç<>ceklerdir. Bun-

Japonunin bu •. nrh ,·azi~cti 1 as er Çl ar1 l l ~·r bilhossa dort mo16rlü muaz:iam a-
ka · " .. l"k d d ·I t · . . cir bombard1man ta.yyareleri 1rr.al ede 

«ism~a, bu~un 8 a 8 •.• ~. e - Singapur, 19 (A.A.) - Ingahz 
1
ceklerd!r. Bu t•yyare!er ~arkl Alman= 

lu end1~ededir. A Iman~ a, tzak I ha,·a kuvvetle~e mensup tayya- yan:n en uzak k0.eler1ne kadar gldebi-

e et er a ina §U olan vaziyet mu""za-
Moskova 19 <A.A.) - Roytcr· Bunlar denizalblara 
50,·ye. ist•hbarat burosunun bil tavsiye e d j} di k e re edi}ecek 

dirdigine naxa•an Alman ve Ru - kar§J kullan1iacak 
men askerlen arasinda ciddî bir Duvarlara "V,, har

fi yaz1n1z 1 

Sofia, 19 (A.A.) - B.''ID: 

anla:?Jtla.,!1k mc\'cuttur. 
Gereleyin Bcsarabya nuntaka 

smda Jl;.rlan rivarrnda bir ihtilâf 
ç1km1~hr. SarhO§ baz1 Alman su -
baylari birçok Rumen askerini 
dovmu: lerdir. Hiddctl~nen Rumen 
askrrler1 AJn1an kamp1na ate§ aç .. 
m1jlardrr. Bâ<i.sey1 haber alan bir 
Al man Dl\ ade la bu ru c1vardaki 
Rumen · birlikkr;m, al<'$ ctm.~tir 
Her ik1 taraftan da çvk miktarda 
Olen ve ~ ara.anan olmu~tur. Bir .. 
rok Rumen birl k1eri silâhtan tee
~it ed1let'f'k A Iman Jar tarafindan 
geriye getirilmi§lcrdir. 

Alman kumandanhgi bu k.inh 
hadisenin diger Rumen birlikleri 
tarafrndan duyulmamM1 için bü • 
tün tedbirleri almaktad1r. 

~Londra, 20 CA.A) lngi i. radyo-
sunun bu sabahk.1 nesrtyatJnda ,..z,;ra
r~iz pnker• mira lay Britton ,. le 
~em1:t1r: 

20 Temmuz A\•n1pa 1 Alman1<1ra kar 
l Jer~1h1,1nin 1ar·hl olarakt1r Ya 

·m m1Jyon1arla say1lan A\'rUpdn1n &0-
r'ünmt.) cn ._v 'rdusu d~i:iC'akbr 

1'11hver t..irnftncan iwgal ed !en mem 
f<'ketlC>rin n Uletle. ne h1tab ederek 111 
~ôzlerl ÔJ lem"k-tir: 

Bu ord ya k ytd n1eraslml bas1ttir. 
~ ... tcmle":C'tlerîn zm hiimyet ic;;in en t i 
~1sulde \'f' 1ad1kane blr surette dovü,e 
ae\-am ahdir1cta l•ul tTil"(lU$ ,.e t'linb.e 
geçen ber f1rsatta •\'-Zare orùusunun 
i:;eferber bir halde olduiunu Aimanlara 
lmat lçm mlimkùn olan htr yer~ bu 
narfi du\'arlara yaz.uuz.. 

4ndra 19 (A.A.) - Royter -1 Bas'c"'' Fi!ol ve Haridye 'ami 

;1nsmm Cebclûtt riK'taki hllliusi ,Poo! b abah Roma'ya harckt rtm•1-
r1uhab1r. bIJ lf-\Or. le d1r 

ing•ltere<1er gel~cktc o Roma, 19 (A.A) - Ronamn 'ya-
1. b - • ! mah!i.len, Buli:.r ~'°kilJ !le Hari. 

z1 ngi 111. 4CC' muhrioler1• Akd~ " .... c~e .. .:az1nn1n Romaya 20 Teommuzdan 
(DP\ami 4 UncO ayfada) (Dc-vam1 4 üncu ·ayfada) 

----

Ka vgal1 Maç 
~~~--~-, .. ___ _ 

Tetkikat1n ikmaline kadar Befikta, 
tak1m1 her türlü müsabakadan men ve 

fuar turnuvas1ndan ihraç edildi 
Ankara, 19 (A.A.) _ lleMn Terbi- 2 _ Umwn müdurlekç< h<Wrlo;J>&> 

yesl Umwn Müdürlù(iindtn \ebllt e- programa eoro dabll bultmdugu !uar 
dllmiJ1.ir~ n1üsaboka!ar1 turnuv~'d••~ ihra1.."11~ • Sarktaki miillefikinm hic miirade- re subay ve mürettebatmdan müt.e- U><»m• 4 üncil ••>fada) 

leH g .. men~e~~1.dcn endi'° edi~·?r'. §ekkll buylik taknyc k.in·etlennin --------------------------
~<>•yetlcr B1rlog1 ~rkad~n kendl\101 bugun Ingiltereden salimen Smga- y • d h 15 Tem1nuz 941 sali gwnj A.nk;ira'da 3 ~lez.kûr 1nnaat-a.kad:i B~kt;!f 

19 May1s Stadyomwida yapilan 194:1 birinci fu'hol taklmt kadrosunu teruul 22 bin tonluk 
urma,mdan end.-e ed1~or. Holan- rura Vdrd·klar• resmen bild.rilrnek en l 0 un n a r l 

da, Ftlrnienk Hindistanina laarruz . (' ' k f 1 d t dd.t ~r-
el · · . · .1 1ed1r .c.en a . (' c mu ca 1 ,. 

lllt•mden end1>e ed1J·or, Jng1 te-1 · <l h z l k l d ' 
r,. ilt Amerika da ami endisede· du subayl&.r: ;·c n , r.. •·- h t 
dir1,. , ... F Il .. d' . . . .. met1 !" nsur..a111 a bu. mmakta- ayre e ar~I an l 

r. "~· ransas1. 1n 1c1n1 mus~ · ~ e 
temlekr-ine kar 1 bir .Tapon hare- dir . 
ketinden rndi~e ediYor. Japonya-1 Uzak ~~rluaki Ing1loz ha\~ ku• - -
n1n dflstu olan Si,·11n1 da. Japonla- vetler1 ha~kumandan1 , ét\ .. ~.t ... rt'- } b"l lAk d } •• } 
tm k.ndi memlehllerinde ii•ler çal Brooke P<>pioam, ask.-rl.-re 11.'-. Baz1 oduncu ar 1 e a a a ar ara muracaat e 
i '·~· lerinden endi~ed· ol•a ge- zat beyan ~mi'?• r\·ie.-~t l\ . 1 konan fiahn çok vüksek oldugunu soylediler 
ttkt1r. 1 .~skerler, seyo.r.a11r1 .. ad1se::.1Z . • • • 

(Ik-,;ami ~ unC'U •a,.1.ada) gei;tif:ini bevan ">·lem..,lcrdir. (Ya:usi ikm~1 s,ayfanuzda) 

4 • b Id mevsist..i Tü.rkiye futbol bir1nc1lii'i mü- ed~ .hakem raporunda , disedt rn~d 

gem1 at1r1 l sabakaSl ~snasmda vukubulnn bàdi><•ye haldar olmad'1<1•rl. aorill•o kale<'J ~~ b
. n)f'1 A.li ve müda!i YilVUt bane> uyun

lA>ndra 19 (A A) in#uiz· ~. ba att evrak. ce-1R tallru:iib::lamesJ huküm- i la.rln er tûrlü "lCltabalc:alaria klu.> 
• • - ~..... "'' 11 ~ r_ leri dairestnde t~'dk, itln merkez re1.a .. 1 ri 

tiw~a.n Sf'r\ tSlne "Tlen$Up Blf'nhe.i.m upin h 
1 1

· ;-...;--+•· \ e bolgelerinl tt"m&J. edemen:te e ne, 
· eyetme te-;d ed '"n.U9""""' 

de Layarcle1 b\.t abat: ltolanda sahil .. 4 -- Aynl nil&n.b:ikaclA kaT11 tara• 
1 · ..... 1 ' Bu bususta rn.er.kr\1. ~ ,.rye1•n<..""f' 
en a .. L .... ànnda hav ctti eemilerinin Ù~•unculanndaJJ blrmrn taarru 1na C- 1. 
hirnay~ altmda Lula.r.an brr r.u.sman yapù.::.cak ~.bkliatm llcmalin~ ~dar 1 ttabele ederi An.ka.ra G~blrhii 
gemi ka!ileain t.a.:n nlll\·a!âr:ve.tJe '"'tc-1 hatem raponma ve tlk tahKikat evra- Gençlik k1ubilnden Mo,asb.fa Gtikalp m 

relf!'nE"n b1r 1cum y;;,pm111a~dir. Tak" jtma mus~1dea ve_ bti:r tnazncnin tie k!ubuau ,;~ bol,cesmi ~a.... ... r t.u .. 
\'lben aitlj.a.r biu lonll.._ Ut grrni aie.et·!?'nt"l maddes.i.r.e tev:tiiÀ.ait' 1 h .• mJsabab:arda temsll eoememesiDe 
verilrn\ettr Arltil taraline boinbalar i-1 1 . - J<rt...nbul a.e.ilr:tal Cm hk k.Ju-1' •m. n . tmurh.11c!;è kara .. ~f'nlmiitir 
sa.bat .,;.~iriler. t.dkr1bèn ~000 tou.luk: di-1 ounun biri.11cJ futbo1 t&kmu.nm heT ~ - BLI karar, .~nkAra '"' J1taabul 
_.,. bir 1em. berllava olUJujt.ir. !W'lu müaalla&alara iitu àleli me» m~. 00J~lt•111e 1;u.ilnu~t1r. 
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20 - TEMMll:l - 1941 ------------------- __,. 
-=-== B 0 Y Ü K TA R 1 Hl TE FR t KA :31 

am met • azre 
---VE---

fSLÂM Ol{DULARININ MUHAREBELERI 

( __ Y_a_z_-a_n_:_Z_i _Y_A_$..;;.._A_K_l _R.=..) 
E.u.!ardan en i zla ta.:;k:nl k gorr 1 ve bir damla kan dokmeden, bü

t rrnler, (Beni Hamza) kabile.sine yük bir muvaffak yet ihraz etmi~ti. 
men.suµ .olanlard1. .. Beni Hamza.:1- (Hazreti Muhammed)in vaziyeti 
lar, günder günc t ca\·üzlerini arL hüsnü idare etmesi sayesinde kaza_ 
tm) orlur, i~ ve taret için Medme mlm1~ olan bu muvaffak1yet, çar
civanr.daki koyler vc kasabalara çabuk etr~fa yay1larak mühim a
gidip gclen muslùmanlara rahat kisler husule getirdi. 
ve huzur vermiyorlanb. Mekkede bu!unan Kurey.§ rüesa-

Ehli isl\m:n sabir \"e tahammü s1, kna halde k1zd!lar. K1skançhk
lü, art1k so.n dercceye geJm~ti . Bu Iar1ndan, âdnta ç1ldmiilar. Bir ta
vaziyet. daha fazla devam edemez· raftan, Beni Hamzal.lal"l s1ddetle 
di. i~te o esnad!l idi ki; mfüjrikle- takbih ederhn, diger taraftan da 
:.in ha~eketkrine. rr.u~abe.~e olmak 1 Mekkede~ gonderd;kleri ç 0 telerle: 
uzere 1lk (K1tal <1vcti) nuzul eth. Medine c1v<:rmda bulduklan ehh 
Ve müslümanl<.r3. h3rekete geç- islâma §iddeUi tecavüzlere kalk1§-
mck f1r~af.m ver<li. hlar. • 

Bunun üzerinc Resulûllah Efen- * 
dimiz eh li i~lâmrn kuvvet ye satve_ Resulü Ekrem Efendimizin bu 

~i 
Nereye? Terziye! 
Nereden? T ~rifrlen ! 
Yahut da: 
- Xereye! 
- ~apkac1ya: 

- Neredcm? 
- $apkac1dan! 
Ogleden biraz sonraki tramvay 

ve otobüslcrde birbirlcrilc kar§ila
§an. birbirlerine â§ina kadmlarm 
yùzde seksen, hattâ doksammn su 
al ve eevaplanm bunlar te§kil edi-
yor: 

- Tereye? 
- Terziye! 
- Nereden? 
- Terziden! 
- Nereye? 
- ~apkac1ya! 

- Nereden? 
- Sapkac1dan! 
Terzi ile §apkac1 dükkâni ara

smd~ mekik dokuyan bu kadmlar
dan ne olur, bir tanesi de bir gün, 
kendisine sorulan: 

tin~ gi:istermek i lcdi. Îlk harp ha- Uk muvaffak1. ·etli gazvesinin tari
reketi olmak üzcre, Beni Hamza 

1 
hi, tamamile mazbut degildir. Baz1 

k b·1 · ·· · - ·· · k - Nerevc? a 1 e. 1 uzerme yurumiye arar, Arap müverrihleri tarafmdan Hic- . ·· · . 
Verdi. t" b. . . b 1 t f d Sualme kar~1. · re 1n irmc1 ve az : an ara m an . 

Y eni odun narh1 
hayretle ka §1land1! 

Baz1 oduncular bile alâkadarlara müracaatle 
konan fiahn çok yüks~ oldugunu soylediler 

Bu yd için oduna konulan âza- manlardan istihsal edilmekte \'e 
mî salt§ fiyatlari bir90 ,{ kimseler Îstanbula da âzamî 80 - 100 kilo
t:irafmdan hayretle ka!i1lanm1§ ve metrcl~k bir mesafeden getirilmek
ta~vip edilmemi.§tir. Ycni narha erl'r. Buna ragmen fiyatlar, ha
~i:ire fiyatlar geçen y1la nazar~n riçtcn ;thal edilen maddelere nis
çeki ba:)ma 160 kuru§ kad~r yük- betle daha yüksektir. Bundan ba§
selmi§tir. Esasen geçen sene yük- ka nakl;ye ücretlerinin artm1§ ol
sek olan fiyatlarm bu sene t<'kr~r mas! hiçbir vakit fiyatlarm bu de
arttmlmas1 ~ikâyet'ere yol açm1~- rece yükse!mesini in~aç etmiyecf:gi 
br. Hâln Îstanbulda bulunan yüz iddia -edilmektedir. Ôgrendigimize t 
binle::ce çeki odunun hcmen hepsi. gore §ehrimizdeki insafh ba7.1 :Jdun 
ilkbaharda ithal edilmi~ ve bir k1s_ tacirlcri kon<:n fiyatlarin yüksek 
m1 da geçcn scneki stokla1 dan art- oldugu hakkmda alâkadar makam-
m1~t1r. Binaenalevh l:. rnlann §im· 1 .. ti · d bulunmu~lai· . • .. . ara muracaa er e ., -
diki maliyet fiyatlan uzermdcn he- . . 

·1 · d V •• .. 1 kt 1 dJl" Bu 1t1barla yarm toplanacak sap ed1 mes1 ogru goru meme e- · 
tr. 

r 
Bu talebe ne 
lüzum var! 

--·---0--

Ayak kabilar1 isfe .. 
dikleri fiata satm1• 

yorlar m1 ki?. 
~ehrimizin baz1 tamnm1§ 

.kundura müesseselcri Fiyat 
Milrakabe Komisyonuna mü
racaatla kadm ayakkabdarma 
yüzdc 50, erkek ayakkab1lan
na yüz<le 25 ve çocuk ayakka
b1larma da yüzde 30 kâr haddi 
tayin cdilrne~ini istemi§lerdir. 
Komisyon bu talepleri tctkik 
ctmi§ ve vaziyeti Ayakkab1c1-
lar Cemiyctindcn sormu§tur. 
Cemiyet bu kâr hadlerinin çok 
yüksck oldugunu bildirmi~tir. 
Bu itibarla Komisyon ayak
kab1 i§ini yarmki içtimada 
tekrar tetkik edecektir. 

) DIS POiffi~ 
1Generla Franko· 
nun kanaati 

Yazan: Prof. Sükrü Bab_, 

D 
s~a~!a. millctini dahilî u~ll• 
b1r 1:;tt§a§tan sonra sükull• 
kav~n ve knillari .Mad• 

ritten tardeden General FrankO• 
bütün ecnebi dev!ct sefirlerinÏll• 
Amerika ve ingiliz sefirleri de da· 
hil, dinledikleri bir nutuk a bn'P 
vazyeti hakkmdaki dii§iincelerilli 
soylcmistir. 

General Frankonun italya ve ~I· 
manyaya taraftar oldugu ve bütii• 
teveccüh ve muhabbetinin Mih\"f"" 
re matuf buhmdugu kimse için bir 
sir dcgildir. Esascn §U dakikad• 
cski mânasile bitaraf da degildit· 
Daha ziyade harp d1smdadir. oe· 
rek General, gerck Hariciye 'a· 
zu1 ve ak:rabas1 Serrano Su11et 
Berlin lchinde temennilerde hulull' 
maktan hâlî kalmamislardir. l\IUlt· 
telif vesile ve f1rsatlarla da ingilÎ1 
husumetini izlrnr etm~lerdir. 6lij 
yük Britanya, Madride Sir Santttt !ste: ilk isl.:m or<lusu 0 zaman l d ·ki . ,1, _, k Id".. . i - Bakkala. zerze.vatç1ya. zah1-• , a 1 nc1 y. ri"a vu ua ge 1g1 ri- . . d k"" ·· ·· 1 te ekkül etti. Bu ordunun mevcu- . . t d"J kt d' A k - rec1 e. o uncuya, omurcuye. \a) e e 1 me c ir... nca ma y h t d . 

du, (60 ncfcr piyade )ile birkaç nak lûm olan bir hakikat varsa, bu gaz- a u a. 
lh·e devesindcn ibaretli. Fakat bu • · h 1 t.__, .•. t . d" B - I3iikkaldan, zerzevatç1dan, za-

d. 1 Mürakabe Komisyonunun odun ve 
Malûm oldugu üzere odun mem- kêimür fiyatlar.m yeniden tetkik 

leketimizdeki mebzul miktarda or- etmesi kuvvetle muhtemeldir. 

• FLORYAYA Hor gibi en nüfuzlu siyasî ricali•1' 
den birini sefir olarak giindern1r· 

., \enm usu e ge 11,.11g1 es1r ir. u h' 'd _, d k"" ·· ·· •• sine ragmen Fr11'lkonun hath h•' QTQBUS rcektini deg~tinnelc kabil 0In1•· altm1~ neferin içinde (Hazreti A- 1 hâdise üzerine müslümanlarm ma- d ir~1 en, vuuncu an, omurcu-
ü). (Hazreti Hamza) ve saire gibi, neviyah son hadde kadar artmt§. en . 
herbiri birçok pehlivanlara bedel Ve arhk Mekke çetelerinin teca- . Ccvab;m verse ... H~?1r! Hep ter
kahramanlar mevcut idi. \'Üzlerine · derha! m kabele etmek w·e. ~apkac1ya ve tabn he~ km~a5-

Mercimek topl1-
y~nlar ~a§1rd1 

Peynir fiat1 
tetkik ediliyor ! 

mt'!h~. f spanya !>evlet !leisi s<1n )Ir 
--4-- tabesmde Amer1ka ve In~iltercde~ 

Resulü Ekrem Efend;mizin bu ilk . . h k . d l d k" k 1· ç1ya, hep çorapç1va, hep iskarpm-. içm et esin amar ann a 1 an . · "d 
Bugünden itibaren 20 §ikâydlcrinin sebl.'pterïni a';•k~' 

ve bu bü ·ük dcmokrasilerin 11111' 
(gazâ)s na ve bu ilk islâm ordu~u- siddetle galeyana b<!§lam:§llr. cive ... Sonra da hep terz1 en, §ap- fst1"hsal m1ntakala-
na eli silâh tutan bütün müslü- • kac1dan ve hep kuma~idan, çorap- Vekâletin Îsabetl: ka-
'"'~nlar istirak etmek i.stediler. Fa- * çidan, iskarpinciden... • • k l d d f" tl Id 

oto büs Î§liyecek messilleri huzurnnda per\'asit" 
tekrarlam1§hr. 

... · t t c t H T rari 1y1 arc1 an 1 rtn an 1a a r soru u Pla""J· m hallesi·n1·n kat Resulûllah Efendimiûn mak- K N AR E K E ~u halde bakkala, zerzevatç1va, Y 

sadi, dü ·manlarla kat'i bir muhare- _ UbeJde bin Haris scriyyesi _ zahireciye, yagciya, oduncuya. ko- Ticarrt Vekâlctinin mercimck Mürakabe Komisyonu peynir fi- I"" h 1 d 
beye giri~mek olmad1g1 için bu ar- Bu galeyan esnasmda idi ki; iki milrcüye giden ve malard an donen fiyatlanm tesbit etmcs1, piyasada yatlar;m yeniùen tetkik etmiye .ba§ p anl 8Zlr an 1 
zuyu gëisterenlcre t~ekkür cttiler. yüz ki~ilik bir kârvanm, MlStra 1 kimler acaba? diyeceksiniz. Kimler evvelce mal toplay1p stok yapan lam!.'lttr. Toptanc1lar yen: gelecck 1 Belediye R-eisligi b1lhassa Pazar 
Yaln<z bunlann arasmdan o altm•§ gitmek üzere (Mekke)den hareket olacak, ak~amlan ayni tramvay ve baz1 kimseleri telâ~a dü§_~nnü§tür.; mall~nn ~iyatl~nna zam yapilm~- güi~le~~ ~~o?a plâjlar.ma olan ·ag 
ki. iyi seçtiler. Onlar:n silâhlann1 1 ettigi i!·itildi. Bu kârvan, kâmilen otobü~Ierle elleri, kollari dolu ola- Çünkü bunlar fiyatlari yukseltmek 1 s1m 1stem1 lerdtr. Buna sebep ola- beh goz onune alarak buraya oto
birer birer güzden geçirdikten son- 1 mü~rik Kurey§lilerden mürekkepti. rak donen zavalh erkekler! 1çm piyasadan yük3ek fiyatlarla rak da peynir istihsal mmtakala1.n- büs i~let lmesini kararla§tirm1~ • 
ra, anar ki~iyi birlel?lirerek be~ (Dalta var) Osman Cemal KAYGILI mal toplam~lard1. Vl'kâletin tayin da süt fiyatlannm 12 kuru~a yük- tir. 20 otobüs bugünden itibaren 
manga YÜcude getirdrler. Diger 011 · ·-- ettigi toptan sat•!i fiyatlan bu ta- seldigini gostermektedirler. Halbu- sef0 re bashyacaktir. Ancak at ya. 
ki iyi de iki ve yahut üç kisma ayi- cirlerin ah~ fiyatlarmdan bile dü-

1 

ki Mürakabe bürosu birçok istih- r~lan da oldugu için bu yan~ùi. -
rarak bunlara p4tarùk vazifesi ver l HKEMELERDE O L 1 STE 1 ~ük oldugu için mühim miY.tarda sal mtrila alarmdan ald1~1 malû- rm imtidad1 müddetince otobüsle-
diler. Kendilerinin gaybubeti es- fi. VC p zarara gireceklerdir Vekâletin bu mata gore süt fiyatb.n buralarda rin ekser.si Veliefendiye kadar se. 
na rnda. ehli ;,Iâma nezaret etmek ~ .) isabetli kar r.rlar, piya ada ~bcp- 8 kuru5tur. Ru itibarla peynir top- 1 for yapaeakhr. 
üzere (Sât bin Ubade)vi {kaimi ma siz yerc fiy atlar1 yükselterek müs- tanc1lar.nm iddialan dogr ... gôrül- Veliefendiye bilet üereti ~2.5, 
kam) nasbederek, Mrdineden ha- Ag"" 1rcezada 1· ·se tehliki zarara sokanlarm faal:yet- memi~lir. MürakabeKomîsyonu \'e Floryaya 32 kuru~tur. Veliefendi. 
reket ettiler. lerine tamamen set çekmektedir. Bclediye Îkh~at Müdfirlügü Trak- Florya aras1 10 kuru~tur. 

Bu haz1rhk, takriben iki üç gün -- - yamn muhtelif bOlgelerinden yeni- Diger taraftan Belediye Reisligi 
kadar devam etmi ti. Beni Hamza - Vall Yalovaya gitti den süt ve peynir fiyatlanni sor- Floryad1 yem yaptmlacak olan 
kabîlesinin reis1 (Amr bin Mah§i}, Karde in Üzerine b1çakla yuruyen Ze- Vali ve Bekdiye R_e1si. L.ûtfi Kir- mu§for. Almacak cevaplara gare cPlâj mahalles nin plânlanm ha 
M d . d b 1 b d tl t y peynir fiyatlan kat'î olarak lesbit zirlami~hr. e me e u unan azi os an • • • h k . , .. b l d , dar dùn Yalovaya g1tm~ ir. arm - ,.. 
vas1tasile, bu ilk Llâm ordusunun k1n1n1n mu a emes1ne OUil. a~ an l l §ehri~iize doncce~:ir. • • edilecektir. Bu ll'ahalle üç kath ve onleri 
kendi aleyhine hareketini haber 1- b1'r1"nc1· V ~anl1 ve a"deta sarho~ gib1" bulunan Ticaret Vek1h .. ebr1m1ze --o--- bahçeli c.vlerden mürekkep ola -
makta gecikmcdi. Ona bu habcri Evvelki _gün agirc~i~ ~ "' "' B~ikta, ilkokullarmdaki fa- cak, kah\e, berbcr, bakkal, ma -
uçuranm bütün €hli islâmm k1tal m .. ah .. kemcsmde; baba vc karde~im bu _ahit âsabma hfi!dm olamiya - geldi kir talebeye yap1lan yard1mlar nav, zerz.:-va:ç1, gazino, birahane 

ld -'·t J l k h k t~a\·u··zkâr b" !'sa kulland1 Ticaret Vekil1· Mümtaz Okmen hakkmdaki umumi arzularmdan da • 0 urm"°" en SüÇ u 0 ara mu a - ra· ~~ · ir 1 n - gibi bir rr.ahalle için ütün icap 
bahsederek, müsltlmanlar.n gale· · keme ed_i,len ve idam1 istendikten gmdan ! eis tarafmdan s1k s1k so- beraberinde iase Umum Müdürü B~iktc.:; ilk okullarmdaki yok • edcn dükkânlan muhtevi buluna. 

d f akt l .. kcs ·1· ··ku' t da et edi Sa'1t Rauf Sarper. oldug·u halde dün sui çocuklar."l. yard1m cemiyetinin 
Yanmdan çekinmek Iâz1m geldig"ini onr.a .mu .8 aasm_ 1 Y8_P_ m.. a 0 a.n zu 1 iyor ve su a v • cakhr. Burada yap1lacak olan ev. 

- d b i· cl A k d h · · gel i Ierdir yilhk ko!1gres1 dün Bc§ikta~ Hal · de ilâve ct~:~•erdi. Zckmm; b1rdenb1re gogsun en ir iyor u. n ara an se nm1ze m l'i . - lerin arsalan halka bel dive tara-
"~ 1 k k d" k d · s t Vekil, !>ehri~izde birkaç gün 1sti- kevi salonunda toplanm1~hr. Kon. • M h • · tt h b d 1 susta 1 ç1 arara 1ger ar §I 1 Neticcde; suçlu Ze_.ki: • • · • · fmdan 3 ydda odenmek üzere 3 

a ~1, vaz1ye en a er ar o ur k1y1 ëldürmek üzere üzcrine al1l - - Efendim bu adam anamm êi- rahal ettikten sonra tekrar Anka- greye be~ bini mütecaviz aza 1§.I- laksitte s.::iulacakhr. 
olmaz, yamna birkaç ath alarak d • ni yazmi~tik ra"·a a\•det edecektir. rak etmi~ ve cemiyetin bir ders 
Medme i.slikametine dogru ilerle- igi s • lümüne .>cbebiyet vermi~tir, ~ahit 'l .h 'kA nhna ait hesabahndan 8200 küsur - ---c--
""Îye ba Iadi. (Eb .. a") denilen mev- Bu tecavüz ve laarruz clrafmda ve u l lll'rim var. spanak tohumu 1 ti art Haliç muvakkat idaresinin "'' • lira bir gehr temin olunarak bu • 
kide, Resulûllah Efendimiz ve o- yap1lan cürmüme;ihut tahkikah Dcdi. Müd-1faaya taallûku ha~- Scbze tohumlan üzerindl.' yap1- nunla 900 küsur muhtaç talebenin tasfiyesine ba,landt 
nun kumanda cttigi ilk i làm rdu- sona crerc~ dl:n ~ki~ci agirceza bile gü~tcrdigi §ahitlerin dinlenil- lan ihtikâra mâni olmak iç n siki ogle yemegi, elbise, ayakkabi, ki • Haliç vapurlan idaresinl'l Dev-
,su ile kar~1la b. mahkemesme venlm1~ ve davaya 1 mesi \'e dclâilin toplanmas1 için kontroller devam etmektedir. Mü- tap, kalem g;bi ihtiyaçlan temin let Denizyollarma devrolunmas1 

- Yâ Muhammet! ..• Kabileme ba§lanmi~hr. 1 durv~rna; ba:?ka bir güne talik e - rakabe memurlan dün i.spanak to- edildigi anla~ 1!m1~hr. münascbetile Haliç §irketinden son-
mensup baz1 kimseler, sana tâbi o- ~uçlu Z~~i, bü!ü~ geçenleri ol: dildi. V2 tat"l münascbetile clava - humlarmi yüksek fiyath satan Bundan sonra onümüzdeki ders ra kurulan muvakkal idarer:in rr.u
lanlardan baz1 kimselere kar!il mü- dugu gib. • iraf etml§ ve karde~1 nm tekrar b!rinci agir cezaya ha - Dikran isminde birini yakalamI§- yih bütçesi tetkik ve müzakere amelât ve hesabatmm tac:fiye olun_ 
nasebetsizce hareketlerde bulun- S1tk1y1 ë:dürmege kasti oldugunu valesine karar verildi. tir. Suçlu Adliyeye teslim edilmi~- olunarak tasd1k olunmu~ ve eski masma evvelki günde..'1 itibaren ba§ 
muc:lar. Bundan dola'-'1, senden af sôylemeklen çekinmemi§hr. An • M f c.'. l tir. idare hey'-eti yeniden seçilmic:tir. lamlm1~hr. ., ~ uata a .,..en 2 aeneye S 1_• ~ 
talep ediyorum. Ve. bundan sonra, cak suslahy1 teoarik ettigi ~ahs1 ah günü Vilâyette 01r 14 §Ubcsi olan cemiyetin ~ubc ida. Belediye Reisligi, Agustcsun 15 
bu gibi hallerin vuku bulm1vaca- ve yeri i;âlâ ilk ifades.ni tckrar e- mahkûm oldu toplanb yap1lacak re heyetieri Je seçilerek kongre ine kadar bu tasfiyeyi neticelen-
gma da, teminat veriyorum.:. Bu 1 derek gizlemckted1r. Fakat dinle - Kantarcilarda Hacmm i§letmek- Sah günü Vilâyette Vali \""C Be. mesaisine nihayet verilmistir. direcektir. 0 tarihten sonra yap1-
~i. sulh ile bitirelim. nilen §altitler<len jandarma Atif te oldug1, bah~li kahvede bir seb- lediye Reisi Lûtfi Kirdann Reis _ Zorla eve girip kadim Iacak alacak, verecek tak:~P ve id-

Dedi. verdigt ifad-ede bu çakmm; Zek1 - ze melielesinden dolay1 motêir kap liginde kaymakam ve nahiye mü- dovmÜf dialan mesmu olmiyaca w.r. 
Resulûllah Efendimiz, bir avuç nin kravati altma sapmdan beyaz tanltg1 yapan Salihi ëldürmekten dürlerin!n i~tirakile bir toplanh Montro günü 

kahramandan mürekkep olan kü- tire ile dikilerek tutturuldugunu suçlu, Mustafa ~en'in ikinci agir - ·ap1lacakttr. Zorla eve girerek Nihal admda Yarm, Bogazlar üzerinde Türk 
çücük ordu unun husule getirdigi sêiylemesi ve b1çagm tevkifhane - c:ezadaki muhakemesine dün de - Bu toplanhda Kânunusa - genç bir kadm1 dogüp hakaretten hâkimiyetini tevsik eden Montro 
büyük tesirden son derecede mem- den tedarik edilerek getirildigi ka vam olundu ve neticelendirildi. ni nihayetine kadar her suçlu $evkinm asliy-e cezada de - gününün y1ldonümü olmas1 dola-
nun olarak, tek!.if edilen sulhü der- naatim ta ·unakta oldugunu bil - Mustala $en'in 18 seneden iste- kazada yap1lmas1 icap eden â - varn eden muhakemesi dün neti - y1sile Eminonü Halkevinde bir me_ 
hal kabul ettl. Beni Hamza kabîlesi dirmesi i~e b!raz ycnilik ve aydm- nen cezas1 giirül-en hafifletici se • 'il irnar, s1hhat, in~aat, yol î§leri celendi ve suçu sabit gorüldügün- rasim program1 tanzim edilm~tir. 
ile bir (ademi tecaVÜ7.) muahedesi hk vermi§tir. beplerle 12 sene be§ aya indirile • hakkmda ka) makamlarm haz1rla.1 den bir ay hapsine ve 25 lira para Saat 21,3-0 da ba§hyacak olan me-
aktederek, Medineye avdet eyledi. ~ahitkr meyanmda taarruza ug rek 800 lira tazminat odemesinc 1klari cetveller tetkik ol1,1nacak - cezasma mahkûmiyetine karar • rasime iki aç1§ nutkunu müteakip 

tllc islâm -0rdusu, k1l!ç çekmeden rayan Sitk1 çagmld1. Fazla heye • karar verildi. .rr. verildi. bh- klàsik konserle son verilecektir. 

ara 1klar1n Adami 
Yazan: IRFAN DOGAN 

~-------Edebî Roman 10 
Ï§te, bu yetim b~ümü!l. Kayse. , haberdar degillerdi. kararla~tir -

tinin kèi) lü çoeugll ile, ·osyctede m1~ olduklar1 üzcre; Kenan, as • 
yeti~mi§ istanbul klZl; birbirleri -1 kerligini bitirecek ve ilk alacaW, 
ne ilk sevgilerim aynen bu ~kil - memuriyeti müteakip evlenecek • 
de anlatm1 lard1 . Ve bu kuvvetli lerdi. 
hlsler.m ilk àefa, rluda!darrle tas
d1k ettiklcri zam.rn, ikisinin de 
gozünden birer damla ya§ ·gelmiî 
ve bu ya~lar, b1rle n yanaklari 
üzerinde birb:rme kan~m1~1. 

iki gün sonra, 'l'vde tertip edi • 

Bu mukavele üzerine bir sene 
daha geçti. Evdeki hayat eskisi 
g1b1 devam edip gitti. Fakat Ke -
nan iht1yat sübayl!g1m bitirip de 
Merkez Bankasmda ilk memuri -
yeti aldlktan bir hafta sonra bü. 

len ufak bir cglenc<>yi mü•eakip tün tasavvurlar allak bullak ol • 
Kenan ile Vedia; eski agabeylik 1 du. 

\'e karde lik \·as1flarim tcrketm• Hayatmda ikinci büyük s~dme
ler \'e krndi aralarmda giz!i oùi. - l birincisinden daha feci olarak 
rak s1lzle ni~nlanm1~lard1. kaI"§ilad1 ve üçüncü bir sadmenin 

Bu hâdiseden ne ev halki ne de tesirÏlai hissedemiyeœk derecede 
Vedranm akraba ve arkada !an ç0kti1 

i~te. k1§la hayatmdan ayr1h~mm 
üçüncü gecesi Vedia ile b~ba§a 

çay içtikleri ve tipinin camlarda 
ln~irtilar dogurdugu gece; bu ço -
kü~ün dort gün evveli idi. Ve Ke. 
nan o gece Vedia ile son olarak ko 
nu~tugunu, ancak sonralan yap • 
hg1 hesaplarda anladi. 

Mükerrem beyle Kadriye ham -
mm yakm bir ahbaplanna gittik
leri o gece, bu iki anla§ml§ ni§an. 
li son plânlarm1 çizmi!i1ler ve ne • 
ticede su na karar vermislerdi: 
Vedi~ ertcsi gün me~el~yi anne

sine açacak, annesi de babasma 
bildirerek n •t1ceyi baghyacaklar -
d1. Bu vaidle birbirlerine müstak. 
bel tasavvurlarmdan bahsetmi~ • 

Ier; Kenan, hayatta giri!iecegi i~ -
lerden, Vediada ev hayatmda ya -
ratacag1 yeniliklerden uzun uzun 
konu~u lard1. 

Odalarma çekilip yattiklan za • 

vam1m rüyalarmda da ta~lardi. 
Aradan iki gün geçti vc Vedia 

Suadiyedeki halasma gonderilerek 
gozden t zakla~ttnld1. 

Îlk ancla buna hiç bir mânâ vere 
rniyen Kenan, üç gün sonra her 
~eyi anlad1 ve insanhga, cemiyete, 
med-eniyete, hayata lânet ederek; 
ya§ayi§mda 180 derC'Celik bir dêi • 
nüm noktas1 çizdi ve bu yeni yol. 
da gozl<'ri ya§l1. iç1 kmk olarak 
ilerlemege ba§lad1. Bu donü~ü. o
nun bütün tasavvurlarim altüst 
cd~n ve fakat izzeti nefsini kur -
taran bi:: donù~ oldu. 

Evet, Vediamn evdcn uzaklas • 

tmld1gmm üç.üncü günü idi. 0 ak 

~am Mükerrem bey as1k bir surat. 
la eve gelmi§ ve nt>~'esiz bir ye -

megi müteakip herkes oturma o -
dasmdak- iskemlelerine çekilip 

kendi !~inc dalml§h. 
Mükerrem bey o kadar dü~ün • 

Kadriye hamm bir yün bluzla nm 14 senedenberi ilk defa §ahit 
ugra§trken birkaç defa eline ~i~leri olacag1 kaba bir lisanla soze ba§
batirm1~t1. Kenan ise, bir yandan lam1~ti: 
parazit .~apan ra<lyoyu âyar etme- c- K1z1m ile aranmla geçen 

ge çah§1yor, bir yandan da 0 ak - hâdiseleri teferrüatma kadar o~ -
~m Ankaradaki bir §irketten al • rendim ve dogrusu esef ettim. Hi

dlgi teklif mektubunu gi:izden ge- maye gbrmQ~ insanlar, bilhassa 

çiriyordu. senln gibi tahsilli d-e <>lursa, bunu 
Bir arahk odada hüküm süren nasll kabul eder bir türlü anhya

bu sessizligi, M~kerre~ beyin ha-1 madim. Bunda ~aha ~iyade bir 
yatmda ôttma gormenu:1 kalm ve yanh~hk olmas1 ihhm hni dü~ü • 
sert i ihlàl etti. nebildim, .ilerisini akhm ahnadi. 

•- H::mm, dcmi;1ti. Sen bir 
parça çekilir misin. Benim Kenan 

ile konu§acak bazi §eylerim var.> 
Kararlastmim1~ vaziyeller ne d-e 

güzel b" al i olur. Kadriye homrn 

demindenberi bu tekl.fi bekleùigi 
için, daha kocasmm sozü 

den; bir gOlge gibi, sessiz; 

odadan d1~ar1 s1ynlm1~h. 

bitme. 
sadas1z 

Vedianm evlenecegi b'r adam, an 

cak benim taraf1mdan intihap e • 

dilebihr. Size dü~en yegâne vazi. 
f~, bu Î§e hiç bir suretle I!"Üdahale 

man; her ikisi de bu yakm saade. celi idi ki, elindeki bir sabah ga • Kar~1 kar11ya kald1klar1 zaman, 

le eriijmi · olarak gêizlerini kapa - zetesini ters tutarak okur gibi gü- Mükerrem bey hiç bir rnukadde • 

m~lar ve bu tath hülyalanrun de- lünç bir vaziyet alm1l1h. meye li..zum gêirmeden ve Kena -

etmemenizdir. Eger b1nca scne -

l1k babahk muhabbetime, bu §e -

kilde mukabe:eyi ho~ gèirüyorsa • 
mz, okudugunuz kitaplari b:r da • 

ha kart hrmanm tavsi ·e ederim. 
Cemiyet c hcrkes yerini bulursa 

meselc kalmai. 
(Da.ha var) 

Îspan: anm en büyük 1zt1rab1 i1'' 
hsadî Ïa§e bakmundand1r. ingiJtt' 
t"enin tefrik güzctmeksizin bütiîP 
Avrupaya tatbik e{f~i abluka P~ 
litikasmdan Madrit, Fransa vc ~n~ 
bitaraf Avrupa memleketleri gib~ 
çok muztaripfir: 

"- Biz Arjantin gibi bize bugd•; 
vererek yard1mda bulunan doS 
memleketlcr bulmu§sak da un11t• 
mamahd1r ki digcr bazù11n n1cf11' 
lcketimizin ia~e yollartnt kesniiY~ 
ugra§ml§lard1r.» diyen Genet~ 
Franko, ingiltcreye bu aç1k tar~ 
vc imay1 yaphktan sonra, Amet1' 

kadan §;kâyetini de §Oyle ifade el· 
mis tir: 

;_ Buhranm en siddetli an111d• 
bile l}imalî Amcrik~ an sahn 111· 
tm!I hulundugumuz on bin tofltl 
it al etmiye ugra~hk. Fakat ,'\111C" 
r'ka Birle ik Dcvletleri birdcnbit• 
ihracah men'eden bir karar alr:t1 ' 
tu.. , 

ispanyol Diktafürüniin bu k1s11·
1 

ve mevzii diyebilecegim ~ikâ~ ''. 
ve scrzeni .fcrden maada hugiin1'~1 

1niicadelcnin unmmî çchre 'c \.'llir 

yeti hakkmdaki gorii~ii tama111il 
Mihvcrin rüyet tarzma uygunifttr• 

M
0

ister Ruz~eltin, Amerik~t'.1~ 
lehhkede oldul!llna ve kend1••11 

1nüdafaaya mecbur bulundugufl1 

ait soz v~ telâkkilerine înanmakl' 
vc §Üyle demc-ktedir: 

._ Amerikan sahilleri AvruP' 
devletleri tarafmdan yap1lacak ~jt 
taarruz tehlikesine maruz deg-ild11' 
Hiç kimse f spanya kadar Amerill'' 
11m ispanyolca konmian k1sm111" 
Avrupanm Amerikada i;iizü oln1' 

d1gm1 soylemc-k snlâhiyetinc matil
dcgildir.. 

1 Frankoya gëi e Amerika Del'te 
Reisinin bir korkuluk gibi -ycJ11 

D" • fk' .. t tC~ un:va umum1 c arma gus ern 
istedlgi taarruz tehtikesi kat'iyYt~ 
mevcut dcgildir. I• 

Gencral Franko, Mister Ruz''e 
tin diger esasli bir iddias1 olan dt' 
nizleriu serbesfüi için rnücadr1' 

'"t' 
fkrine kar~1 isyan ederek çok ~·· -
etli ve hatti\ f!'cavüzkâr bir li>~ 
kullan1yor. Amcrika gibi cih11n; 

1 
mut bir De •let Reisinin progr11111 

hakkmda onun mümessili huzur11"' 
da bu kadar vâz1h bir vaziyet ait~ 
lnl!f bulunmas1 iyi mlinasebetl·s• 
idame eden devletler nrasmda ~~
li gorülmemi~ denilse müball.l~, 
edilemC7. Nutliun o cümlesini 01'~ 
yunca bu bapta hir hüküm ,·c 
mek kabil olur: 

•- Dcnizlerin serbestîsi baril~ 
neticelerinden mutazarnr olun f1

1 ~ 
letler için hayâs1zca bir istihZ ~ 
kit'amn gayriinsanî ablukas•'11

1, 
tammad1g1 milletlcr aras1 knD11 ~~ 
)ara gelincc bunlar da ki:nseJ'I·~· 
innnmad1g1 büyük bir komcd) 
d1r. . .1;1 

General Franko biiylece foi::.~, 
abluka~mdan fer)·acJ• eflâkc ) 1 ~· 
scltml'ktedir. Filhakilrn bu ubW 1 

·~ · silâh1 duima Biiyük Britan ~ 11 .,,,. 
kar§l bitaraflarm ho§nutsuzlt1& 11,. 
celbetmekten hâlî kalmaJl\1~ ~~ 
Fransa, i~panya, isvcç hl'pfi nit' 

halden mü~tekidider. Fakat ~'.de 
dra kabincsi de hasmm ale) h'.'1,ti 
en müessir silâh sayd1g1 bu 11 ~· 
terkede ·ek vazi~·ette lm hm ail•~ 
tadtr. fil' cl 

Gcncral Franko harhi1 
(Devam1 3 üncU ytacl J 
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SAYFA- 3 

1

GeneralFrank~·rHAFTAL I K ASK ERÎ iCMALJ JSPO~ 
n u n. ka naa t1 l · _ Son hâdis e 

Gümü§hanede ceviz l dS~vyet kadinlar• 1 1•raftnc:,,:~ :::~:J]:;:;.~:fad:~t'i Smolensk taarruzu 1 
' unya k ad1nla - surette ~min bulu~ma~tadtr. ~li • •1 • '.J • d d l <J d 1 

noklada Ispnnyol L1der1, tamamile h d 1 
münasebetile 

Tür k ~ p o runa 
a§ilanacak ruh fTf lgl n e 0 U yag f r1n ah1•tap e d • !Fran~1zricalindenMosyoLavalil" cep e en ve l..13 0 ar 

1 Y O f1 hemfik1r bulunmaktad1r. Bu kana- J • 

Birçok koylcrde m:sul saman1ndan b1"le f., l lt d -k. :.~~:e~~~~: ;~~~e üe:~~~~: :!:-e~~: dan d Ur d Ur U 1ab1· 1 • qga a ID a l mem• müdahalcsilc dcgi~<bilccegini iddia l r 
istifade edilemiyecek §ekilde mahvoldu leketler kad1nlan etmek cnniyane bir delilik olup se-

Gwn
, ...... ~ • • 19 {A..A. ' _ Vil'yet1·. 1 1 

I nelerce devam edebilec:ek ve neti-
~~~~~~~~ ... 1~~~~~~~~ 

Ge~n Salt günü Ankarada ls • 
tanbulun Be~ik a:; taknm.e Anka. 
ra Gençl<"rbirligi arasmda ) ap1lan 
Türkiye futbol ~ampiyonlugu ma. 
çmda ç1kan meydan kavgas1 ya -
va~ yava~ ve çok fena tesirlerle 
!rer yerde munaka a mevzuu ha -
lini ald1. 

"'"T"..._. r .. 1a c erm ~ olan bütün mahsulât, sa-
mLLde dl.in 2u dakika kadar • liren bir r,ianindan bile .i..::;tifade edilemiyecek ccdc ikhsadî vaziyetleri A\

1

r1rpa ile 
dol• yatm14hr. Slmd1ye kadar burada bir doreccde ha.ara URrami,llr. Bu dar. Almanyaya kar,I ticaretc bagli olan memleketlerin 

Sovyel mukavemeti, maneviyata, z1rhh va• 
s1talarla tayyarelere dayann é.ktadu. Bunlar 
tükenmedikçe geni§ topraklar üzerindc 

em ah gorillm("in~ \"e bir C<' h: bi.tyük- t>e Jlalnhl•r kOyünde end~§e verici blr w Id y 1kJlmas1na sebep olacak cihan§Ü-
lügunde d en doluda.n Turlar. Yen'ce y<•k(lna vannaktodir. sa Y8f8 ça91r1 1 m ul ve hudut.uz bir harp li\ tnak l?imdiye kadar gelen malumata 

ve bu malûmatm verdigi kanaate 
istinaden hâdiseyi izah cdelim. 

r kos, Tarhalla!> kôylerile Kelk.it, Gcrlmleri reçberlige bath olan bu Moskova, 19 (A.A.) - Tass: d 
Shi.ln arnsJndaki baz1 kOyler, Alllnta$ kriyler halkt inaruz kaldlklar1 bu atal- Pra\.·da ga:tetesi Sovyet ve dü.nya e1nektir. H orp i yi bir csas üzerin- harp devam edecektir. ve BJ.yburdun Balahur koylerinde ke- t,n c:-ok müt.eessir bulunmaktad1rlar. kad1nhgJ.na hllap c<len 367 Sovyet ka- de ha,Iamadtg1ndan müttt"fikler 

- c.;1r.1n1n imi.as1n1 ta~iyan blr me:;aj ne~- harbi k aybctm i§lerdir. R usya h arbi Be~ikta~ tak1m1 §imdiye kadar 
yaphg1 m:içl.irda hiç yt>nilmeden 
son oyununa kadar gclmi~ ve hiç 
bir klübe nasip olm1yan bu vazi • 
yetin verdig• yersiz bir gururla 
Türkiye birincis1 olacagma da i • 
nanmt§!t. 

Ekmek ve 
Adalet! 

lrlanda muha

lefet part?sinde 

ihtilâf ç1kt1 

--~-o.---

Reis muavini "Îngilte
lspanyan1n program1- re ile birle~elim,, dedi 

G. Franko 

retmi~tir. n~~i ccyi degi§tiremez.• Amer ika run / Y azan: Emekli Kurmay Subay 1. B. 
li~ n1e51njda t-zf'ü:nle deniliyor ki; mucadeleye m üdahalesi ihtim ali 

1 
Hi: ter A hna nyas1 çocuklar1 mükem- d G c enera1i hu-iu rsuz b trak1yor · . . ·· .. ·· k h' b' t d"f b me!, analan mesud ve kad1nlar1 hür •Amcrika k t' f 

1
_k t• k b 

1 
• Bir astrdanben arz111 yuzunu ki- ba 1yor; iç 1r §CYi esa u e 1-

1·ata:n1m1za ve memleketimize hüc;.m 1 951 e" ~ · 3 u et -1 ta b" "k h b I · h k B"t" d"n n bu -àks·,,·111 A k l ' " d zar n uyu mu are e erm e- ra m1yor. u un u yam 
~tmi<fllr. Hitler hürriyeti1nizi ve saa- .,.... v rupa 1 as111a n1u a- - . .. .. · " lk d b d 
deUmizi elimizden alam1yacakhr. Bü- haleyi dü~üne1nez.• Bu sOzlcrdt!n ! men k~ffes1nde .. bu>:.u~ devletler1n harpten alacag1 i . ers u ur. 
wn So\'yet milleti bu igrenç ra~ist is- anla~thyor ki bir Amer ika müda. j hparmag1. veya sungu~u ~ard1r. Bu Fa\;at ilâvc cdellm: Tarihtn ka
tlliwm mukaddes blr kin "" nelretle halcsi lspanyayi da Avrupa tesa- / arpte. 1k1s1 de 1§led1, l§h)or ,.e nunu, Almanlann bu mükemmel 
kar~ilama,ttr. nüdii baktmmdan l\l ihver tarafma I k1mb.1 hr bundan sonra daha ne ka· •hesab tntn da fevkindedir. Son 

Harbin birinci &ününden ilibaren ,.J 1 k b "d 1 '· d h 1 h' · "-kat'î olarak sevkede .. ekt'll'. I ''.".· ·· .'§ :ycce ·· .u. g .. ay anrn ogü- yüz scne zarun a aya ve 1s1 .,,-
milyonlarca Sovyct 4çi kadln1 tarla- .... t Al 
tara ve labrikalara ko;:arak harbe gl- Frankonun bu n ulku bir hita bc- d~~c1ye ka.~ar ku~uk d"vlet olan rak1p da chesab•a baglanan . 
denk>rln ycrine geçmi~lerdir. den ziyadc atesîn bir kamçiya ben-1 i;;· g~~n~nc~.e~c . yu: gvsterdiler. manlann bu kanuna pek uyama-

Milyonlarca kad1n, cepheye giderek ziyor. VasinJto_,n ve Londra bu nut- 1 im. 1 i:;e 1r 1r1ne ap1~t1lar. :iiklartnt ''e bu yüzden çok ~Pyler 

Halbuki çok müh1m bir maça 
ç1karken biiyle bir ruh h''eti içln· 
de bt;lunmak bir tak1m için hcr 
bak1mdan zararhd1r. 

hasta bak1c1bk yapmak için ba~ ku- ka knr t •iddetl1' bir a'-su'ï a' u1el go"s-1 .. Btr .. kaç .. asir. cvvel hayal ve ise ka •bettiklerini de siiyliyebilirim. 
Reis bu beyanat1 mandanhgm W;tad1m1z ve :>elimi• Sta- y "" d k 1 kl lin'in blr isaretinl beklemektooir. Bu termek lâzt mdir. Tol..voda kabinc ' u~ un u enle me~hur olan Al- Acaba bu harpte de oyle bir yan_ 

fakbih etti J tsaret verildigi zaman Sovyet kadmla. oJeiii§mesine tesadüf cdcn bu heye- ~ manlar, 50n yüz sene zarfmda ha- h§hk yapmadtlar mt? Bizim gorü-

n1 bëyle hulâsa etti 

Bu hisl-erle Gençlerin kar~1sma 
ç1kan Îslanbul §amp1yonu, kar~1-
smda kolayca yutulacak b1r lokma 
bulamarn~ "" arka arkaya yedigi 
dort go! ile bu sene gürm€d.gi fe. 
ci bir maglûbiyetc ugram1~l1r Dünyada 

milyon aç 
800 . nn1n daha §iddetle mücadele etmesi canh ve eür'etli sozler.ten Madri- 1 yal vc hL'1 genç k.i.zlaia b1raktilar; ~ümüze gêir~ Almanlar • Avrupa· 

• ~- d' b·n h ·· k 1·· b' d eri saa g1 1 muntazam i§ler nm ugünkü ~artlar;na güre • a -1..1fuitakil Irlanda parlâmentosunda 1•zian gel-ktlr. 1 kendt' l · t ·b' b 1 Magrur Be~'klas br&1smùa An. 
kara!t Gençierin elde et.igi bu ga
leb,• bir 5Ürpriz degildir. Çünkü 
G. Birligi milli kümedeki tak1m1a 
k1yas kabul etmiyccek b r surette 
kuvvetlenmi~lir. Eger Ankarah ar 
milli küm.:yc de ,on ~ekillerilc ,,. 
rebilselerdi. Istanbul lakmù1r, i • 
ç;n bu çok tehlikcli olabilird. 

var 
Madrit UI (A.A.) - Madrit ci. 

vannda Villaver'de yaptlan bir a
mele toplanllsmda nutuk sëyliyen 
gcneral Franko czciimlc ~oyle de -
ml§tir: 

per~embe alqam1 bîr nutuk irad eden Büyük bir memleketi·- kadmlar1, va- .111, J lassa en uz a l , .. a 1n1 b' h . k 1 1 
h 1 r t n· - atmain i• olnti Ameri'kantn nazari .. ner.mu asip csi di er. Yervüzün_ tltkbn ye1leri muhafaza etmekte 

mu a e e pa 1si reis muavini Dillon tandaalarl olan analar, karilar ve klZ -s " 
ezcümle fôyle demi,tlr: krd~lerlmiz, dikkatini relbel mek istedijii anla§I· ! oe b1r ~!mana Almandan ve. Al- çok mü~külât çehceklerdir. 

c- Bltarafllk siyasetinin, millet ve Muzafferlyetin kolay olm1yacaglill bi- 11yor . tspanya için A vrupa birlik. ve mb an.n o an her §Cyden gayr1s1 ya- Askarî harc-kâta gelince basl1ca 
hükûmet ekseriyetinin slyaseti oldu.tu- tiyoruz. Her birimizin kalbi. ltükefl- t " d " b' h 1 d "'Id ' y . anc1d1r. Bu scbeple Alman nüfu- üç Alman ileri hareketi giirülmek· 
·1a lnan1yorum Fakat bu 8· 1. .. csanu u 1r aya eg1 1r. ent 1 .,,,. .. 
t k

.
1 1

. 
1 

· •yese m mus- mez bir cesaret kayna!ll olmahdir. Her 
0

.. d d' .. "kl su ve A man askerlig1 kabma s1g· - tedir: 
a 1 r andan1n menfaatine uygun bir birlniz savap gide e 11. ,,.1 unya avay1 o \ '3 1ye s.uru e- , . .b. h 

hath hareket olduguou zannetrniyorum. kocan1~ 1n \·e karde~i:iz~! ~ao:i u~u;~~ mek]e hay1rl1 bir ad1n1 attn~ ol- m.yan may1 g1 i .er tarafa ta§1yor. 1 Porhor - Pskov bOlgesinden 
Bu itlbazla, Almanyann dünyanJ.n dün- dan ayrtlmiyarak. onlara emniyet telkin JntyacaktJr . Frankonun kanaati !jU- Almanlann ~imdi yapt1klan bü- Leningrad istikametinde. Bur,.da 
yay1 tahakküm allma almak hu>usun· etmelislniz. dnr: • Ïki kit'a arasmda harp im- tün i§lere topyekûn sadece •hesap. bir Alman ccb1 hâsil olmu'!, fakat 
daki .teM>bbüsünü Akamete uîlratmak Ev kadmlar1, fimdl sanayiimlzln, me- kâns1zdir, ~ünkü uzun ve neticesiz di .. yebilinz. ~ma kabag1 gibi üç s.?''Yel mukab1l . taarruzl.arile bü-

•- Program1m1z celonek ve a • 
dalet. kelimelerile hulâsa edilebi. 
1 r Bunu size tekrar etmek lûzu • 
munu hissediyorum. Çünku bugû· 
ne kadar yabanc1 bir matervalizm 
f lsefesi. demokrat memlek~tlerin 
kesif nüfuslu ~ehirlcrinde alll€1e 
s1rnfm111 her türlü rahatltklardan 
ve zcvklerden bol bol istifade et • 
mekte oldu~unu sëyliyerek gëzle. 
rmizi kama§llrm1§ bulunuyordu. 
Bu. bir ~alandan !baretlir. Bugün 
<lünyada 800 milyon insan vard1r 
ki beslenebikcek kadar g1da ala • 

:çin ln~iltere He Amerikarun bil..imlc haretli elleri'ni'ze lhtiyaci va~·-. Fab· ' d d - " d 1 
l 

·~ olur.• gun e çar agm tepesine !trlamak , umcsme \'e crm e~mes1ne mey-
ne ~ekilde b r i:i: birligi yapmak ihli- rkalara k~unuz. d 1 • 

Hcr n~ ise <'lan oldu. ~u vcya bu 
!<abahatlidir âcmcktcn ziyade or • 
tada ese!le kar~1lanncak bir hâdi • 
S<>nin m< \'Cu-li,·ctini kabul etmek 

roctnda bulunduklar1111 ô!!renmek mak Tarlahrda çah~an, bürolarda memur Hilscyin 1;)ükrü RABAN istemediler. zaten bëvle bir sev an veri meml!jtir. Bununla hc1a-
radile parlâmentonun sarih malùmat "n kadmlar, yapamazlardl. Fakat ç;m gibi y~-, ber Almanlarm .•~.udan~ ~arr~za 
cd1nme•i lüzumuna kanlim, kezalik Erk•k l~lerine daha zlyade al~mlZ, Va§ ve metin büyüdüler. Bu hesap, devam ed_cceklerquphcs17,dir. Eger 
irlanda k1lalar1ru memleket hariclne Maklnalann, trakt6rlerln ba,,;tnda çah- F enerbahçelilerin cnlara GNe'den Kant'lan, Bismark ~arka dogru Stal:n tahk1mat m1n-

lâzt;nd1r. 

gôndermek de dahll oldugu halde, in· ,1rken ccphoye giden erk•klerin yerl- 1 , takasm1 vnrm:ya muvaffak olur-
t:lllere ile Birle~ik Amerika Devletleri. ,. daha ziyade kaim olma"a gayret top anbSI Ve Moltke tien kalmt§ olsa gerek· I L . . d . 1. • . . G" , . arsa entngra 1n a~&J. i veya ce-

(4-0) galip vaz1yete geçen An -
karahlar1n !si tekme vc yufl'n ga 
dêikmüs olmalaro bbul edilt>mez. 
Çünkü buna c~asE'n 1üzum ynk • 
tur. i;'u halde bu i c evvel5 ha lt
yan -kalesin'n aglar1~a 4 gol •r 
dikten sonra-- Rl"si!·ta~ cld ;. a 
hükrrcd1!cbili1 Tahk,ka'm . ui 
de bunu g5st rmck cdir. 

rc menbaalanmtzm âzaml imkânlan ediniz. tir. Zira ote n111 fikirlerinde, nuba dog"ru bi'r k. t ia h k t' 
ni beti d d 1 d ta Fenerbahçe klübü b~gün Kadt- K t' f 1 f . d B' k' u.a n are e 1 

.:s n e yar im yap1 masma a - Bundan sonra mesajd:i Alman i$ga- an in e se e in e, ismar in varit labil'r So ~tl . b . t· 
rn!tartm.• këyündeki binasmda ge,.en 5Cfer • · · d • · u 1 · vy, c·rm u 
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J\.fuha1efet reisl Cosgrave sôz alara'k U a~bnda bulunan memlc-ketlertn, Yu- "' ~1y.:ise~1n e, ~:tke ;i1n sevk :·.e kamcttc de çok s1k1 dur1nalar1 ve 
Dillon'un yaphgl beyanattan evvel..; oamstan, Çekoslavakya, S1rblstan, Po· ki taplant111m ikincisini ~ apacak - 1~aresmde. aym nyaz1 manzara go- §nrka çekilmemeleri lâzimdir. 
~ n:bcrdar al d • .. 1 . b lonya, Norveç, Fransa, Holanda, Bel- t B t la t da k 1 k rulmckted r • ma 1g1111 soy emlli ve u ·k k d '· H'tl Al 1r. u op n 1 onu~u aca "ïf'Y 1 · 2 _ '!\, 1erkezd~ Vitebsk. Mohilev Bunun sebebi, biiyük im -

paratorluklar1n tahakkümü altm. 
1fa ·a~1vnn bu insanlarm, ancak 

'-ibi .Ozier sô le . kil. bl h 1 ç1 a a lnugiru ' er many.,ma ~ 
reket 

1 
. d ~ k".'em~d •;•, ~ .. ~- ~011;1 mü,terek sav- iltihaka davet lPr geçen sefor giirï4üienlerm mâ. Îbret aLnacak §e~dir: Alman mil. nathndan Mosko,·a is!ikametinde. 

ùsliütün aç kalmamalar1111 temin 

ou llâ~c ";,~iitir.''naa e u un u.~- "' tmektedir. baadidir. \i yeryüzüne ~atranç tahtam gibi Burada Almanlar aç:bn gedigm 

l 
büyük e>ldugunu ve derinl'gi ~arka 
dogru 100 kik>metreyi buldu.,Jnu, 

, 1••••••••••••••• .. ••• ••mmm••••llÎl••••••••-.1 z·rhh birl1klerin Smolensk ~arlu· 

Sporda ma~lûb'veti ~rr n° <e • 
kilde olursa oisun galil:- vet kadar 
tabii b1lrr k ve kabul etmek 1 > rn 
d1r. Tûrk sporuna bu ruh haK m 
nlmahd1r. Bunu yapam•\· mlara 

• decek :Cadar dü~ük yevmiyclcrle 
\~h~nk mE'cburiyettndc bulun • 
1'1alan veyahut i~siz kalm1~ olma-
14.,.. 1 r.• 

RUZVELTIN 
NIYETLERI 

Dakar, Asur adalan 
ve Y e~il burun i~gal 

edilecek 

Kanadada 
---<>----

Tayyare imalâb müt
hi~ bir nisbtte arth 

--~ 

Son üç ayda 

939 y1hna nisbetle 101 
misli tayyare yap1ld1 

Oaava 19 (A.A.) - Mühimmat 
nazm How~, beyanatta b uluna -1 
rnk, 30 Haz1randa sona eren üç y 1 
l1k den" içindeki Kanada tavva-

' Salt :~ke . City 19 (~.) - ."J:?: re imaldt111m bütün 1939 y1!.md"a • 1 
N B. A~ciated Press tn vecd1g1 kl t ayyarc imalâhm 10 m ish g~ç. 
habere. ~ore Amer1ka First ko~ • 1 mt, bulundugunu soylemi§tir. Na. 
tes, re1s1 general Wood gazetec1 • ztr, rakam vermem~, fakat bu son 
:~rc h<:yanatta bulunarak RuzveL üç aylik imalâhn bundan e vvclki 
tin Dakar'1 Yc§ilburun \'C Asor a- üç ayltk devreye nazaran yü zde 2 
dalarim !~gal ~t:nek n iyetinde ol- nisbelinde bir terakki kaydettigi
du~u hakkt'ln" mahrem malûm at ni beyan etm i§tir. 

Bir general bunu 
ifta ediyol 

ald1~1111 vc iti:nad dcgcT bir mem Howe, bu senenin ilk alti ay1 
Ladan ôgrm .. ldieme gi>re kongrede zarfmdaki tayyare imalâtmm ge. 
b1tarafltk kanunt•nu iptal etmek çen senenin bütün imalâtm1 teca. 
lçin te~bbüslcr yap1laca:?tn1 ma • ~'Üz elmi~ bulundugunu da ilâve 
amafih bu ~bbüslerin muvaf • eylemi~hr. 
fak olam1yacai!11u s0ylera4tir. ------

Almanyan1n Sofya 
elçisi Amasyada ~iddetli 

s1caklar 
Amasya 19 (A.A., - l'lir halta

rl ir burada §iddetli s1caklar hüküm 

~~rn:~~f Pdir. Hararet d.erecesi dün 

gôlge<!c 41 idi. 

Harp malûlünü ve 1ehit 
yetimlerini davet 

Dün Sofyadan ayrild1 
Sofya 19 (A.A.) - $imdiye ka

dar Almanyanm Bulgaristan e lçi
si olan Baron Von Rich thofen, bu. 
gün Sofyadan ayr1lm1~ltr. Ba~ta 
ba§vekil F ilof oldu vu halde bir _ 
cok hükilmet ve ordu erkâm ken
disini geçirmek üzere istasyona 

0 \lirlar Askerllk 'iUbes!ncle kaylth gelmi§lerdir. 
•·e derece ü:crinden ha.rp malùlü su- J - - ---

ü_y ..•. erat !le ,eh1I y•ti1nlenn.· •. 9411 L d a radyosunun 
mail ylll bey1ye ikrann,esmln tevzl- on r 
nllnn 22/Temmuz/941 sah r,unùnden Türkçe sabah ne~riyah 
it1b •n asag1da yaz•h tarih ve gùnler- 1 (A ) H be 1 
•le a~k.e1·Hk $U~inde ba~l:inacakhr. Ankara 19 .A. - a r a -
j dl d11nm1za nazaran Londra ra<lyo -
z ,..an1 \·e kar41khg1 muctp olma- bH•• 

1. k ùzo,e i•tihkak sahiplerinin gilnün sunun sabahlari saat 8.15 te yap -
rio m iracnat etrnelen ve iylce kâgit makta oldugu Türkce haberler ne~ 
lizcrine ç1kar1lm~ dort adet vesika fo· rival! 20 Temmuz Pazar günün • 
l·i~rar1 lk amlye ttvzl cüzdan1 resml d~n ilibaren 25.38 metre üzerinden 

" t ve rapo1larm1 ve nüfus hüvlyet yap1lacakhr. 
; • • ., -4 ,., 

<..z<1an~artn1da b>r!Jkte getumelerl ilan t Tt z A R 
t>lunur 

• MünderPcatim12m çoklu~ dola· 
Sehlt 7etlmlerme 22/Tcmmuz/9U . . - - . · 

•ah ve i~ re 1941 b . y1s1le •Esrarengi.z DanSOZ• 1:nmh 
mmuz pe~em e i\lll. . frik k .., , i,. karil · 

le S•·b 1 291T 1941 1 ' te am1z1 oyama....,., en-... ay ard emmuz sa 1 . .. .. . . 
Er.ta Jl/Temmuz/SH pe1'iCJiibe. 1 m1zden ozur diler12. .... .,. .. ... ........ ,,,,,_ 

En Emin · Kasa 
Devle Kasas1d1r 

T asarruf Bonolarzndan Alinzz 
• Paran1za yüksek bir faiz temin edeceksiniz • 
e Bu faizi bonoyu satin aluken pc§Ïn alacaks1n1z • 

Mi lî Müdaf aan1n artan ihtiyaçlann1 kar§1layacaks1n1z • 
e Kcndinizi tasarrufa ah§bracaks1n1z . 
.Ke<ienizin müsaadesi nisbetin de 5, 25, 100, 500 ve 1000 lirahk ta sarru{ bonolarandan abnu:, 
.Bir ta"!'rruf bonosu almak, iyi bir faizle hem kendi menfaatinizi korumak, hem de MiLLI müda-

îaamn artan ihtiyaçlarmt kar §tlamak için devlete para ikru et mek demeklir. 

• Devletin menfaatl sizin .de menfaatiniz ve .... ~r1n1zd1r 
• Bono vâdeleri k1sa; faizleri pe9indir. 
• 3 ay vâdeli bir bononun faizi yüzde 4 

: 61 ay n " " ,, ·" 5 
2 ay ,, ,, ,, ,, ,, 6 d1r • 

.Faizler bono lu.ymetinden tenzil edilmek auretile pe~in iidenir. Yânl bir aene videli 100 lirabla: 
bir tasanuf hoaosu için 94 li ra verecek ve buna mukabil bir ae ne sonra 100 lira alacaksl.lllZ. Fab 

pe§În oldugu için fa.iz nisbeli hakikatle % 6 dej-il, biraz daha yükaelt % 6,38 d.ir. 

• Bono vâdesi gcldigi zaman : 
.Paranu1 geri almak istemezs eniz vâdesi gelen bonoyu yeai bir bono ile d.egiftirir ve aradald 

faizi hir dda daha pe§in ala bilirsiniz. 

• Vâde dolmadan paraya ihtiyac1n1z olursa: 
.lferhangi bir bankaya müra caat ederek bono faizinden yüz!le yarlfil feclill.rblt yapmak sure-

tile bonoyu lskonto ettirir ve derhal paraya kalbedebili••ini.z. 0 halde; 

• Pa.rantz daima para du. 
.Bono faizleri her türlü resim den , yergid011 mua!hr. 
esatm altrken, ba§kasma dev redeken, vâdesinde bedelini tahsil ederken muamele ve merasim 

yoklur. Bonolar hâmiline ma hsustnr. Bazine kefildir. 

• Tasarruf bonolarim bütün ba nkalarla §Ube ve ajanslardan, Mil lî Piyangoo idaresinin resmî sabf 
gi§eleriuden ve banka olnuyan °yerlerdo malsand1klan nda11 alabilirsiniz, 

• Paran1z1n en emin kasas1 d !vlet kasas1d1r • 

• Tenbel paralar1 bir tasarruf bonosile sefer-

ber ediniz. 
~----------------------~.-.------..... 

na geçtiklerini bild 1 iyorlar. Sov
(Devnm1 4 üncü s.n.ytada) 

, spol'tmPn denilemez 

( Büyük tarihî roman :133------------

1L Sultan Aziz Nas1l Ôldürüldü? J 
--------------Yazan:M. s .. mi K RrayeJ - .1 

Rusyanm çevirdig1 St)·asct do • Çünkü, tanzimat. ha) l'i) L, 1s].i • 
lab1 tarnllm•l" muvaffak olmu§ hat fermam humayunu, Gulhanc 

1 bulunuyordu. ing1lizlcr, Fransa - hatti hümayi;nu g.bi ortJya k nu. 
mn maglûbi)'\êtindcn sonra yalmz !an mevzular Rusyayi, l:>ev' 'i A. 
kalma:an, Ruslara kar~1 Avrupa - liyye üzcrindc rr,üdahalc) t ùaha 
1·1 tahnk cd< miyerek ve etrafma sühuleile scvkcdebi Iecà "1l, ad _ 
tophyarr.Jyarak büsbütùn ûhl kaL- dand1. 
malun Dcvlch liyycnm vaziye • R usya, tanz1mat1 ha.i n.l'C)'t' ka • 
tini büsbütün Yi:itü ve içindcn ç1 · d kt ar §ar a ort.odokslugu h mavP. 
kilmn btr haie gelirmt§lÏ. t d k ' arzm a i siyasetile bir iek cep • 

Mahmut Nedim pa§amn ve onu heden Devlct1 Aline üzcrine ta -
tulan Sultan Azizin cahilâne siya- li t d 1 
setlcri Osmanh tmparatorlugunun ·~ u e cge irken lanzimat1 hay -

r1yeden sonra, muhtelif cepheler • 
ba§ma umulmad1 k dertlcr aç • den dcvlet üzerine çullanacak ve. 
m1~h . silele" bulmu§tu. 

Rus Sefiri lgnatief, günü n siya. R usya, hürriyet ve müsavat do-
setinden ve lngilterenin yalmz!t- Jayisile ortodoks tebaanm Osman· 
gmdan ishfade ederek Devleti A- h l mparatorlugu içinde yer alma. 
liyyeye tâbi ve tcbaai D~vleti A • sm1 talep edebiliyordu. 
liyyeden olan Htrist iyanlan tama. M 1· ese a; Mir'att Hakikatm yazt. 
mile eline alarak tstedigi gibi da- larmda àa okudueunuz vechile Va 
hilde ihtilâller ve mevzii h âd ise • h an efendi adliyc müste•aT1 ol • 
Ier vücude getirmekte mü§k ülât t N • 
çekmlyordu. mu§ u. oradükyan efendi neden 

hariciye n az:u olmam1• olsundu?. 
Rumeliyi b~tanba§a at~e ya • M k • 

kan ve 1syan a~larile oren Rusya, avra ordato efendi de (pa~a) 
Londra sefiri olduktan sonra Rus· 

§imdi de Selânik vak'asile ortaya 
Htrisliyanh k ve l slâmltk d avasiru yamn §ark üzerindeki müdahale 
atm~ bulunuyordu. siyaseti daha ziy ade geni~lemi~ sa 

y1labilirdl. 
Ho§, Htristiyanhk ve i slà.mhk 

davas1 Osmanh tmparatorlug"unun R uslar, Karlofça m uahedesin • 

kk 
den tutunuz da en agir Kaynarca 

l.e§e üliindenberi devam edegel • 
. '!lekte olan bir d ava idi. muahedesine ve n1hayet Ya§ vesa. 

t ir muahedelerle Devldi Aliyy~yi 

1 
.1k Kosva ~hlisalip muharebe • bir cepheden vururlarken tanzi • 

1"n .. o~u tak1p eden Varna muha- mah hayriyeden sonra muhtelif 
rebelen ve Nigbolu ilh ... muhare. 'cephelerden vurmak imkânlarma 
beler hep H1ristiyanhk ve Müslü. sahip olmu§lard1r 
manhk aavasmtn b irer nümunesi Ruslar, H1rist iyan tebaa için Av 
Jegil miydi? rupay1 i~tedikleri gibi k1§k1rtabi • 

Daha iler i giderek, son 1913 Bal liyorlard1. En b üyük nümuncsi 
kan muharebesinin dah i bir ehli- Mahmut Nedim pa§anm idare ede 
~alip muharcbesi oldu[:unu siiyli - meyip vücude gelen Hersek, Ka • 
yeis:liriz.. radag, S1rbistan ve Bulgaristan is 

Esas~n biz sôylemeyip yazma • yanland1r. 
sak da Bal~n devletleri o vakit Ruslar, bu isyanlan vùcude gc • 
bunun bir ehlisalip muharPbesi ol tirdikten sonra Avrupaya fiiyle 
Ju[:unu resme n ilân etmi~ bulu • bagmyorlard1: 
nuyorlardl. - Ey Avrupa!. Türkler Htri> • 

Rusya, bilhassa tanzimattan son tiyanlar1 kesiyor .. ne duruy~rsu • 
yasî roliin ü degi~tirmemekle nuz? Bu mast:m Htristiyanlar, za. 

beraber daha ziyade hareketlen • limktiQ elii:J<leu k urtarmak gcrek • 
mel?e mevzu bulm~t14- tir. (Dalwa ur, 



Cel}?)lhlelell"'©le JAPONYA _Amerikada müt-j 

hi~ faaliyet var · 

JAPON 
muammas1 

Stalin hattindaki 
gedik 300 kilometre 

(Ba~ taraf1 1 inci ayf da) 
~er\1s1 iki tün tatll edilmi~tlr. bunun 
i;ebelll hakkmùa 1 ç b.r sey !ciy lenme-

• (Bac tar,.f1 1 inci sayfada) (Ba~ taraf1 1 mci sayfada) m~ olmakla beraber bu tedblrin askeri v 

zarul"('t dolayi<iyle allndigi zannedil- lecekier ve harp malzemcsi imal edcn Fakat her taraft endi~eye dii ü-
mektcdir. fabrikalar1 kirmt1 halme getirecekler- ren Japonyanm kendisi de endi§c· 

YEJ\Î KABÎ1>;ENÎ:'J siVASETi dir. siz degildir. Sovyet Rusyaya taar· 
Tokio. 19 (A.A.) - Re-r1i Domei a- Amerika ile ingilterenin m.ü~tAerleken ruz ettigi takdirde Îngiltere de oto-imal edecckleri bu tayyarelerm man 

jans1, salâhiycth mahfillere at!en ja- ya tarafmdan imal edilebilecck tay· matik bir surette, barbe girecck 
ponyanm haricl slyasetinde hiç bir de- yarelerden hem çok fazla hem çok üs- midir? Îngiltere ile barbe tutu~ur-(Ba~ taraf1 1 mc1 sayfada) 

n etre ilerlemî§Jerdir. Bu vaziyet. 
te Sovyetler esk1 hudutlarma, yani 
Fmlan llj a harbmden evvelk1 hu
d utlarma kadar geri çekilmtli bu • 
lurmaktadirlar. Sovyetlerin bir • 
kaç gün gib1 k1sa btr zaman 1çm
ù~ 90 kilometrelik bh arazi par • 
~asm1 tcrketmclermin scbeb1, crp 
heden gelen §iddeth tazyikten zi. 
rde, Pt ipus gèilü dogusunda I iC -

ningrad istikametinde ilcrle~n 

Alman kuvvetlerinin tc'ilikeli va. 
ziyetler ihdas etmeleri iht1malmm 
belirmis olmas1dtr. Yoksa en ge • 
t: kism1 150 metrcyi gcçmiyen 
ve müteaddit gollerle kaph bu -
lundugu cihetle mildafaa~1 kolay 
olan bu berzahm zorlanarak so • 
külmesi çok güç bir mesele te. kil 
etm •k Iâz1md1r. 

Yarma sahasrndaki harekâta ge. 
lmce, Mohilev j}e Vitebsk mmtaka 
Emda St;•lin hattmda a~1lan gcdik 
geni~1gine ve derinligine olmak 
üzere inki§ai etmektedir. Hâlen ha 
rekât Smolensk'.in arkma intikal 
etmi§tir. ingiliz radyo u, Smo -
lcnsk'in 175 kilmnetre bah . 1ma • 
!inde de iddetli muharebel'Crin 
cereyan ettigini habcr vermi~tir. 
Bu tiaber Stalm hattmda :icilan 

g~dig;n 300 kilomctre,Yi buldugu • 
nu gosterme1üedir. Bu kadar ge -
ni~ bir gedigin SovyetJer tarafm. 
dan kapahlabilmesi çok üphch 
gorülmektedir. Gerçi Sovyetler 
mütemadiycn ihtiyat kuvvetler 
evkederek ged1g1 kapatmaga ça • 

hsmaktaàirlar. Ancak parça parça 
scvkcdilen bu kuvvctlerin mühim 
bir roi oymyabilmeleri çok §Üphe
lidir. 

Kiyef mmtakasmda Almanlarm 
yen; baz1 mevzilcri i gal ettikleri 
bildirilmekte<iir. 

li~Jclik 1>lm1yacagini blldlnnekted.r. tün olacagma kani bulunuyoruz. sa Amerika ne yapacakhr? Japon-
japon ateyht:iri bazt devletler, ka- u·· te k h t 1 z 

mu:, re ava m~aa pr grarr mi va, Felemenk Hindistantna hiicum 'bine degi$1klig:ni istismar ederek Il ·1 l kted' J 

oüra e 1 er cme ir. ettiai takdirde, Îngilterenin ve hat-barici siya ettc blr deg1 iklik olacag1 ingiltere ve orta~arka harp levazmu " 
~yinlann1 kotii bir propnganda lie , e a~e meddcleri temini meselesini tâ Amerikanm müdahalc edecck
raymai;a ~· .. lismaktadtr. Bu dcvlctler, gorü~mek üzere bit· hafta, on gün kada1 lerine emindir; fakat ingiliz - Sov-
~enl bir hayal s~1kutuna daha ugraya- daha Îngilterede kalacag1m. yet ittifak1 yalmz Hitler Almanya-
Aaklard1.r. japonyanm harici siyaseti Çin A · d A ikad · d' c · 
" ym zaman a mer a sun 1Y sma kar§J oldugu için, lngilterenin, 
harbinln znlerle neticelendirilme i ü- kadar hiç bir memleketl tarafmdan :faponlarm Sibirya üzcrine saldir-
urinde tek if edllecekllr. rapilmasma tc<cbbüs edilmiyen bir 

Eger jnponya'mn kat'i hcdefi üze- bahri m~aat program1 tahakkuk etti- malarma se;i,irci kalmalar1 ihtima
rinde ~iipheler var 1d1yi;e yen! kabine- rilmektedir. li yok dcgildir. Fakat, bu, pek zayif 
Yi tckrilr Pren Konoye'nm te~ll. e.t- Diger taraitan dcmoknisilerin Rit- bir ihtimaldir; çünkü rnü~tcrck 
mi:; olmas1 bu ~üphclen izaleye .kâf1qir. ler'e kar~1 mücadele ettikleri mmtaka- dü§manlara kar§l mil§terek bir ha
• Salâhiye li mahfillerde ~ c1hct de lar1n hepslne gonderilmfSi 1cabeden k tt b l k Id' J _ 
kaydedlli or Id, ikinci Konoye kabines11 harp lcvaz1mm1 naklctmcge kâfi va pur re e e u. unm~ .zarur ir. a 
japon s1y11setinin Inglltere ve Amerika 1 da in a etmekteyiz. Bu \ apurlartn bir ponyamn hll' endl§es1 de be§ ya~1-

Besarabyada lSC A Iman • Ru • ya .. tâbi. oh":asm1 .bertaraf eyle.mi,t; . ~~ kismma ia,c maddelt;ri yükli:.erek bu-. na basm1§ ~~a~ Çin h~rb'.~i~ yo~
men kuvvetleri cephenin her nok- mustak1l si) ru eh ink~af ctllnnc;r 1~1 raya gelmclcrinl tcmm edecegiz. gunluklari ustime yem buyuk b1r 
tasmda Dinyester nehrine varm1 _ yeni knbineye terettüb pylemektedir. Amer!ka; tank, tan dnfi topu, tayya. harbin Japon millcti üzerinde ya-
Iar ve bura'-·i zorlamag' a ba lami~ i ·ciLlz MÜT ALEALARI rc dar; topu ve mühimmat istihsalâtin1 • t • d' t t b d. eler 

,., • da çok büyük mlkyasta arthnm~tlr. Ve pacagi esir .. 1r:. ~ .. e li en 1§ ,: 
lard1r. Lcndra, 19 (A.A.) - Daily Tele- ldmsenin tahayyül edcmiyccegi dere- :faponJaJ1 du§undurmekte ve kat 1 

Bu suretlc bugün 2400 kilomet- graph, yeni Japon kabinesinm te- cede aydan aya daha ziyade arltlracnk- bir kararla kat'i bir harekct yap
reliik bütün cephedeki harekât ta. §ekkül tarzm1 bahis mevzuu ederek br. Memleketimlzlc mü~tereken imal maktan men'etmektedir. 
mamen Rus topraklanna intikal diyor ki: ~ece_i:iml:.: harp .. mal~emesi _ve ~~hlm. :lapon Ba~vekili Prens Koroye-

d l . mat ta lst d1ktatorlcn ezmege kaft gel- . • k b• · ilk • t' a•ndan etmi§ bulunrr.aktad1r Yem kabine ç 7 genera ve ami- i·a· nm yeni a menm 1ç un ~ 
me 1 1r. • d b" J Diger taraftan. Almanlar Sov • ral bulunmasma bak1l1rsa, askerle- Yegâne maksadim1z bu adamlan kov sonra, yaphg1 beyanat a, 1ze, a-

yet topraklanna mühim miktarda ·n üstü? ~eldiklcrini ve J~po~ya- maklln pon muammasm1 halletmek imka
para ütçü kit'alan indirmege ba§- 1 nm ·e,n. b1r macer:itun ar1fes111de Hopkins, Amerikanin, Atlantik yo- mm vermemi§tir. Ba. vckiJ •mfüe-
laml"Jarr:ir. SOV'-"'t kaynaklari bu bulundugu.nu istihraç etme_k_ lâz1m. luyla sevk e<lll.ccck malzemeyi himaye madiyen vahameti artan diin ·a ,.a_ 

,,. u .: " '-" l b cd!p etmiyecc 1 tmllne §Il cevab1 ver- . f k k k .. h .. k • parasütçü .kit'alar·n vazifclerini gelmekted1r. Japonyanm uvy e 1r ml<tir: z1yc me ar ·1 oyma uzere u u-
.. • ' . . istikamete girecegi hakkmda muh- c- Reisicümhurumuz, mallarnn1zm metin tesbit ettigi bath hareketin 

gdo:ledi:i_edenb.dl ~;ha! kesidr veya imha telif éleli!Jer vard1r. Fakat ka bine Îngiltereye ulastir1lacagm1 bey an etti. cür'etle ve siir'atle tahakkuk etti-
c 

1 
igmi 

1 
cunne te ir. degi§ikliginde hayretle kar~1lanan Size ynlmz §unu sôyliyebilinm: Bunun rilmesi için millî ''arhkta esash * cihet, Hariciy aNz1n Matsuo1rn'nm bôyle olmasi için icabeden her seyi ya. icraat yapm1ya azmetmi~ oldugu-

- - -- paca{!lz. Mallanrruz1 nakledecek vapur-

1 

kabineye idhal edilmemili bulun- lari 1 .maye edece#iz. Fakat bu hususta nu., soylemi~tir ki bu sozlcr de ta-

Sov(retatrai1tleinbc slaiyfg\Jadai) Alm .. ~!3aa~"taraf1 ltineClbly!ia?\Ja)l. mas.idir. Mat uoka'nm çekilmesi size fazla bir ~ey soyliyemem.> mamile müphcmdir . . 
Sovyet - Japon dostluk paktile • --.o--- Bir Japon gazetesi de, •yeni ka· 
muhakkak surette alâkadardir. Sov lt J D • binenin memleketi daha enerjik 

ihtiyatlanm da muharclx-yc sur- smda bu ·uk Sovyet kuvvetlermi yetlere ka~1 takib edilen siya et e a ya- aDJmar- .bir ~urette idare edecegi tabmin 
dugunü bildirmÏ!jlerdir. imha ettikten sonra ·ür'atle §arka bir degi§iklik oldugu takdirde bu k J •

1 
• K cdildigini .. ,.e •mevzuubahi-; ba~h-

Bitaraf mü ahitlere nazaran Rus dogru ilerlemi~lerdir.. Mühim bir çekili§ daha iyi izah edilmi§ olacakJ a e Çl erl arsta ca meselcuin millî ,·ahdeti takviye 
i;e!erberlig1 :ncak yeni bitmi~tir. münakalc m~r~e.zi o!_an ~molenks br. , . . . (Bas tarafi 

1 
inci sayfada) etmckten ibaret oldugunu• yaz1-

Moskova 19 (A.A.) - Reuter evvelce ne bildmldigi gibi l6 Tem Matsuoka nm kabmeye ~i;.m mi_~ saat 12130 da. trenlc Sankami§a yor. Demek ki memlekette milli 
bildiriyor: ' muzda irnal ~dilmi~tir. Minsk:den bulunmasi, SovyetJer B1rhg1le mu hareket etmiiitir. vahdet yoktur. Bu vahdetsizlik, 

Sovyet i tihbarat bürosu tarafm- M~:k~vaya giden Otostratm ln§a nasebetlerin muhakak surette ke- FRANSANIN YENi BÜYÛK barbe girip girmemek, ~iinale veya 
Jan n~redilen bir tekz1ptc, Roma ddi mi~ kismi burada ba~lamakta. silecegi tarzi~da degil, fa~t ~i~- ELÇiSi GELDi cenuba yürümek meselelerinden 
radyosu ile Aftonbladed admdaki ir. verle olan baglann ge\'§etilmest 1h Ankara 19 (A.A.) _ Fransanm dogsa gerektir. 
1sveç gazetesinin, Ki,zùordunun lGO bin nüfuslu bu §ehirde mü- timaline de izah edilebilir. Ankara biiyük elçiligine tayin e • Japonyanm da karars1zhk içinde 
Karell. ber~ h1nda zeh1'rl1" gaz kul- himmat, tay,·are ve bir çok bez S b k H · · .... - bu bag' b .. "k 1 · · b 1 d • k 1·ht 0 tk' "e 1...r 

4 a i a r1c1ye a .. ,z11,mm - dilen sabik Tahran uyu e ç1s1 u un ugu, ço 1ya ar • u -fabrikalan bulunmaktad1r. Mosko 
land1g1 hakkmda \ erdikkri ha ber, Ian kuvvetlendirmek için ne kadar Ïean Hellew ve refikas1, bugün Er satcû olan :lapon siJasetinin kat'î 

. . k b' h va istikametinde on büyük ~eh1r f ., 1. d B k 
1 

k • · h ' d' tamam1Ie yalan ve ç1r m ir are- gayret ~ar ehgi ma um ur u ta - z.urumdan .1:ehrimize gelmi.,]erdir. bir harekette bu unma 1çm a 1-olan Smolensk'in müdafaas1 için VI a· ~ " 
ket olarak vas1flandinlmakta ve dirde muhtemel taarruzun a 1- Fransa büyük elçisi garda Ha • selerin ve bilhassa Alman • Sov-
§iddetle reddcdilmektedir. bu mmtakadaki bütün Sovyet kuv vestok yerine Hmdiçiru istikamehn riciye Vekâletmm hir mümessili yet harbinin inki~aûn1 bekledigi 

\·etleri kullamlm1shr. Müdafaa kü d · · 
Mosko a 19 (A.A.) - Sovyet il; de yap1lmaSJ müm · n ur. 1 Ile Fransiz maslahatgüzan Outrey, tahmin ediJebilir. 

çok ~ddetli olmu~tur. Alman k1t'a h kk d i:f t Ab'd" DAVT.'"' tihb rat bürosu tarafmdan diln ak Tckio'nun oy .. unu a . m a §aa büyük elçilik erkâm ve Frans1z 1 in .c.n. lan dil:jmana kanh zayiat verdire. k dd t i;k 
§am ne redikn teblig": · 1t.. arti uzun mu e gec e1nez. kolonisi 1 arafmdan kar<:1lanm1". -

rek Sovyet mukavemetim llltrm~- · · " " d •• d •• •• 
18 Temmuzda Pskov, Porkhov, lard1r. Smolen. k'in zaph e~nas1n - ÇÎN $EHIRLE1RIND~KI JAPON tir. Be y oglu or uncu ' 
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r 

Bat; Di9, Reale, Grip, Boü~zma: 
~ Kankbk ~ BtitGn AinJaraam Oerbal Keter. ... -- ,,,.,... ........... ' ----. . 
~ ,e94e J D.- 111utit11r. TAli.Lln.!RINO!N SAllMIN1Z. 

HU.VtROt PUU.U KUTUt.ARI ISRARtA ISffYltflZ .. -.. .. 

TÜRKIYE CUMHURÏYETI 

ZiRAA T BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Serma yesi: 100,000,000 Türk liras1. 

9ube ve ajans adedi: 265 
Ziraî ve ticuî ber nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasmda kumbara11 ve ihbamz tasarruf hesap. 
lannda en az 50 liras1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile a~a~1daki plâna gore ikrami dagitùacaktu. 

4 A. 1,000 lirahk 4,000 L 11100 Adet 50 lirabk 5,000 L 
4 > ~OO • 2,000 .,. 120 • 40 . > 4,8011 > 
(. • 250 , lAQO > 

ü • 100 > 4,080 • 110 • Zt > 3,200 ,,.,. 
DiKKAT: Hesaplarmdaki paraJar bir sene içinde 50 lira.. 

dan a§ag1 dü~iyenlere ikramiye çtkti~ takdirde % 20 fazla. 
aile verilecektir. 

Kur' alar aenede 4 defa 11 mart, 11 Haziran 11 
tarihlerinde çekilecektir. 

REKOR - SIHHA T - DOGAN 

ldrofil Polotzk, Nekel ve Smolensk isti - da Almanlann zayiah son d rece KUVVETLER GERI ALINIYOR Ankaraàan liehrimize gelmi~ o • su}h huknk .. hâkimli-
kametJennde büyük muharcbelcr azdir. Çunking, 19 (A.A.) - Reuter bil- Jan Almanyanm Moskovadaki bü- 1'ahçekapi Yeni Valde Han altmda 20 numarah yazihaney1 ~1-olmu~tur. Her iki tarafm da Qgir diriyor: rûk clçisi, diin sabah Ye§il.koyden ginden : 41-501 parle yerl olarak açmislard1r. 

Pamuk f?irketi: 

zayiah , ard1r. Ahnan sarih malû. YENÏ ÎTALYAN KIT'ALARI Son zamanlarda Çinin hemen he- tayyare ile Berline hareket etmi~- Bundan biiyle asgari 100 kiloya kadar olan sipari§lerin ii;bu 
ma•a nazaran hava kuvvetlerimiz SEVKEDlLDi men büttin mmtakalarmda birçok tir. Sirarpi taratmdan akll hastahg1.11a é!drese verilmesini. Bunun haricinde Fabrikalarca sipan~ kabul 

· i müptelâ olan Araksiye vasi tayini için 
dim 31 dÜ§lrlAn tayyaresi tahrip Roma 19 (A.A.) _ $ark ~plie- Japon lat'alanmn geri almd1gm1 POLO N'Y A.i.~L 1 TAHRAN ELÇIS açllan da van~ muhakemesinde Pan- edilemiyecegini muhterem mü§lerilerinüze bildirir, sayg1lar1m121 
._. l •. B' d. t k 1 ·· 1· tl d ERZURUMDAN GEÇTI. k k 101 N 1 sunanz. Telefon: 22926. Telgraf: Yeni Valde Han idrofll e,m1 erair. 1r usTran an a a - ~ine itaiyan ordw:;una mensup ba§ gosteren a ame er var ir. • raaltmda Baysungur so a o. u ••••••••••••••lil•••••••••••••• .. 

y1 §O:.e.ye çikarak topraklanm1za ka tes.ekküllcr de hareket etmic: _ Japonyada yapilinakta olan se- Erzurum 19 (A.A.) - Polonya • aparhmamn 1 No. lu daüesinde ikamet 
- " T h b .. ük I · · Karsgo etmcktc iken halen ak1l hastallgma girml~tir. Dti,man anklanmn ar. tir. ferberhk hakkmda gel.en haberler nm a ran uy e ÇJSl müptelâ oldu,i;u ve halen Yedikule Er-

kasmda yüzJerce otomob1l bulun • Fasist partisi umumi kâtib1 Si • 4 f1rkanm sefc1·berligini ,;imdiden Sudleçki, vazifesi ba~ma git • meni hastahanesi emraZJ akliye kismm 
makta idi. t.to ôrlü Sovyet pij ade rah gom~cklnerin selâm vc te • bitirmi-. oldugunu bildirmektedir. mek üzerc bu sabahki tren- da yatt1g1 mezkûr hnstahane sertabl
tqekktilii ku111andan'1g1 Httle1ci • j menmler,ni bild1rmi~tir. italyan Çinden gen alman ktt'alarla Ja- le buraya gelmi§ ve bir müddet is · binin rnpomndan anla~1hnakla kendi
lcrin bir u-rnak üztr ndeki koprù- kit'alan, kalabaltk bir haJk kiit _ pcm·ada yen1den seferber ed1len tirahattcn sonra otomobille yolu- sinin hukukunu muhafaza 'e siyanet et 

d t · t• mek üzere karde~i Sirarpinln vasi ta-yu ge•·mesme mü~aaùc etmi" ve lesinin h~_·ecanh alk1 Jan arasm • k1t'aiann §imale ve yahut ccnuba na evam e mi~ ir. 
' ... OVYETLER. ·N ELÇ' yin edilmi~ oldugu teblii( yerine geç-emrindeki top ve mitralygzleri da hareket etmi§'tir. dogru yap:Iacak b1r hareket için S IN BERLI l • mek üzere ilân olunur. (6003) 

mu··sa1't b1·1· me"z.·e "-·erJe,t1'r1·p 1"h • ir--- rni kullan1Jacaklar1 henüz malûm LÎÙÎ ERKÂNI SARIKAMI~TA ---·--- ------
• " " ZA YÎ - 1727 No. lu Otomobilimln 

timamla peçeJemi§tir. Düsman ko- Bulgar Naz1rlar1 àegildir. Erzurum 19 (A.A.) - Sovyet plakasl wyi olmn$lur. Yenioini alaC'a-
lu koprüyü gt-c'ikten onra mo 0r o---- Rusyanm Berlin büyük elçiligi er. g1mdan eskUnin hükmu yoktur. 
lü biiyûk kuv\-etlerimiz n hücu - R gi•tt1• y eni lngiliz cep kân \"e memurini ile ailelerinden Refik Orikll 
muna ug'ram1<lardir. AlmanJar sur Omaya mürekkcp 130 ki~ilik bir kafile, bu ldi V b 

y hk muhtcme ·r. e izce dogrusu da 
atle ric'ate ba§lam~larsa da ilk (Ba~ tarat1 1 tnc1 sayfada) h • } • saba i trenle buraya gelmi~ler budur. Stalin Jiattindan ayrilmak 
fa§ist otomobille!"i koprünün Üi'..e. ~3 Temmuz;i k;idar yapacaklan z1ya- mu rtp erJ ve bir mü:!de istirahetten sonra ve daha §arka çekilmek için Le-
rme. gdàiklen zaman koprü uçu.. 1 r~te büyük bir siyasi ehcmmiyet ve- (B tar.:!1 I inc1 sayfada) tahsis ed;Jen otomobillerle Sanka ningrad feda edilmek Iâz1mgelir ki 

1 k l t D.. riyorl•n. n1·ze '·arm1~ bult1nma'~ad1rlar. Bu m1!1a hareket eylemi~lerdir. Misa • ru mu" ve Y
1 1 

m
1
" ir. u man o- ~ ·h t h · tl 1 d ct·1· k" '" bu SovvetJcr 1·ç.;n 1'v·1· olmaz Her ~ " · ;;ou c1 e e emm1ye c ,ay e 1 iyor 1 f;rler, Sankam1!?tan itibaren vol • • · " • · -

tomob1l, tank ve kamyonlan b:r. Bulga r Basv<'kih Filof, ilk defa olarak sür'ath ,.e yem tip hücumbotlar, , halde Smolensk _ Moskova istika-
1 . !arma trenle devam edeccklerdir. biri üzerine koprü ba~mda y1g1J - Romay1 ziyaret edeceklir. italyan m.1- denizalh b"- ~ 1'1n i e mticehhez metindc ba§ltyan Alman ileri ha-

Jnl§lar vc o zaman top~umuz dü~ ·11euermi bir-ibirinr bagla)<~n \:c hanedan olup, haYa akmlarma ve dü~man A k reketini cepheélen \'e yanlardan ya. 
man kolu üzerine ate§ açm1s 1r .• Jbitalan da takviye edilmts bulunan hücumbotlannm taarruzlarma kar s er"'1 ··cma1· pacaklam m1.1kabil taarruzlarla 
D - 1_ • •• , anane\'Î dostluk, muhabbet ve ltimad , 

U§man tan.- otomob1Ilen ) ak1l · 
1
bag1ar1 Mihver devletle.in!n lstihdaf :;i1 tertibat1 da ihtiva ctme>ktcdir • durdurm1ya \'e Alman1an geri at-

ml§hr. Yolu terkedcrek uzakla~ • ettikleri yen! Avrupa mzam1 çerccvesl Ier. Bunlarm gelmesi, Büyük Bri. d (Ba§ taraft 3 üncü sayfada) m1ya çab~acaklard1r. 
yetler e Smolensk bëlge:;inàe mu-maga çah§3n münferit dü~man 1rlnde lki_ m. emleket.n i~birhtï husu- tan~·amn denizalt1 r kar~1 sar - b · 3 _ Ukra-..·nadan Kiyef istikame-

d f J hâd 1 a ta kt " hare enin §iddetle dcvam cttigini , gruplarile tanklar1 da isabetli ate- sun a eyiz 1 ,c er Y ra c. ir. fetmekte oldug\l cür'etkârane gay tinde. Burada jki tarafm kuvvetle-
. - Bu hususta Stefan! aia'J•1 d1yor ki: haber venyorlar. Bu ikî haber bir-
~1m1z alhna almmi§hr, Bunlnr1 ta.. Bu ziy ret hiç üp e z italya ile reti mfressir surette takviye ede • birini tamamlamaktadir. Alman or- ri hâlâ Stalin ha th ilerisindc. çar-
kip eden tank alay1 \"e rno•brfü B lgartstan ara mcl, '11uh n b.r !emas cektir. dusu bu bO!gede mot rlü birlik! pl§maktadir. Bu adaki Sovyet or
piyade kolu agir zayiata ugratll -

1
olacaktir. Bulgar Ba•v~k·li ile Harici- içlerindc K nadalt \"e Avu tral. ler1e epe •ce ilerlemi~tir. Fakat §im dusunun bir Alman k:skacile ku~a. 

~tir. Birçok tank, z1rhh otqmo • l N z_m. Krnl t.iraCmdan kabul e'} - ,-ah askcrler O() bulunan mürette- d k d b b".J k 1 OO hhp imha edilmesi bekJenemez. 
b!l ve mübimmat mulfarebc me\·· lc.cekler ve gereK Mi.! olm1, i.:crek Kont , iyc a ar u o gedc l!,nca 5 
d d k lm t · l Cumo !le uzun mulakatlnrda bulunn- bat, seyahat esnastnda §idd'Ctli bir kadar Sovy:et askeri esir edilebil- Stalin hattma ,çekilerek muhan:be · 

anm a a 
1
§ ir. taklardtr. f1r ma ·a kar 1 koymak mecburi • m~sûr. Bnndan anh.) oruz ki bu cep ye devam ctmcler! muhtemddir. 

Londra 19 (A.A.) - Rov.er a • Bu ziyaret, Bulgarl tan'1 Mihver dev yetindc kalm1l!lardir. Dalgalar, bu h.ede harbeden S.Ovyet ordusu üs- Sovyet ordusunun mukavemeti 
jansmm Avrupamn bir mahallin- letlerine bag:. yan s~ll'lrri dostl,ik c a 1 küçük ve seri gemileri 50 dercc • tün taarruzla_r kar§JSmda kuvvetli maneviyata, zirhh \'BSitalarla tay-
de bulunan muhabiri bild:r,yor: nn day<:nmaktadir.· Btmdan b k• roki li"k bi"r za•·i~"' çi"zd.recck kadar ,.a t 1 b k 1 k tl ·1 yarelcrc da,· anmaktad1r. Mane,·t-

k Yugosla\")·anm inf.s:ih1 üzcrine haSJI • .,. ,, ar ÇI ar ira fil§, as1 uvve er1 e , 
Haber aldigima gore ar cep • 1a 1 vazfyeti l'd <le let adam'arinm na yahrm1 tir. Mürettebnhn sihha - yarma ve ku§atm1 ·a meydan ver- _vat bozulrr.ad1kça, asrî vas1talar 

hesinde Almarilar tarafmdan ve - ne1zakere etmeleri munas•b gorülmü$- ti yerinde olup yalmz bir ki§i kolu meden - §arkta diger hatlarma çe- tükenmedikçe Alman orêlulan üs-
rilen agir zayiat Almanyanm ba. tur. kmlmak suretile Yé!ralanmi~hr. kilmi~tlr. Bununla beraber Sovyet- tünlügü muhafaza etseler de Sov-
z1 k1s1mlannda i~çiler arasmda hO§ AKDENiZDE ÎTALYAN • BUL. Bu seyahatin bir çok faydalt §ey lerin bu oolgcde daha büyük mu- yetlerin geni~ topraklan üzerinde 
nu suzluga sebep olmaktad1r. Ez - GAR MENFAATLERÏ Ier ogrettigi bild..rilmektedir. kabil taarruzlara giri~meleri de harp devam edebilir. 
cümle Constance alaymm imha ~- KONU$ULACAK ' 
dilmi~ 0Jmas1 haberi Baden'dc he- Bern 19 (A.A.) - Ofi: 
yecan uyandirm1~hr. Giornale d'Îtalia gazetesi, dün 

Bu- AJman membamm tahmin bu ziyaretin harp ile dogrudan 
e" •• ne gore A:man • Sovy et har- liru ,.a alâkadar olmad1gm1, fa • 
b n n ilk on be~ _günJ •ç nde Al • kat Bulgaristamn Minvere olan 
n ur zay1ati 600 bini bulmu§tur. siyasî baghhgmm yenî bir delili 
1 ng liz ha\ a kuvvetlerinin se be - oldugu kanaat;ni izhar etmekte i
b et verd1g1 hasar dolaylSlle Ruhr di. Bulgaristan ile Arnavutlu/Tun 
ha\ zas1 endü:;tn i~th alâtmm a - münase':>et1t'ri Ba1kanlar œrçeve. 
zald1g1 ve esasen yorgun bulunan si icinde saglamlashnlacak ve i . 
amcknin ha\•a akmfan esnasmda ta] •an • Bu1gar menfaatleri Akde.] 
J§'cr n"n ba mda bulunmaga az niz sahasmda ink1."'a! etmek imkâ. 
mütemayil bulunduklan bildiril • mm bulacaktir. 

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

Müessesesi Müdüriyetinden: 
Manl!atura ve Kumas Tuccarlarlrun mür semizden mal almak lçin miiracaat tarih!eri 31 May1s 941 U!ri· 

hinde h1lal!' bulmll$ 1cl1 Bu defa gorülen lüzu 11 ilzcrinc henuz mtlracaat et memi.s olr..:ilarm 31 Temmuz 941 
tarlhinE kaclar mm~kal;mndaki n.agazala 1m1za mürucaat ederek kay1tlarm1 yaptirmah1n llân olunur. 

\ 

Küçük Tasarruf 
Hesaplar1 1941 ikramiye Plân1 

Keaideler: 4 Subat, 2 MayIS, 1 Agustos 3 Jkincite~rin 
tarihlerinde yap1hr. 

1941 1 KR A M 1YELER1 

1 adet 2000 !irahk - 2000 - lira 
2 c 750 • - 1500 - « 
3 c 1000 c - 3000 - • 
4 c 500 c - 2000 - c 11 

8 ad et 250 lira h.k - 2000. - lira 
35 c 1 OO c - 3500. - c 
80 c 50 c - 4000. - • 

300 c 20 c - 6000. - • 

~--------~--~---------------~~ 
Sahibi: E. 1 Z Z E T, N~riyat Direktorü: Cevdet Karahil(i:1 

Basùdiji yer: •Sola Telcraf. MatbauJ 


