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K1z1 or u 1 

Yeniliyor 
Sade mal<ineye Ve mal. j 
%emeye ehemmiyet ve 
ren, milyonlarla êilçülo. 

--------

0 K 
iyaseti 

Ba ~ve k ilimizin 
Mc cl i stcki nutku 

mevcutlarrna güvenen; 
1 

1aka1 Âumanda heyelin~ Berlin ve Roma· 
k1ymel vermiyen, ba§I ' 
genelÂurmay ba,kam ol· da memnuniyet 
mak üzere, 30,000 subay. 
vat ana ihcmet cürmile u y a n dl rd l 
idam eden bir rejimin or-
dusu yenilmiye mahkûm
du; yenilmektedir ve ye
nilecektir. 

Îtalyan gazeteleri nut
k un ehemmiyetini 

tcbarüz cttiriyor 
A, Iman ordusu, p .. k zorlu Berlin 5 (A.A.) - Türkiye Ba§
~ bir hamlc ile j]J hafta- \-ekili Doktor Refik Saydam tara-

dan daha lusa bir za. fmdan cFin Bliyük Millet Z.Ieclis.in. 
manda, Kmlordu)·u )erinden s0k- de sôylenen. nutuk, Alman siyasi 
tü. Kendi ,eçhi:i mevLilere uzun mahfillerinde müsait bir inhba u
zamandanberi ycrle~, tahkimat yanchrm:§t r. Refik Saydamm be -
yapm1'l, en gûzidc tümenlerint bu yanalJ. Ankara hükûmetinin Türk 
müstahkcm. hatlarin onünde, için- mcnfaatlerinin müdafaas1 husu -
de, arll>mda ve arkasmda ate\"' sunda takip ettigi realist siyasete 
•okmul> fakat yenilmi§ olan K=l· tevafuk etmekte, !akat ayni zaman 
ordunuo, bundan 'onra, Alman or· da Türk1yenln beynelmilel men _ 
du>unu durdurup maglùp cdcbil- fa~tlen ka~1smdaki mes'uliyetini 
ml'Si bir muciz<F baghd1r. Fakat. mud!-ik bulundugunu da gôster -
Fransiz ordusundan da be) hude 

1 
ekted1r Türk - Alman ck>stluk 

yere çok beklcdigimiz bu mucize- ~ ~kt. haKk·ndaki Türk B"§vekili. 
nin h'<«llISindcn iiyade, Ahnan za- Ir n sôzkn Alman devlet mcrkc -
frrinin tahakkukuna intizar etmek , z.nde pek tab:l olarak bilhassa 
daba doj;<ru n daha alulbu olur J ~emnuruyet uyand1rn~hr. Çünkü 

Stalin Yoldarn son beyaoah. ou. siizler A'manyanm Türkiyeye 
Fransu Ba~\ eki1i Il<) no·nun, 1940 

11 ""~ takip ethgi hatt1 harekete ber 
Ma) i>mda 'ukuhulan Sedan yar- bak mdan teta·buk etmektedir. 
masmdan wnraki feryatlari kadar iTALYADA AKÎSLER 
•<1d1r, Kmlordu bu korkunç dü- . • 
,;, iin ilk partisini kaybetmi•fu. Roma 5 (A.A.) - Italyan gaze -
Bnndan sonra, hnrp, seri bir harc~ (Sonu. Sa: 4 Sü: 3) 

Îngiltere hiç bir 
miizakereye 
taraftar de g i 1 

• 50 "" 

M 1 !< YA 5 
200 JOO 

H110MITlfO 

·-

Türk - A1
m1n 

dostlu k pakt1 
1 GI. Va 

diyor ki: 
Musaddak surctler 

Dün Ber/inde 
teati edildi 

~anya Orta 1 

1 ~-a~ ka saldirsayd1 1 

vaziyetimiz olduk
ça m ü § k ülle§irdi,, 

Hariciye U. kâtip mua
vini Cevat Aç1khan G i ri d müdafaas1 

Almanlar1 Suriye
ye sald1rmaktan 

vazgeçirmh;tir 
Harp olüleri âbide· 
sine merasimle 

çelenk koydu 
Berlin 5 (A.A.) - Bugûn agie -

yin Türk • Alman dostluk pakh -
mn musaddak surelleri teati ed1l
IIÙ§tir. Teati meraslminde Alman. 
ya bariciye nezareti müste~art Fon 
Vaytaker, Tür.kiye büyük elçisi 
Hüsrev Gercde ile bu maksatla 
Berline gelmi§ olan Türkiye Hari
ciye nezareti umumi kâtip muavi. 
ni Cevat Açlkahn temsil etmi§ler
dir. 

Kahire, 5 (A.A.) - llindislan 
ba§kumandanLgma tayin edilen 
General Wavell Orta $arktak1 
harp muhabirlerine bey an alla bu
lunarak dem~iT ki 

Berlin 5 (A.A.) - 'fürkive Ha. 1 
riciye Vekâletl umumi kâtip mua
vini Cevat AçikaLn bu sabah U-1 
mumi Harp O.iileri âbidesinc bir 
çelenk koyn û§I r B. Ar1kalm Un- 1 
ter'deP Lin'deki âbide onünde bü. 
yük Ah arya.rnuhnf1z'anna men
sup bir t abur ku mandant Ile tug. 
general Fr'lrher tt.raf;ndan kar§t
lanm1 tir. Çclen'- iizerinde Cevat 
Aç1kal•'1 vaz1h kmn121 • beyaz b:r 1 
kordela yard1. 

•- Habe>jislan muharcbes1 filen 
bilmi§ say1lir. Harbin baijmda bu
rada 200,000 !talyan bulunuyordu. 
Suriye i~ biraz yava§ gitm<:kte ise 
de >buÏ:adaki vaziyetimiz de §ayant 
memnuniyettir .• 

(Sonu, Sa: 4 Sil 2) 

STAL1N 

ki1t harh1 ~eklini a!a(akhr. Hare·' 
kat har~iude ise. orta n• ) üksek 1 
nk ve idare bakunmdan ~iz ol

dugunu isbat etmi§ bulunan Al
man ordusu, KlZllordudan ç<>k üs
lündür. Bir taraftn alaylt denilebi·' 
lecf'.k kumandanlarn kar~1, Oteki 
tarafta harp san'atinin btltün ince· 
liklq- ,ni bilen harp akad.-mi•indeo 
çikmt§ )·iik,;ek bir komuta hey'eti 
wa.rd1r. Son . Î§te-nl bir lt>komotif 

B. Eden diyor ki : So-vyet - Alman cephe!oiinde tiOn \.'azi.yeti gO ~terir harita 

Alman zirhhlar1 ara
s1na yüksek infilâkh 

bombalar ahld1 MOSKOVA'da 
h121 ve intizamile i~lemiye ah~m·~ Hitler VC tcmsil ettig" i 
bulonan Alman ordusunnn ka~1- h • 
11nda, muhtelif "beplerle iyi i!;le· er §ey 1mha cdilinciyc 

~ k"' Af "k d 1 Berlin Bildiriyor 1 1 Sovyet tebligi "i'ar 1 r1 a a 
harp bitti Sovyetler Brezina nehri 

1 Fabrikalarda yan
g1nlar ç1kar1ld1 

MITINGLER 
mez büyiik \'e agu bir silindir O· kadar harp ed "• 
lan Kmlordunun, ~imal Buz deni· CCeg1z 
zinden Karadenize kadar uzanan , Londr11 5 (A.A.) - 1ngiltere Ha
ee.U. bir crpbede yapdaeak bare-1 rtCIYe Nazm Eden aç1k havada 
liât harbinde mu\'affak obn.,.. hek· yapilan bir umumî toplanhda bir 
lenemez. nutuk sôy!.yerek demi§tir ki: 

6 ayda 200 bin 
ltalyan eEir veya 

imha edildi Stalio Yolda~ Napolyoou yendi- , •-; Hiç bir zaman, hiç bir mev. 
èîmiz cibi Hitleri de )·en...,eg;., di· 

2 
J e.rafi.nda ve herhangi b!r se - YAZISI ÜÇÜNCÛ SAYFADA 

yor. Bu d~nya ha~~in.in sonu ne ~<p!e ;81t!erle mü.zakereye giri; _ 
olacag101 kunse kat 1yetle tayin e- lege amade deg1hz. Hitler ve tem Bulgar icgalindeki a-
demez; fakat, tarih bir tekerrür· ::.ttifi her §•Y tamamile imha Y 

den >barettir, sozü harpie ekseriya tltmcey~ kadar harp gayretlerini razide maa§lara zam 
t · k li 1 •. 1• d 11 . ar 1racag1z. Küreiarz .. . erslne te t-rr r er sea. tn e ttt~ i t . l . uzer1nde 
etmek1-~·U' u· b' h- ··i-• · .. · b .!Il erm ha ·at §artlar1 ile bi'zun' Sofya, 5 (A.A.) - Stefani: eu . 1ç 1r arp o Cà.ln en , . . . · 
zemez. 1939 - 194? harbi, 1914. 19H <~lenn ayni zamanda bulunacag1 Bulgar k1t'alarmm i§ga:Li al!Jn
harbine zerre kadar benzememi§· ~Ir y~r yoktur .. ~ovveller Birligin~ da bulunan arazide hayat pahahhg1 
tir; nerede kaldi ki 1812 barbin< ve liltlerle mucarle e edenlerin oldugu için maa~lara yüzde otuz 
benzesin. Alman\·a, bu harpter' 'iepsine yard1m etmek için ber ~e- nisbetinde zam yapilmasi kararl.a§. 

majilûp ç1ksa bil .. bu i~i ba~a.:ak ________ <_s_on_u_._Sa_:_•_s_u_·,_2_> __ 1_._11m_:_'§_t1_r_. --------
olan Kiz1lordu def:ildir. 

K1ymetli bir Türk askeri, Hari Münakalât Vekilim1·ze 
Akadeznitni-LÜt güzidc Komutan~ 

Korceneral Ali Fuat Erden •Barp Birlimnde çay ziyafet1• 
le \'e muh1rebede hiçbir bai dige 0 • 

Basin 
verildi 

cin~ henzemez. llarp taribinde te 
kerrûr yoktur. di)·Oi'. Napol)onun 
ileri sürdügli pi)·ad" ve siivari ko
lordulari, llitlerin !'.los.ko>a)a doi:. 
ru sald1rthg1 zirhh n motôrlü tü. 

~~~-=-~~~~ .... ~~~~~~~~ 
Mat~~at. mensuplarin1 yak1ndan taniyan 
Vek1hm1zle sam1mî hasbihallerdc bulunuldu 

menlerin yan1nda kaplumbaga gibi r 
kuhr.YannAlman ordulan y1ldmm 
•üratile bütlin Anupa RusyaSlnl i§
g•I edt'i:ek \e, 'apohona karp tat
bik edilmi1 olan yokma ve yikma 
tôbiyesinin matlup geni§likte tat
hikine imkân b1rakm1yacakt1r. g0,._ 
yetlerin bu tâbiyeyi kollanacakla 

(Sonu, Sa. 4 sn: 3) 
.. . . '"' .. -
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Münal.:alJt Yekili Cevdet 11.erint fnceday1 dünkü çayda 
basm mensuplar1 arasmda 

V !$-:'1?~e bulunan Mü.nakalât 1 mensuplart hanr bulunm~ardir. 
l"kî~tmlZ .. cevdet Kerim Înceday1 Toplant!da muhtelif mevzular ü. 

~ref1.ne ~n a.,,, saat 17 dê Ba- zer1ncle Münakal.ât VekiliJn;zle bas. 
.BirJ;g, ls\anbul mmtakas1 mer-: b ha:Jt'l'Ùe bulunulmu• bu :;.rada 

kez1nde bir ""Y Zl. f t' . -'I ' . " 

L~~~~~~~~~~~~-' • ya e 
1 
'•" mt§t:r lBJs.:1&ri1:1 Kanunu hükümler.ne ZiyaI~t~ Vali vc Bekdiye Reisi g\ire ver,lmes, iktia.a eden basm 

Dr. Lu"!' Kirdàr ile Basai Hirl'ÎI-< • · . .,., ' {Sdriu, Sa: 4 Su: 3) 

cephe-
Üzerinde agir 
zayiat verdirdik B'ütün 

de tam ric'atte 
Bcsarabyada Alman-

Londra, 5 (A.A.) - tngiliz hava 
tebligi: 

Bombard1man tayyarelerimiz 
dün gece Atlantilk sahillerindeki 

Stalinin millete 
beyanahndan sonra 

üslere kar§1 §iddetli bir hücum Her tarafta 

Yir mi bin Spv. Jar Prut nehrini bir 

t k • kaç noktadan geçtiler 

yaprru§lanhr. Brest havuzlarmda 
bulunan !;>arn Hôrsl, Guayzenav 
ve Finstoygui Alman harp gemile
rinin arasma yük.sek infilâkh bom

müda
faa çeteleri te!jkil 

ediliyor 
balar d~mü§tür. Ha\'uzlar boyun- Moskova 5 (A.A.) - Stalinin 
ca yangmlar giirülmü§lür. Loryan- millete hitaben siiyledigi nutku 
da rtht1ma bagh deniz.altllar aras1- miiteakip hükùmet mcrkezinde ve 
na da bombalar d~mÜ§lÜr. Havuz..' ta~ada halk tarafmdan mitingler 
Jar ve limanlar agir hasarata maruz yap1lm1§llr. Opolscvia ism1 vcr>lcn 
kalmt§br. Bu esnada iki dÜ§<1'Dan ve gere1< cephede gerehe dü§man 
av tayyaresi dü~ùrülmü§lür. Diger gerilerinde t§ gorebilec<:k s1lâhli 
filolarimn !$erb.rg havullanna ve vatanda§lardan mürekkep müda . 
Ren havzasmdaki sanayi hedefleri- faa çetelerine §imdiden binlercc 
ne hücum etmiilerdiT. Harekâta 1§- gèinüllü yaz1lm1§hl'. Bu l'e>jkilàt 
tirak eden tayyar<'lerimizden 4 bom hem ingiliz anaYatan muhnf1zlar1-
bardnr.an tayyarem12 üslerine don- na hem de S1rp !]clnik'er 'le ben • 

ge as eri 
Siyast komiseri ol
dürerek firar etti 
Berlin, 5 (A.A.) - Alinan haberlere 

1 >rc, Finlandiya ordusu arazinin mü.s
t.Ulâtma ve fena havalara ragn1en buz 
denizl boyunca ve Murmansk sahtlle
tini takiben ilerlemektedir. Sovyet Jo
taatJntn mua.nn1dane mukavemeti k1-
nld1kta.n son.ra Fin kuvvetlerl Liz.a 
iruntakasu1a va.rm~lardir. 

Budapite, 5 (A.A.) - l\lacar tebligi: 
Rlcat etmekte olan Sovyet k1ta.lar1 

taldp edilmektedir. Stani51av ve Kolo
me'yi tsgal eden t1talac11n1z Tnieste 
üzerine dotru 1ler1emektcdirler. 

Berlin. 5 (A A.) - Alman bailru
mar.danhïuun ft"vk::il:.\~ tcbllgi: 

"tinsk e:\·annda n1uhaqara edilmi~ 
bulunan So\.-yPt ordusundan ylrmi bin 
k~i &iya!t kom1ser1erin1 tildilrdilkten 
sonra ordudan firnr etmî;1erdir. 

Berlin 5 (A.A.) - D. N.B: ajan. 
smm bildirdigm(' gore salâliiyetli 
mahfiller bugünkii Alman tebligi 
haklnnda §Ill mülalealan yürüt -

mekteclir : 
Bütün ~ark cephesi seri bir ha-

reketle ileri dogru gitmektcdir . 
(Sonu, Sa: 3 Sil: 2) 

- . ,., . . .... 
Bir kaç sahrla ... 

Ajans, bu demek 
degildirl 

Dün ak§am telcfon ·çaldi.: Ana
dolu AjansJ1dan, son zan.anlarda 
itiyat iialine geltrilen >bir vaz.iyeti 
haber \'erdilcr: 

_ Hatt1mrz bœuk, bu aqam ha
berlert tamamen vcremiyec~iz. 

Ba§ID·Zln çaresinc bakm' 
(SOnu, Sa: 4 su: 1) 

$iddetli tank mu
harebeleri devam 

ediyor 
Mosko\'a, 5 (A.A.) - Bu sabah 

Sovyel isli.hbarat bürosu tarafm
dan "§•g1daki teblig n"§J'edilmi§
tir: 

4 Temmuz gecesi muhtefü cep
hele,-de askeri vaz.iyette büyük >bir 
degi§iklik olmam•§llr. 

Kandalaksba _ Mur1r.ansk ve Ka
reli berzahi istikametinde lot'ala
r1m.z mi\Jlferit dü.,<:man birliklerile 
çarpl§'!TUY• dcvam etmektedir. 

(Sonu, Sa: 4 Sü: !) 

SURIYE'DE 

Humus, Hama 
ve Halebedog
ru yeni harekât 

Beyrutt a salotaj 
hareketleri ba§lad1 
KCidüs (A.A) - Dcin Zor'un 

Tüdmürle he'™"n hemen ayru za -
manda zapt1 n.ut e!1k.crin ~ki 
Sw-ived.eki va.ziyetlerini son dcr~ce 
takv1ve ctrr. t r Filhakika fiu §C

birler, \'.cby nm bu nuntakadaki 
kuvvetli n<>ktalar n1 te•k'l etmek
te idiler. Dciri Zor F1rat nehri ü -
zerinde ve Tüdmüriin 205 k;lomet
re ~imaU §arkis· nde kâ:nd r '.\lq. 

(Soou, Sa· 4 Sil: !) 

memi§tir. (Sonu, Sa· 3 SU: 1) (Sonu, Sa 4 Su: 2) 

9=~71-
Pasonuzu gorebilir miyim ? .. 

YAZAN: 

SELÂMl lZZET SEDES 

$î§liye gideceksiniz. Fatihten 
Taksin1e giden bir tram\'Bya bi
niyorsunuz. Biletçi) e: 

- Paso! diyorsunuz. 
- GOre~·im! diyor. 
GOsterilor~unu1. Sultanah-

metle kontrol gcli)or: 
- Bilet! 
- Paso. 
- Gôrebilir miyin1? 
Ona d·a gO..,teriyorc.;unuz. Kara

koyde bir ba ka kontrol daha ge. 
liyor. 

- Bile!! 
- Paso. 

,... - Li1tfen gOsterir mi!';iniz? 
GOstrri;..·orsunuz \.'e oh! dt·~ ip 

Tak,in1de iniyor, bir ~i li - Tiinrl 
arahac;;1na hini'.'·orsunuz. Bi1etri: 

- Pasoyu tOrcyirn' di\ or. 

Géistcriyor~unuz. Kontrol geli
yor pasoyu gOnnck i~ti.3' or, f!ÜS· 

teri~·orsunuz ... 
• 

Pa!-.o?ar 5("nedc bir iki kcrre bir 
sebep alhnda kontrol l·dilir fukat 
bcrgün, her sefer, paso tah.·hi, 
ber bilet~i \.'e hl'r kontrol nu.•n1u

n1n1m paso~·u giir111ek Î!\tcnlc!\I 
,.e tramva~ idare~inin ~iinde 

sekst·n d~fa pa!oio hiunillerini µa. 
solar1n1 gi)ster1niye inecbur tut
n1a~1 garip gcli~·or ha~a. 

!\cden bu iti111utSlLl1k?. Al·aha 
tratn\·ay rntidürltigii i~tnnhu1 
halk1n1 yn1antï \"l' ttnaforcu n111 

addedi~·or? .. 

Saka bt'rtaraf. ci!rr tra111\"RY 
müdiirlüï:ü hu l""o \'Oklom~ m· 
da 1c..rnr rdtc<"ko;;c l1:1r pa ol 1r1 

alsac. .. la ~ rrin<" hirt.·r kil('ii1\ ro1et 

\·er e, hrrl·rs ~ nkas1na lak•P ro. 
bat otse!-

• 
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Hazreti Muhammet 
Kont yap1 vc kavaf 

fsLÂM0RnuL...__A_R1~~-M-u-HAREBELERI Diyoc:~in:0:;:!::.nu.,, Yeni bir fazla kazanç BELEDIYE 
(....._ ____ Y..;.....a_z_a_n __ : ___ z ___ l __ Y_A ........ _.-=$ ...... A __ -· __ K ___ l--R __ . -=-'J hiç romamn da Iront yap;s1 ve kr. 1 ·· . t d l s A RA y 1 

Haricî 
• • • s1yaset1m1z 

- - vaii§;iolurmuim~?Niçin.olmasu usu u Ica e en er fuan:Prof.$ükrüBa~ 
(Suriye)ye kadar ttl§irdtgi ~ibi bir de~et vererek, harp saflacmr da- bal gibî olur. Kont yapi ·bir romi · ü 
asu- ~meden, islâmiyeti de Çin gitm1ya çaù irlard1. nm tar_ifini geçen gün bi~ ak~1, ------•------- Binan1n ÎD§8Sl için ki yddu devam eden bÜ)il 
hudutlar.ndan Atlas Okyanusuna Araplarm (cah.iliyet devri,ndeki gazetesmde Bay 1zzet MeHh ya,p · M Il kl d b k l d . k buhran kar§istnda Türlû>_r 
kadar imtidal cden sahada, dünya- harplerde, mukabil taraim mane- .yordu. Roman yazmak san'ati bai: - a ar1n1 gÜmrÜ er e ekletere ma iyeti ve mÜsaa e IStenece oin di~ siya ·etioin, fui;at d~ 
nm yarisma sahip etm41i. 1 viyatm1 k.Jrmak için hayior1p ba- h~1 ile yazilm~ olan bu .yazi .ta~: dolay1$Île kâr yüzdesini yükseltenlerhakk1n- tükçe, en salâhiyettar bir ag1zd• 

Resulü Ekrcm Efend1miz.in ihda~ girmak, korkunç seslerle nâralar bir ~ont yap! ro~an tarift Jdi k_i, Belediye merkez tavzih edilme& k.tymetli bir ,,, 
buyurduklan tsaf iharbi nizam1). atmak âdetti. Fakat Resulü Ekrem bugun art1k o ç~1t romanlann P1- da Mürakabe Komisyonu tahkikata ba§lad1 anedir. 
blb"'Ün bile en mütek:âmil dünya Efend.imiz bu âdeti ~sl:âm ordusun.. yasasi pek dü~üktür, bOyle roman- lstanbul fiyat mürakaibe ~kilâti 

1 
ardiyelerde bekletmek suretile ma- bin&SI dar geliyor Bu taamüle uyarak millet kiit11' 

orclularmm kahul ettikler.i v~ile, dan ref'et~i... Harp b8§lad:.g1 an- lara metelik to~l~yan art_tk ~ek na- ba~ ithalâtç1lann i'htikâr maksa- liyet fiyatlar1 yükseltilmektedir.Bu Belediye mcrkez binasinm sünde saym Ba§vekil Doktor Bt{l 
ba~hca (tâhiye) meselesi idi. dan itibaren ibütün islâm askerleri n.aydir. Onun i.çin de §Jrndi a.rWt dile yapmakta olduklan bir yolsu.z.. ' arada hattà gü.mrük resimlerini bi- dar geldigi gorülerek Sultan- ,. Saydam1n dtin irat ettigi nutuk bU 

Harp meydanmda piyaàcler, §U :.ükûnetlerini muhaia'za ederl€r .. bu hiçim roman yazan pek .. az'._â· Iuk üzerine geni~ mik.yasta tahki- le bazi usulsüz yollar ve as11siz id- ahmetteki yeni belediyc sara- tün memlekette ve d11u1da de 
~!Slmlara .ayr1hrlard1: ' Yalmz, büyük bir lheyibet ve vakar det~ devcde kula;ktir. Çunku 00~- kata ba~laml§tir, Malûm oldugu ü- dialarla iki misli Odemek istiyen- ymm bir an evvel in§a olun- akisler hâs1l edecektir, 

l - Merkez. ile dimdik durarak, zabitleri ve le bir romana ·ka~i hareanacak bir zere hariçten ith.al edilen mallarm Ier bulunmaktad1r. Çünkü maliyet 1 mas• için Koordinasyon Hey· Hitabenin barici politikami,;ll 1
1 

2 - Sag cenah. kumandanlan tarafmdan verilecek sürü emek, bu i§in ustasl için tath maliyet fiyatlan komisyon tarafm- yükseldikçe tesbit edilecek kâr etine müracaat e-dilerek mil- allûk eden k.tsm1 kuvvetinden cJll 
3 - Sol <:enah. emirleri dinlerlerdi. Ancak, hücu- da olsa, sonunda kendine pek fay- dan tesbit edilmekte ve bunlara yüzdest de artma-kta ve bu fiyat saade altmnasi kararla§tml- · bir hükûmet reisioin vakur, oli:1 

4 - Pi~r. ma Jcalk!ld1g"1 zaman, hep bir agi.z· da temin etmiyecegi, hattà 0 kavai maliyetin yüzdesi üzerinden mu.ay. farki dogrudan dogruya müsteh- canh s0zlcridir. Refik Sayda01 °~1 · · b ~1 t d m1~hr, Bu hususta belediye Il' 5 Dümdar. dan tekibir getirirler.. (iman) m 1~1 • arc111 em roman arm yarun a yen bir kâr ha:idi b1rak1larak sa- likin üzerine yüklenmektedir. Mü- kli~ haline gelm~ umumî for111 • 

d t • araymm !iimdiki inab:eme fi- 1d~ 
Merkez ile s~ Ye ool cen&hlar kuvvet ve salâbetinden yalç.m kaya ken i agzm1 poyraza aç ira.cagi t~a müsaade edilrnektedir. rakabe t~ilât1 §imdi bu ~kilde lcri kullanmak itiyadmda degi 

• arazinin vaziyctine güre - bazan gi.bi kütlele§mi:j bir halde d~an için, §imdi hikây~ e romanda ilji Î§te bu hükürnden istifade etmek usulsüz hareket eden birkaç miles- yatlarma nazaran ka~a çi.ka- vaziyetleri izah ederken vu1'~' 
düz b ir hnt üzërinde Siral nirlard1. saflarm.n üzerlne yürürlerdi. kavafhga ve haramaciù.ga OOkm~ istiyen birçok ithalâtç1lar mallann sese hakk.nda tahktkatm1°bitirmek cagi hakkmda bir proje ve ke· tm, tarihtc emsali giirülmiyen, ,it 
Ve bazan da, hafifçe dtavis ~llni Hiçbir fert, olümù ve maglûbi- lerdir. Haramacihgm ne oldugunu maliyet fiyatlanm yükseltmek içln üzeredir. Bunlarm hariçten getir- §ifname haZirlanmaktachr. · metine uygun bir seviye edâS~ 
a1rlard1 yeti d~nme-zdi. Çünkü ber fert, belki bilmezsiniz, kunduralann al- ellerinden .geleni yapmaktad1rlar. dikleri çivileri aylarca depolarda yük elmi§tir. Faraza §U cümle 

Resulü Ekrem Efendimiz, • ve (Allah) ve (Resulûlla-h)a kar§t de- tmi, saatleix:e ugra,;;ip kol ve bel Bu arada rnallar1 gi.unrüklcre ge1- bckleterck hiç sebep olrnawg1 hal- A " · } k kadar lhatahdir: 
yahut, taraflarmdan tayin edilen rin bir ~an _besl~mekle beraber, yorarak, géiz nuru âôkerek gayet di~i halde !fCkmeyip UIZUil müddet d çekmedik.leri tesbit edilm~tir. Sri mezar 1 ·Hâdii;elerin taakubü âdeta "' 
(emîr) • merk<?Z kit'asma kumanda onlar~n.vadett~er~ (§ab.adet~. mer- siki ve gayet itinah el cliki~i ile ----------------- _ diindüriicü bir §ekil almakta v~ f 
ederdi. Merkez kuvvetini t~l e-1 tebes1ntn kend1lenne edeceg1 ma- dikmeyilp ~pm~i ve nihayet birkaç Y } k k alti ayhk devre zarfmdaki ~1~ 
den bOfükler, en güz.ide kabîleler- nevî saadetin büyüklügüne emindi. dakika içinde makine He çivile~ F abrikator le r Sümerbank ID apt aca mermer a• ve askerî faaliyetler ooyle ktSll 

den seçilirdi. Bu bOlüklerin en kab- (Fâni dünya)da §'Crefsiz, isimsiz ve meye harama derler. Bugün, pek p1n1n plân1 haz1rlandt zamana maddet~n s1gan11yacal' ~ 
ra man elradindan te~ekkül ed.en bilbiu;sa dinine, m.illetine ve va ta- revaçta olan bu ÇC§Ît hikâye ve ro- der1· sa k 11 y or y a p a gw 1 a l 1 c 1 dar hacim ve ebemmiyet itibllf~ 
mangalar da, itk . tralara verlqti- 1 mna faydasiz y&.§amaktansa, (Al- manlar, galiba bu gid~le, ortada ~ Zincirlikuyudaki Asrî mèrazh4a harret verici bir manzara go~t 
rilirdi. l' lah) m ve (Resulûllah) in gôsterdi~i tektü.k kaltm§ olan kont ya.p1 hi- büyük bir mermer kap1 yaptmla- melctedir.• 

Yold ef1 ·1 · k t•· b " k kâye ve romancilan ayni yola sil- M k .. 1 k M•• h ·1 • l t•l cagm1 yazmi§tik. Tarihln b\1 muazzam ak1"1 kllrt S:ig- ve sol cenahlar da ayni t""'~ , a ~~ e 0 . meyi a 1 ir a- d U .. c U Vaz1·yctte a• usta SJ gen1c e l • "' ~1 
kilâta tâhidi. Eger Qrduda zirhli 1 n~at. halinde wcdanlanna nak§et- rükliyecek, bir müddet 9C>nra a Y Y Avrupadaki modem mezarhkla- 11mda .Türkiye bGttl bir seyirci • 

Piyade'--"m .adetler1" ""'k ise, bun- ~h. piyasada bir tek kont yapl hikâ~ 1.an esnaf §ikâyetçi mesini istiyor rm ·kap1lanmn resimleri de tetltik lamazd1. l\.lukadderabm kendi ii~ 
"-• r ve roman kalnuyacaktir. Bay izzet ed"lm k" til b sâfi" _,_,_. ·1 d"' k d · Je•.,. 

lardan ta"tip edilen mangalar dai- . ~ Mezbahada kesilen yalf derilere 1stihsal mmtakalarmda yapa~ 1 e sure e u mermer ve Çc:tUCI 1 e overe emir · 1 

ma 0
-n __ e

1 
al ederlerdi. (Gazi) ve ( elut): Melih, i§i yoksa hâlâ, uzun uzun kap1mn plâru ihazirlanml§tir. 1n· miycn milletler sagdan, soldafl 

-.... Cenâb1 Hé&.; ve derin derin roman yazmak: san· âzamî sati.§ fiyati tesbit edilmesi mevsimi ba§lami§ Qldugundan sa. §8.ata aym 17 nci pel"§em:be günü secek rüzgârlarm oyuncag1 oln1'~ 
Mizrakh piyadeler, arka sa!lar- [H'" .. 1 ahdi . 1 î J atinden dem vursun! · üzerine bu mallarm sat\§1 bemen h§lar devam etmektedir. Fakat bir '--.,i~~ 1 k A . da b --Lkûmdurlar. Boyle bir i-htI'' 

l l d B la d .. usnu - mine man. h t d •. ..+ Ka k t k la da 1 h be u.t~ ..... 1 a.ca tir. ym zaman u- uuu• 1 da bu unur aT 1· un r, U.,"'rrlan 1 (De--· -·> O.;._an· Cemal KAYGILI emen amamen urm~.ur. • ço mm a 11, r n a man a r - dak" d 1 d -'--'- :- d'l asla tahammu··1 edemiv~ek 0 ~ 
t f _ _..:_ b - "-·'- Id " ·~ ·- •••• 1 1 1 lerde su··merban'-·n bu sene de ;., ra 1 uvar ar a t ... 1'1\..Uu e 1 e- J"'" t' 
ara lnu<U• ucum VUJUU..IU u6u I rar a§tm.an fiyat ari az goren ve l\..l ._ cektir. Mermer kap1 ve duvarlarm Türk hassasiyetinio ald1g1 iyi 11 

zaman, mtzraklarml - onler.indeki r·-------------------------- daha ziyade kazanç temin etmek tihsal sahalarmdaki faaliyeti gay- d k' Al 0: 

e{radm omuzlanndan &§lrarak, 1 I isteyen toptanc1lar ellerindeki al rikâfi gorülmekte ve mallarm u • malolacakbr. dostlugunun ibyasi gelmekttv 1 tahkimati. ibelediyeye 10 bin liraya celerin ba§tn a Tiir 1ye - m:iJ 

onlarm kiliç sallamal.anna mâni ol- AHKEMELERDE V C P 0 L STE Ian kurut.makta ve kuru deri sa • cuz fiyatlarla koylünün elinden ç1 -----..>- Bu dostluk bir devrenin âcil j~ 
m1yacak surette _ ilcri uzabrlar.. \.,.._____________________________ ti~lan serbest oldugu için istedik- karak ikinci ve üçüncü ellere in - O t 

1
1 

bü<:um dalgalarUll durdurnuya ça- leri fiyatlarla satmaktad1rlar. tikal ettigi bildirilrnekbedir. Bu niveraiteye ahnacak leylî yaçlarm• sun'i bir sure-tte ta 
111 

.... 1 d M1·saf1·r g1.tt1•gw i· evden d1.k1· c:. maki·- arada b1·rçok mutavass1tlar1n ko··y. talebe yar1yacak akitlet'den degildir:,' ..,1r ar t. "Jf Diger taraftan baz1 deri fabri • biî ve devamh bir vaziyetin Î>-
i~k ve ikioci srrayi ~ edea pi- katorleri ve spekülâtôrleri de i~en iilerden 50 kuru§a k.adar yapagi Üniversitenin Askerî Trbbiye, ve tcsbitine yarryan esash bit 

yadeler, uzak ~afeden yaptlan nesini çallp kaçan kad1n mi§ derileri piya8'4ya arzetrnemek- toplamakta 'olduklan haber veril - Kimya, Di§çi, F.czaet, Hukuk ~ube- sikadir. Alman Devlet ~efi J\Ô~ 
harplerde, birinci s:rasi dit çôke- te olduklarmdan bu mallar üzerin mektedir. Verilen malûmata gore lerile Yfrksek Muallim 'tnektebine Hitlere Türk dostluguna atfct11~ k "kin · d -'-ta d ak d d · l l "ki · H 1 S~rbank bu yil Trakya nunta • • c re ~ CJ. s1raSl a ay.... urar e e 1§ er aza m~, 1 nc1 e er e yeniden alma.cak olan _leyli tale-be- k•Ypletten dolay1 Millet ~·~ ~ 
d~an saflanna <>k yagch11rlard1. Makincyi kapab çar.c.1da satarken yaka• küçük esnaf mü~kül vaziyete dü§- kasmdan ancak 100 ton yapag1 sa- lerm 'kayit ve kabulüne 15 Tem- kürsüsünden t•kkür' etmey1 
~yet bunlardan yaralanan ve ya- Y m~Ierdir. tm alml§tir. Buna rnukabil istan- bor~ sayan kabine reisi ileridt ' 
but §àiit dü§en olursa, üçüncü s1- • landl VC 6 ay hapSC mahkûm o(du Deri ftyatlarmm hiç bir zaman bulda bulunan tüccarlardan yalmz muzda ~lamlm.asi kararlaçtinl- mèmleket miinase&etine hiçbir oJ 

rada bultmanlar, dedul QnI:trm 1 Zehra adi.nda Bursah bir kadm, j sahhnasr icap eden bir otomobll dü§Iniyecegi kanaatinde olan top- birinin Trakyadan lSO ton mal top m~trr. tefebhüm zehrioin kan!j.lllal11ll' 
h...,lugunu 4oldururlanh.. geçenlerde Mahmutp,.=da oturan yedek parçastn1 500 kurn~a sat .... ••, tanc11ar eller.inde . bulunan malla. ladigi sôylenmektedir. ••••••••t••••- b"'tün kalbile dilemi§tir 
_,.ci. ....,... ....,, m-y Bir taraflan koylüyü 'l/e diger ta· u · · 1'1 

Kâfi derecede ok. düello6u yap1- tarud1g1 Nezahatin evine m.isafir j akalanarak asliye ikinci ceza mah n 1stanbuldaki m~terilere satma- Dirik . ailesinin ' tatya ile münasè'battm1z da 'I' 
(h- ) . ild"". ,_,_ kta A d 1 d l .. raftan da milli menfaati zarara so. d~tluk muah-~-1· ahka"mt d•', hp da ucum emr1 ven 1gi - ve gitm~ ve ev sahibinin bir araUA kemes:ne verilm~tir. ma ve na ou an ge en m~ ,,., .,..~~ 

y.mut, dii§man kuvvetleri hücuma me~liyetinden istifade ederek. di- Mahkeme, di.in Diki-an KEll}lfya· terilere gizli olarak daha yüksek kan bu vaziyetin ônünlle geçilerek fe§ekkürü sindedir ve Sinyor Mussolini'ye 
4 tï" ( k )1 d m 1 ... ,.. akin · lm•~ ka t fiyatlarla devretmektedirler. müstahstl elindeki ma arm deger 1 10 Haziran tarihli nutkundafl 

geç gi - zaman, 0 çu ar e a ~ m esmi ça~.""i' çmi'§ ir. 01 25 lira agir para ceiasma ve 7 fiyatlarla mübayaa edilrnesi ve i - E$im vc babamiz Traky11. Umum Mil- ekkU d"I ekted" 
yaylanm hamail ~kUnde boyun- Zehra dik4 makinesini Kapall- gün de c1ùk.kân1111n kapatilmasma Birçok fabrikalar muayyen müd cap ettigi takdirde Ziraat banka • fett~i General KAZIM oiRiK'in utu- la~ t'7 d t: e 1 md ~~tl~ 
tanna asarlar.. derhal kihçlanna Çal"§lda Nw-i admda birine satarken mahkûm etmi§lir. deti doldugu halde mallanm ha • smm ve Ticaret Ofisinin de yapag~1 lü dolay1Sile bizzat cena?.e merasimine enr os ~~unl7.tl'an8 ki'JjJI 
11ar1hrlard1. yakalamru.§, heme-n fkinci Asliye Bir amele agaçtan düterek vuzlardan çikannayip bekletmek • ~tirak ederek merhuma son sayg1 ve ten sonra .... yme 1 a§ve 

C _ ..... ,_ · il k 6 1 piyasalarma müdahale "ederek mü.. teveœilhlerini Wiar buyuran Ordu eski dost ve müttefik ingiltettl (P" tarlar)m va~ifesi, (merkez) eza. uiam.emesme ven_ ere . a.y yaraland1 tedirler. b b l l t · ,, 
dd tl h ahk ed 1 ayaatta u unma arr emenni e - Mü!ettî~i Fahrettin Altay'a, Istanbul güzel cümleler tahsis etmiittir• 

ile sag ve sol (œnahlar)x, d~~ mu e e a~e m um 1 
fil§ Emirgânda, tcmizlik i§"i€ri ame. Bu ilfle ugra~an küçük tacirler, dilrnekbedir, Valisi Lûtfü K1rdar'a istanbul Komu· •fJI" 

baskmmdan muhafaza etmekti. ve hem:n tevkif olunmU§!ur. leligi yapan Muharrem Sarikaya, fabrikatë,rlerin bu yolsuz hareket- tam General Îshak Avni'ye, istanbuJ millet münasebetinin tam I J 

Bunlar, yalm.z ok, sa-pan ve loliç Ma1azadan topla kumq dün Emlrgânda bir agacm üzerinc leri hakkmda alâkad~ makamlara Eminonündeki Bebek Mmtaka Komutaru General Ziya'ya, htirmet ve muhabbet seviY 
ta~ryan ha.fif piyadelerden mürek- çalan kadmlar çtkm•c dallari keserken, b"sti:>i dal istanbul Merkez Komutam General yükseldigini anlatttktan sonr' 

-. """ 5 §ikâyetlerde bulunmaktadirlar. tramvay durag1 Fevzi Ak.inc1iar'a Ïnzibat k1t'as1 ko- vam Kamarasmdaki mal{lm cel 
'epti. Halime ve Zeliha ad1~ iki ka. birdienbire kmlarak ycre dü~mü~- ---o--- mutamna ve merhumun hastalg1 esna- Büyük Britanya Ba§vekilinin ~' 

(Dùmdar) lot'asi, merkez kuv- dm geçenk?rde, c:Yün • lpek• ma· tür. Tamir eèlilecek aokaklar Eminonü meydanmdaki Bebek smda yilksek lh.timam vc alàkalan ile metli müdahalelerinin ancak Y 

vetinin birkaç yüz aqun gerisinde- gazasma gidere.k bunlardan Zell • Amele muhtelû yerlermden a - tramvaylarmm tevakkuf rnahalli biz'eri medyun ve minnettar eden dok- JI 
la l Y""ildirekte Hocakan, Sultan- ·· fe b k d t-'-l"k li tor pro!eso~ r Abdulkadi·r Noyanla Gulha birinden ....i•phelenmiyen iki rnr1 

ki (istinat) mevkiinde kahrdi. Ve h tezgâhtar rm me gu iyetinden g"ir surette yaralanarak baygin bir -..- seyrusc r a 1mm an ''"' i e "'u 
1 

b d 0 odalari, Caferag· a ve Kabasa-kal- ·· ··Id- ··· d b d k l_,· 1 ne hastahanesi ve istanbul Emnlyet ket münasebet eri akkm a cenahlardan ha~isi sars1lacak <>- istifade E:derek iki top tafla kum~ halàe Cerrahp,,~a hastanes.ine kal. goru ugun en · ura an a w.n a- . 1 .. _l,j 

-.. da Mimar Mahmutaga sokaklarmm k b k b · Müdürlügü, Istanbul Belcdiyes Dev· bilec gini kaydctm~tir. T1W 
forsa, derilal otaya abhrch. çalm1§, Kadikoy iskelesinde yaka- dmlmt§hr. ÏcaldtrUn.larmm yeniden yaptml- ra a§ a ' ir yere naklolunmas1 let Deniz, Demiryollar1 ve Liman ida- bütiin Yak1n ~ark ve cinr wcll, 

(Süvari) kit'alar.nm vazüesi, lanmt§h. ---o-- kararla~tmlml§tir. resl erkânma ve Ed1rne'den itibaren k tl rd d hAd'selt4 
mas ka J.,o+ lm t B · 6000 · . à 1 e e e cereyan e en a 1 (cenahl r)1 muhafaza etmekti. Bun Hemen cürmütne§but üçün Açikta denize girilmiyecek 1 rar ~-m ~ ir. u ·~ Mühim miktarda çay ve Istanbul'a kadar olan h t guzerg hm· • d in ·uetl 

·1 [" ~ 1 ale · ta da teessürlerini 1zhar eden saym va· 1 yak1ndan alâka ard1r. g1 
lar, ekseriya araziden i t&fade ede- sulh ceza mahkemesine vert en Mükerrer tebliglere ragmen ira sar 0 nnac ve in§aa aym çivi aeldi tanda~lanmiza ve garnizon komutan Irak ihtilâfmda fayda vermiyell 
rek kendilerJni gi>stermezler. Fa- Halime ile Zelihanm durtl§malan Kumkapt, B<><:ikta§, Bak1rk-Oy ve 17 nci peqembe günü b391antla- k . . 1bay ve erlerine ve gerek cenaze me- tava sut t-i-a:.L!-de bulunwll~ I 

b ·tm· M l"h ... --. !Nc.ti Son bir aç gùn içinde 1hançten ..,... ... ID at - stkt irtibat sayesinde _ §nyet dün 1 ~. e 1 a suçu olmaw. • Üsküdar sahillerinde baz1 kimsele- c r, rasiminde bul.unmak_ ve çelenk gon- ma-•Ma ve barbin patlam"' vt. 
ahl b. l - d be t et Zelih d 3 mühim miktarda çay ve çivi gel- ti 1 1 ht ........ -. .. , cen ara tr taarruz vukubu du- gm an rae ml§, a a i-in ve çocuklarm :hâl.â aç~kta deni- Kabat•• meydaninda dermek sure y e aziz C!i m ve mu e- 1 • 1 x.... ri w 

~ - •• - üd" d tl ha hkùm _ _,., """% mi<:tir. Bunlar Ticaret Vekâletinin rem babam!zm yüksek hattrasma bal· vam {: em11 o masma ras ... e 
1
.1 gunu gurur gormez, derlial hare- ay m e pse ma =.u- ~e ginnelerine müsaade olundugu k l -~ ·1 • Ir •--- • ti1' ' ana izuyon tesbit ettigï fiyat esasma gore sa- lthklarm1 izhar buyuran akraba abbab bare nft terenm a..... as .. 

c.te geçerlerdi. mi§tir. Bclediye Reisligince gôrülerek dün k vc dostlar1mtza g6sterdikleri yü.ksek teyit etmek suretile g0sterdii:1 
Fakat Resulii Eltrem ECendimiz, Otomobil yedek akaam1 bu hususta kaymakamhklara ye- Belediyece yeniden tanzimolunan tl§8 arzedilece' tir. 1lâka ve teessürden dolay1 tetekkUr· dal ve buireti Ankara takdifil.1 

.ruvarileri bazan, dogrudan dogruya • tilcân yapan m nfden bir emir gêinderilmi§tir. Kahata§ meydanmda yeni §cltle Muallimlerin harc1rahlan terimlzi arzederh:. yik cormiifttir. Suriyedeiki batr 
hücuma da kaldinrlarch. O zaman o l d u Emre gore muayyen yerlerder. gore kanalizasyon in§aati. yaptinl- Muallimlere ve seyyar ~ual- Refikasi Çocuklan: ve te§ellnü~ler de coït"afî "':i' 
bu atl.hlr ve yahut develiler, d~- Taksimde Cümhuriyet caddesin- b~ka rnahallerde denize girenlei mas1 'kararl~tm~tir. Bu mak- limlere harc1rah olarak verilecek ~!aide Dlrlk $1lkran Karaca d.olay1Sile emniyetimiz bakJnJl~t 
man WI nnm œsiahla.n ü.zerine de 1 numarada otomobil ve elek _ olursa para ~ezasl almacak ve bun .;atla 2000 lirahk bir tahsisat ayn~ paralardan hava kuvvetlerine yar- Turan Dirilc, Orhan bizi yalunclan ilgilendirmekted1I 
yandan saldmrlar .. parlak k1hçlar1 trik levazimah satan Dikran Ke • tara müsaade edenler de teczi~ "'"l 1~hr. ln§aat.1 l6 Temm.uzda ba§la... d1m ve...,gisi kesilmemesi icap etti· Dlrllt Vukuatia i~af seyri ne o~ 
ve kesk.i.n JnUTaklarile -d.~ana ~i~an admda birisi, 200 kuru§a olunacalrlardir. u1lacaktu-. ti ctiin Vilâyete teblig olunmU§ltm. ••••••••••••- 0111111, Suriyenin b"zim için h• ~ 
~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~----~-~-~~~----~~~~~~-~~----~--~-.....::=---'-- duta ehellUtliyet degi.§miyeC~ 
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Edcbî Roman 3 
- ~ ~. ~ ciha:r; bunun k1y- çlkar. menfeat .• 

meti yo!t, uri knrd~. dedi. Mak- Dunyada bu menfaat yüzünden 
sat menfaati anlatmak. Bugün ooy séinmû~ ocalùar, y1kilm1§ aileler, 
Je olm m•§Sa yarm muhakkak oldürülmü~ isanlar; neler nel-er 
bOyledir. Misali senin ta.via maçm. vard1r bilseniz. Hem o kadar da 
d.m ald1m di,> güccnme, ba~a çokt ur ki .. Bu, tabiat kanunudur, 
b1r tane daha 11ôyliyc.y1m: ; degi§mez, degi tirilcmez. tstedigi.. 

Dünyada biribirine en yakm o. mi zkadar iyi olahm; yine g0zü. 
lan kimseler kan kocalard1r de- müz ~alarun malmda, mevki
gil m1? Di4ünürsek bunlann ara- inde. servetinded.ir. 
smda bile yüzleix:e menfeat kay. Çok çok bu bazan g1ptaya kadar 
gul r1 gozc çarpar. Amma bu, de. iner. Fakat daha Bi8g1sma imkân 
recc 'Clereccd1r. Bir $i dr kad1ru., yok. Halbuki eksenmiz haset cde· 
kocasma, istedigi bir kürk mank>- riz, yâni onda olmamasw1 isteriz. 
nun almmamnsmdan k1rgmdtr. Gori:i.yorsunuz ya; ki günün 
Bir Aksaray ikad1m da, istedigi b" birinde biitün insan.lar, otomobile, 
çtft ponponlu tcrligin almmamas1 1 vapura · ; takacakl.ar1 ka. 
) uzim&n crkegme dargmd1r. Bun nat vaSl "le istedi "!€ri yere bir 
lari .e eler k ne ? Menf k · · idecek.lllr, Iakat menf&a.t 

1 

kaygusunu geride b1rakam1ye.c.ak. - Hay hay ojlum kalsm, dedi. faat pe§inde ko§acagim nastl oldu uzunluguna gore a~1mlar1Ill âyar Suriyelilere kal'ft olaa semP11.!1 
Jf 

lar. Ve yine belki bir gün; a~a, Ne zarari dokunacak ki.. amrna i. da dü§Ünemedim. Karda, tipide ya etti. ise hiç halel celmiyecektir. »0 i, 
Merihe, hat!â Neptüne bile grt.. çinde boza varsa içerirn ha!.. rim saat bekk, wnra da mükâfa • Bir saate yakm fastla ile iki de- Irak ve Suriyede mandater 5

\· 
bUlunaa ko~u devletler Tii' m1yc muvaffak olacag1z, fakat Necmi gülürnsedi: hm gèirme .. yazlklar olsun be!... fa soguk ve tipi ile kar§lla§tigi için d 11 

menfaati hiç bir vakit unutnuya • Bu ~ce tallirniz yâverd.i. tki sa. tsteksiz ad1mlarla tramvaya bin.- kendine gelmi§ti. Esasen pek sar - nia kaptlannda cereyan e elf 
cag1z. Din kitaplarm1 kan§brrrsak, at içinde on kilo bozay1 satabil - di ve kendisinden blll!ka yolcusu ho§ degildi. cliselere kar1'mak istememe~l'· 
bu Yedi bac:l1 go··ru·· nmez ejderhaya dik. olm1yan arabada ancak ~hzade • B" raller bu durumunun her~• " 

.. -:r- rr apart1man kaplSlllda durdu. lâk • ...1· hn .1 • .::. gor" 
orada da rastlanz. ' $apkasm1 bir defa daha ba§m - b~ma kadar kendini dinleyebilcli. bat bir a, ... r 0 a..a&tDl · ~ 

Yukarr k1snu demir kaiesli kap1ya lerdir. Birçok taribî, an'ane" 1 • 
Fazla ba§m121 agr1tm1yayun, i - da düzeltti ve sendeliyerek dl§lll"l Sultanahmedi geçtigi zaman ara - b~tnl yakla§hrarak kapiciyi ismi. 

1 11 
c:im de var. Sozlerime isteyen ina- çùd1. bada ayakta duracak yer bile kal· larla muhabHtimiz bura ari j, 
., le çagird1. Ah.este adtmlarla ikinci balkma müteveccibtir ve "'~. 
mr, isteyen güler. $imcli nereye * mami§tr. kata çrkti ve parmag·w elektrik 1 r••· 

istiklâl ve hürriyet nimet e tt gidecegimi sorarsaniz cevab1m ha. OrtalJkta rnüth~ bir tipi var. Menfaate k1z.<hg"t 1çm ay""" dügm" esine gotürdü. c 
-e- sükfm içinde i tifade eylefl1 , 

zu-: Menfaatimi almaga.. B mdaki kasket uc;masm diye, a. kalkti ve yerini ihtiy rca bir ada.. içeriden bir ayak sesi geldi ve tem nni etmekten hâlî kalrl1, 
Durdu. Kafasmdaki kasketi kah ra s1ra elile onu iyiee yerle§tir • ma b1rakt1. Adam evvelâ buna i · arkasmdan kapi açildt.. t§te Necmi Refik Saydam, üzerinde e•1 ', 

veciden sordu, sonra bu haline mege çah§iyordu. Her vakit bet nanamach ye muhakkak ki onu illt o anda ii~1rd1. Hiç beklemedigi ve cle ha s oldugu bir nokta~·J ~ 
kendi de güldü. dakikada Y_ürü~ü~ü yo~u, on daki 1 durakta inecek bir yolcu sandl. istemedigi bir §ahISla kar§ilqrru~ kunua sonuna salrlaml§ ve 0 

Cebinden ç1kard1g1 bozukluk.lar kada zor gidebildi . Fatih 1~ram~ay Halbuki Harbiyeye kadar ayni ka- ti.. Rengi kireç gibi oldu ve biraz taki fikrini kuvvetle ifade ct111~ 
içinden yüz paray1 ihtimam ile ayi. duragrna geldigt zarnan, i ~ u- nape üç yQlcu degi§tirdi ve o an • evvelki soguga ald1rnuyan vücudù sozünü bitirmek istememi!?tit·,1 
r1p kahveciye uzalh: vardaki saate bakmak oldu. cak 90D durakta indi. §Îmdi titremege ba~l.adt. Gerl dôn- llepimiz.i bütün men1leket fr~ 

- Al bakahm Ahmet efendi. ~u Sevindi, henüz erl«?n sayi.hr, de- Tipi biraz dinmi~L Oradaki. sa. mek için bir an d~ündü. Fakat zümreleriBi alâkadar edmi ,·e~' 
bizim boza gügümleri bu gcœlik di. Ïlk ge.len tramvaya binmedi. ate bakh. On bire geliyor. Gene buna imkân yoktu. Çünk:ü her a • if t 1 tu Si> t Jtll~· r' 
tezgâhm yanmda kahvcrse sana Çünkü birinci mevki idi. ikinci ! kend.i kenctine séiylendi: ym sekizinde vazifesini yapmaga A~:aa;.:nu!.a;mda v::reysll f'. 
bir zaran dokunmaz ya'r.. tramvayin gehnesi yarun saat u • - Tarn on birde oradayun, de • mecburdu. Gôzlerini yerden ayir. mükâlemelerde bir la51111 ,r11

1 
Herkesin Ahmed aga di~ hitap zad1 vc aksi olacak o da birinci. di. madan gelen §ahsa sordu: üzerinde de:"D!e)·an ed.i)e~ 111 

ettigi kahvecinin, Necminin agzm- mevki idi. Kendi lrend.ine s0ylendi: Maçka tarafma giden caddeyt - Babani.& evde yok ma Vedia ve tesviye suretleri resntî 111! .1 
dan erendi s1fatile ç1k1~1 bu ihti - - Bo§ ycre yar1m saat bekle - tuttul'Ciu. Tahmminde aldanmamilj harumi? • çitlabhrut ve yine res.rrû ,j~: 
y~ adtll.mi nedense n8§'elenduJi: dlm. Herkea giobi tirketin de men- olmak için èt!, yi.irüyeceji yolun (DM. VM') (Sonu, Sa: 
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6-TEMMUZ 1941 

• SPOR 1 HAFTALIK ASKERÎ ICM~ 

$arkî Afrika- 1 BERL i N 1Ankaraya gelen Fe~e~·t;e~~ru Sovyetler Leningrad. 
da harp bitti bildiriyor · Frans1z Naz1r1 da dadayanamazlarsa 

Haricî 
• • • s1yaset1m1z 
(Ba~ tarait% nei 'a~l•da) 

yalanlanmlljlL Bunla1 üt<rind• 
muhakcme yürütmek niyetindc ol
mamalda benobcr Ba vek:il ~u kuv• 
't'etli cümlelHi sarfehni.tir: 

---<>-- Galatasaray • Harbiye 

l l 
• (Bq1'lral1 1 lnci sa7fada) V • • k b • • ld l • t t h 1 • k 1 • d • 

n~ d!~!at:s~:n~::~ da~~~=~~ h::: =:::arta. 
1 

1
i::hata ;:;~ne 1 :!~ K:er::=:: :a ha~ : V a z l y e e l e l 1 r 

1 "! i.:· ' •Y• DlZ §UHSIDl soy eme 1st•· 

rim ki bükûmetiniz bu baberlerl 
hassasiyetle ta•dp ehnÎl> velev kl 
bayai suretinde olsun bu siizltrin 
kulaktaa kulaga .Oylenmesiae alâ
kasn kalmam~br.• -

6 Ayda 200 bin 
ltalyan esir veya 

imha edildi 

raûndan i~ali üzerme yeni bir ref stadwd& devam edildi 

afhaya ginn~tir. Macarlar ~imdi. Bir tebl1"9v netr"• Oyuna balœm AJunet Aclemin icla-
len ovaya inm~ler, garbî Galiç • resincle saat U d& bailandt. 
ada irerlemekte olan A '-an kit- muhtemel .Maskesporlulann ilit hücumu Fener n=• • • • mtidafaaswda k .. lldi ve mukabil bir a-

alanmn sa~ œnalu ile birle~m~ • Vichy, 5 (A.A.) _ Limet inonü Jonla Fenerbahçe 2 ne! dakikada güzei 

Suriyede lngilizler Halep ve Humusa ula§a· 
mad1kca muvaffak1yet imkân1 mevcut degildir Bütün bitabedl'n cen~ bir emni

yet ve itimat bavtil yükselmekte
dir. Tanaamiyet ve istiklâlimb hu
susnnda ÇDk bassas bqJuauyonn. 
Nereden c~irse ~lsia t.unlar üze
rinde edna blr '8ll>~ye tahammül 
etmek imk"11n malik dei>liz. Bü
tün memleltet maddl ve maoevt 
toptan kuvvetlerile, ordusuna hal<b 
olanok dayanarak, bu iki ana um
deyi ber türlü halelden masuo bu
lunduraukhr. Mati ve hall. lti 
baklunda en kuvvetli zamàndrr. 

erdir. ve Türk hükûmetme Fransarun Bir col kazand1 Bqlarda mütevazin olan 

(A ) 
Bütün. cephede muannidane mu. dostlugun· u a...1~"a memur edilen r.;..-un devre ortalanna •ogru Fenerln 

Kah ire :; .A. - Galla ve Si- larebe' - . hen" de t ..._._ ~- . t>akintlyeUne 1eçivor. 3$ iDci dakilcada 

Yazan: Emekli Kurmay Subay 1. B. 

dama'daki 1Wya.n kuvvetlermin "'' uz vam e m="' ve Ankaradan dônen Benoit Me- Nacl soldan ,.Mi' bir aktnlnda Fene-
tttl m olrnas1 üzerine ~ki Afrika olmakla beraber Sovyet istihbarat clin, Mar~al Peten ve Amiral <in lldnci 1<>lünü atayor. " uncù daki- Libya ccphesinde sükûnet de • 

t l t 
>U.rosunun bugünkü teblifi Alman Dar•-- tarafmdan kabul edi'Jm:. kad __ •.da Kadri sert>est bo• •·"ilde u"- vam etmektedir. 1ngilizler. i_çln bu 

talyan mpara:Orluf:undaki tal • k - '-''!li · baz ""' ~.... • ~ uvayo ..... yesinin ' §.Elhirle- , .,. vazi!esi haklanda kendilerine çWlc_ü_ Fener 1<>lünü allyor Ye az son- cephede harekete geçmek içm bun 
van mukawemeti bilku~ nihayel d • •t· f t kted ra b cl d ' re var igiru 1 ira "me ir, izahat verm;<tir. Mübeirltiben Me-

1
-k'-"'n

1 
d evre ~~~tlenl:roc. dan daha iyi bir f1rsat olamaz. Bir 

arruzu Beyrut limanma tevcih e • 
dilmi§tir. Beyrut dü~ebilir; [akat 
Fran.sizlar yine §Îmale çekilerek 
bir cephe tutabillrler. 

Irak hududundan hareket eden 
tngiliz metorlü k1t'alan da Ftra1 
nehrine vard1ktan sonra iki haf • 
tad1r ilerleycmediler. Bunlardan 
bir kol çéil ortasmda bulunan Tüd
mür mevkiini ~gal edebildi. Mev
sim dolay1sile çêilde harekât çok 
güçtür. Fakat Frans1z muka,-eme
tini kmnak ve Suriye meselesini 
sür'atle halletmek için bu motiirlü 
birliklerin Halep ve Humus bolge. 
lerme ulqmalarmdan, Frans1zlar 
tarktan ve §imalden ihata etmek. 
ten ba§ka çare yoktur, 

bulm~-tur. Hâlen Alman ·1 . h k t ' . . ..,, . me evre: ~,~ FenerWerln a- . 1 F Kahiredeki ingilù umumi ka _ 1 en are e 1• ge. ohm kabme içtarnamda haZ!r bu- km1 lie bailandi. Soldan blr aklnda I defa mukab1l taarruz yapb ar. a-

k 
•en Cihan m1rbinde l;\ubat 1918 de lunmu•tur. Maskespar sa• bar, "·-1·1 b;• harekel kat Alman müdafaa ceph~s1nl yar 

rargâh1 tar.ifondan bu a ~m va - lm ' j • ~ -van 1~ olan son hattaki muhtelif Yannki kabine •-lant .. mdan yapiyor. Hakern oyuncu7u maç harlci 1 maga ve Tobruk kale~ine kadar 
ûyet hakkmda n~redilen tebligde no' .. ·'-r1 ge,.,,.,l• bulunmak:tad ~" ~ edoyor. Slmdl Ma•kes~r on "'•' ile 1 - fi k 1 d lar 

d 
li ki .. .....,. .-· • ir. sonra bir tebli" n-"ilm""' m .. '-_ •5 . . d kik d r .,.. r emege muva a o ama 1 • 

eni IJOr ; Bu hudu! ~·ki A t Mac . 1> 9"~~ - """ • snc1 a a an soma oy"" çok sert 1 M . • . 
Habe " tant!& kalan ltalyan kuv ' ~ vus urya • a- temelclir. l°'ayor. Hakem bir Maskesporluyu doba evsim. ~u~it olmamakla be_ra • 

tl 
. ristan ve Rm hududunda Ye Prut oyun harivl ~•-or. Bundan sonra ovun ber tng1hzlerm Almanlan geri a -

w er1n1n baJ kumandam general """ • Gazzcva Galla _ Sidama min'.aka- nehri üzerlnden Çernoviç'den ba~ Il kistmlart tamamile imha edilmi'j Fcnerbahçenln 3 • o galibiretile niha- tip Tobruga kad.ar ilerlemeleri çok 
sinda bulunan bütün fta!yan kuv- liyarak flmalt! dogru Kovel'in far· bulunmùtadir. lye~~:;:~•·iJdnci k la faytlahdir. Fakat tecrübe gosterdl 
l'etler'le birlil<te teslim olm~tur. kmda ve Pin~k §"hrinin garbmdan 3 - Sovyetler uker meYCUdu, Orun çok aür'::i1

1 
:as~i h~~~ k!• Alman :r'~_dafaasmi kirmak i -

$imdl irnparaotrluk ve Ra~ ;ieçerek mW;takim bir hat feklinde mühimmat ve tayyare miktan ba- kada M u 1 t a r a 7 1 Harbiye çm da}a buyuk kuvvetlerle taar -
valanpt>rverler! tarafuutan muha.. Minsk Yt! Vilna kasabalarmm ara.. !am d . d' kad - Galataur&r a1'8Smcla oldu. Oyuna ruza luzum vard1r. Bu sebeple in-
iiara edilm' bulunan dar'da _ sinda Dunaburg §Ch~1~e varmakta m. an, §UI1 iye ~ °'.rey~ Galata•araym bir akm• Ile ba:;Iandt. gilizlerin Suriye harbini çabuk bi. 

- -~ de o kadar zay1f dÜilU~let'dir ki, beider;. hatall bir ..,idld• durdunlu- 00 1 • . tstr 
lt

·, garnlzon"dan ve A~·gonb'1n -nu - ve sonra Duna n_ehn, mn cenup ki.. eden imha mll!h.arebelen netieesin- 20 r.ci daklkada Mustafay1 arHbiye tirmeleri ve kuvvetlerini M da 

bu garbistnd ki fundahkta daAtmk y~mt taldben Riga nm farlanda bu za iatm telâfi edilme&ine imkân lar. Selàhattlnin atbil füikik. kalecl- P amalan asken bir zarurettlr. 
bir hald~ buhanan küçük blr müf. lliganm kéirfezlne müntehi ol.mak- k~. nin ellerinde n ne! clakilada Hamiye Orta,ark kumandam general Wa 

l 
ta idi. >'° ~ol aç1jtl entes btr vul'l!I yapll, top vell tay1nen Hmdistana gonderil • 

rezedcn baµ Eritre, Habe;;tstan c:· d'ki . . . 4 _ "imdiki bü"'- Sovyet C""'" dirol<lerl •allTarak avut ve netice deiN di. Yerine Hind;"landaki' kuman _ 
ve S<>malide hiç btr italyan muka.. .,.1m ' cephellJ.ll gens1nde Sov. ..,. """' .... , ~ ••emet1· •·-lmam•• ve .,.•-· ••~ka- yet k1t'alanndan_ •uraya buraya hesi, eger hâlâ bir cepheden bah- meden devre o - o nihayetleniyor. dan tayin edildi Yen.i kumandamn • ,... .. __,, ..-·ou .....,, • Ikincl devre: Orun• Harbirelller . · 
dalri bareket m.inffa.k.i,.,tle neU- da~1\mii. muhtelif ve büyük aksa. setmek mii.nasebet allrsa, tam bir trilr'aUe ba~lad•lar. 10 uncu dakikadll Y.em ha~eke_~erde bulunmasma in 
ce!cnrn.4tir mm tem1zlenmes.ile ~igal edil _ ric'at hallndedir. Alman ve mütte- ioldan blr aklnla Galatasaray bleol b.zar edileb1!1r. Eski kumandan t-

Kahire 5 '(A.A.)_ ~rld halyan meSolrtedirt.ta filt kit'alari dii§maru §iddetle ta.- lillünde Harbiye bir 101 1<&Zand1. Gol- talyanlara kar§I kazand
1
g
1 

ilk za • 
•r ·k ~-~' -b· ""·' lilt t•-• ~ yyare meydanlanna ve kipetmekteolupStalinhattidenen den aonra o:run sertleJU. ZO nci doki- ferlere ragmen ikinci Libya, Yu. 
" ri asmu.a.Lt ~"" in _, ..., - tayy te kküll' . . • • h .. _ kada kale<:I Osman sabllandJ. Ise dll 
..,

3

,
1 

ordusu alti ., •• ::- ·""'eUi are ~ . erme ezic1 bir a .... yak:la§maktadlrlar. . nanistan w Girit muharebelerin _ , ...., -~ ....,... tarzda-·-·'-- '"- ~--'--lerd B bat, So az sonra o:runa t.ekrar 1Prdt. Z5 lncl d baz ·1·b· 

h
. bcl ~- vw.W<U1 ua. ....,..., en"°"" u vyetlerin Karadeni> dakikada Gal<itasara• aoldan bir aland& e 1 mag u 1yetlere marw: kal· 

mu are er .... ·n sonra hemen ta. ra ••-·- ha lru t•-~ . ~"-' d lri • le unhA aiil ip ln iliz ,..,.,.... va vve "'"' §1'11unu en es · Sovy~t bududu arbsm- l!!'.f[&iJ.n aral& ile benl>erlilc · ..,lilnn a- dl. Y eni kumandan1n kabiliyetini 
UUlft'U . ~ ir. g halde karada yaptlmakta olan hare. dan baljhyarH: evvelâ Dinyester ttror. Ve az sonra orun 1 • 1 berabere zaman ve hâdiseler gôsterecekt.i.r. 

dk~vvetleriles danœnu~ Afrika:j&l'k1Hl1Dta!-lkâta ~tirak etmektedirler. Bu lruv- nehrinin .-rhna ve daha otelerine ...... erlror. SURÏYE CEPHELERÎNDE: 
!Sian ve u .... ~ti . - -tler h rebel d • d ~A,. Bito ''d ...._ '- i ·1 1 . .. mu a ere ogru an -- mt en geçer.,,. pma..., donen -- ng1 iz er ve Hür Frans1zlar Su. 
y~n Afrik:i->mda _3000 kùometrelik ruya 4tirak etmekte ve d~m ve Diny~ bôlgœine ui.n bir Dahiliye Müstecar mu• riye harekâttru hâlâ bitiremediler 
bu- œpheoe b1rbinnden ayn 14 ta ..,,. · · d b 1 ..... 1 1 Sovy t m daf tak ~-- s Y il i ,. .. r1S1n e u unan mun-a e Y" - e . u aa min as1\lil'. ta.. • • ... • • k günlerde çabuk ilerleyen ngi. 
arruz yaphktan sonra anudane bir la bilh . ~" I.e . \' h t•· uk D' t av1nl1g1 ve Emn1yet .. rtru ve assa §1men ...... ~r ri in a .... Y an myes er mecras1- liz ve Hür Fransiz Jut'alan hudut-
su~ette mu'<a~ eden dupnan tahrip eylemektedlrler Rusya da- n1 takip etmekte ve Vitebsk lIDprü,. Umum Müdürlügv Ü lar1 geçtikten sonra atirla§ti. Ce -
1<1 rtalaknm.~uht1elif !erlerde siki~ lli.linde bulunan dem~llan ar. ve1sünden geçerelt Pleskov'J kadar u- nup cephesinde ingiliz taarruzu, 

1rara tes.1m o maga mecbur et - ~ _ • - . · -'· d h P · "" mi 
1 

d, M h ~ -
1 

bir .... g1ruk <>ldugu içm bu harekàtm zanm .... ta ve a a sonra elSUS !i"" Ahkara, 5 (Îkdam. muhabirin- tahminlerimizin aksine olaral< on. 

et
§. cr .rb. •

1
11 art 

1 
bOb~le neticesi. seyriiseferi tamamile tatit,lünün §3rlona 'fe Narva'ya do~u den) - ôgr· enildig"ilie ..nn. Dahiü- ce "~m mevkiine tevcih edildi. Biz 

n iceye ag anm1§ o mas1 1 bas " .. · · · .,--- ..,... <• d kL-• -L~'- d • . • etmekte ve d~anm ric'atitüm~- 1mtidat etmelrte ve nmayet Finlan.. ye Vekâlet< mii5•=•r mua .. :-1;;-.ine asù taarruzun once Beyrut ve Ra. 
- ' .... ve 1 ......... , eger bll' hâ- kiil"ta • tt. '""" - d.i ·-~.... • .. ,_,., , __ ,.. ....... rn...., disc•d;• F'lhak'k 

1 
,.._ .. _ a ugra :gi ,. • ..; ibtiyat lwv- ya ....,.ezme IJlllll..,.,. o ......... a- Hey'eti Tef•;•;ye Reisi Ha:klu Hay- yak istikametlerine tevcih edilme. 

~. ' 1 a son a t n.u ... zar vetl - · . d _,. fmda JiddeUi. yapurlar Habetf.I. . cnn tie? sevkini_ de gayrikabil, II'. dar, Emniyet Umum Müdürlügiine sini dogru bulmll§lult. Maksat da 
tani 

5
u altmda birakm~ir. Ve t • :~e get~tedir.Jlalttk deni.. Ecnebi kaynaklardan gelen ha- Afyon Valisi Osman Sabri, Hey'eti Frans1zlar1 çekilmekten menet -

talyanlaza ric'at edccek Yl!!I: bu-ak- ,,_ L"~~~ica lun&11lar1 olan ~a berlere gôre so:i bq sene zarlmda Teft~ye Reisligine Memurin Sicil mek, yani garptan farka dogru çO
manuftt:. Yalmz Goodu auntaka• "" ~u mn zaptt ve Alma.n do- bu hat müdafHya çol< elveri§H bù' Y>e Muamelât Umucn Müdürü Ali le atarak mukavemeti sür'atle k1. 
11 ilticalarina salih .u.e de bu mm- •anmn:nm iaHd Baltlktaki müte- hale ~tir. Faut in§asi her Seyfi, Sicil ve Muamelât Umum rabilmektL ~ yüklenmek yal • 
t.kada 1nt'a!anmtz tarafmdan .._ ma.di h1.1CUml.tn neticesinde dilt- tarafta tamamland,gi tahmin edil- Müdürlût\ine Zonguld!ll< Valis1 ruz tllbiye muvaffakiyetini lem.in 
nlmi~ ya tesl.im ohnak ...,,-a açhk- man'.n h~eket imkâm da.ha ziyade mektedlr. Maamafih Sovyet lnt'a- Cavit 'Ünver'in t&yinleri mu.hie- ederdL Fakat sevkülcenî bir neti-
tan ôlmek .nklarmdaa bidn.i ter _ tahdit edi. lm!i bulunm11ktadrr. meldir. ce veremezcli. Zira Frans1zlar $a.. 

r C!und t !an, ne olursa olsun., bu hatt1 mü-cih mecburiyetinde kal!IU\o anùr. l ., _ 1 umum vaziyet 111 §CkUde m1 tahliye ederek ~imale çekilir • 
teressup etmektedir: dafaaya te~eb'>üs edecektir. Fakat Yai tetkikatt senifletiliyor Ier ve mukavemete devam eder -

H h b
• 1 - Sovyetlttùt merlœzl Avrupa bu hususta fazla ümJt besliyemi- :Vat fiyatlan ve sa~lari lizerin• \erdi. Son günlerde vaziyet de 

a va ar l ya ka'Cll taarruz proje\eri tamamile yecekleri tMi.min olunal>ilir. deki tahkik.at gem~letilmektedir. bôyle oldu. 
(Bql.antt 1 Cati aayfaûJ ve ilt'l surette bertacaf edilm;

1
.. Berlin 5 (A.A.) - S•efan.i: Alâ. tstanbul Fiyat Mürakabe Bürosu- Cenup cephesinde Frans1z mu • 

A.A.) 

f__ tir. kadar mahfillerde bugün beyan nun bu bjle me§glll olacak fazla kavemeti bâlâ kmlamamllittr. Sol 
- u ut yakmlar1nd11. S"""'et edild;ii 'np go"re es;r edilen Rus si. memuru olmadi€;1 için ihracali Iron- cenahlarim ~ §imaline alan Londra, 5 ( - u>gi\J. ho.V<i 2 H d 

a ar1 tarafmdan tesis olunan yasi komiserleri harp csiri asker - trol dairesi memurlanndan baz1lan Frans1zlar Beyrut - Bayak • Lûb -kavvette_cino mensup Blenhe•m ti- kit' J - " .., 
pinde bombard1man tayyareleri eu- mu h '--"· .-;_,. al a7JZam cep e yanlml.'I ve param.. lere yapilan muameleye tâbi tutu. muvalcl<aten mürakabe ~tma nan daglan hattmda mukavemete 
ma J."""u !>"'""'uz çaktan ·~·-" pa,....a edi!m:.+•~ B · t J ....-~ -~ ..... ~, u k1t'alann esas. lacaklardir. '"aro:m etmektcdlrler. devam eàiyorlar. l;limdi ngi 1z ta· 

Brcmen deniz üssüm.i boir.bardman Il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ' 
etml\ilerd1r. Bu taarruz, 1aguiz ha- • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
va kuvvetlerlni mczkûr liman ü:e
rine ve diger yerlcre yaptlklari de. 
vamh bir gece hücumunu müte3-
kip yap!lm~tir . Bu gece hùcumun
da Krupp fabrikalarmm bulundu
gu Essen §eh ri de fidde~ bombar· 

ESRARENGÏZ DANSÔZ 
rTÜrkçesi: M. Ferudun-Zabita Roman1:ll ! lecek! ... Bahan bu i§e ne der bil-

diman edilm~tir. 
lla\'a Nezareti tarafmdao dù:i 

ak1am nCJll'edil~n tebhgde, doldar 
mmtakasmh ~ bic fabrilta· 
n n çolt alçaktan.. ancak :iO ka<k.tr 
kadar bir i.rtifadan ~ bn1 tay
yareler tarafuad- bumbani:man e· 
d1Jdigi kaydMlmNWir. Birçok 
tan1 isabetler n<.-1.icei;inde yani;inlai 
ç~kmti ve infiliklu o!muftur. ~
Tm §imali· gl!llbùinde bulunan em-1 
tia gar1 ile deMlcyolu iltisak no«
tas1na da hw:ua 'l!dôlmqtir, Bi1 
mal'§alldiz trt'w <le bil- tayyarc 
mcydanlllda bulunan tayyarele1 \ 
i:nitralyoz ate§iae tulmu:;tur. • 

Blenheim bGri:IMù:man ta:yya
releriDin Fru.e adaS1ndaki bedef 
leri bornbalad1ltlan haklanda da 
haberlcr ahnm1~n'. Burada k·§18· 
lar ve top mevz.leri mitcalyœ ale
fine tutulrn~ur. 
Be~ bombardunan tayyaremi.z 

kay1pt1r. 
lNGiLTEREYE Al.MAN 

HÜCUMU 

- Beni dinleyin ~abo, bu hal 
béiyle devam edemez. i§ î.§tir 
v~zife vazifed1r. Sizi _patrona ~; 
kayet etmek mecbur1yetinde ka 
Jacag1m. l§ittigime gore siz ge. 
celeri pek $ayan1 tavsi~ oltru .. 
yan yerlerde valat geçiriyor • 
m~nuz. Ben ômrümde bir de
fa ôyle yerlere gilmed.im. Aç11r.. 
cas1 siz fena bir yol tutmu~su • 
nuz. Sizlnle konll§urken yûzü • 
me balnn ve üyle istihfafkàr ta
virlar b.kmmaym!... Î§itiyor 
musunuz? B11 il bëyle devam e.. 
dl!mez .•• 

Kap1 §Ïddetle k:apandi. Deli • 
knnh zarflann kar01smdà yalruz 
kaldl. 

Bu s.u.tte Delfos bir film sey
Te~ekle me§guldü veya Pelt • 
kan'm taraças1na otumrn:;tu. 
Saat ~ gelmi~ti. Jan ~ba ib.. 
renin bir dal<ikada altmu; sani.. 
ye katedi.>ini seyrettikten sonra 
k:a~kt&, ;;apkasuu ald1 ve çekme-

n1 kilitledi. 
Genif omuzlu adam di~anda 

degw.i. Hava serindi. Sokaklar
da has~ olan mavirailrak sis ta. 
bakalann1n arlcasmda sergilerin 
lâmb:ilari ve tramvaylarm cam.. 
1.an parhyordu. 

normal bir hàdise cereyan eth
gini anlad1. l\futfa~ kap111 a. 
ç1kh. Evde Mobilyah bir oda i!;
gal eden Poionyah bir talebe, 
111atmazel Polin delikanlunn bir 
denbire güremedigi. birinin üs -
tüne egilmÎ.§ti. Sessi.7.œ ilerle -
di. Birden bir h1çlank: ~üldi. 
Mat.mue! PoUn. aerl blr il'.ade 
alan S"evimsiz yüzünii çevirdi: 

- Jan, annenizin haline ba • 
k1n1z• 
_ Madam $abo gëgsünde bir on• 

lukle dirseklerini masaya daya
mlf agh;yordu. 

- Ne oldu! 
Pokmyah kiz ~ndt: 
- Bunun se'lid>ini siz bùden 

iyl bilirsiniz! 
Madam $abo 1azararak g&Je

rini siliyor, ogiuna bakiyor Vf! 

artan bir yeisle aglam1ya devam 
ediyordu. 

- Bu çocuk beni Oldûrecek! ... 
Ne talisiz bir kadmm1fun! ... 

- Ben ne yapt1m anne? 
Jan t h:<e>k bir sesle kon!Mjuyor

du. _1çine gireri lrorku onu b~tan 
a~g1y~ kadar dondunmu~tu. 

du. Fak.at odasmm kapisuu bil
iltizam açok: btrakt&. 

- Ne yapl:n? ... Dana dogrusu
nu .Oyle ... BalHtn nerede iSe §Îm
di gelir .•• Bütün lllJlhallenin bu 
reza,leti duyacaguu dii§Ülldüluçe 
dell olacagun ge~rl 

- Yemin ederim ki sôyledilt
terinden biçl>U' feY &nWmy<>
rum! ... 

- Yalan sôylüyOl'llUll!. .. Del
fœ ile o pis kadmlarla dÜ!jüp 
1<alm1ya b"§lad..gm zamandanbe
ri yalan siiylüyomun!... Yarun 
saat kadar oluyor sel1Leci Mad.am 
Velden nefes nefese bur<1ya gel-
di ... Malmarel Polin de burada 
idi ... Onun yanmda Madam Vel-
den bana kendisine bir adaoun 
müracaat edip sen in haklk.mda ve 
bizim hakkunl?.da malûmat iste
diiiini sôyledi ... 0 adamm bir p<>
lis memuru olduguna ljÜpbe yok. 
Aksi gi.bi maihallenin en dedik<>
d ucu kadln1 olan Mad am Vel
den'e müracat etml:j ... $imdi bu 
havadis bütün mahalleye yayil
m~ttr ..• 

mcm ... Bcnim ba:bam burada ol-
sayd1 seni kovardl, bunu iYi bili
yorum... Daha on yedi ya§llla 
basmadm bile! ... Fakat kabahal 
babanda... Saobahlara kadar liO

kaldarda do\llflllana o müsaade 
ediyor ... K>zd>gim zaman sen.den 
t&raf çùuyor ... 

Jan kendisi ve ailesi halrinnda 
malûmat istiyen efirarengiz ~
sin geni§ omuzlu adam oldugun
dan emindi. Yiilziinü bun.tljll.lt
nn'!l', giizlerini yere dikJ:rW:irti. 

- Bir §ey aêiylemi~rsun?. Ne 
yapt1gm1 itirai etmiyecek miein? 
~ - Bir ~y yapmadim kt. •. 

- 'Bir §l!Y yaprnadm da polis 
ne di~ SC'flinle m<!figul oluyor! 

Bu elim mll'havereye nlhaye~ 
vermek için Jan birdenbire ken
disinde yalan sôylemek cesareti
ni buldu. 

- Bell<i bel'i 1§C alrnak istiyen 
baz1 kimst'leT h.aJok1mda tahltikat 
yaptm:;.orlar ... Çah§t.gun yccde 
pck az ma&§ ahyorum ..• Yeni bir 
i§ bulmak için birçok yerlere 
müracaat ettim .. 

Annœin.in sert bir ~ kar
§JSmda ·kald1. 

- Yalan sèiy~üyor.;un• 
Yemin ederim .. 

SOVYE'I - ALMAN 
CEPHELERINDE 

Finlandiya cephesi11de Mur -
mansk ve Kareli berzahmdaki A'
man ve Fin taarruzlar1 bu sabah1 
kadar henüz muvaffak olmam~ • 
tir. Sovyet lat'alar1 muannidane 
mukavemet etmi§lerdir. Moskova 
ve merkez cephesinin §imal cenalu 
ve gerisi bu istikamete k&r§I he -
niiz emniyettedir. Fakat Balttk 
memleketlerinde bizim tahmin ct
tigimiz vaziyet has1l olmll§lur. Bu 
bolgede siklet merkezi sag cenah.. 
ta bulunan A1man ordusu Duna 
nehrini Dvilllik'den §imale geç~ 
ve Estonyay1 ve oradaki Sovyet 
k1t'alarm1 §llfktan ihataya bll§la • 
m1§tir. Sovyetlerin §imdiye kadar 
Duna nehri boyunca yani Vite -
bsk • Dunaburg gerisinde ihtiyat 
bir ordu bulundunnamalari hata 
olmll§tur. 

Hilse7ia §ilkrü DABAN 

aç1lan Alman gedili cenupta Ki • 
efe ve ~imalde Moskovaya dogru 
geni§lemektedir. Almanla.r §imdikl 
balde bu gediti Beresina'dan iti -
baren Leningrad ve K1efe kadar 
1tçmaga gayret ediyorlar. Umuml 
mülâhaza ile bu oolgede Moskova 
ve Kiefe dotrll iki büyük Alman 
tazyiki vard1r. Eger Sovyctler, ev· 
velce de sèiy\Pdijpml.z vechile Smo. 
lensk • Viteb&k • Pi.§kav biilge • 
sinde cenup istikametinde muka • 
bil taarruz içln bir i.htiyat ordu 
tophyamad1larsa vaziyetin bir müd 
det daha Almanlar lehine inki!;d 
etmesi muhtemeldir. 

Lu1sk istikametind.e Alman ileri 
hareketi henüz kat'î olarak durdu. 
rulmam~tr. Ahnanlar burada Sov 
yetlerin s~ cenahtm kuli&tmaga 
ve Sovyet ordularuu Ukraynadan 
cenuba Karadenize dotrll sürme~e 
çah~1yorlar. . 

Bu kuvvet hem cenup istikame. 
tinde taarruza yarar ve hem de 
Baltik sahillerinin klsmen elde 
bulundurulmasma fayda verirdi 
Bizim kanaatimize gêire Sovyet • 
lerin Balhk memleketlerini tahÙ • 
ye ederek Leningrad - Peypus gii
lü - Vitebsk hattma kadar mû -
da!aa cephesini gerl almalan mu
vablrttr. Zira merkezde Minsk bèil 
gesi §&rkmda Sovyet ordusu bii -
yük k1.S1mlart art1k Dinyeper neh
ti ~k ~ahiline ycrle!!"'ektedir. 

Eger Lutsk istil<ametinde Kiefe 
giden yollar Almanlar taraflndan 
kesilirse o halde Sovyet ordulart• 
nm Dinyeper gerisine çekilmelerl 
pek 11\Üljkül olur. Sovyetler Kief • 
ten taarrma sevkedeœkleri bir ih
tiyat ordu ile biiyle bir ihataya 
mâni olabilirler. Sovyetler ~imdi. 
lik Besarabyay1 tahliye etmeli, bu 
biilgede ordunun büyük kisimlan-
m Dinyester gerisine Ye daha ~ar. 
ka almaltdlr. 

Hulâsa Beresia nehri boyunda 
meydan muharebesi lekrar ba~la -
~1r. Muharebe buradan Dinye • 
per boyuna intikal edebiLlr. Fahl 
Leningrad ile Vitebsk arasmdaki 
Sovyet k1t'alan Alman taarruzla
rma dayanamazlarsa vaziyet Sov. 
yetler için pek tehlikeli olabilir. Merkezde Minsk istikametinde 

f Büyük tarihî roman:127----------

L Sultan Aziz N~~!~l~~~~ci 
k 

.. 1 d h" d'l .. k a ia ye 
Ahall yangmlarla mc§gul iken l "m kemali ehemrniyetle B b • u 

oy er en ucum e 1 erek Tur - yazml§kcn buna Rusya sefa ,. 
1 

· k \'! re mce erm .a 1 ve mallarmm yatma e- arizai mahalüye(?)n-ngi v€rilerek 
d1\meS1... izam1 mes'ele edilmemes· d ' · • • 1 va is1n· 

Edirne ile Sofyaya dahi de vukubulan ihtarat .ki ha b J 
·1 d d .. d 'l k s e me geri er en a am gon er1 ere. ya : muri~e s1hhati malûm olm~tur-

k1lmas1 Rustarc:,a ve, ~o.nutelen ana bmaen sevki askerden bir ka~ 
tarafmdan tekarrur etmi§tt. günler içtinap lle tenkiü t • _ 

. (M: 1~76!. ~nesimn Nisan!Jltn çin Edimeye sadece emirl~~~e:i~ 
yirm1~c1 gunu bu karar1 tatbik mi~ olmas1 dairei ihtilâltn tevsi.!e 
mevkune geç1recek:~er~: Filibe ve Pazarc1k kazalarinda heo. 

Bulgarlar, Otlul< koyu ile Pazar- men yinn; !"""' Türk k" • -. "t . tl . b la 1 --, oyunun ya. 
c ... a cmaye erme &§ d1 ar. Fa- k:11masm1 ve bunca canlar 
le l F

·1·b .... . yanrna-
a .'. t 1 e m~~arnh Aziz P• i;1m intaç eyledi.• 

lhtilâl hareketim evvelce haber Bu e&nada Edirne valis' Ald 
alm~ti ve bunu devlete bildirmi.ft\. fa müteyakktz davrana ~ d

1 
pa. 

Fakat Ma~t N1!dim P~. bu yolu koprü ve hatbnru.r muh:~:; 
haber1 naun dtkkate almad1, çün. ve redif askerlerinin t la 
kü Ruslara kar§I harekete ,eçemi. ça1J4tr. op nmaStna 

yordu, . . istanbuldan dahi ~ alti tabur 
Sonra, iiznat1ef, bir yandan Mah asker ve bir bah- ._ .. d 

t N 
,. . _,a wp ~on e-

mu P'..Um p11§8ya tenunat ver - rildi 
mekle beraber bir yandan da teh- B~un ü:iierine eensker Dervi1 

P&§& azlolundu. Y erine Abdi pa~ 
getirildL Filibe hava\Jsi kuman
dan1 Hafiz pqa Otlukkôyü ve Av. 
ratalan koylerinm zaptma memur 
olarek yirmi dolruz nisanda diger 
tiva kumanda1 Selàm.i pqa ile 1cra 
edilen askeri harekât al:tt saat ka
dac devam ettt. 

dit ediyordu. 
Aziz p~. Otluk koyü ve Pazar. 

c1k cinayetleri üzerine harekete 
geçtiyse de Bulgarlar, Pazarc1k ve 
Filibe kazalar1 dabtlindeki koyle. 
ri dahi yak1p rastgelclikleri erkek 
ve kad1n Türkleri katleyled1ler, 

Bulgarl&r mukav~t giistere
rek agaç toplanru attùar. OtlukkO
l"Ü iki bin evli idi. Müstahkem ev. 
lere kapanarak askere mvkabelil!. 
d& bulundular. 

Fakat en. oonunda mukav<>met e
demiyerek: bir tusm• l.r.:tnan, bir 
çogu l'lalkanlara firar e:..iler 

L.>ndra, S (A.A.) _ Hava Neza
r ~ nin bu sabahki tebliginde bu 
d rildi(i ne gore, dü~ gece Almar 
tavyar"1<'r1 vvelki geeelere n •s 
bt•de daha buyük bir faaliy<"t go.. 
e mi-lerd r lngill remn rnerke, 

mmtakalarma cenubu çarld VC§ark 
mmla.lul..irik Gal cyalctmin cenu
bund taarruzlar yap1lml§br. Hasa 
rdt , ' him olmamakla beraber bit 
miktar ya•a' ve az r-111<tar da ôHi 
\'ard1r. Üç Alman bombanLme.11 
tayyal'CSl diiiürulmUitûc. 

- Gazet do L'ej . . Yen1 ç1kti... 
De1fos cPe' #an• da degildi. 

Jan onu eksf;:i.ya bulu~tuklan 
114!\.rin merkezindek1 kahvelerde 
arardt. Bacak'ari aij. rla0m1~ v@ 
bq1 o kadar bo~ idi ki hemen 
gidip yatmag. dü<:iindü . 

- B1zi yalnlll b;rakm Matma
zel PoLn ... Afâkan12ldan dolay1 
t~ekkür ederim ... Bizim g/bi fa· 
kir fakat namuslu olrnay1 tercih 
eden bir aile... Ah, yâ Rabbi 1 

Madam ~abo ayaga k:alkm"i'b.· 
Ah~kan!.iionin tesiri ile kahve ib
rtiTinin filtresine kaynar su dôk
tü . Sonra oolaptan s!Olra êirtüsü
nû ç1kard1. 

- Sen! yetlitirmek için yapti
i!tm:z fcdakàrl1/im müloâfatm1 
gôrüyomz! ..• Polis bizimle m~ 
.iul oluyur, bclki de yartn eve ge-

- Delios ile bil' münasel:>etsiz
lik ya-pmad.gllllZdan emin mi
si.n? 

Bulgar âsileri onüne gelen Tûr
kü, kadln erkek: k:esiyorlardt. Tel
graf hatlarile koprüleri tahrip, Bal 
kan geçitlerindeki kaleleri muha • 
sara eyled1kleri gibi Belve ~imen. 
difer istasyonunu, içinde buldul< -
!an adamlarla bet'aber yaklp A.v
ratalan nahiyesi müdürile ve ev -
lât ve ayalini, b&fkâtip ve uptiye 
efradm1 kâmilen katlettiler .. 

Bulgar isyam müth~ti. Balmuz 
Mir'ati Hakikat ne dly<>r· 

Bununta beraber hwakn.,till. 
vâtile asker :follamatnM!Jldaa 
~~ ahali rlahi Bulgarlara k&rll 
s1lâhÙlnnu~lanb. Türk ahali, Bul
g,"'ùra kar kendilerlni milk...n
melen müdafaa ettiler. (Da.ha nr. Eve &el.diii .zaman derhal a • 

- Anlamtyorum td .. 
Polonyah Jaz çlkm~tL Merdi· 

vende ayaklanmn sesi •tilivor-

- Eminim anne .•. 
- Ôyle ise git Madam Velden'i 

(Dalla vw) 

• .... Ninayet Otluk kôyünde ee
kavet atql a!ev!cndikte Aziz ~ 
bir tabur olsun asker «(iuderilme. 



c 
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SAYFA-4 ---------------
Sovyet tebligi \ 

(Ba'l taraf1 1 inci a~lada) j :!~!~§!~8!! 
f, ·1sof V ( >br Ji . s.urn rr ct1ndc 
L c;: na ve PrLt nehirlcn uLer.r.
d nuharebcler oût•.m {;œe d v rr •1g1a ve n "llkket saat aya-
l tm1 t1r. n. 8.33 11....: K Hafii p ·ogram 8 45 A-

Du rr an.n Brczma nr uinden w 11. !:. •1 I i 9.00 Muzlk. Haf.f p r
k r In( bir )Ol açmaK içm .. ~.g ça!. H . .ia Ir. 9.30 E\ln saab. 

l 12.30 Progn .. 1 l me L et aat y:t 
te bbusl r k.it'al ... r mu:in at 1 e ri. 12 :t3 ML Q)un tavala11 12 45 
1r1.1vaffak1yetle gcn püskur :tlmu~ · A, n "t-abC't IC'r. 13.00 1L /. k: Kart ik 
t r Du man su) un i<,mC1e ve nLh- ·k· " t.i K4kr 13. Il Kcnu rr : D ee 
r.n su 1llermde agir zayiata ugra- den Tepeden 1'3 45 Müz k: Raàyo S Ion 

orkcstras1. 
~m~tir. lR OO Program, ve rre-nleket saat 

Tar11apo~ civarmda dün vaptig ayan 18.03 1\, 1z ,,.: nadyo Caz ve Tun
muvaffak.yHsiz hareketlerdt'n :;on. go Qrkestra 1 19 no .1. lk: Ka1 tk 
ra du;,111an millum tank t~ekkul- ~rk1lar. 19.30 Me!l'llcket saat ayari. 
lerile taarruzlar1m Novograd Vo- ve AJan h:iberlerl. 19 45 "!iizlk: Piano 
lin k 1stLkametine tevcih etml§tir. ile c:az parçah1r1. 20.00 Konu$ma: 20.15 

rK1z1lordu 
e 

(Ba •· fl 1 me s.:yfad~) 

rm1, ht•rkcstcn i~ i Alman gcnd· 
kurma\ 1 bilmektedir; çiinkii 1\10 • 
ko\ anm pek C\ gili 'e pek me hu 
tabirile birind emperyalist harb;n. 
de Çor ordulan \'C onlardan . onra 
K1z1lordu, her !leyi ~ aknuya tc,cb
bii ctmi~ler, fakat ancak pek mah· 
dut mikya~la mu,·affak olmu. · 
lard1, 

Sade makine~·e \·e mal71"meye e
bemmiyet Yeren; mil~·onlarla iilcii 
IPn me\·cutlanna güvcnen; fakat 
kumanda he} 'etinl' k1 met \'ermi· :\11iz k: Solo $ark,lar ~ 1.00 Ziraat t:tk

füi tun gece k1t'alanm1z bu mmta- virr 1 ve toprak borsa 1. 21.10 M 1z k: yen, ha~ta genelkurmay iha!:kall' 
kada d~man tankl.irma muYalfa- Fa'1! S;ZJ. 21.40 Muz.k Dans müz gi.' olmak üzere 30,000 subay1 '\·atana 
lnyctle taarruz etmi§ler \C dti,rµa- ~2.30 .. Iemlcket sant aysri, v~. A1ans ihanct c:ürmile idam eden bir reji-

• bl h ·mele ug· rat~i·ak =r habcrlen 22.45 AJans spor seI"V1s1. 22.55 . d k 'k' t d 
ni agir r ez1 • a ..- - Yannkl program, ve kapani$. mm or usu. anca 1 1 a e~ arasm a 
ka dogru ilerlemesinc mâni ol"l11l§ kalm1~ Lt"histana, küçücük Finlan· 
lardir. 

1
. } diyaya kar~1 muva[fak olabilir. Al. 

Besarabya mmtakasrnda tankla- ll~{l tere man ordu~u gibi, her bak1mdan 
rm himayesmde mii.ftim piyade ~' miikem~el, bü~·iik bir ordu kar~1-
kuvvetlerile harcketc geçen dil§- (Ba!j tarafi 1 ind sayfada) srnda muzaffer olmas1 beklenemez. 
man Prut nehrmi btl'kaç noktadan ·, i yapacagtz. Herhang1 b1r muha- K1z1lordu. JenilmiJe mahkûm-
geçmiye muvaifak olmu§ ,.e bu rebe meydam üzerinar Alman ha- du, ~ enilmektedir '\'C ~-enilecektir. 
muvaffak1yetmden îstifade etmek \"a kuvvetlcrini geçinceJ kadar Abidin DAVER 
istemi§ ü;c de k1t'alarim1zm muka- hava kuv\·etlerimizi artt1rmaga --0------

vemetile kaf'§tla§ml~lir. dcvam ~ecegiz. Bizi anca'k bu tat T.. k s· t• 
TayyarelerimirJ: d~manm \hava min edebilir. ingiltcrenm tek bir Ul Jyase 1 

meydanlanm ve motôrlü b1rlikle- harp gaYesi \ 0 ard1r; 0 da, millet - (B h 
1 

. . f d ) 
rini muvailaluyctle bombarà man lerin hUt: olmas1, daha temiz ve .. a'. tara 1 ~~1 sa:i-· a a 
etm~lerdir. D~man tayyar ·leri daha mes'ut vc sulh emniysti için- t~len T~rkiye Ba~vektli Doktor ~e 
av tayyarelerimizle yapt1klan mu- de ya~ayacak bir dün) a kurmak 1 fik .s?yoamm .. nutkunun ehen:m1 -
harebede agir :z.ayiata ugraml.~lar- içm elbirligi ile çah§mak ve Hitler yetmi te~ar~z ettmn~ktb edirl~r. 
d1r. zaliminin kudretini k1rma-kbr.. , Jurnale D ltaha gazetes1 u be) a-

Henüz tamamlanmiyan rakam- _ ---0- __ nah Türkiye ile Mihver de\'letle-

lara gw,e ta ler' iz..41'emmuz GJ 'T Il rive Roma ile Ankara arasmdak, 
giinti 43 d'Ï.Ù1Jllan tayyarcsï tahrip • V 1a Ve ~·asi müna.->ebe~n tavzihi ïçin 
etrni§lerdir. 27 tayyaremiz zayi ol- . (B~tara!i 1 inci sayiada) yap1lm1§ mühim bir 1e!lCbbüs te -
mu tur. Crneral iki mü tefik 'Crdunun lâkk" etmektedir. 1talya Türk hari 

'll!osko a, 5 (A.A.) - Mo kova rad- k~I ka~ya gclmcsinin §ayam te- ci siy etinin ald1gi vem cercyah-
7osu Alman kayiplaruun 700 ooo den es üf oldugunu ilâ\'c ctmi§tir: Wa- dan memnuni.) et duymaktad1r. i-
~ag1 olmad1Jtuu ve Alman il;galt al-, Il Tü'dm · 'd v· k tl · 
ttndak, Mlgelerdc yuz binlerce AI an vc • . . ur e . 1§1 uv_:e. erm- talya Tilrkh·enin m111î inki~af1m 
a.;kC'rinin yerde scrili bulundugunu 1 den b1r m1ktar es1r ve muh1mmat dairr.a mÜ.<xlt bir nazaria kar~1la-
~oy emektedir. ahndtguu soylem~ \'e Rus - Alman mi§ ve bu hJ!':ustaki Türk mcnfa. 

Mo kova, 5 (A.A > - Pravdanm yaz harbine nakli kclâm ederek de- atleri~ hcr zaman takd1r c~mi§tir. 
d1g na gilre en lyi Al an klt.:tlan \c ~t· ki· 
malzcmc tahrlbata ugram~h.. 1o·~1st m ir · . . 
propagandac:11an Ahn·n ordusun m • Almanya Rusyaya gitmey1p 
>emlmezllglni cihana l.lân ctn'i$krlie Orta ~arka . ald1rsaya1 vaziyetim1z 
de 11 günlu muharebe esna•mda oldukça m~küll~irdi. Bu vaziyet 
AIManla,. en 1yl tum 0 '.erlnt. " hava ka~lSmda kit'alanm1z istirahat 
ftlolanni kaybetm~lerdtr. $ md mu- t k t r .. k . . k"t 
harebenm cereyun etti&î .m harebe e m ve a 1m gorme ~1n va 1 
~ydanlan,bu Cumen ve kl1v\eUerm kazanm1~ard1r. Ayni zamanda tak-
mez.m olmu$lard1r. v1yc için de vakit kazarrn;11§ olu-

---o--- yoruz. Girît eki kuYvet1i müdafaa-

SURI• YE'DE m1z ~man)a~1 Suriyc ve Iraka 

(Ba§ taraf1 1 inci sa)fada) 
hur Tuan vahasmm i§gah, ilendc 
1malî Suriye §{'hirlerinin ba§l1ea

lanna yapilacak harekât içm k1y -
metli bir üs te§kil edecektir. Mev
zuubnhs §ehirler Humus, Hama ve 
Hakptir. 

saldmnaktan vazgeç rmi§tir. 
Rusya gem~ araziye malik oldu

gu için harbi idame etLrcbilir.-
~-

Moskovada 
mitingler 

Münakalât 
Vekilimiz 

(Ba§ taraf1 1 imi . ayfada) 

kartlarmm matbuat mensuplar.na 
temin cdecef,<i k'olayhklarla Dc\'lc\ 
Deniz ve D miryollannda meccani 
scyahat mesele.: de bah1s mcvzuu 
olmu§tur. 

Uzun seneler Îstanbul Parti Re.s
ligindJ! bulunmu§ olmak itibarilc 
matbuat mensuplanm akmd~n 

tamyan ve dolay1sile cnlarm ne 
kadar gen~ bir ceht \'C fcragati 
nefsle çali~1p didindiklerini pek iyi 

bilen saym Münakale Vclcilimiz, 

1 KDAM • 

Daha Kim Gene 
•Il r n e 

" BU YENI KE~ÎF 
BENI 10 Y A~ DAHA 
GENÇLE~TIRDi,, 

cKendirni o derece gençle~mege mu
va!fak oldukumdan dolay1 gayet mL>s'-

' ? 
• 

V1yana Üniver~1tes1 ProfesorlC'rin
den Doktor Stejskal tarafmdan ke$fC
d1lmislir. Genç hay\"anlarm cild hü-
ceyrelerinden kemali itina ile se<,:ilen 
ve •BiOCEL> tâbir edilen bu cevher, 
cild g1das1 olan penbe renkteki TOKA
LON kremi terkibinde vard1r. 

udum . ., diye Bayan Belkis yaziyor: Her ak~am yatmazdan evel onu sû-
Bu çirkin , e esmer tenden kurtul- rünüz. Uykunuz esnns1nda cildiniz, bu 

dum, on be~ gün evvel yüzümde bu- k:ymetli unsuru ma ~eder. Daha •·~•k, 
lunan bülün çizgilerle siyah noktala- daha tnze ve nermin ve D"\HA GENÇ 

•••••··~ nm kayboldu. Bugün, açlk, tath ve \'C tath bir cildle uyanacaksmtz. Gün
cazip ohm cildim, bütün arkada~lan- düzler i~·in de (Yags1z be~ az renkteki) 
m1;11 g1pta nazarlanm çekmektedir, !TOKALON kremini kullanuüz. 

Küçük Tasarruf 
Hesaplar1 1941 ikramiye Plân1 

K~ideler: 4 Subal, 2 May1s, 1 Agustos 3 Îk:incite~rin 
tarihlerinde yap1hr. 

1941 IKRAMIYELERI 
---0>--~-

l adet 2000 lirahk - 2000 - lira 
2 c 750 • - 1500 - c 
3 < 1000 c - 3000 - • 
4 c 500· c - 2000 - • Il 

8 adet 250 !Jrahk 
35 c 100 c 
80 < 50 c 

:ioo c 20 c 

- 2000. - lira 
- 3500. - • 
- 4000. - • 
- 6000. - • 

Ilk defa olarak, meshur bir dokto-1 . . . . . 
run cildi gençle$tiren ye.ni bir unsurun NETJCE 1 GARA.....,'TILIDIR 

l<e~l hakkmdaki makaleyi okudugum Bu basit tedavi urnlü saye·inde hf!r 
zaman ken dime bu derece ayam hay-1 kadm on yali daha gençle> <'bilir .lier 
ret müsmir bir ~ gërecegimi dü- . · 
•u'"n · 1.. 1 genç .klzln g1pta nazar1yle bakacag1 ,,.. mu~ um.,, . . . . 
siz DE AYNE. YAPA.Bi:LiRsisiz nerm.n btr c1ld ve yumuié\k b1r kn 
Cild hüceyreleri.nden isti aç edilen 

bµ yeni ve ktymctli hùlâ<a, tamil .1h
ha bir genç kLZ cildindcki bût.in tab1i 
ve zengln un. Jrlanna mÜ§::ib!l1tir. 

tenun cdebilir. Cild unsuru o!an To
kalon Krcmlerium mue 1 il'! ticeleri 
garantllidir. Memnun kalM~ •nz pa
ramz lade edlllr. 

1
1 Deniz Lev&1:im Sabmtlma Komisyonu llânlar1~ 

o. Demi r Yo lla n 1 s l etme u 1 M 1 llâ n la ri Cio~arm8'a Üuü ba~'..~· Sabn•lz:~;·l:'."''YO•Uz.~~'.' 
l\'luharrmen bedeU (2750) li,.a clan ( 10000) adet Harp paketi 18/7 /1941 

Cwra gfu;iü saat (11) on b1rde Haydar pa§ada Gar binaSl dnhilinèeki Komis
yc 1 t::rafmdan. açLk eksil•me t,suli.le satm almacaktir. 

Bu l§C glnnek lsteyenlerin (206) lira (25) kuru~luk muvakka• teminat 
ve anunun tayln ettlg1 vesaikle birllkte eksiltme günü saatne kadar Ko
misyona murncaatleri Iftz1rnd1r. 

Bu e ait §artnamelcr Komisyon dan paras1z olarak dag1hk:1llktad1r. 
(5332) 

Kepek ve Mikset Sat1~1 
Toprak Mahsulleri Of isi Istanbul ~ubesinden 

Ofirr.lz ehnde bulunan Mikset ve kepckler paz;;rhk sureti!c s:itllacagm_ 
dan taliplerln 7/i/941 tarihine mil adi! paznrtesi gunu iaat 15 de Liman ha-
rpndaki dnireye müracaatlan. (5409) 

Ookme kalm benzin 350.000 35 92 16858 OO 
Toz $ekcr 50.000- 48 18 3613 50 

1 - 25/6/941 giinünde yap1lacak olan pazarh;,1rda taJib; z1..hur etme
yen yukanda yazJll maddeler ayr1 ayn yèmden pa.:arltk cksi me ine konul-
IDU$lur. ' 

2 - Pazarl!~1 7 /Temmuz/941 Pa tarte l gü'1ù, s.. ... t 15 dE' Ïzmittc tersane 
kap1smdak1 Komisyon binasmda yap1lacakt1r. 

3 _ Pazarhga i§tirak edecek talipicrin 2490 say1'1 kanur :.m lstcdig ve
~ikaiarml vc yukarida, hizalarmda ya~11! teminat arile birlikte belli gun ve 
saatt·e Komisyon Ba~kanhgma muracnatlan. (5275) 

Îstanbul Levaz1m Âmirligi IIânlan 

Dciri Zor'u zaptcden k1t'alar ara 
smda Hmtli k1taat ckscriyeti te~ 
kil cdiyor-du. Bunlar, muhtemel 
olarak Irak an Surlyeye gcçm · Ier 
dir. Bunlann ikl memleket ara
amdaki hududu kemal mcvkti ci
vanndan geçtiklcri zannedilmekte 
d1r. Hint k1talarmm ~am mmta
kasmda go,,terdikleri parlak mu. 

(.Ba$tarar1 1 lnc1 sayfada) 
zemckted:r. Bu çctelcr 1812 an'a -
ncsinc uygun b:r hayat sürerek 
dü~man Ï§gaii allmda bu -
'unan topraklarda müdafaa. 1mha 
ve abotaj faaliyetinde bulunmak
tad1rlar. 

bu hususta imkân dahilinde bu lu-,--------------------------

J 5 ton Lavemarîn ve 15 ton kok korni.trü a!Jnacakt1r. Pazarltkla ek ilt
mesi 7/7/941 Pazartesi günü saat 16 da Tophanede Lv. Amlrli~1 ~atmalma 
komisyonunda yap1lacaktir. Hepsinin talvnin bcdeli 629 lira 50 kuru~lur. Kat'! 
teminati 104 lira 43 kuru~tur. Taliplerin belli vak1tte komisyona gelmeleri. 

vaffakiyetten sonra ba§ard1klan 
bu yeni mt:.vaffakiyet kayda d-e
ger bir eherniyet arzetmektedir. 
Hint k1talan cüretkâ ane hiicim
lan ile müttefikl€rin Suriyenin 
!i&rre mcrkezine ~rmelerin!i ko
lay la§bnn l§lardir. 

Londra, 5 (A.A.) - Reulerin 
&yrut ~ahil yolundaki muhablri.. 
nin bildirdigine gore, Vi§i hatla
rmm gerisinde mühim sabotaj ha 
diseleri clmaktadir. Bcyruttan Ra
yak'a giden bir trene bomba at1l
m1§ vc mühimmat yüklu vagonlar 
tahrib edilmi§tir. Beyrut radyo 
istasyonu da tahrip ed1lmi§ ve Vi
iÏ tebliglerinin d küçük bir mür
&1le ile venilmektc oldugu anla
§1lm1§hr. 

---o--
Bir kaç sabrla ... 

Ajans, bu demek 
degildir 

(Ba taraf1 1 inci a •fada) 
Ve dc<Bgini yaph. Her g. ce 20-3 

sayfa tutrn dünya habe. lcrinden 
dün gece, birçogu E:n a agi 24 "'a 
bayatlarr~. ancak 10 sayfasm1 s -
ba.1ia ka~1 saat 2 dt' verebild1. 

Gûnün zarurî icaplarmdan ola· 
rak gazeteler ajans kanahndan g Ç

mivrn harirî ôli:1~f'rleri ne§r tmr 
mek mevkiindedir. Bu va:z.iyette ga
r.atclerin ne kadar rnü J.."iilât içindc 
bulundu~u kolayca anla§lhr. 

Ba§ dèindürücu b1r sùr'at asrm
d~.> .z. Tc1gr.. yoksa, telcfon, tele
r, n yok a telsiz vardir. Ankaradan 
1 tanbula kagm sûr'atilc haber 
naklcdebilcn bir aJansm mod rn 
le§kilâth bir memlekette artlik yer 
olmamak Jâz1md1r. Matbuat Umum 
MJdürhigünün va.z1yetc müdahale 
ederek bir nevi âmme ve n~r 
vazife. vc mes'uliyeti deruhte et
m1~ olan bu muesse yi islaih c.trne.. 
5i çok yerinde olacakt,r, 

Dü~man i~gali altma geçen mm 
takalarda Alman topçu kuvvetle -
rini ta,1yan trenlenn durdurulma"t 
ve imha tlmesi gibi çete muha· 
rebelerinin ba~lad1g1 evvelisi gün
kü tebligde bild.irilmi~ti. Opolse -
via çetelerinm t-eçhizah ikmal e -
dilince bunlarm Alman k1t'alan -
nm ~ma büyük gaileler a -
çacaklan muhakkakhr. 

nan ber türlü kolayl.gm go ierile-
1 

cegini vâdetm~tir. 

Basm rnensuplannm muhtelif 
mevzular 'Üzcrinde tenvirini müm
kün k1lan bu toplanh bir aile sa
mimiyeh içinde geç vakte kadar 
devam etmi.:?t!r. 

--~o---

Meydan temsili 
BEYOGLU HAUŒvi. 'DE,': 

1 - Üçlincü meydan temsili 12/7/941 
Cumartesl günü saat 18.30 da Mecldiye 

koyllnde verileceldlr. 
2 - Temsil paras1zdir. 

latanbul Komutanhi1 Satinalma Komiayon 'u _ lllnlart 1 

Beher adedlne 60 kufll$ fiyat tabmin cdûen 6000 adet tavLJ.k açlk eks1lt
me ile 18/7 /941 günü saat 11 de ihale edilecekt1r, $artname 1 ber gün komis
yonda gorùlebihr Iuhammen bedeli 4800 lira olup ilk teminah 360 llrad1r. 

1 tekhlerln bell! gùn ve saatte Fmdlkhda satmalma kom1syonuna ccl-
melen. (5304) 

* A1ag1da cins ve rriktarlan 7azù1 bes ka'em 7a~ sebze 10/Temmuz/941 
giinü saat 11 de kapah zanla !haie edilccekur. S;lrtnamcsi her gûn komis
yonda gorülebihr. Muliammen bedelt 31550 li•a olup ilk terninah 2366 lira 
25 kurustur. Üskudar istanbul cihet ne ait sebzeler ayn ayn taliplere de iha
lc cdilebilir. isteklilerin belli gunde en geç aat 10 na kadar teklif Mektup
.anm m. 1tb z Ka~ugmda Fmdi.k.ltct· satmdlma korr: syomrna "ermeleri. 

Cinsf 

Ay. e kadm fast.:ilye 
Patltc'.1!1 
Ba ya 
DomatM 
Y~tl btbet 

M1ktan 
TON 

130 
130 
25 
75 
18 

* 

(4974) 
Muh~mmen beàeh 

Lira Kur~ 

13000 
10400 

3500 
3750 
900 

A~g1da cins ve mikt~rlan yaz,h 6 kalem Y3$ sebze 10/Temmuz/941 gü-
nu s:iat 11,30 da kapah zanla ihale ed1lecekt1r. $artnamesi hC'r gün komis
yonda gorùlebiLr. Muhamen bedelt 27575 lira 25 kurll$ olup ilk temmati 
2053 lira 12 k.irustur. Anadolu ve Rumeli c:ihctine ait sebzeler ayr1 ayn ta
ltplere de ihale edileb1lir. isteklilerm belli gûnde en geç saat 10,30 a kadar 
tek~if mektuplarm1 makbuz kar$tliJimda Fmdtkhda satmalma komii;yonuna 
verrnelen- (4875) 
Cmsi M ik tan 

Ton Ltra Kuru~ 

Taze fasulye 105 11550 
c kabak 35 20100 

Pathcan 80 7200 
Taze biber 10 600 
K1nnm domatea 80 4600 
Bamya, 7,5 1125 

* Beher kilosuna 43 kuru~ tiyat tabmin edllen 11 ton s1g1r etl 8/7/941 gil
nü faat 15 de pazarhkla saùn almacakt•r. Muh~Mrren bedcli 4730 lira 
ol..ip kat'i temlnati 709 !.ra 50 kuru~tur. 6artnameoi lx'r gu, komisyonda go
rülebilir. istcklilcrin be U gun ve saatte Fmdlkhda satlnalma koml~yonuna 
gelmeleri. (5519) 

Hava gedikli namzetlerine 
Gedikli namzetlerinden 338 dogumlu olup evraklan 

olanlar 7 /Temmuz/941 tarihinde sevkedileccklcrinden bunlarin 
nü saat 8 sekizde kurumda bulunmalan ilân olunur. 

(5447) 

tamamlanm1§ 
pazartesi gü-

TÜRKIYE CUMHURÏYETI 

ZIRAAT BANKASI 
Kurului tarihi: 1888. - Serrna yesi; 100,000,000 Türk. lirasi. 

~ube ve ajans adedi: 265 
Ziraî ve tica.-î her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat B:.nkasmda kumbarah ve ih~rSlz tasarruf hesap. 

larmda en az 50 liras1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile a§ag1daki plâr.a gèire ikramiye dag1hlacakhr, 

4 A. 
1
1,000 liralik 4.000 L. , , 100 Adet 50 lirahk 5,000 L 

4 • 500 • 2•000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 

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

DÎKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 lira
dan aliag1 dtiiimiyenlere ikramiye çlkhg1 takdirde % 20 fazla. 
i;ile verilecektir. 

Kur' alar senede 4 def a 11 mart, 11 Haziran 11 
Eylûl ve 11 Birincikânun tarihlerinde çekilecektir. 

Sahibi: E. i Z Z E·T, Ne§riyat Dircktorü: Cevdet Karabilgin 
Bastld1g1 yer: «Son TelgTaf. Matbaas1 

(54-5421) 

Istanbul Defterdarhg1ndan : 
Dosya No. Nev'i Muhammen • 

Bedel Teminat 

3/2277 Büyükderede Kuyu so. E: 6 Y: 12 No. 11 70 M2 
arsamn 2/16 h.isse•. 

52301/2531 Beyoglu eski ve yeni Kamerhatun mah. cski 
Dalyan Yeni Tutkalc1 so. E: 20. Y: 24 No. 
11 Ev. 

55100/4366 S:inyer Büyükderede Dereici sokagmda E: 
32,34 Y: 36/2 No. li 50 1112 ar.a. 

• a5230J./2452 Unkapanmda Kasap De rnlrhun .\fah. Unka

1/4644 

)lam caddesinde E: 18. Y: 28 No. 1J dükkâmn 
43/46 hissesi. 
Mahmutpa~ada Sururi Mah. Camiiseril So. 
E: 13 y: 40 No h 76 M2 odalt dükkânm 3/80 
hissesi. 

52301/852 Beyazitta Mercanaga Mah. Uzunçar~1 Cadde
sinde E: 344 Y: 35 No. h kârgir dükkânm 
378/35376 hissesi 

52301/2440 Fenerde eski Üsküplü Yeni Haraçc1 Kara
mehmet mah. Hisaralb So. E: 40 Y: 44 No. 
lt 211 M2 ahU't havi arsa 

Sira/102 Beyoglunda Komcrhatun Yenlçukur mah. Kar 
naval So. E: 66,66 mükerrer Y: 84/9 No. h 
altmda diikkâm olan ev. 

62301/2448 Fatlh Sofular mah. Saraçhane So. E: 74 Y: 
24 No. 1J dükkânm 1/2 bisses!. 

52301/2664 Büyükada Nizamettin mahallealnln Franko 

1/5128 

1/6236 

52301/2204 

3/3708 

3/5764 

112301/91 

52151/69 

51196/19 

So. 9 No. li 439 M2 arsa 
Eminonü Ah1çelebi Mnh Limoniskelesi So. 
45 No. h dilkkânm 60/120 his.,cci 
Kurnkap! Ni$anc1 Mehmetpa~a Mah. esk1 Ha
vuzlubosun yeni Ycnisoltak E: 1 MükerrC'r Y 
5 No. 11 ev. 
Samatya Kiirkçüba11 mah. Kilcilldanga cadde
sinde E: 158 Y: 162 No. h 40 M2 Fll'm arsa
sm1n 1/3 hlssesi. 
Beyoglu eski Kamerhatun yenl Çukur mah. 
eski iki kuyulu Y: Demirbas so. E: 10 Y: 8 

No. h kârgir ev. 
Beyoglu Kamerhatun KaJyoncukullugu mah. 
Komürcü Zeynel ve Turunç So. E. 1(1 Y: 16,9 
No. li kârgir ev1r, 1/4 hisses1. 
Mercanda Kilit han1 ait katinda eski ve Y: 28 
No. li kàrgir dükkânln 32/64 hissCol. 
Fatihrle Sancakdar Hayrettin mah. Koca
mustafap111;a caddesinde eski ve ycni 251.253 
255 No. h 136 M2 arsa 
Harbi umumi senelerinde Bogazt(·indc 1Jrr.ir 
7er! ile Sütlüce arasmàa· Batik rekabet ro
morkorü. 

75 5,75 

2400 180 

75 5,75 

2560 19:l 

562 42,25 

6,75 1 

60G 45 

2160 162 

45 3,50 

121,70 9,25 

1372,50 103 

'ï20 54 

27 2,25 

3600 :170 

670 51 

110 8,25 

272 10,50 

600 

Yukar1da yaz1h emval 7/7/941 Paz...rtesi gi..n.i saat 15 de M1'll F"' 'k 

Müdürlügunde müle~ekkil komi yonda ayrl ny 1 "c -:ç1': • r•t1 rra ile SoLtla-

cakhr. Falla ii.ahat lcin Mill! EmlâK t ii'lcü ka~err ire mürac~at. (1!>5S) 


