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Ukrayna? 
Almanyay• Ukrayna t:€ 

alelûmum Soi.:yet Rusya· 
ya Jogru scvheden en 1 
kut•vetli âmil uy1ldmm 
harbinin» yava§ yai;as 1 
)Cr ini IJüyük Britan)'<l· 
n1n ga;>:e.si olan cuzur. 1 

harbe» terketmÎ§ olma· I 
s1d1r. 

Y azan: Prof. Siikrü Bai:...n 

le. o\·\ l"l nu1ka\ t'n,etinin 
i;2} butun {t.·phtdc k1rdd1i,:,1 

anla~ili) or. Balla bir Al 
man lt·bli(i (hâlâ bir t•ph•d"" 
bah, etmck kabibe) i;ibi bir ihtiraL1 
h) 1! kullannuya bile lüzum gürù· 
)Or. liu hale naLaran Alman ordu· 
lattn1n ~imdi l"kral n&)l .,Je gec;ir
mek üzere bulunduklan ~ok muh· 
temeldir . .\lerkni (Kief) ve otuz 
milyon nùfllfile Uk.rayna ba~ba· 
pna bir âlemdir. Ruslugun b~igi· 
dir ve &)·ni zamanda hàlen bu ül
kenin zahire anbandir. Küçük Ru .· 
!aria mcskûn olan bu geni§ IDJDlaka 

1 
1 

r -,; , 
Sovgetler 
Leningrad' la 
Moskovagz 

Tahliye mi eaiyorla 
<.;tokholm, ti (A.A.) - Kr,if 

uc;u ... Iar1 ) a pan A Iman ta:yJa
rt"('Ht·rindf'n O~rtnildigine gO

rf', So,·l et Ier {,f'ningrad \:e 

)lu<ikola.Y1 tahli~·eye de\·am 
ttmr ktrdirler. 

1 

1 

Ankaraya gelenl 
Frans1z Naz1r1 
Kabineyeizahatverdi 
Vichy komünizme 
kart• mücadele 

tedbirleri al 1 y or 

Rus L AR l Temps oazetesi"" 
Alman TÜRK 
ha~ 1•8 r 1 siyaseti 
ger1s1nde hakk1nda 
Çcte 
nize 

harbi orga
ediyo r lar 

R u s k 1 t' a 1 a r 1 

cephe gerisinde 
faaliyete geçtiler 
Moskova 6 (A.A.) - Sovyet is· 

tihbarat bürosu reis muavin. Lo • 
zovski Ruslar1n Alman hatlanmn 

' gerisinde sür'atle çe'e harbini or. 
ganize etmekte olduklanm tey.t 
ctmi§tir. • 

Lozovski aynca dcmi§tir ki: 

Bir makale nesrettl 
----· 

Bogazla-
r1 açmak 
kapamak 
Türkiyeyi alâkadar 

eden bir Ï§tir 
Lyon, 6 (A.A.) - ·Havas• 

Ofi ajans: bildir1yor. 

dünyarun en miinbit topraklarma Puriste kom:u··nÏ5t Ier 
maliktir. Rus n1uh11irrirlerindPn Moskonnm bo~alhld1g1 haberlerigelmiye ba~lad1, Resim, l\f05kovada yap1lan bir mera1<imi gostenyor 

Muvakkat ve k1smi muvaffaki. 
setler, bütün dünyanm Nazilik a
lcyhinde oldugunu gizliyemez ve 
demokrat memleketlerin mütte · 
hit ccph.csi kmlamaz. italvanlat 
ve Rumenler de dahil olmak- üzcre 
tahakküm alhndaki bûtün millet
.er l\az:ligin çukurunu kazmaga 
rardur ctmckted'r. 

Temps ga:zdcsmde Türki· 
yenin vaziycti ba~hg1 altmda 
y uzd1jp bir maka'.E de ·Mau· 
rire Pernot• d1yo' k• : (Gogol)ün hikâyelerinde bahsettii:i tevkif ofundu 

me&'ut arazi buralardadir. Arazi o vi.,hy 6 (A A) Fr 
k d f • 1·d· ki b' · · t · · - ansiz nazrr. a ar eytz ' ir . ir suvarr a mm lar be' ·~t d.. •· b. 

Suriye harbi 1 1 A 1 man tebligi 1 1 Sovy __ e_t_t_ebligi Î üç büyük muhar•p dcv'rte 1 
resmi muahedekrlc b:igl b · 
lu'1an 'Pürkiye bu muahedek· 
re r:ayet et>nc·k '°" bitarafhg · 
n1 muhafaz.a etmek azmindc 
dir. 

. .. .. • b "d · .r " un a~am 1r topiant1 
üstundc dola~hg!. ,-.a~~t ug ay '• 1 yapml§tir. B h 
arpa ba~aklarr puunu ok~r. 1 Toplant1dan sonra ne§l'l'dilen Îf aftaya ka· 

Kief ~hri .\loskondan e_nd. teb1·ge gore, dev.et St'kreteri Bc-
Rusluf:un kalbi olmustur. Büyuk 1 noist • ·'dechin Ankaray1 ziyareti dar ID Ü tare k e 
Viladunir hiri.,ti~ anhj:o burada j hakkinda malû~at vermi§t,r. Ami 
luobul t·h~i.~ti_r •. Bilâ~are ,Tatarlar rai Darlan, dahi11ye nazlTI s1fati.k olmaSJ ihtima
bu •l·ale~1 "t~la ~tnu~lerdir. Onl•· 1 umunû idarelerde komünist tahri. 

rm
1 

da, h.ak1mh1~eli akMrla
11
ro de\LJ·a.ntl kâtl ile mÜcadeJe için abnan ted · 11• b1• ld1" r1" l1" yor 

ey eJni~h. Le "tan ra an '"'' · birier a 'at b d b k 
vanya grandükleri Tatarlar1 ber· 1, Ternm' 

11
' mi_~11 .veb un an ai;k ta -----

. , uz mi 1 ayranumn u • 
taraf etm1ye muvafialr. nldular 'e lanmas1 hakkmda ittihaz olunan w •• t t f • k / 
orada kan ·1k Kazaklar adm1 ta§I· \-..lb 1 . b'd. ; t • u e l e T 

b. .. U , = 1r en 1. ll"lll:§ 1r 
)·a• 1r kutle peyda oldu, zun 1'· p , ~ A A p, . _ , 1 B 
tiha1e ,. çeki~melerden sonra tir.in· k a:.,s t ( . ) - • olis geni~ b~ eyruta 15 km 
t1 Katerin devrinde Karadeniz: sa· omunis propaganaa merkezin1 

1 
1 

billerine kadar uzanan R\b bâki- basmi~ ve 31 komün:st te\·kif olun Kadar yakl&ftllar 
mu~ur. 

tni)·eti buralarda katï olarak lee•· (S<lnu, Sa. 3 Sil· 
71 

1 Lon<1ra, 6 (A.A.) _ Müstakil 
••· etti. Fakat ~en büyük Vnn.,i , Fra~"JZ •Jarunh:n Ankaradan ald1(:1 
Harpie R ... yantn izmihlâli iizeri· R bir habere giire, mi;~ahi\ler bir haf. 
ne Bol evik idartsinin te"'sü,ii ile 0 ID e 0lel1 e taya kadar Suri)ede bir mütareke 
U 17 tarihinde l 'kraynada büyük im:z.a edùirse bunu hayretle kar§t• 
bir ri•ley•n v• h·~·...,an uy•n•h , • A l m a n l a r 1amamak icap edecegi mütaleum-
istiklàl arzulan ranlandt ' ' Kief- da bulunuyorlar. 
de bir cümhuri,·et kuruldu. Bu ye· d Suriyede daha fazla kan dokül-
n·, <iimhuri»ctin bir "'"·i mttli,j aras1n a çar- ed ' mcsinc mâni olmak için Suriy e 
(Rada)s1 vard1 ,-e en mühim 'ima.1 } ve b~a yerlerde noktai nazarlar 
Petlioura idi. Brestlitonk mua- PJ~ma ar oldu teati edilmektedir. 
heclesinden sonra Almanlar bir Kudüs, 6 (A.A.) _ Mûtteftkler, 
müddet Ukra,·nay1 ~al ettilu. Lond:ra, 6 (A.A.) - Mœk,o, aaan Beyrut'un 15 kilometre cenubun-
Fakat 1518 T~rinisani mütareke-1 bildiri.ldigine gOre, Romanyada de- da Dl\ffiUT irmagmi geçm~lerdir. 
'1m imza etm1ye mttbur olun<a tlll b1r memnuniyetsizlik kendini Tüdmtr'den gelen müttefik kolu, 
Ulr.raynay1 da terkettiler n Cüm- côstennektedir. Alman ktt'alan ile hiçbir mukavemet gormeden, pet· 
huriyet idaresi telr.rar canlandi; fa- halk arasmda çarpi§malar olmur roi borusunun 4 numarah istasyo· 
bt bu ikinei <Ümhuriyetin de ômrü tur. Bir Alman emrinde sabota·. nunu ~al etm~br. Mûttefikler, 
UJ;un ol~ad1. ~Petlioura) ~le c .. _,.e· lar yap1ld1gmdan, faillerinin ag~r ~am ile sahil arnsmda Cezzine'nin 
ral (Deniken)m beyaz as erlen a· ce:z.alara çarptmlacag, ilân edil- JO kilometrc kadar §imali gal'bîsi.n-
rasmdaki ihtilâflar netic.-;inde Bol- m~tir. de Rarü'i de i§llal etm~lerdir. 
fevikler bu si~·ah topraklan tek· --<>-~ Vichy, 6 (A.A.) _ Suriye hare-
rar ellerine geçirdiler n 1923 ta· K1bns bombalandt · kâti hakkmda 5 Temmuz tarihli 
rihinde (Ukra)·na Sosyali>t 5-0\·yet Lefk 6 AA Fran= teblig!: 

~. ( .) - K•bns ada-Ciimhurii eti) unrnnile kizil Ru,. d ~arktan gelen ve k1t'alarumz ta· 
lar1, d~n gece yem en d~man tay- · t 

)'an1n umumi can1ias1 ara~1na sok· raf1ndan kar~1Ianan Ingiliz kuvve -
m1ya munffak oldular. YarelC'rinin hûcumuna ugrami§ti.r. leri, cuma günü ve cumartesi sa-

1 b ,_ d . Lefko~e üzerine iki dizi bomba dü~. bahi ancak pek az terakki· ka .... de-A 1nanyan1n u ... a ar tengtn ,.r J 

d k. b. 1 k t" . t m~tùr. Diger bombalar Famagus- deb1Jm;•lerd1·r, Tu··dmu··r•u·· "'"al et· yan1ba~1n a 1 1r 1nen1 e · e 1 •~ e- '"'l •)b 

mem""i çok mü~küldü. Hitler me,. ta açlklannda denize d~mÜ§lerdir, mi§ olan mot-Orlü kollar, Humw. 
hur •Kngam• eserinde l:krayna • · < hasar ne de insanca zayiat ol- ist.kametinde takriben 30 kilomet· 
liakkmdaki emellerini aç1kça hhar dugu bildirilmektedir. re kadar o.razi kazanabibni§lerdir. 
et1ni. tir. Aln1an~·a~;a ya•p}"abilmesi ... .. · ""...... .. ......... •'" ·,., 

i~in behcmehal zirai gen~ bir 
1nii t<'ml<'ke tl"n1in etmek ~arthr. 

Fransa ·1 bertaraf ettikten fiOnra 
yap1lacak harekel bu istikamette 
ohnahdir: 

·Allo \ÜZ sene evnl birak1lan 
ycrden tekrar Î§e ba~lamak làZlm· 
dtr. Certnen1erin garp ,.e cenup 
Avrupasma dojj;ru olan hamle '" 
&avletlerini durdurarak nazarlar1· 
fll1Zl iarka çevirmeli)·iz, Bugün e· 
ger Jhrupada almauk y .. ni arazi· 1 
den bahsfi!ersek ancak enelia Rus· 
yay1 H •DU ihata eden n ons.. tâbi 
olan memleketll'ri dii~üne-biliriz.• 

Ru baknndan Al man Dt\ let ~e(i 
esNindt Bol~C\ iklerin i~ ba~1na gel , 
mi~ o\n1alar1ndan dola:y1 sevincin: 1 

aç1i(a n1rur; çiinkii: •Bu de.ltti 
tests tden ve !_?imdiyr kadar ~;a atotn 
münev\·er Burju\·a s1u1f1 ortadan 
kald1r1lm1~hr.• 

Nasyonal Sos~ alizinin Ba t, ~~~ 
rinde çizdigi programa a)nen sad1k 
kalmlJ:hr. Bir arahk <enuba Bal· 
kanlara dogru sarknrn H a..keri 
har•kâh Giride kadar gotürmü' 
ic;e ~e bird~nbire. ~~r.ka te\"ettüh l 
etm1 vr bo~lece lng1hz Orla ~ark 

n~aDl General (W...-ell)e 
(S<lnu, Sa: i E~; 1) 

Dün Fener staduuu yaptlan maçlarla lHO • lNl milll küme 
ma~lari ,runayetlend.i. Dünkü maçlarda Galatasaray Muluspom 

1 · 0, Fenerbahçe de Harbiye)i 4 _ l 11U1ihîp etti. J\taçlarm taf· 
sil~h ikinci sayfamrzdad.Jr. 

\ 

Sovyetlere br§• Al.man ordularJnJ 
idare eden Mare§lll Keitel 

22 hazlranda n 
5 temmuza kadar 

300 Bin 
esir al1nd1 
Dün281 Rustay· 
yaresi dü~ürüldü 

Almanlar bin-
1 e r ce ces et 
harap tank ve 
tayyare h1rakt11 

Dü~manin bü
gük taarruzu 
Akamete ugrad1 
Moskova, 6 (AA.) - Resmi teb· 

lig: 
5 Temmuz gcces1 Ostrof, Polopfe 

ve Borisof ile NO\·ograd, Volinfk 
istikametinde ve Besarabya m.n· 
takasmda muharcbeler bütün ~id· 

dctilc devam etmi~tir. 

Rl'S KIT'ALARI CEPJŒ GERÎ· 
SiNDE FAALiYETTE 

Bern 6 (A.A.) - Basler Nah -
rich!en gazetesmin Berlin muha· 
birlnin bildirdi(:,ne gore, mühim 
Rus k1t'alart, Alman hatlarinm ar 
i<asmda faaliyettc bulunmakta ber 
devamd1r. Alman askerî mütehas. 
s1slan, Stalin hattm1 mat etmek 
1çin çetin muharcbcler vcrmek i • 
cap edcce(:ini tahmin eylcmckle . 
' r. 

(S<lnu, Sa: 3 Sil: 6) 

Afgoni stan 

Bitaraf 
kalmak 

azminde 

24 Mart 1941 de A~kara e 
Moskova arasmda aJ<tcc.; 
anl~iLllln metr ni hati· 
tiktan sonra Temps gazctc 1, 
yaz.sma :ioyle devam cdiyor 

Bu ka111hk .. anlay~ ve b
tarafhgm Bofta2ir rej1m' u· 
zerinde n;:iSJ! b ~ tes r yap c., 

(Sonu, Sa 3Su . 2 ) 

;] a p on l ar 

Almanyaya 
ka ra rlar1n1 
b il di rd ile r D:gcr istikametlerde ve ccphcnin 

diger k1S1mlarmda mevzii ehem
Bern, 6 (A.A ) - Bazler Nahrih. 

miyeti haiz muharcbeler ve gcce M h • d } tl J u a r l p ev e er e ten gazetesinin B<•riin mu. abinne ke~ifleri olmu§lur. 
Ostrof ist1kamctinde gece cere- dostane mÜnasebet}er g-Ore, Japon hükûmet1 tarafmdan 

yan eden ~iddetli muharooeler bu aLnan karar re..men Berlin hükû· 
sab•h da devam etmektedir. Po- idamesi arzusunda • metine bildmlrr.1§lir. A Iman hari· 
Jobsk istikametinde lut'alar1miz Kàbil, 6 (A.A.) _ Afganistan ciye nez:reti bir t~blig ne§rctmisse 
garbî Divina hattm1 saglamca el· K.rah Zah,r Hân, parlamentonun de, tebhgde tafsilat yoktur, 
lerinde tutarak dü§manm bütün dordüncü tejrii devresinin ikinci ----<>---
taarruzlarm1 tardetmi§lerdir. içtima yil1n1 açarken sèiyledigi nu. Nevyorkta bir Alman 

Nehir civarmda Almanlar bin· tukta, Afganistanm, bu harpte ta. mcmur as1h bulundu 
lerce ceset, birçok harap olmu§ mamile bitaraf kalmak azmini te-
tank ve tayyare b1rakm1§lardir. barüz ettirmi§tir. Nevyork, 6 (A.A.) - Nevyork· 

5 Temmuz ak§am1 Boris<>f istika. Kra! ezcümle demi§lir ki: taki Alman konsolosluk memurla· 

Atlant"ikte 4 4 8 0 0 metinde k1t'alanm1z §iddetli muha- t k k rmdan Julius Otto, cun1artc>Si gùnü 
. Afganis nnm, kcndi bu u unu banyo odasmda a.<11, ())d.;,k bulu~· 

rebeler yapml§lar ve mukabil ta· \"e mcnfaatlerini siyanet cderek. mwitur 
ton gemi batlrlldt arruzlarda bulunmu§lardi.r. Muha· muharip devletlerle dostane siya- .. 

rebe)er devam etmektedir. Doktora gore Jul llS Otto A Berlin, 6 (A.A.) - Alman ba§- .. . si ve ckonomik münascbetl~rini i. ' vo • 
kumandanbg1 resmî tebligi: Besarabya mmtakasmda su,·ari. dame ett<rmek arzusundadir Af • turya\·a dimn c h~rnM.r.da s\l k-
~ark cephesinde muharebelei piyade vc .. ":hL kuvv~tlcrden rr.·:- l(am>tan da:ma ,..,111 huk lk ,.., sizlik i;os•eriyorùu . H at,rJard~rl:r 

Stalin hattmda devam etmektedir., rekkep muhi!n b_ir du~man grup'u mcnfaalÎermi '<orumak ve d1ger l' k; Va§mgtonùaKi ,\) " ' hüy•lJ< d. 
22 Hazirandan 5 Temmuza kadar taarruz t "bbusundC' bulu~mu.:- ID' ltc!Jtr 'e .. b1rhjii yaparak dün. çiligi memurl3r1 ..:ar: r.!t·tiz' -
;KJ0,000 esir ahnm~tir. Hava ~uv· tur. Bu taarruz akam,ete ugrat~: ya sulhunün tesisine yard1m et • çen sali guau b.r tabnr ra i'ur~u le 
• tler!miz k1tMt:m1zm harekatma m1§tir. 4 Temll'U?<la dusrr.an n du (Sonu, Sa 3 Sil: 7) intihar etm· t1. 

;;:'ühitn surette mûzahPrct etmekte- §Uriilùügil bildinlen 43 tayyarcS>- ~------~-------~ ...... ...,_-..... _.,... .... ___ ...,......,_.,,.... • ...,. __ 
dir. Attiklan bombalarla 500 kam· (Som., S• 3 Sc 5) 

yon, 18 tren ve birçok iltisak nok· 
talarm1 ta.hrip etmi§lerdir. H b • t d 

Dün yerde ve havada olmak Ü· a e~IS an a 
zere 281 dü~man tayyaresi imha e· 'i 
dilmÏ!jtir zavrntimrz 11 •avyar<·dir. 1 g·li"zler Onbec:: 

(Sonu, Sa: 3 Sù. 4) Il } ~ 

Roosvelt 

Bahriye 
Harbiye 
Naz1rlarile 
Genel Kurmay 
- Ba ,kan1n1 
kabul etti 

bin esir ald1lar 

GI. Graziella da 
esirler aras1nda 

9 general daha 
olundu • es 1 r 

Londra 6 (A.A.) - Habesistan. 
da Gala m1ntakasmda, son hare 
kàtta ingilizler 15 bin Italyan csir 
almt~lard.r Bu1 ~.'.lrlr, ara~rnda ge. 
neral Graziyella da vardi.r. Gana. 

va§ington 6 (A.A.) - Ruzvelt, im çoktur, 
dün Hydepar\'dan V~ngl<>na Be HAB~ISTANDA YEN! 
yaz sàraya dônmü§lür. Ruzvelt, TESLIMLER 
.Beyaz Saraya muva•alatm1 lnute- , . . 
aklp. milll müdafaa .ve harlcî_ si • 1· K_ahire 6 (A.A.) - lla~1stand~ 

t ·üksek IDÎl~av1rler1Je gOTU§- y-en1dcn 9 generaJ 1.eslJ.Jn olro~ yaI>e ) • 
(Sonu, Sa: 3 Sü: ,)_ .ur. 

Japonyan1n 
Bekledigi 

YAZAN: 

SELÂMI IZZET SEDES . 

Pa,ifik denizindco ~imal Bm 
dl"nizioe kadar ucubuea(1 yok· 
1nu~ bir ülke lü~ini vererl"k aç1k 
bir ) t'lpaze }t'klindt' l<aradeoize 
kachtr ya)1lan ttn'~ :iya in~an )-Î· 

1ualdcn d()gru bir r,i:)L ..th nca g.-y
r•ihtilari kcndi krndine ~oruyor: 

- Aln1an~ a nt'rl'!l·re k1dar gi
decek 'e na siJ gidel:t•k ·: 

On be' &ünlük .\hoo1n ak11U 
gOzOaüne g-etii·ilip )• oJtJn) .& . ~la, 
caristaa - Ro.nldll) a J..a.ri.k çi1gi
sinden l!ral daèl3r 1u~ kad•r ~c· 
rilen saha bir dcrf•<eJe kadar 
gozleule kiitfilû) or , Cakftt · bu 
sahanin i~ali di1na~1n fclt·e ug .. 
ramasi. yâni illob.ilâl olmakla be· 

rabCl'r l '" r:illard.1n ~onraki sal1;1. 

~·a h:lk1hn<·a dtt nt· kallar 11111 •• 1. 

2an1 olursa oh•un bir tri.. 11:.i;ic·l 
ordu...,u rnuhay'.\ ilrdr bile o l..tt a. 
)ï îsfilâ edf'cek kaùar büyii~ C· 

mi~·or ve insan ktndà ktoJine 
sorduèu suale to~·le cC'\·Mp \ ·eri· 
yor: 

- Bir miflet biitlin Ru'~ a~ 1 

Zfl}ltt•den1P1; Aln1an~·a nihtt) el 
l 1ra11arda dnr.-t:al..t1r~ •• 

Peki, ·'a t1h·~i~ 
Uugünku gOrUni1!)r ~Ore 011'5.Î 

Japo11yan111pa'1d1r. A\~ a,' arun 
.i ... 1rtlanbrri .Japnn)a111n rfa'H'l· 
flit, Kura. !\J.;,1n<;;11li.o. (.ïn harh1 
ln10Hu n1adû1 Jr.t1Hl·ti .. litp""n' :a 

n1n ,\..,)an1n ''Iain 1jJ"'°"lf"rn.4f" 
cam iler ) apnu1k1,. nlruA'-1 1L1 1n~. 
ne\·i i ·~rr ttf'riJir Aluu111)11 1.u. 
nu hildii:i haltle Japo11\" ilr jltj. 

{;1" ttrni~tir. Su h<tldt>: 

l~ir Japun \!M?t-l~,., ,nj11 ·f'.o:r r 
1\liU\·f'"..r rit · \ lt tll·ri11111 1i~'-.i111i, 1·ti 

t5uo1J , Sa. • s~· 1 ~ 
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-·BÜYÜK TARl!_i!_!EFRIKA:2~ ==--- !SPOR 

azreti Muhammet ;-Fenerbahçe 
lSLÂM ORDULARI~I~ MUHAREBELERÏ ! Harbiyeyi 4- 1 
( 1jAKIR ) Galatasarayda Maske 
Buyuruyordu. Yâni; 1 dekt liekildir ... Tabii olümle vclat SpO ru 1-0 ma glûp etti 
l Taahhü t t>tligi .• eyi iy1 ifa ctmek, edenler, uzun uzun tathir, teJdin Millî küme maçlaruun son oyw 1• 

{ 11 an)daml1r.l vc t('Çhiz edildigi halde (~ehlt)le- )arma Fenerbahçe stadmda devam 
Diyc, 1talif nin kud 1 etirii cm- rin, olduklar1 gibi dcfnolunmalar1 edildi. 

"1.ciiyor emredilm~tir. Çünkü onlar, hayat- Galatasaray 1 _ Maakespor 0 
(Cihat) emri, ber m11sluc:1ana b'.r larmm bütûn günzhla.nm, kend1 hk kar§Ùa§ma Galatasaray _Mas 

vazüe verm~ll. O da, (askerlik)ti. al kanlarile yrka~ .. pâ.k ve tahir kespor arasmda saat 3,5 da hakem 
Bu vazife, b~~ mœburiyetle· bir hale gelmi§lerdir Adnan Akmm idaresinde ba§ladI. 

r.in en -refli<ii idi. Bu vazifeyi tak· Hadisi §erif: 
r tlk b~ dakika her iki tak1m1n kar-

dtr eden ~ bu ugw-da hayatuu dü- (~itleri kanlan ile ve kanlt es- ~ù1kh hücumlan ile geçti. 10 uncu 
iÜnmiycn ~l askcr, maddî ve ma- vaplarile defnedin. Allah yolunda dakikada Galatasaray for hatti 
nevi mükâfata namzetti. yaralanan kimselerin, luyamet gü- muhakkak bir gol kaçirdL Devre-

Harbe giren er askcr, olme.:di nünde damarlarmdan kan akar. 0 nin ortalarma dogru Maskespor 
Harpten soma sa • kalanlar, me-ra- karun rengi, kmmztd1r. Fakat ko- hâkimiyeti eline aldt, fakat netice 

ctlerinc avdct ettikleri zamar1, kusu, mis ile anber gibidir.] üstünde deg~iklik olmadan devre 
(k&hramanllara lây1k bir hürmet Diger badîsi fCrif: 0 • 0 sona erdi. 
ve sevgi ile ai· ;ilamrlar .. (gazi) (Allah yolunda yaralanan kimse, 

ikinci devre unvamm kaumarak, do!rtlannin ve kiyamet gününde o halile mezann-
dü~manlaruun arasinda §Crefli bir dan kalkacak .. yaralanndan kanla- ikinci devreye Maskesporlulann 
m vki ihraz edcrlerdi. .. Bir insan nm ak1tarak Allahm huzuruna ç1- aoldan bir aluni ile ba§land1. Gala
tçm, bundan daha büyük ne miikâ- kacaktir. Cenâb1 Hak, Allah yolun.. tasarayhlar oyun b~lar b~amaz 
{at tasavvur c.-dilebilirdi. da yaralanm~ olanlar1 bilir. Bun- hâkimiyeti lehine çevirmiye ça-

(~ehit) krc gelince .. onlarm nail larm kanlan, gôrün~te, malûm o- l~tùar ve 10 uncu dakikada sag
o2du.klan rnancvi mül..-âfat, her in- lan kan gibi isc de, kokusu mi 'den dan bir Galatasaray akmmda Ba.t'-
&anm kolayca vâsrl 0>l::.m1yacag1 de- mürekkeptir.] barosun §Utü kale direklerini ya-
recede yuksckti. Diger hacfui §erit; ltyarak avut oldu. 15 inci da-

Ccnâb1 Hak §Oyle buyur.uyordu: [Allah yolunda katlolwunak, kikada 110làan inki§a.f eden bir 
[Vclâtekûlû limenyuktelü fiscbL . (alacakh)larm haklanndan ma- Galatasaray hücumu neticesiz kal-

lillah1 cmvâtûn bel chyâün velâ- ada _ bütün günahlan affeder.] di. Biraz sonra da bir akmda Gala-
kin lâhl§arûn] Diger haclisi §erif: tasaray Bülent vas1tasüe ilk golü-

Bu âyeti kcr~nin meali §Crifi: [lnne §iihedâelbahri, efd&lü in- nü att1. Bu suret~ oyun GaJ.atasa-
[Allah yolunda katfolunanlar dallâhi min §ÜhedâilbetTi] raym hâkimiyeti altmda 1 - 0 sona 

için, (ôlU)dür demeyiniz. Belki an- :Meali §'erif.i: crdi. 
lar, (diri)dir. Lâkin. s11: bilmiyor- [Denizde ~it olan, arada §ehlt ikinci kal'§ll9§M• 

unuz.] olandan efdaldir.] Günün ikinci kat'§tlll§ffiast Fe-
Dcmeklir Dig~ er hadlsi ~..;~: 

~- nerbahçe - Harbiye arasmda ha.-
(~ahadet). Allah yolunda can [Bir §ebit, kendi ailesuide.n yet- kem Selâ.minin idaresinde oynandi. 

vermekt1. Yarm âlurette, (Pey- mi.§ qiye §efaat eder.] Feoerbabçe 4 _ B.arbiyt 1 
gamber)likten sonra, ~-'hithkten Diger hadisi §eril: Maça Haroiyelilerin 9C>ldan bir 
yüksek hiçbir mertcbe yoktu... [~ehitlerin en efdall; ilk safta akini ile ba!?land1. Fener müdafaa-
Din ve iman1 büti.ln olan müslü· dÜ§mandan yüzünü çevirmeksizin, smda kes.ilen top sag taraftan Har
man askerleri daima bunu dü§ii- §ehit olunc1ya kadar harbeden as- biye kalesine indi ve güzel bir vu
nüyorlar .. o büyiik~ref"i kar.r.anma.k kerdir.] fU§ yapan Naim Fener>bahçenin Hk 
îçin fâni dünyanm b~ on y1llik Diger birta'1orn âyet ve adîsi g.ôlünü atti. Oyun Fenerin lehine 
ommne :telTe kadar luymet ve e- §eriflerin delâlet ettigi mânalardan cereyan ederken !Cadri 9 uncu da
hemmiyet vermiyorlar .. din, millet anl~iliyor ki; k.ikad~ ikinci Fener gomnü atti. 
Ve vatan ugrunda (~hit) olmay1, 1 - Sulh zamanlannda, hudut- Arhk oyun Y.'cnerin hâkimiyetin
canJanna minnel biliyorlardi ..• Ve larda askerli-k ederken vefat eden- de cereyan elmiye ba§lad1. Bir 
olümü gëize ald1k.lan içindir ki; Ier, akmla Rebii üçüncü golü dii a.gla· 
(maglûbiyet) yfrzü gôrmüyorlar.. 2 - Seferber1ik emrine dedtal ra takta. 20 nci daki'kaya kadar sü.
ba ka btr dl'\'lct ve milleUn e.a- itaat ederek silâh altm~ girdtien ren Fener hâkimiyetinden sonra 
retl altmda zelil ve sefil Ya§amay1 ~nra vefat edenler, , Harbiyeliler açilir gibi oldular. 
da ak11larmdan geçirmiyorlard1. 3 - Harp csna.smda, kendi silâh1 32 nci dakikada sagodan bir Harbi-

(~ehit) mukaddes bir va7ife u8- Ue ve yahut arka~larmm silâh- ye akmim Cihat §ahsî bir harelœt
rund& h yattm feda ediyor. ve bu.. larile yaralamp vefat edenler de le kurtardi. Bu $urêtle birinci dev
nun muka.bilinde de, (c nnet) ile . (~hit) Ier zümresine dahil Qluyor. re 3 _ o sema erdi, 
tnükàfat gèirüy-0rdu. Hattâ (§ehit) olmak maksadile har-

Ccnâb1 Hak, (Tevbe) S\ÎrfSinde: be i§tirak eden, fakat (ga.i.i) ola
[lnnallâh-esterâ minelmü'mini- rak salimen memleketlerine avdet 

ne ..... ] edenler bile, vefat ettikleri zaman 
Âyeti kerim · ile (~1adet) t1pk1 §ehitler gibi manevi mükâfat 

mertebesinin büyfrklügünü, ~yle- g0rüyor. 
ce müjdeliyor: hte; bu hislerle müteha!!Sis ef-

[Cenâbi Hak, mürninleTden ne- rattan mürekkep olt:in ilk islâm or
fislerini, mallarm1 satin aldi. Buna dUJu, daima faik kuvvetlcrle on 
bedel onlara (cennet) venii. O miL sene mütemadiyen hal'bettigi hal
minler ki Allah yolunda mukatele de, maglûbiyet yüzü gôrmemi§ti. 
ederler .. katlederler ve katlolunur- Ve bu k1s~ müddct z.admda da, 
lar ... Antara vâdolunan cennet, ïslâmiyetin §erefini, ak1llara nayret 
haktir. Tevrat, lncil ve Kur'anda verecek bir sür'atle her tarafa n~ 
yeri vard1r... (Allah)dan ziyade, retm~. 
ahdine sad1k ve sôzüne saglam, 
kim olabilir! .. Allah ile yapt1gm1z 
al.J9ver~tcn clrolay1 size müjdeler 
olsun ki bu al~ve% sizm için bü
yük bir kazançttr.] 

Resulûllah Efendinuzm e~ap vc 
askcrleri, Cenâb1 Hakkm bu müj
de i kar~mda artrk hayatlarmr 
irerre kadar dÜ§Ünmüyorlar .. vâde
dilen mane i mükâfata nail olmak 
lçin, her an Rcsulûllah Efendimizin 
seferobeclik emrini be4cliyorlard1 ... 
Efrad1 bôyle aslœrlerden mürek
kep olan bir ocdu, lùç m glûp o
ur mu? .. 
~itligln ~dine en bùyük de-

1,1, ehit olanlann dt'fnedilmesin-

·* Askerlik ·~1: 
!slâm ordusunun znferlen tnrbi-

rini takip ettikçe, ehli iman arasm
daki cihat ve gv.â a k1 da günden 
güne arhyordu ... Herkesin damar
lanndaki kanlarda (<lin gayreti) 
kaymyordu. (Din)in emrettigi va
tan, millet, istiklâl ve hürriyct sev
gisi de, ~r müminin kalbinde he
yecanlar yaratiyordu. 

SeCerberlik emri ilân edilir edil
mez, (Mescldr §erif)in ooü, der
hal silâhhlarla doluy<>r. lier taraf
tan y\ikselen tekbir ve tehlil ses
Jeri, (Medinc)nin sakin semalarnu 
dolduruyordu 

ikinci devre 

tkind devreyc Fener forlan; bü
yük bir sür'atle b~adilar. "'2 son
ra Harbiye kalesini bir çemi?er içi
ne aldilar. 15 inci dakikada ag<l;m 
âni bir ini§ yapan Harbiyeliler sag 
içleri vas1tasile ilk ~llerini atttlar; 

Oyunun sonlarmda Fenerbahçe
nin hâ:kimiyeli bariz bir ~kil ald1. 
37 nci dalclkada küçük Fikretin 
güzel bir korneri kaleciye çarparak 
dordüncü defa olarak Harbiye ag
lanna tak~ld1 ve a;i; sonra da oyun 
Fenerbahçenin 4 - 1 galebesi ile 
bitti. 

Dün yap1lan deniz 
yari§lar1 

Istanbul su porl;m ajanhgi ta -
rafmdan tcrtip cdilen yelken te§
vik mü.sabakalan, fena hava ~t
lanna agmen bugün Modada. ya. 
p1lm1~hr. 

Teknik neticeler ~dlr: 
l?ARPÎ: 
1 - Mahmut cG. Saray• 46,50, 

2. - Samim cG. Saray., 3 - Bu.r
.. an cG. Saray•. 

JOLE: 
1 - Halim •G. Saray• 1, 3, 18. 

.. ·f K DiA M 

~ark1 sOyliyerek 
as1lan adam 
-----------------

Mahkûm ipi boynuna kendigeçirdi, 
Samsun, 5 (Hususî) - Vilâyeti- Kasap Ali Saathane mev>kiinde 1 

m.ize tâbi Ça~amba k~lllda blll1- astlm~. idam mahkûmu sehpa
dan 8 • 9 ytl evvel bir cinayet ~ ya gayet soguk:kanhWda gehn~ vc 
leN11ey ve kasap Ali iszninde bir daragacma ç1karken lâkayt ~r ta
ka tille arkada~1 Davut yol üzerinde vll'la cçare bulan olmad1 bu yare
tesadiif ettikleri üç bohçaCI kadm1 ye!... §lll'k1Sm1 sôyledikten sonra 
parçahyarak ôldürmii§lerdi. yaglt ipi kendi boynuna geçi~i~-

Ag1rceza mahkemesi her ilQ ka- tir. 
tili de b11 suçlarmdan dolay1 idama DigeT rnahkûm Davut ise Bug
mahkûm etmi§ ve hüküm temyiz day Pazarmda asùnù§ ve cesedinin 
edildikten sonra bu kere kesbi kat- her müslim gibi y1kan1p gômiil
iyet eylemi~tlr. Bunun üzerine ge- mesini vasiyet ettikten sonra §e

çen sabah Davut ve kasap Ali et'-' hadet ,getirerek bitkin bir halde 
kenden as1larak cezalanm bulm~- jandarmamn yardun1 ile iskemle-
lardll'. ye çrkartlm~t1r. 

Muallimler ta- 1Kap1y1 birazgeç 
tilde serbest açt1 diye ,• •• 

---+---
Maarif Vekâleti izin 

için komisyon kurdu 

----.o--

Bir sarho1 kans1n1 
agir yaralad1 

Nazarî ders muallimlerine tatili Be§ikta~ta ~nlikdedede Çatal -
istedikleri yerde geçirme hakk1 ve mekigi sokagmda 6 numarada o.. 
ril,n~tir. turan Rtza admda birisi evvelki 

Ameli drs muallimlerinden de gece kendini. bilmiyecek derecede 
baz1larmm izin alabilmesi esasla- sarho§ bir halde eve gelmi§ ve ka
rm1 tesbit etrnek üzere Maarif Ve. ns1mn kap1y1 geç açmasma sinir
kâletrnde bir komisyon kurulmu§- lenerek küfretmege ba~laml§tll'. 
tur. Bu komisyon Pazartesi günü R1Zanm l!eç saatlerdc vc sarhO§ 
faaliyete geçeceklir. Ayr1ca Tem-1 bir halde evc gelmesine esasl'n si
muz ay1 içinde aç1lac~k ikmal kurs nirlenen A~e ... kocasmm . .küfür • 
larma devama mecbur olan muai- lerme tahammul edemem1 o da 
limlerle kendi del'Slerinden i!upa- ayni tarzda mukabele etro4tir. 
le kalm1!l talebe bulunan muallim. fümsmm bu mukabelcsine fena 
lerin izin vaziyeti de tetlci:k edil - halde k1zan Riza, bi.ça~m1 "ekerek 
mektedir. kadmcairtztn üzerine at1lnu~, onu 

Gümrüklerdeki sabipsiz qya 
bu ay aahlacak 

tstanbul Gümrük Ba§miidürlü~ 
fstanbul gümrüklerinde birikm~ 
ve sahibi zuhur etmemÏ\', külliyetli 
miktarda e§yarun bu ay içinde sa
ttlmasma karar vermi§tir. Bu ~ya 
meyamnda ipekli, yünlü, pamuklu, 
karl§tk kadife, birçok kum~IJir, 
trbbî müstahzarat, radyo makine
leri, deriler, tuvalet e§-yasi ve züc
caciye gibi maddeler vardll'. 

Sat~lara 17 Temmtu.dan sonra 
ba~lanacaktll'. 

K'.uzcuncukta bir yaralama 
bâdiaesi 

Pazar günü Kuzguncukta bilâr· 
do meselesinden çtkan bir füt.Hâfta 
Yorgu oglu Vasil, ayni semtte otu
ran Barlllh oglu Samiyi kalbinin 
alhndan yaralamlljtiT. Yarah has
taneye kaldmlm1~, suçlu yakalan1p 
cürmü m~hut mah:kemesine veril· 
rni§tir. 

lpekli kunuqlara kâr haddi 

Yerli standard ipekli mallann 
her magazada perakende âzamî 
yüzde 25 IJtârla ve standard harici 
mallarm ikinci smû magazalarda 
yüzde 35, birinci smllf magazalar· 

vücudünün muhtelif yerlerinden 
agll' surette yaralanu§ttr. 

Ayizenin !eryadma kosan ·ab1ta 
memurlan, carih kocay1 yakala • 
ml§lard1r. 

Yarah kadm, tedavi edilmek ù -
"Zere Beyoglu hastanesine kald1 -
t'ilmt§hr. Riza yakala.narak: tahki.. 
kata b~ÙJJunt~hr, ~ 

• 
Nüfua itlerinde halka ~ütkii-

lât gosterilmiyecek 
Nü!us müdürlükleri.ne gelen. bir 

emirde, nüfus kav1t ~lerinin ve 
diger muamelelerinin çabuk intaç 
cdilmesi için lâz1m gelen bütün 
tedbirlerin ahnmas1 ve bir ~kâyete 
meydan verilmemesi bildirilm~tir. 
Nüfus cüzdanlarmm ç1kanlmasm
da, kütüklcrdeki 1tay1tlann sorul
masmda halka m~külât g0steren 
ve vakit geçit"en memurlar da §Îd
detle tecziyc edilcccklerdir, 

Polis kollejine 
almacak talebe 

Ortamektep ve lise mezunlann
dan emniyet âmirleri ycti§tirilmek 
tizere bu y1l Ankaradaki leyh Polis 
Kollejine ortamektep ve lise mc-
zunlar1 ahnmasma hal!lamlml§tU'. 

Koza ve ipekli fiyatlara 
yükseldi 

da yüzde 50 kârla satilmas1 takar- Koza fiyatlar1 §Ïmdiye kadar gô-
rür et~tir. rülmemi§ derecede yükselnû§ ve 

Yeni bir hat 250 kul"ll§a çi~tll'. Bu vaziyet 
üzerine ipekli kum~larda da paha-

Ankara, 6 (Huswî) Nafia Ve- hltk b~lam:§t1r. Fa'kat eskiden 
kàleti Irmak - Filyos hattm1 Sam- yap~lml§ ipekli kuma§larm yüksel
sun - Sivas hattma baglamak üzercJ tilmesi dogru gôrülmediginden alâ. 
bu i?l§élati 21 Temmuzda eksilt.me- kadarlar lâz1m gelen tcdhi.rle-ri nl-
ye koym~tur. m1ya karar verm~lerdir. 

AVRUPA ILE 
MÜNAKALE 
rakyada esas kop

rünün În§as1na kadar 
muvakkat tahta 
koprü yapalacak 
Memleketimizle Avrupa 

rasmda kesilen demiryolu mü 
nakale ve muvasalas1ru temin 
içm Kuleliburgazla Ccsirmus.. 
tala~ arasmdaki hattm de. 
mrryollan idaremiz tarafm -
dan 1~letilmesi tekarrür et 
mi§tir. 

Yoiun sur'atle açilma!St içm 
Uzunkêiprü ile Cesiëmustafa -

pa§a arasinda muvakkat bir 
kêiprü yap1lmasi. kararla§tmL 
m1~ ve hemen faaliyete giri -
§ilmi§tir. 

Koprü in~a edihnceye ka -
dar da volcularm ve Cfiyanm 
nakli için lüzumu kadar kam
yon ve ol-Omobil tahsis edil • 
m~tir, 

Beyoglunda Za
fer sinemas1nda 

yang1n ç1kt1 
Evvelk.i a~ üzer~ i.stildâl cad

desinde, Suriye pasajmda 19 - 24 
numarah Zafer sinemasmm mili
ne dairesinde film gasterilirken ma 
kinenin luzmasmdan filmler btr
dcnbire at~ alm1§tlr. Makinist 
Saim parhyan filmleri sôndürmiye 
çall§ffillj ise de muvaffak olamam~ 
ve o si.rada sinemadaki halk.SlCak
tan dl§élil fLrlarru§tlr. 

Yan.gma yeti§en itfaiye yanguun 
etrafa sirayetine meydan verme
den oondürülmesine gayret et~ 
tir. tnsanca hiç zayiat o~, 
ve sinemadaki halle sag salim ~
n çrkm §lardll'. 

Müddeiumumiltk: hâdise hakicm
da tahkikata bqlanll§tl.r. Sinema
nm 's1gortah olup olmadiit henüz 
ôgrenilemern4tir • 

Kàhvehane YC cazinolara da 
' · kahve Yerilecek 

Kah'Vehane, gazino, büfe ifileten
lere de kahve verilmesi için hare
kete geçilmi§tir. Bu ~lerle u{?ra
§anlarm nahiye müdürlüklerine bir 
istida ile müracaat edip vazlyetle
rini tesbit ettirmeleri ve bundan 
sonra kaymakamhklar vasttasile 
Vilâyete gitmeleri lâzim gelmekte
dir. Vilâyet ihtiyaçlanna gOœ ken
dilcrine kahve verecektir. 

Hileli kundura yapanlar 
adliyeye verilecek 

Son zamanlarda hususî imalât
haneler tarafmdan piyasaya hileli 
kunduralar ç1kanldig1 gôrülmür 
tür. Bilhassa ince bir kosclenin al
tma mukavva doldwularak yapv
lan tahanlari bulunan bu kundura
lar k1sa bir zamanda eskimektedir. 

Bundan ba§ka hariçten gelme
d igi için yerli yap11an bir ilâçla 
pençesi yap~1k olarak imal edilen 
bazt yazhk lâstik iskarpinlerin bir 
kaç gün içinde ç1ldl'klari gôrül
mü§tlir. Alâkadarlar bu hususlar
da tahkikata b~lam1~lardll'. Hileli 
kundura imal edenler, halk1 aldat
mak suçile Müddeiwnwnilige ve
rileceklerdir. 

Karanllklann Adami 1 

- Cay llll? iyice Ü§iimem için niz? Beni bekletmeyin ne olur. olup 01mad1gtru sordu. Ald1g1 ce. gümrüge gelmeden evvel, soldaki 
mi teklif cdiyQj'Sunuz bunu? Ben Siz alam1yacaksan1z hizmetçinizi vaba sevindi. On be~ dalüka son.. karanhk bir sokaJ!a saptl ve nere. 
buraya herhalde çay içmege gel - çagmn o alsm. Beni bir daha bu • ra son tramvay varrru~. ye gittigini kimse gormedi bile .. 
medim. raya kadar yormaym. Ayda bir Elini ceketinin cebine gotürdü, I 

li Bir an durdu, sol elini ceketinin dcfa ugramak azab1 bana kâfi de. sigara arad1. Buru§uk bir kâgit - 1 -
sag iç cebine gèitilrüp bir zarf çi - gil mi? parças1 d~ geçti. Ç1kardI ve _ Necmi agabey, alm 

1111 
mek-IRFAN DOGAN Yazan: 

~--------- Edebî Roman 4 kard1: K1z cevap vermiyor, bilâkis ag-1 rnuhteviyatm1 parmaklarile yok - tubu, bir harum yolladt. 
- A,hn bunu. Malùm oldugu ù. hyor. Erkek bu aglay1~1 da duy ladt. Ancak bir sigaras1 kalmt§b . Hiç kimseden bir §ey beklemi • 

Kar~1sindaki ond, n daha hey • 1 dakinin sè>zlerine ehcmmiyet ver • zcre elll hra \·ar bunun içinde. Fa. muyor. Elinde tuttugu zarfr antre- içip içmemek için tcroddüt etti. yen ve hiç bir tQni.digi olmiyan in. 
canh idi. meden kend1 havasmda devam 'kat bir c?:efa da siz saym den iÇ('n ahyor ve mer~:venleri Üzerindeki pararun hepsini ç1kar- san bu vaziyet kar~isinda asil §3-

- $imdi gehrler Kenan bey~ bir eth· Genç k1z irkildi: inerken ilâ~ ediyor: .:11 ve büyük bir ihtimam ile sayd1. §mrsa, Necmi de ayni ~~kmhgi 
parça ishrahat edersemz .. hem... - Muhakkak çabuk g<!lcceklerse - Hayll' ben bunu alamam. Bi- - Babaniz gelince, zarf1 yerden Ve gene ayni ihtimam ile (§irke • g&~rdi. 

0, ger1sini dinlemeden atrld1: bckliveyim. Jt'akat içcri girmeme liyorsunuz Kenan bey, benim bu- aln~asm1 lûtfen sêiyleyin! lm menfaat kaygusunu gozeterek) _ Yanh~ olmasm küçük. Be _ 
- Kendiniz1 •ormaym. Borcu luzum yok. Slz kap1y1 kapaym, o- nunla hiçbir alâkam yok. cKenan bey• diye hitap edilen birinci rnevki üzerindèn tramvay 

mu size vcrmckligim mumkün mü- damza çekihn. Ben burada kala • Adam 1srar ediyor: cD li Necmi. sokaga çikarak, geL parasm1 aym:ù. Geriye dokuz ku. mm kimseden mektup bekledigim 
dur? De•ilsc yarm gelt•y1m baba. y1m. - Beni bekletmezseniz en bü • dii{i yoldan tekrar Harbiyeye dog. ru!:!u kalm1§ti. Bir paket sekizlik yok. 
mz bu gece benim gel<'Ceg1mi na • - Nasil olur Kenan bey? yük iyihgi yapm'll olursunuz. Ba. ru yürüyor. . lalacagma emin olunca bir tek si - Küçük çocuk yanh!,lhk olmadi -

1! unuttu acaba! - Niçin olma in? Zatcn ba!:!ta bamza verccegim ~eyi sizin alma- . Biraz ev~el . rnerdiven ba~t_?da garaSlm yakt1 ve parmaklar1 ar~- anlat1p ikiye katlanmtli bir 
Kar!i1smdaki ahl5ta bir sendcle- türlü olm?sma imkân var mi? Ba.. mzda mahzur yoktur. • t1trerken, §nnd1 bu Kanun sogu - smda iyice buru~turdugu bo- ka. zarft si.mit tablasmm üzerine bi • 

m oldu: bamz gelince hesab1 burada gore. - Hay1r alamam, lœndi-nizi yor. gunda içi kaynarca.sma ilerliyor. git paketi kenara flrlatti. rakti ve yamah pabuçlariru kaldi. 
-- Hay11 unutrnad1, fakat annc-m cek dcgil miyim? fçeride bulun - mavm. Her §eyi kabul ederim, fa. Vedi denilen ktz, sanki ona §Ï • Tramvay gelinceye kadar kal • nm t~n üzerinde 9Ürte sürle u-

i' §Uracikta yakm bir ahbaba git- makllkJ.m bence büyük mânâs1zhk. kat bun•i asla!. ~lerle konyak içirmi$ gibi içi ya d1r1mda &§agi yukar1 dol~, oo - zakl~h. 
me •c mecbur oldu. B1ral evvel ç - Mânas1zhk degil Yalvanrun - Babamzm kabul ettig1 bir §e- myor. guk hava ile beraber, s1garasuun, 0, bu mektubun kimden geldig-i 
tilar, ncredC\ ise gcltrler, Ne olur siœ, girin içeriye .. dl§and.aki haYa v1 ne<len bu kadar kuvvetle red • Ifarbiyéye nas1l geldiginin far· dumamm cigerlerine kadar çekti. l 1i ve yanIJF o.lrnadlgini iyiœ 
bir dakika geLm. I!luhakkak si7.i u~ùtmüttür de .. blr dediyorsunuz? Hem bundan size kmda olmad1. Makasta bir kontrol Fatihte tramvaydan indi, Edir- ')iliyordu. 

0, gene ald1nnad1 v kaf§IS.n - çay içer8iniz.. ~. babamza ~recek cl.cgil misi - n'"muru gordü ve Fa~ihe tramvay nekap1ya clogru yûrüdii. Kara _ (Daha .-a.r) 

~imdiki harp, ke~fl 
imkâns1z hâdiselere 

gebedir 
~:azan: Hâmiii Nuri Jr"}._D 

Fertferin hayatlarmda 111• 
geçm~ asirlarda .in8anlar1n 
milletler camialannm basit, .:J8 
evwl iptidaî tarzdaki hayatl-!11'1' 
da, fikirlerinin de tckâmül cttf 
d.igi devrelerde b~ta gelen ~~ ~ 
him ktymetle ·i, kuvvetleri i.fw 
eyJ.eder, temsil cdcrlerdi. Geï' 
19 uncu aSl'Ul teknik ilerlemeJe! 
sanayi hayati ve inki af!ar•, ih11 

yaçlar1 fazlala~brdt, . Ferdin, ~11 

nin, bunlardan müte§ek.kil mille 
lerin, kiitlelerin ya~amak vas1tJ 
lanm, imkânlarm1 azaltt1. Dili 
mevkilerini, bÙyük ve yegâne 'r
\'et te§kil eden rollerini yeni tc1 

kilere tcrketmege ba§lad1lar. 
Kilisel"Crle oralarda telkinat 

panlar, salonlannda ve kar$ilat 
da kütleyi degil, an'anelere t§ 

halde, daha müreffeh hayatl t>t 
hude uman, bekliyen az bir k1S 
insanl.ar1 gôrebilirler. 

Bu vaziyet yeni fikirlenn nP 
riyecilerini, saçlarile mür~dlef 
ortaya ç1kard1. So:.-yalistlik, !CO 

mün.istlik, Nazilik, umumi tabi! 
F~istlik dogdu. 1850 denberi " 
hur eden pek çok müstemleke 
ist:lâ, istismar harpleri k1sfll 
1939 harbi tamamen yeni ihtJ1; 
lar yüzünden zühur eyledi. JJU 
kûmetlerin yen! na7.ar1yelere, 
kirlere gore hàrp yapmalarwa rf 
men; halle kütlekrinde i.çtif11 
ikttsadî, siyasî dinlerden Z1Y8 

ferdt ve milli ihtiyaçlan, menfs 
l~ri esas halini, vasfm1 kayb~ 
memi.§tir Ayni esas hükûmctle 
~ boyledir. Almanyanui, ~gal 
idaresindeki A vrupa devletler 
topltyarak Sovyetler Birlitine JC 

lil harp açmas1. ve devarn ettir(ll'" 
si, ayni birlige ve komUnizme J 
man 1ngiltere ile Amerikada, J:I~ 
lin zimamdarlarlle nazariyelef 
ve fi.lcirrerine, hnreketlerine se~ 
pati husulünü 1emin edem~~· ~ 

Anti • komintern pakta, uÇ 
ittüakma dahil Japonyada Ô 
Sovyetler Birligi a~yhine âni 11 

reket birliii husule getiremc& ~ 
Esas §udur: ~arkta Sovyet 

Birligini 've .Itomünkmm kale# 
yi~ iç4\ ~arbe g~ren AJmall)r 
sonra da ltalya, Ayrµpa mill<?tlt 
ni r~ siyas~ ,ikti'sadî, jçll 
mai birligine, nüfuzuna tâbi bll 
lundurmak gayes~qen vaz 
roi§tir. lngiltere ile BirW?§ik 
rikada. 22 Haziranda bu setier' 
Sovyet~r Birligine yard1rns. ~ 
nunla m~tereken harekete Jcll 
verilmÎ§tir. Alm~nya tarab, So( 
yctler Birligini ve Komuni:iJll 
kafosini yiksa, Anglo Sakson b1 
ligi ile, ikilt}§en. ccphçnin d1ge~f 
de mücadeleye devam mecbut1 

tindedir. Çünkü, Avrupa~ si\11 
si, iktisadî, içtlmaî hâkimiy<'~ 
nüfuz, Anglo Sakson vc Ceri". 
devletleri arasmda payla~1 
imkâns1z bir mesele, bir i§tir. 

Birle~ik Amerika, mczkûr b 
miyetin ve niifuzun, Atlas Oi'l 
11usunu a~ak yeni dünyay1 ~t 
mü altma almas1 kanaatini tj, 
ediyor, tehlilœsini gêirüyor. 
ponya, Uzak~arkta ve Hind 0 
yanusundaki istismar arzular1 ~ 
zünden Anglo Sakson millet!~" 
ihtilâ!mdan ba~ka, muvaffak1{,, 
halinde Ural v-e Kafkas da~_, 
havalisin~n Orta Asyaya sarl:i! 
cak Almanyanm, Uzak~ark ist, 
mar sahalannda ka1'§1sma• di!:; 
mési)htimallerini bugünden ~ 
sapl{yor. Hàlde ve istikba 

1 
menafiim mukayese ile me!igo 
luyor. Ç~itli sürprizlerle dol.il 
lan §imdiki harp, ~fi im1<11~ 
ve muhteme!. muhtelif hâdi~e 
gebedir. ,1g 

Hakikat olan cihet, Sari' 
cephede husule gelecclc netict', 
nele.:-den ibaret olursa, olsun. JI 
galebeyi ve üstünlügü bemjn r' 
ceye kadar Anglo Saksonlar .9 

, 

smda bogu~alarm, bild.if{irn1t 
h larda devam edecektdir. 13~ 
faraziyelere dayanacak umu111 
la~malar beklenemez. / 

Bin 1and1k çay geldi . 
Geçenlerde Mersinden §ellr 

ze gelt:n bin sand1k çay düridc.~ 
baren piyasaya tevzi edi1'1'1•ct1 

Diger taraftan kahve vc çii' 
ligi tarafmdan satm alnan 1 '.~ 
sandik çay Bagdatta bek'eil"' 
dir. . ,.v 

Anadoluya petrol sevk~l'e 
~ehrimizdeki petrnl !tirke 

den baz1lan 1sta[\buldak1 dE' '°v 
m Anadoluya nakletm~lerd1f 17 
lelikle bütün Anadoluya µe-tro 
kiyatt daba kola.V olacaktir. 
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Iman tebligi 
(B~~ taraft l ind adada) 

Atlantik harbi 

Sovyet tebligi 1 Ruslar Alman f Ankaraya g c ien 
<B•' tarar. 

1 
inu ,.yradaJ hatlar1 ger!sinde Frans1z Naz1r1 

Londraya utire 
Rus kad1nlar1 bek-
lenmiyen bir cesa
retle çarp1f1yorlar 

Berlin Ru s 
mukavemetini 
beklemiyormu, 

1 Bursada ~iddetli 
yagmurlar yagiyor 

ÇiftçilP,r mahsulün 
gormesinden 

çok zarar 
korkuyorlar 

Bursa 6 (A.A.) - 'Üç gündenbe. , haber "!re gore ya[rmurun ayni ~id 
~i vilà!ctm ?<·r ta.rafmda fas1la delle oralarda da devarn ettijti an
ile yagan yagmur dun geœdenbe- ~lmt~hr. Yem hasat mevi;iminin 
ri fiddctli bir surette yagmaga 1 ~ladtgt bu günlerde bu sürekli 
ba~m11 ve sokaklarda seller ha-1 ve ~detli. y..jtmurlann ya[rma • 
SI! olmustur. Kazalf rdan ahnan smdan mahsul zarar gormekledir. 

• 

!~n><lra, 6 (A.A.) - Rus ve Al
m•n ordulan arasmda muhareb<-ler 
ba~l1yali iki ha1la olm~tur. Alman 
k1t'alar1, bu müddet zarfmda, katï 
.wferi alm~ oldu-klanm iddia ede
meozler. BU:rkis, Alman motôrlü un.. 
... urlar1n1n hücumu.na kar§1 kc>j·
mSK için Ruslann tatbik dl~i Gr
rilla usulu iyi nel.iceler verir gM>i 
gêirukmektroir. 

Temps gazetesi ltalyan Tebliêi 

Stalin tarafmdan. milletioe, mec 
bur kahnd1g1 takdirdc bulunduk- • 
'•n m !ialli ~ketmeden evvel her \ 
~"Y• tahr1p etmek hakkmdaki ta-l 
limait, Alman m..ihfillei·inde bü
vJk brr luddc\ tevlil I.'!~ gi1>idir. 

Bu u~ulun Almanlar1 ziyadesile 
m~ü lâ ta '"Jktugunu gô:>lermek
tcdir. B1zzat Alman gazetelerinde, 
fl.11'-la.r \ur·aI;ndan tarnamile lahrip 
edilm"! ulan koyler hakkmda bir 
çok y3lilar ç1~ktadll'. Diger ta
ra!\411 Ru,yada l1asat àzami sür
atle yapllmakla ve en seri •Uret\e 
nakliyat Jtin ball.à tayyareler lml
lamlmaktadtr B~k onnanhk 

(&lt..r<lf1 1 inci .a7f;oda) 
~- d~nülmü§tû. Bu hususta 
i\;>ri sürülen faraziyeler Türk 
eikàrt umumiyesinde §iddetli 
akis1er uyandirrn~ ve Tiirk 
gazeteleri Bogazlan açmak ve 
kapamak ancak Türkiyeyi a
làkadar eden bir i.~ oldugunu 
ya~rdL Ve hakikat de 
Tücl< matbuatmui yazd1g1 g;.. 
bidlC 

Monueux mukaovelesi hü
kümlerinin çabucak un11tul
m~ olmasma hayr<>t etmek 
lâzundir. B11 mukavelenin 20 
nci maddesine gôre Türkiye 
muharip oldugu takdirde harp 
g<"mi!erinin Bogazlardan geç
mesi ni mü.nhasiran Türkiye 
layin edeccld.ir. 

Roma 6 (A.A.) - italyan ordu
lan umumi karargàlurun 393 nu • 
marah tebligi: 

!;)imali Afrikada, Tobruk'da top 
çumuz ik d~man bataryaslDl tah 
rip etmi~ ve limanda demirli bu -
lunan gemilere at~ açrm~ir. 

Mihver hava le!iekkülleri liman 
tesisat1t1a, dernirli bulurum gemi • 
lere, i.>lihkâmlara ve bat.aryalara 
taarruz ederek yangmlar çtltar -
mt§lar, infilâklara sebep olmu~lar 
ve küçü!< bir gemiyi b;i.t1~lar -
d1r, 
Dü~an Bingazi ve Derne üze

rine hava akmlan :rapffill!lll'. 
Gondar ve dii!er mmtakalarda 

muharebe devam etmekledir, 

Tallin radyosu ne1-
riyab kesti 

l 

·nlakalarda, b:J.hassd Lut'k mtnta
kasmda yangmhmn dcvam, ettig1 
bildiril~ktroir Demek oluyor Id 
S Lin"n emirleri sadakatle tatbik 
oJunmaklüd:r ve hattâ bi2:zat ken
di memlekctlerinin zenginliklerini 
tahrip hakkuidaki cmirlerin tatbi
kinde bïttùn milletin kendi ~cfi ct
rafmda bu birltgî, Ru. millctinin 
esarc1!' boyun cgmektensc •her §eyi 
yapmrya ·;ars1\maz azmin; gooter
mektedir. 

Gene ayni muahedenln 
21 l.nci maddesine gore de e. 
ger Türkiye kendini tehdit 
altmda gorürse 20 inci madde 
hûkümlerini tatbik edebile • 
cekt;r. 

Helsinki. 8 (A.A.) - Dün saat 
18 denberi Tallin radyosu n~iya
tiru ~. 

Ru da rn1itecwu:an ab.L.§1ndaki 
fidd•ti 37.altacalrtir. Rus k1t'alar1-
ntn mükemml'l maneviyatJ ve Fran 
•a ve Pol1>11ya :;elerlerlnden allruUI 
d<;rslerden istifade ederek iki haf\a l 
1lu§Jnanm nsu:tn b~hvan hocum. 
lar.na k~ koymakta gosterdik
ll'!'i so!lu'l<kanhlJk nazan d/kkate 
alm1rsa, mukavem<"tln gitt?kçc da
ha z1yade fazlal31;aca!lw1 dü§Ün· 
mek dogru olur. 

Mukavemet hisSi Rus mi!letinin 
yaln1z .-rkcltlerinde tecelli etme
mekU>, fakat Rus kadllllari da ce
sar lie çarMmaktadir. Alcazar 1s-. 
panyol gazetesirun B<>rltn muha
bir~ Rus kadtnlannin bu eesaretinl 
ovmekte ve §Oyle demektedir: Baz1 
kal .. 1ttde, ~imdiye kadar bir insan
da gôrùlmemilj bir ~:ldet ve te. 
hcvvürlc müdafaa eden ve çarp1-
~an Rus kadmlar1 bulunuyordu. 

Bugünkü §artlar•n Türkiye
nin 21 inci mad<Ül hükümle
rini tleri sür~sine müsait ol. 
dugu inkâr gotürmez. Maa • 
mafih bu, Türkiye tarafm 
dan ittihaz olunan vaziyeti 
tutmak kol&y bir r,ey degil -
dir. 
Suriye~ lngiliz k1t'alar1 -

n1n g~i, esasen muhasama • 
t1 Türkiyenin cenup hudutla.. 
rma yakla§ltrmt§lt. Alman -
Rus muhasama\\ Türklyenin 
Karadeniz vt.> Kafkasyadaki 
vaziyetini bir kat daha s1trio
t1h bir hale koydu. 

Bundan birkaç gün evvel 
Moskovadan gelen bir l'iaber. 
de, Batum limanm1 müdafaa 
için ahnan bir takun tedbir • 
\("r 'Zikrediliyordu. Malûm 
oldugu üzere Hazar denlzini 
Karadeniz,e ba~liyan ve Ba • 
'kû petro!Jerini nakleden Pi• 
-pelin Batuma müntehi ol _ 
maktadir. 

1921 de Kars muah~'<iesile 
Turkiye Ba\um §ehrini \'e li. 

mamm Gürcistana terketmi:i
ti. Gürci$lamn Sovyetler Bir 
ligine iltihak1 üzerine Tlirki
yenin Gürcistan lehine yap • 
tig1 fedailihklardan istifade 
eyledi. Ancak, Türkiye bir 
~tla Batumu Gürcistana ter 
ketmitti: Türkiye Batum li -
maruru hiç bir vergi ve re -
sim ~rmeksizin kendi ticari 
ihtiyaçlan için kullanacakt•. 
Demek ki Batum bir nevi 
Türk limaru olarak lt:altyor -
du. 

Bilâhare 1938 da Ankara 
hükûmeti Musulun Iraka ya. 
ni tngiltereye aidiyetini ta • 
rudtktan sonra Kerkük pet -
rollerinden mahrum kaldt ve 
Batuma akan petrolden ken
dine hisse çikarmay1 karar • 
~tmh. 

Kafkasya, Rus . Türk men
faatlerinm kannakarL••k ol -
dug•t bir yerdir ve bu esasen 
girift olan vaziyeti hic de ko
layla~tiracak mahiyette de -
g-ildir. 

AUanl,kle denizallllann .3380(1 

tonluk ail! gemi babmn~l:trdcr. 
Hava kuvvetlerimiz de ayr1ca 11000 
tonluk vapur bat1rm1~lard1r 

Tayyarelerimiz zayiata u[;rama
dan Man~ üzerinde dàrt ingiliz 
tayyaresi dü~rmfu;l<"rdir. 

~imalî Afrikada 
!;)imali Afrikada bir ln.gi!il. tank 

hücumu topçularun1z tarafmdao 
tardedilmi:jtir. P;ke tayyarelerimiz 
Tobruk limamm bombard1man et· 
m~erdir.Savll§ tayyarelcrimiz K1b 
ris adasm1 bombalam1~lard1r, Dün 
geœ ~iliz tayyareleri garbî Al· 
manyaya infilâk ve yangm bomba
lan at~lardtr. Sivillcrd<'n olü ve 
yaralt vardll'. Alman gece avc1lar> 
tngiliz layylll:elerinden birisini dü. 
~ürmii§lerdir. 

B anco etraf1nd.Jd adalar 
itcal eclildi 

Stoldiolm, 6 (A.A-) - Fm k1t'a
larmm Hango etrafmdaki haz1 a
dalar1 i'jgal etbkleri bildirilmekte. 
dir. 1sveç gazetelerine gore, bu i§
gal, §iddetli çarp: ·malardan sonra 
vukua gelm"!tll'. ?daamalih Hangii 
etralmdaki muharehl' henüz kat'i 
&afhaya varmam~ bulunmaktadtr. 
Minsk garbindc 52.000 esir ahndi 
Berlin, 6 (A.A) - Stefani: 
D.N.B. ajansmm Führer'in umu

mî karar~âhmdan ald1i:'1 bir babe
re gore Minsk'in garbindc Alman 
k.Jskacmm tesiri altmda ycniden 
52.000 Soyyet askeri silâhlar1111 b1-
rakarak te.slim olm~lardll' 
HIRVATÎSTANA KAÇAN UK 

RAYNALILAR GÔNÜLLÜ 

Y AZILIYORLAR 
Zagrep 6 (A.A.) - HU'V&llstan.. 

da Bol.evik tedhi§inden evvelce 
daha g~nlerde kaç11> gelen on 
binlerce Ukraynall bulunmakta 
dir, Eli oilâh tutan hemen he:rnen 
bülün Ukraynahlar dcrhal Bol,,e
viklii\'e kar;1 hareket için gonüllü 
kaydedilmitlerdir. Bu suretle Htr
vatistan'daki Ukraynahlardan mü 
rekkep bir gonüllii hey'eti seferi 
yesi teskili dü~ünülmekted.ir 

--<>-

Ruzvelt 
{Blll!tarafl 1 lncl sayfacla) 

melerde bulunm~tur. Ruzvelt, 
ezcümle harici~ nazll' muavm1 
Sunner Welles'i, harbive naz1n 

· Stimson'u, bahriye nazll' muavini 
Fouestal'i, oràu genelkurroay h"'! 
kam general Marshall'i ve bahri
ye harekât dalre'i reis muavini a. 
mira! tngersoll'ü kabul etm~tir. 

ALMAN VE tTALYAN KONSO. 
LOSLARI HAREKET ED1Y6R 

mn 61 01d1 I:-' tesb1t cd1lm"'it.,· B1-
1im za~·ial1m1z 26 la)) arcdir. 

Musbrn, 6 (,\A.) Sovyet b-
tihbarat büru:.u tarahndan bu sa
bah ne§redilen Sovyel tebligi. 

5 Temmu7. günü, k1t'alanmtz, Û>i

trov, B01'isov, Bobruisk vr Novog
rad biilgelerinde, kuvvctli àiqman 
motôrlü cüzütan:lan tc~k.külleri
ne kar{il ~iddetli muharebeler ver

Jn1ilcrdir 
Bu sab:>h Jut'alanmi.z Ostrov 1biil

gesinde taar_ruza gcçmi.· ve dü§ma
m bu ~ehirden tardetmi§lerdir. 
Yüzlerce d~man tank1 ve büyük 
miktarda dü§man motôrlü piyadesi 
imha edilm~tir. 

(lia~larnf1 1 wc1 y!;.iclc.) 

Prut nebrinin geç1l~tndr'.l bah
bt'<ien Al man gazetelcri, So\·yd tee 
nizat1n1n modt?rnligin.. Sovyet 
müdafaasm•n sar•~lmaz serllig1 ve 
arnz:nin gürlügü dolay1sile çok 
~iddetli muharebeler vukua g'CI -
d:gini ooylemektedir, 

AL!IIAN PARA!;)ÜTÇÜLERi 
TESLÎM OLUYORLAR 

MoskO\·a 6 (A.A.) izvcst1a i:a 
,etes1, .para§ütçülcre karst ilk 
mücadele tecrübcleri• ba~IJé:' al -
<mda y&'Cilgt bir makakdc diyor 
ki'. 

:Muhascmat esna:.mda dù~mamn 
indirdigi par~ütçüler hiç bir yer-

Polotsk bOlgesinde, dü.,<oman gar- de tek bir bed~fi bile taan-uzlji ~
bl Divina•y, geçmiye tejrobüs et- gale muvaffak olamarm~lar ve hiç 
mi~tir. Enerjik bir mukabil hücum bir yerd~ k•t'alanmizla aç1k~a mu
neticcsinde, k1t'alanmt7., dü§IIlam harcbeyi yani bey iilçü~mcgi ka • 
bu nehrin cenup sahiline a~!ir. bul etmemi~lerdir. Alman para -

Borisov biilgesinde ~iddctli mu- §ülçülcrinin bütün mücadelc u -
harebeler olmaktadir. K1t'alaruniz oulleri <'§kiyahk ve casusluk ~k
burada mukabil hücuma geçmi~tir. lini almt§hr. 
Topçumuz, tank!anm1z ve hava Dü<man para<;utçu müfrezcleri-
kuvvetlerimiz dil;;;mana agir zayiat ka 
verdirmektedir. 1in büyük bir k1sm1 yalmz ya -

lanmt~ ve tamamile imha cdilmi~-
Bobruisk bôlgeslnde, k1t'alarumz, ir. Para~ütçükr nihayet mûdafaa 

bütün ~ücu~lan muvalfak1yetle h ebelerinl kabul ooivorlar ve 

(.Kct .. a-..r.,r1 l llfll ,, ruda) 

Ff~ANSI6LAR BOt..:;;EVtZ 11': 

KAR~! GONÜLLÜ 
Y AZILIYORLAR 

Pauo L (A.A.) 

bildiriyor: 

A'l>rupanm Boll!"vizme k.ar~t aç. 
hg1 mûcadeleye L>lirak için bir go 

nüllü Frans1z leJ\-nntt lt'lkilirc l<k 
rar vcrilro.i~tll'. 

Pan G (A.A.) Of1 aJans•n.n 
bildirdigme gore dort Frans1z par 
füi, F&.§ist Frans.tz birhgi, Fran51z 

halte ve milll birlik parli!eri ko -
münistli~e kara~1 Avrupa müca • 
delesine 4lirak etmek üzerc bir 
gôüllün k1t'aS1 t~kilinc karar ver 

m~lerdtr. Bu kit'a, S•JVyetler a • 
leyhindeki cephede Fransay1 tem
sil edecck V'C Avnipa medeniye -

tinin müdafaasma hizmet cdccek 
tir. Géinüllu kayd. b11 dort p.1rti -

nin biitün ~ubderindc ve Partste 
açilacek ol:m hususi hir b11r'lya 

yap1bcakhr 

tardelm1~l<'rd1r. Bu bolgede 5{) d~ mu ar . -
man tank t hr· ed'J . 'tir. B . eksE'fiyetle selâmeh kaçmakta bu- Ef • l 

1 a lp 1 m~ . ut .. - . gan1s an 
bOlgede dü~mana verdirilen zayiat luyorlar, eger kaçmaga veya g1z -
dü~manm faalivetini azaltmlljtt ' lcnmcgc muvaffak olamazlarsa el (Ba. tar•f• t inci sayfada) 

Tarnopol ooij:esinde, k>t'alart:-;llZ krini havaya kaldJ.r1p teslim olu-
§iddetli mu.hare'belere devam et.- yorlar. melt arzusundan mulhem ~ûstakil 
mektedir. Ktt'alanmiz, mühùn dü,._ BELGRADDA 13 KOMÜNÏST bir si"as<:t takip takip etmckl<'<lir 
man moté>rlü cüzütarnlaruun hü- KUR!;)UNA DiZÏLD.t . . Kra!, nutkunu, kend1>m1 gos • 
cumlanmn onüne geçlllÔ:ilerdir. 5 Belgrad 6 (~.A.) -.~lah1y':'.tlt terebilec<·k her tûrlû 11'h·. 'lc.re 
Temmuz sabalu dii§man, Novograd ::;naklardan ogri;nildwme ~ore kar§I koymak ul'l·re bütün te<lb1r 
V 

1 
k. t;k t' d ID 

1
.. .. bahk ve &abotaJ harekctlen ha 1 . al k b h .. de millet vekJ • 

.?t ensl 181 ah~e m le, mo r ~dcu- z1Tl•yan 13 komünist ve yahudi en ma . a s.n, ed k 
zu am ar1 e ucurn arma yen1. e~ c~n;artes. günü kursuna dizii -1 le~t ~i~lik olmal(a dave• crr 
ba~laml!/tll'. Novc>grad Volen!ll< .st.- mi!jllr. bitll'm~ll.r. 
kamctinde muharebeler devam et.
mektedir. 

Gündüz hava kuvvetlcrimi~. dû~ 

man tanklarma ve rnooorlü kollan
na muvaffak1yetle hücumlar yap
ml!j ve Kôstence, Sulina ve PIO:;ti 
Rumen 11ooirlerini bombard1man 
etmi§tir, 

MURMAN'SK Dü~L 
Stokholm, 6 (A.A.) - Mur -

mansk'm dü~tüiiü hakkmdaki ha
berler mevsimsiz gibi giizü.kmekte_ 
dir. Filhakika, Stokholm - Tidnin
gen gazetesinin muhabiri, cumar
tesi günü, Alman pike bombard1-

man tayyarelerinin Murmansk de
miryctluna ll'Ü.c11m ettigini ve birçok 
noktada hatt111 kesilmi'l oldugunu 
pildirmektedir. Bu haber, Mur
mansk'm d~edigi fikrini ver
mektedir. Zira, aksi takdirde, de
miryolunun bombard1mruu lüz.um

suz bir ~y olurdu. 

Hatlâ, ]iJulgar komitac1lan ve L 
silerile Türk ahali arasmda müt.. 
h~ muka\ele vukua gel\li. Ptluk;
koyünden milda Yalakkoyünde da 
hi fcci hâ<liseler vücude gcldi, 

Ruslar, Türk ahalinin kuvvetli 
müdafaa ve mukavemelini onliye
memi§lerdi. ignatief Mahmut Ne.. 
ditn pa~y1 tchdit ile asker sevkin. 
den altkoymakla beraber Türk aha 
linin vatanperveran.e galeyanma 
kar§l hiç bir §ey yapmtya muvaf
fa.k olamarn~h. 

Fakat, Ruslar bunun da kolayim 
buldular. Avrupaya §U su.ret!e a. 
kls verdilcr; 

- Türkler, hiristiyanlan kesi... 
yor lar! , 

konturatosu 1mzaland.If;1 an<l:. ,..._ 
rayi hümayuna bir milyon lira 
takqim olunmas1 kararl<iim'i ve 
hattâ, Zarifi imzas1l·e $ul' on Ab 
dülâzize v<'rilmi~ olan serwt taah. 
hüdü Sultau Azi7.m biraz sonra 
bal'ini müteakip me~·dan:i ç1k -

tnl~lll\ 

* Gorülüyor \a. Mahmut Neà1m 

Va§ington 6 (A.A.) - ôgrenil- atlantig1 donii;;te, Almanya, italya 
digme gore, Amerika Birle§ik Dev ve i~gal altmdalti memleketlerde
letlerinden ç1kanlacak olan Al - ki Amerikan konsolosluklarmm 86 
man ve ltalyan kom1olosluklan r mcmurunu Amerikaya gctirecek
memurlar1, 15 Temmuzda Ameri. tir. Amerika vapuru hâlen griye 
ka Transatlantigi ile Lizbona ha- boyanm1s ve lsmi Westpoint'a de. 
ceket edecE-klerdir. Amcrika trans gi~tiTilmt§ bulunmaktad1r. . ~ 

Bu Rus propagandasi Üzerine 
Devleti Aliyye büyük bir nümayij 
kaqlSlnda kald1. Devlcti Aliyye 
itham ediliyordu. 

Mahmut Nedlm pa~, âciz bir 
halde vukuata seyirci kahtu§IJ. 
Mahmut Nedim pa§ll siyaseti dey. 
leti deh~e\11 bir muhataraya sü.. 
rüklüyordu 

pa~dan e\'Vel b· "hyan !iris' i -
yanhk hlm•ke'i ya-.·ai yavu~ ur· 
riyetiru buldukça tanz!11 at fer -
mamndan, Gülhan.: h.ill1 hüma 
·ytlll.undan ve islaha.\ musnadclc • 
rinden islifadc eder<'k Türk im -
paralorlugu içinde ~alis1y<-lin. :vüz 
ÜSlÜne ç1karm1~h. V c• bu Hins Il. 
yanlt.k §3hsiyel1 . ..am.mi olmaktuu 
vc Osmanlt imparatorluf:u canua
smt siyasî n içl1mai vahdeti te~. 
kil cderck bu i1\ olmaktan u -
zakti. 

Bundan b~a Dcutsche Allt:f
mëine Z~itung, •BeklE>nmiyen bir 
v.ziyet. den babsetmekte ve Rus
larm muannidane mukavemetinin 
Almanlan daim! surette rnuharebe
ye ilk tahminlerinden çok fazla 
rniktarda asker sevketmek meobu
riyetinde b1rakrn~ oldu~unu ltabul 
•ylemeldclir_ 

~ 

ESRARENGiZ DANSÔZ 
si korkak gozlerle gazetesine 
bak.Jyor vc bu nutkun sonu gel. 
meden onu eline almaga cesaret 
edemiyordu. 

iTürkçesi: M. Feridun • Zabtta Romani : 11 1 

Avrupahlar Mahmut Nedim pa
§anm istikrazlar fatzi dolay.~ile 
ortaya koydugu rcjimdfo tl~layi 
esasen Türkler aleylùne gatcyan 
halinde idilcr. 

Ruslann propagandas1, A vrupa
y1 bir kat daha aleyhe çeyirdi. 
Tahkikat için mah:illine heyetler 
gonderilmcsini talebe kalktilar 

Tanz.matç11Jr, i;lahatçlar 0,. 
manlt imparatorluJunu tc~kil e • 
den muhlelif m1ilclic-n t...r h~ 
riyet ve müsavat hava 1çmdc 
mf.'§ruti blr idare .te uurc elrmk 
ve bu suret!<" devlet• v !ldc ;., 
temin etmege yeltcnnu~lcrdi 

Tanzimatç1larm en bü~ uk pren. 
siplel'i muh•e!i!iik.ns olan bu 
milletleri Fran~ ink1lâbm1n ,.~ 

cude getirdig1 hava ve 'l'<'V<''lrll • 

yet ile \utabilct"<'klerme inanm·~ 
lardt, 

N>hayet Stalin, nutkunda taha.k· 
küm altind•lti memk!ketlerde bu
lunan nmelenin Rusyamn mütte
fikleri oldugunu sôylerken hala et-1 
mem~ir. Herbalde Stalin'in dave
line bir cevap ~ eden bir çolr 
sabotaj vak'alan bildirilmektedir. 
Ta:i ajansmm \Nr haberine giire, 
Skoda fabnkalarinda bin;ok top 
kullantlmaz btr hale solrulmu~-tur. 
Holanda vata..pe!'VerlMi, &landa
da bir A.lm.an. kimym maddeler 
fabrikasmda yang1n ç1karn11.~ll'
Polonyalù.ar yollarm kcnarlanna 
gizlene.-..k Romanyadan Almanya
ya benzln nakleden lwnyonlan 
kul'ljunla delmektedir. 

1 1'DDHlZ l\ZAa'l'Z8Î 

7 30 1•1oeram. sa.at 11:rar:- 1 33 IW.fll 
parçalar. 7,45 Ajans baberler1, a.ou fül
r.f 1.1an;a4ir devi.1111. 8.JO Evln saati. 

l .!.30 Pr eramlar ve saat ayan. 12.33 
f'a.s1l 1nrk11ar 12.45 Ajans haberler/.. 
13.00 1<

0n&1l 1 rktlar deva1nJ_ 13.l5 Kar1-
~tk prcgranl. 

18.UO Program 1&1.t ay•n 18.03 Caz· 
band. 18.30 Konu,ma. Memloiœt postaSJ. 
18.40 Violonsel Solu. 19 OO Kn\lll?lll. 
19.15 Kuy hJvnlan .• 19.30 S.tnl a,an 
ve Ajans 1"1berlerL 19 45 Fiwl lôU1. 

20.15 RadyQ gazetcoi. 20 45 Bir halk 
W1küsu ilÏ"'lllYOruz. ZI OO Ziraat tolr.· 

'lm !1.10 Solo p.rktl.v:- 21-45 Kon~
ma. 21.45: Muztk. 22.30 Memlcket 
~a.. a ~ri. 22.-1" Müzil< 22.55: Ya
ri.nk.1 t'T gram. 

gôr ... ~ yere polisin sent ara
d1gui1 mahalleye yaynu~m .. 

Sokak ltapismtn kiJidi içinde 

an.ab.tar dond.ü. MOsyO 9a-'OO par-

desüsiinü ç1kanp astiktan sonra 
mlllfaga girdi ve hastr lmltuga 
oturdu. 

- Bu aki;a.m Mkengeldin Jan! 
Kani;>llm lazaran gôzletini, og

lunun Uderli yüzünü g0rüp hay
ret etti. 

\ 

- Ne var? Ne old11! 
Hi ' J ' - ç.... an a llaslllat ediyor-

durn ••• Geceler;. eve goç gelmesi· 
n1 &>tem.yorum. .. Biraz da yaru
nuzda otursun._, 

Bir yandan da drarun üstüne 
yemek tak1mlarml koyuyor, bal' 
daklar1 d<>lduruymùu. MosYo 
gabo yemek yerk~n gazetl'Sini 
elinden bll'akmlyor, tefairlttde 
bulunuyordu. 

- Yine ortaltl!1 \ielveleye ve
recex bir ~ ç1ktl!... Bir hasi.r 
sand gm içuide bir ceset bulllloUf
lar Tnbli bir ec:nebi ... Ve~ 
hesiz bir casus... Sooca aklma 

bir teY geldi: 
- Bogdanov tri laray1 verd.i 

ma? 
- Daha vermed1... Çatp.mba 

giinü para alacakmJ4 .. 
- Üç haftad1r para bekliyot ... 

Ç11ll3mba. günü ..._.rmœse kendl

sioo tarafundan .Oyle • Bu ij 
biiyle dcvam ed.emez .•• 

Ort.iùga evln kt.>ndine has ko-

kular1 ile dolu agir bir hava hâ. 
kimdi. Bak1r tencereler üzerin
de akislcr vardt. Üç seneden -
beri duvarda aSIII duran ve ar
tùt: eski gazeteler için bir nevi 
kese vazifesini goren reklâmh 
bir lakvim goz altc1 bir !eke ter 
kil ediyordu. 

Jan dalgm da1g1n yemek yi • 
yor, vücudünde gitt ikçe artan 
bir gcv§cklik hissediyordu. Bu 
bergünkü dekor içinde d.I~nda 
geçm~ ol&n hâdiselerin s1hha -
tindcn âdeta §Üphe ediyordu. t
ki saat evvel solgun, j!tli ve bi • 
raz yorgun vücudünün üstünde 
aç1lan Penyuari ile çorap!arlDI 
giyen l;ir dansiizün odasmda bu 
lunduguna inanam1yacagi geli • 
yordu. · 

- Bina haklanda biqey og -
renebildin mi? 

- Hangi bina hakkmda? 
- Peronstre sokagmdaki hi • 

na ... 

- Ha evet.. Unutmu§um ... 
- Her zaman oldugu gibi! 
- Btt ak~m sokaga ç1kmak 

yok, dcg1l mi? .. Biraz istirahat 
et ... 

- Evet... Bu ak§am bir yere 
çikm1yacag11:n •• 

- Hele ~ükür, bu hafüt 1çin
de b1r gün. evde kaltyorsu ~' 

Bu sozlen Madam gabo soy. 
lcml§ti. Fakat tamamile müste-

rih dcgildi. 'Qglunun yüzünde -
ki ifadcden bir mânâ ç1karrna • 
ga çah~1yordu. 

Kap1daki mektup ku tusuna 
vuruldu. Jan birinin kend.isini 
aradtgmdan emin oldu~11 için 
koridordan sür'atle geçerek ka. 
plyt aç!t. Kari koca camh kap1 • 
dan baklyorlard1. Madam !;labo: 

- Yinc Delfos! dedi. Jan1 bir 
türlü rahal b1ralmuyor! ... Eger 
boyle devam ederse gidip baba
&ma §ikâyet edecegim ... 

Kapmm e~iginde iki gencin 
alçak s~sle k?nu~t~gu gorülü: 
yordu. Jan k1mscnm kendlleri.. 
ni dinlemediginden emin olmak 
için birkaç kere ba~1n1 çevirdi. 
1.>rarla yap1lan bir talebe muka
vemet ettigi anla§thyordu. 

Birden mutfaga girmedl'n, ol· 

dugu yerdcn sesl'Cndi: 

_ !;)imdi geliyorum! 
Madam ~abo gitmesme mâni 

olmak içm kalkt1. Fakat Jan te. 
Jâ~la §apkasm1 port - mantod;n 
alm~ i;r,!,aga ç1km1~ ve kap1y1 

hizla kapam1~t1. Madam !;labo: 
- Sen de bir §CY soylemiyor

sur!' .. diye kocasma ç.k~!t. Ken 
dim saydirmasm1 bilmiyorsun'. 

Biraz daha sert davransa idi'l ... 
Lâmbarun altmda bir yandan 

yem~k y1:vor bir yandan da sôy
!cnmel!e devam ed1yordu Koca. 

* 
- Emm misin? 
- Kat'iyyen eminim ... Gorür 

gormez tamdim... Eskiden bi -
zim mahallede müfett~ id i ... 

Dcl!os'un ince yüzü büsbütün 

uzam1~ gibi duruyordu. Bir se>

kak fenerinin al!tndan geçerken 
arkad141 renginin moramu~ ol. 
dugunu gordü. Sigarasm1 asa • 
biyetle s1k s1k agzma gotürü -
yordu. 

- Artik tanammül edemiyo -
rum ... Bu dort saattir deva"'- e. 
diyor ... t§le! Çabuk arkana bak. 
Yine bizi tak·p ed1yor ... 

Arkada Loi ookagmm evll'ri
nin 5nünd~n yürüyen alelâde bir 

ndam<lon ba~ka bir ~ey gorün -

müyordu. 
Ôgle ycmeginden sonra be

ni takibe b&.§ladt. Belki de daha 
evvel. .. Fakat ben Pelikan'm ta. 
raçasma oturdugum zaman far. 
kma vardim. Yan1mdaki masa -
lali.dan birlne oturdu.. Derhal 
tamd1m ... Gizli polis serv;sine 
g..reli ikl scne oluyor .. Fabrika
da bir maden lurs1zhg1 old~u 
zaman babama onu gèindermir 
lcrdi-.. tsmi ya Gerard, ya Gi -
rard olacak • 

(Daha var) 

Mahmut NMim pa~a, bu mese. 
lede de küçük harekel ederck gon
denlecek heyetleri kabul etmekle 
kalmadi. Bu ecnebi memurlarm 
yamna Bab1âliden memurlar tayin 
etti. 

Rusya scfarcti f aâl davranarak 
Bab1âliden tayin o lunan memni-
lan kendi adamlanndan ta;'in et
tirmiye muvaffak oldu 

Géirülüyor ki, devlet içind.e Ru11-
yamn kendi 11damlan da vardi. 
Bunlar, Tanzimat1 Hayriyeni.n vil. 
cude getirdigi hiristiyan memUl'
lai: ve bunlara benzerlerdi. 

Gelen raporlar bitlabi Rusyanm 
âmâline muvafilt: dü~ü~tü. Bü -
tün cihan medeniyetinde Bulgar. 
larm magduriyeti tahakkuk etti -
rilmi§ oldu. 

Ruslarm te~vikile >illhlarup is • 
yan eden ve Tiirk halk•m çoluk 
ve çocugile camilere doldurup ya

kan Bulgarlar ~imdi de medeni • 
yet âleminde hakh ve mazlûm o
larak ortaya çtkml.f bulunuyorlar. 
dt. 

1 

Mahmut Nedim pap. devletin 
'Hlcümle düyununu birle§tirerek 
e~, on milyon daha aok~turrnak 
zere yeniden büyük bir istikraz 

kd1 için A vrupa taniflan vekil -
-ri ile hafi müukerelerde bulu-

• uyordu. 
J !V!idhat pa~a hatiratmda mu -

kayyet olduku ü.Mrc bu tsUkriwn 

Halbuki, Hiristiyanhk c !s.i m
hk âleminin birbirlrrine t1d olan 
mücadeleleri ve ehlisalib kokulan 
d aha havasm1 muhafa1.a l'lm •kte 
berdevarrid1, 

Fransa inkilâbmm vücudc ge -
tirdiji1 bünye Katolik Fran!!llmn 
bünye,inde ve Lâtin Fransasm•n 
mevcudiyetinde inki§af bulmak is 
tidadmda idi. Lâkin, birbirine z1d 
voe senelerdenberi birbirinc aykm 
fikirlerle yan baklt\1§ olan Ooman 
II islâm ve Türk âlemi ile sinesin. 
de mevcut milyonlarca Hirist1 -
yanlar1 tevhid imkâm, oldukça 
mülâhazaya deger mevaddandi. 

Osmanlt lmparatorluj!unun ta 
rihî varltgt tetk.k olunursa gèiru -
lür ki, bu mevcudiyet Hrristiyan 
tebaasma âzamî hürriyeh, ve a -
daleti wrdigi halde hiçbir vakit 
devletin siyaoi, idari ve a.'lkeri ,.ar 
hgma hiçbir vakit ecnebi madde 
ka~trlD11JTlllllt. 

Osmanlt idarl voe siyasi, hattà 
a•erî bünyesine ginnek lçin teb
dili camia ey~ek lâz•md1. 

Yani, herhangi bir Hmst yan 
kendi istegile müslüman olur, ve 
bu surette camiaya girrr ve hak 
kazamrd1. 

Omianli imparatorlugunun te • 
§Ckkülünden tâ tanzlmati hayri • 
yeyc kadar O.manhlar ümmetçl • 
lik camiast içinde tcdvi1i umu• 

(Daba var) 
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Uk ay a. 
(Ba~ taraf1 l iuri sa' fada 

dunkti tl'lgraflarda biaat ~li) lu 
gi \ eçhile, geni bir nde ah. 
n11~hr. 

Alman) ay 1 Vkra) na 'e alt:hî 
mum ·O\) et Ru~ya~·a dogru ~C\ 
keden en kuv\ etli âmil •y1ld1r11 
harbinin» .lava. y·a, a~ yerini Bi 
yük Britan) amn ~li) c; i olan •<t 

zun harbe. terkl'lmi~ olmai;1,!i 
:\Ii<,kr Çi;n:il k1rk fü:, k1rk dort ~l 
nelerinden kola) hkla bahsetmel 11 
olduguna nazaran Almanya ki1 
de uzun \ âdcli haz1rliklar icap c• 
~ektedir. B-0) le bir cidalde hrn 
dogu tarafmdan emin olmak \ 
hem de geni§ Rus \e Ukrâyna an 
barmdan istüade C) lemck hir i.r 
ruret halini alm1~ bulunuyordu 
Bahu. us ki Rusyanm Almanyay. 
tehlikeli bir dakikada arkadan n1r. 
mak iizere hazirhklar yapm~ ol 
dugu iki l.aftahk muharcbe neti 
cesinde bedahet merteb~inde sabit 
olmu tur. Çünkü Kmlordu taarruz 
niy etinde olmasa,yd1 bütiin tah,i
dat ,.e haz1rl1klarm1 ta hududun 
kenarmda \·e Almanyanm burnu· 
nun dibinde yapar m1yd1? Sovyc! 
Rusya gibi geni~ araziyc malik bir 
memleket, suf miidafaada kalmak 
niyetinde olsaydt, y1gmaklarim da. 
ha gerilerde Stalin bath denill'n 
sabalarda yapmak icap e-derdi. 

liüaeyin Sükrü BABAN 
-.(1.--

Günün tenkitleri 
(Ba§ taraf1 1 inci sayfada) 

Uni daglannm ile risine, Ru 
A ya 1n a geçecek olu rsa Japon-
·a !:Ok ,·ahim m elelerle kar§t· 

la caktu.• demeaini dünya ef· 
kârun oyalamak i in ortaya ahl· 
m1~ bir politika oyunu addediyo· 
rum. Japon~·a bO~ le bir tehlike· 
ye maruz bulunduguna kani ol· 
sa~·d1 Almanyanm Ruslara kars1 
akmlar1n1 kolayla)hrmak içi~ 
Amerjkanm kar~1Mna korlmn(' 
bir hail gibi dikilip gogüs ger: 
mezdi. Rusyanm dogu unu bir 
gün nasil olsa elde edecegine 
kail bulunmasayd1, her ne baha
sma olursa olsun harekete ge
çer, !>Ogukkanhhkla neticeye ka
dar seyirci duramazd1. 

.1aponya Rusyamn inhilâlini, 
o koca go\denin dimags1z kal
masm1 ,-e Amerikay1 barbe sok
mad an dogu Asyay1 armut gibi 
dev~irecegi zamam bekli~or. 

---o--

«Refah» vapuru faciau 
tahkikatJ 

Ankaradan bildirildigine gôre, 
Milli Müdafaa Vckâletince l<>§kil 
olunan hey'et Refah faciasmtn han
gi sebeplerden ileri geldigini ara~ 
trrm1ya ve eger varsa ihmal ve 
taksirleri olanlan tesbit ctmiyc 
ba.ïlam1~t1r 

Geminin nas1l intihap 
emniyet tedbirlerinin vazifedar
larca kontrol ed!lip edilm{'ci1gi ci· 
hetler de bu tahkikatla tcsbit edi· 
kcek ve sôylendigine gôre suçlu 
gôrülenler hususi bir dh·aniharbe 
sevkedileeeklerdir. 

---0-

Bir hamal dokülen asitle agir 
surette yand1 

Dün saat 16" da Bahçekap;da, Çi
çek pazarmd« balmumuc1ya a.it bi1 
darnacana asidi gotiirrn(>kte olan 
Zeyrekte DoganLade sokagmda 7 
nwnarada oturan Si'. rtli Hamdinir, 

t~d1g1 damacana birdenbire patla 
1 

m~ ve dokûlen a ·1t!er Hamdinir 
omuzlarmdan ve ytlzünden agi.r so
rctte yanmasma sebt>p olmu~tur. 

Yarah hamal imdad1 hhî oto
mobili ile Cerrahpa.,a hastanesin!i 
kaldmlml§ ve teda\•i altma al.n

m~lI'. 

Lâypzig panayirma da 
i4tirak edecegiz 

T .care• VPk,J eti, bu sene Avru
pamn muhte!if yerlcrmde aç• la -
c-ak beyndmilcl sergi ve pana)\ir
lara daha geni~ m1kyasta i~tirak:. 
m1ze karar verm1 tir. Bu kararla 
birlikte d1~ sergi ve panay1rlarda 
kurulacak ve memleketimizi tem
&il edecek olan pavyonlann rno -
dem mimari ile beraber k~ndi o -
rijinal fü,lûbumuzu da rnezcetme • 
si, Türke bütiin dünyada ôhre 
kazand1rrn1~ ve as1rlar boyunca 
bugùne kadar ya§ahlrn1~ olan oz 
6an'at!erh .z.n d-e tcmsil edilme • 

Deniz Leva:11m Satinalma Komiayonu tlânlar1 

Marmara Üsaü bahrî K. Satmalma Komisyonundan: 

ln,aat Ïlân1 
1 - Kes1f t>cclel 14344,05 Jiradan ibaret ul 1p 24/ H z ran/ 941 gümind< 

yap1lan kaµ, h z;, ··r eks l tm~~inde tali .ii ç 1kmay~ 11 ve gosier lecek bir mahal 
de yapti 1 ,1 ' c 1:11 ln$aahn, yeniden k~pau za!I u ulile ekd ltmesi 14/Ttm
muz/ 941 pa,.~1 te g m il saa t 15 de iz mtte tersane kap1sir.daki komlsyon b1 
nasmda ~· p;lacakhr. 

2 - Bu ~e ait r lm, fennl ve 1da ri §artnan e ile pro,eler komL<;yond; 
gor illeb 1 r. 

3 - Eksiltmeye ~lira~ eàE'<'ek , tekh lerm b u g,b lsleri yaptiklanna 
da r Nafi.:i ~Iud!J lt kler nden alacaklari _ ek.;11tn edt'n uç i:un evvelki tarihli -
ehl.yet ve 1kalarm1 'e 1075 li ra 80 ku t;u:tan ibarct ilk ter.linatlarile birlikll 
tanzim edt cekler1 tek! f meklupform1 belh gun ve E:iatte.n b1r s..,at e\-vehn< 
kadar komi,yon b~,kan.igma vermeleri. (5191) 

* 1000 adet havlu 

100 adct sandalya •nümune<.i gibi. 

. Yukanda cins ve n'Ïktar yaz1h iki ka:em e,ya 9/ Temn'UZ/941 çarsamba 
günü saat 15 .30 da µazarhKla eksiltrne~i yap1!ac.ikhr 

isteklilcrin belli gün ve saatte Kas1mpa•ada b~1lunan komisyona müra-
Céô&tlari , ( 54!1~) 

* 1 - Tahmin edilen bedeli (11.800) lira olan 2000 mctre talebe elbiselik 
kumasm1n 10/Temmuz/ 941 per~embe günù s .. t 15 de pazarhkla eksiltmes1 
yap1lacakur. 

2 - ilk teminah (885) lira olup ~art.name01 t..er gun komisyondan para
Slz olarak almablllr. 

3 - isteklilerin belli gün ve saat~ Kasunpa~ada bulunan komisyonda 
haz1r bulunmalan. (5456) 

* 1 - Tahmin edilen bedeli 44850 lira olan 100 ton sabunun 8/Temmuz/ 
941 sah günü saat 14.30 da kapab zartta eksiltmcs1 yap1lacakhr. 

li - ilk teminat1 (3363) lira (75) kuru$ olup fartnamesi her f(iin ko
mlzyondan ahnabilir 

~ 3 - Îsteklilerin 2490 say1h kanu nun tarifah dahlllnde tam.ün edecekleri 
tekli1 mektuplarm1 havi kapah zarflanm belli gim ve saat~ bir saat evve
line kadar istanbulda bulunan komisyon baskanhgma makbw: mukabili.Dde ,. ••••••• 
vermeleri. (4877) 

Küçük Tasarruf 
Hesaplar1 1941 ikramiye 

Aakeri F abrikalar Sattnalma Ko~iayonu 1lânlar1 

Ceviz tomrugu a lmacak 

Derbal teslun $artile 11Ckiz yüz kilometrelik mesafe tren ücreti aakert 
:fabrlkalara ait olmak ilzerc tüfenk kundai:t imaline salih cC\o·u kütükleri aa
ti.n almacakt1r. 

Taliplertn kütüklerin cvsa!1 h.ak kmda malûrr.at almak ilzere satmalma 
kom.syonuna müracaatlan. (52SO) 

* Malzememn dn.1 Îh.ale tarihl saati M. bedel Kat'i teminat 

2,5 ton san sabun- 14/7 /941 p~zartesi 15 18500 2775 
lu kôsele ve 2,5 ton 
san vaketa. 
1200 ton ham i:na#r- 14/7/941 paza~i 14,30 18000 2700 
nezit 

Yuka yaz1ll malzcmeler hizaJapnda gtis1erilen gun ve sa.atlerde As. 
kerl fabr!kalar umum müdürlügü mer ·ez satmallT"a kom1zyonunca pazarhkla 
!hale ed!lecektr, 

Muhammen bcdellerlle k::lt'1 temlnatlan yukanda 
parasizdtr. 

T opkap1 maltepesindeki 
komisyonundan : 

sabnalma 

1 _ Azami 50 bin llrallk pirinç pazarhkla ~atm almacaktir. Daha az 
mill:tar içm tekh! yapanlar da pazarhg.:< gireb1!1r 

2 _ Pirincin muham'Tlen rlyah 44 kuru$f.m. 
3 - Îb.alesi 10/71941 l'er cmbe gunü saat 11 dedir 
4 - ~artname ve evsal komlsyond" ber gti.n giirti.lebilir. 
5 - i~teklilerin verec·t·kleri mllcara gore kat'i teminatlarlle beraber 

Plân1 
K~ideler: 4 Subat, 2 May1s, 1 Agustos 3 Ïkincite~ 

tarihlerinde yap1hr. 

1941 1KRAMIYELER1 

l adet 2000 lirahk - 2000 - lira Il 8 adet 250 Jira!J.k - 2000. - lira 
2 c 750 • - 1500 - c 35 c 100 c - 3500. - • 
3 c 1000 c - 3000 - c 80 c 50 c - 4000. - c 
4 c 500 c - 2000 ...,. • 300 c 20 c - 6000. - • 

Istanbul S1hhî Müesseseler Arbrma 
Eksiltme Komisyonundan 

ve 

Çogu M. Flyab M. Teminat Gekli 
~-~~~~~~-~---~-~~_;~~~~~~~~-
Ci.mi Az1 

Kesi lm1$ odun 78 !JO 4.50 

Kes!lmemi$ odun 2000 2750 4.50 1163.25 Kapah 

Manga! k0mü~i 31000 45500 18.7.941 Cuma saat 15,30 

Slhhl müesseselerin 1941 mali y1h odun ve manga! kiimürü ilitiyaçlari 
kapali zarf usulile ekslltmeye konulmu~tui-. 

1 - Eksiltme Cagaloglunda S1hhat ve Îçtur. i mua'>enet mudürlUgü bina
smda kurulu komisyonda 18J7/941 Cuma günü s at 15,30 da yap1lacakhr. 

2 - istcklilerin tekliflerlni havi zarflan ih~ îiat!nden bir saat evvel 
makbuz mukabilinde komisyona vermelcri. 

3 - isteklllerin 1941 y1h ticaret od:m veslkalarile 2490 say1h kanunda 
yaJ.1h vesikalan vc muvakkat garanti ve banka mektuplanm kapah zarlla-
rm içine koymalarl lâz1md1r. (5068) 

rnez.kûr giln ,.e .aatte Topkap1 Malte;;e eski a~erl h e bmasmdaki askeri 1 1 
sa1ma1ma komisyr:Juna moraœauaa.. (5353) •--IS_T•A_N_e.u_L_B_E•L•E-D•l•Y-E•S-IN_D_E•N--• 

TÜRKIYE CUMHURIYETJ 

ZiRAA T BANKASI 
K urulu§ tarihi: 1888. - Serma ,·csi: 100,000,000 Türk 1iras1. 

$ube v e a jans adedi: 265 
Ziraî ve tical'Î ber nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiyc veriyor. 

Ziraat B<inkasmda kumbarah ve ihbars1z tasarruf hesap. 

lannda en az 50 liras1 bulunanlara senEde 4 drfa çek1lecek 

kur'a ile a~ag1daki plâr.a gore ikramiyc dag-Itilacaktir. 

4 . A. 1,000 lirahk 4.,000 L. 11 100 Adet 50 lirahk 5,000 L. 
4 • 500 • Z,OOO • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,01)0 • 160 • 20 • 3,290 • 

DÎKKA T: Hesaplanndaki p a r a lar bir sen e içinde 50 lira. 

dan a~ag1 dü~rniyenlere ;kramiye çiktig. t ak<lird e % 20 fazla. 

aile ver ilecektir . 

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

Belediye hududu dahillndekl bazi ~o;elerin katran ve bltüm mahlûtile 
kaplanma<i i~I kapah zarf usullle ek,iltmcye konulmustur. 

Ke$if bedeli 24,622 lira 40 kuru~ ve !lk temmah 1846 lira 68 kur~tur. 
Mukavele, eksittme, baytndll'llk i$leri genel, husmi ve !enni ~artnameleri 
proje kc~if hülâsasile buna müteferri, diger evrak 123 kuru~ mukabllinde 
ten i~lcri müdürlügünden verilecektir. Îhale 14/7/941 pazartesi günü saat 
15 de claiml encüm&nde yap1lacakhr. Tallplerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplan, ihale tarihinden sekiz gün C\'\el Belediye fen i$leri müdürlügüne 
mi!racaatla alacaltlal'l fenni ehliyet \·e 941 y1hna ait ticaret odas1 vesika· 
Jarl imzah $artname ve kanune ibra .1 lâz1m gc>len diger vesaik ile 2490 
numarnh kanunun tarifatl çe\Tesinde 1zirlayacaklari teklif mektuplarin1 
ihale günü saat 14 de kadar daimi en~ümcne ~·ermeleri lâz1mdir. (5063) 

Topkap1 Maltepesindeki sahnalma 
komisyonundan : 
1 _ 26/6/941 tarihinde ihalesi yap1l"n liO bin lirahk gazyagmm fiya!t 

' makamca gall giirüldugünden tekrar pazarhkla rntill almacakhr. 
2 - Îhalesi 9/7 /941 Çar$amba gü 1i. Faat 10 da y~p1lacakt1r. Sartname

K!r her gim mezkiir komi .ynnda géirü lcbilir, 
3 - 50 bln liralik gaz yag1 !çin te n nat1 kat'iye 7500 l iradir. 
4 - i ·teklllerin rnczkür gün ve saatte teminatlari:e beraber TopkapI 

Maltepe '!'ski askerî lise blnasmdaki satmalma koui. yonuna muracaatlari. 
(5449) 

11atanbul Komutanh g1 Satinalm• Komiayon 'u _ tllnlari 1 
A~i';1da cins ve rniktarlan yaz1h ki ka lem yiyecek mat.idesinin 19/ 7 / 941 

günti hizah mda gôsti, ile'1 snatle•·de kapall znrf usuhle eksiltmeler yap1la
caktir. :;;. r tnan'eleri hoér gun kom yonda géirùlebilir. Isteklilerin belli günde 
n~agida .gosterilcn a. tlérdcn en az blr at once)e k!l<lar teklif mekt..iplaruu 
kanunl v ikal r1 ile bîrl!kte F1nfükllda sat.nalrn:i komisyonuna n•rmeleri. 

C1nsi 

Yoi;urt 
Sut 

Miktari 
kilo 

50000 
30000 

Muham. Be, 
lira kr~. 

15000.'0 
5400.00 

* 

Ïlk 1eni'1ah 
lira kr~ 

1125.00 
405.00 

(5338) 

Ekl:iltme S. 
saat D. 

11 
11,30 

Beher k1losuna k1rk bes kuru$ fiyat 1.ahmin edilen 600 ton s1g1r eti 
kapah zarl ile eksiltmeye konulmu~tur. Ek~iltmesi 21/7/941 günü faat 16 da
dir. $<jrtnamesl her gün Fmd1khda komisyonda géirulebilir. Muhammen be
deli iki· yüz yetmi9 bin lira olup ilk teminah 14550 lirad1r. istcklilerin bel
li günde kanunî vesikalan ile birlikte tekhf mektuplarm1 en aeç saat 15 e 
kadar makbuz kar$1h~ Fmd1khda satinalma kPJllL~yonuna ~rmeleri. (5337) 

I * 
Beher kilosuna 43 kt1ru$ fiyat tah:nln edilen 11 ton s1g1r eti 8/7/941 gü

nü raat 15 de pazarhkla satin ahnacakhr. Muhammen bedeli 4730 lira 
olup kat'i tcmi'?ah 709 l ira 50 kuru$lur. Sarlnamcsi her gün komisyonda go
nileb1lir Ïstck!ilerin belli gün \e ~aatle Fmd1khda satmalma komisyonuna 
gclmeieri. (5519) sin karar verilmi tir. 1 

Sergilerd b1lhas a çini !/Ôrnine- ~--•••-=-••••••-.. ~--•••••••- ~ 

1er, kemer kitabeleri, brodü-erler, 

in§aatta kullamlacakltr. Ticaret 1 

VE'kâlch bunlar1 tedar1k etmekte
d r. 
A~ustosta aç1Iacak Lâ ·pzig be ·• 

nelmilel panay1r.na da resmen i~. 
tirak1m.z mukarrerdir. Daha baz1 
sergi ve pana) 1rlara i!jtirakimiz Ü· 

ze r in<le tetk1kler yapdmaktadu. 

Goz Heklml 
Dr. Murat Rami Aydin 
Bey oglu - Parma kkap1 , imam 

sokak 1 ' o. 2 - Tel. 41553 

Muay ene ve h er türlü gi>z 
ameliy a tt f1kara ya paras1zd1r. 

DOKTOR 
Hafiz Cemal 

L OKMAX HEKi M 
DAHiLiYE Mi'TEHASSISI 

D h an yolu 104 
1 Muayrne sa.a.Uer i: 2.5-6. Tel: 22398 

Istanbul hava m1ntaka depo amirliginden: 
1 - 1800 mctre mühürlü nlimune.1 evsafmda branda almacaktlr. 
2 - K1t'a teminalI olan 689 liranm Bak1rkéiy Malmüdürlüifuie yahr1-

larak makbuzlarile beraber 10/7/941 Per$embe günü saat 14,30 da Ye~ilkoy 
Hava Mmtaka depo âmirligi satmalma komisyonunda bulurur.alan. (5450) 

Sabib i: E. i Z Z E T, Ne§riyat Direktiirü: Cevdet Karabiliria 
Basild1i1 yer: •Son T~liraf• Matbaau 

~ . - ~ ~ ..... ..,. ......... ~ ... "'. . . ""'° ~-"'""'"" # ,1' 

• • • • -.. _,....., .... < ...... .. .! : ..... ...: .:- ·· ,. : .- •• • ·.r:. • . . 

ÎLE SABAH, OGLE VE AK~AM 
lier yemckteIJ sonra gfu1dc ü'ç drfa muntazaman 

di•lenrùzi fucalayuuz.' 
. . 
. . - ~ ~ . . . :.. . 

Istanbul Defterdarhg1ndan : 
Dosya No. Nev'i Muhamrr,en 

bedeh Teminat1 

1/4409 

l/713 

130/ 2758 

Balatta Hizirçavu~ mah. Mescit So. 1 ve 1 Mû. 

Dtirtyolal.fLmda 56 No. y1 alan altmda dukkaru 
olan kârg;r e\', 
Eminbnü Ah1çelebf mab. Limoncular so. E. 34 
Y: 69 No. 11 kârgir dükkânm 60/480 lusses1. 
Sartyer Büyükdere Ke!elikiiy Mah. Beyoglu 
So. E. 2 Y: 43,44 No. h arsa. 

52301/2445 Ak,aray Muratpa a mah.. E. Ve. Y. Mekfep So. 
E: 2 Y: 2/1 No. li evin 3/48 hissesi. 

1/7613 Aksaray KMipkastm mah. E. Yal1 Y: Kumsal 
So. E: 45 Y: 55 No. h 140 M2 ananm 1/12 hi.s
sesi. 

1/7417 Çar§1 Mah. Kcst-rciler So. E. 12. Y. 10,12 No. h 
12,25 M2 kârgir dükkân. 

G/403 Samatya Eski imrabor ilyasbey Y: Hac1 Evbat 
mah. eski ve yenj Sungurlu çlkma.zJ So. E: ve 
Y; 16 No. li SOM 2 ar.a. 

52151/163 Cibali Küçük Mustaiapaça Mab, Abdulezel 
pa~a So. E : 164. t: 134 No. Il kârgir dükkân. 

55100/2945 Büyükada Maden mah. Bahçivanoglu So. E: 
11 Y: 67 No. Il 165 M2 ana. 

1/597 Eminonü Ballkpazarmda Ah1çelcbi mab. Mey~ 
hane So. E: 19. Y: 25 No. b kârgir maAaza· 
nm 315/2520 hisses!. 

61169/105 Büyükçar~1da Bodurum han üst katJ.nda E: 12 
Y: 13 No. h kârgir odaru.n 1/2 h~sesi. 

470 36 

507 39 

120 ' 
66 ' 
35 3 

360 27 

80 • 
450 

165 13 

187,50 H 

360 27 

. Yukar1da ya2.1h gayrimenkuller 17(7/941 peqembe günü Eaat l4,30 dt 
milli emlâk müdürlügünde mü~eltkll komlsyonda ayn ayn ve açlk artur• 
ma ile sat.llacaktir. Fazla izahat için milli emlâk 4 üncü k lemine münr' 
caat. (5336) 

Istanbul Levaz1m Âmirligi llânlar1 

Anadolu ciheti Rumch cihetl, 
mlk r1 tutan Cinsi ml.ktan tu tan 

lira lira 

7500 kilo 975 Ay5ekadm tasulye,' 24,500 kilo 3185 
10,000 c 1300 Barbunya fasulye. ' 31.5GO c -4095 

7000 • 420 Kabak. 23,000 • · 1380 
800 adet 16 Hiyar. 6,500. adet l..'30 
Yukanda yaz1h sebzeler almacakùr. Kapah zarlia 11lmltmes1 18/7/941 

Cuma günü saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliii;1 satmalma komisyonund• 
yap1Jacaktir. Anadolu cihet.nm ilk teminah 203 lira 32 kuru5 Rumeli ciht' 

• tmin }lk temmatJ 659 lira 25 kuru~tur. Evsa! V sartname~j komi>yonda gol'\I· 
lilr. I~teklilerin kanunl vesikalarile teklif mektupfarm1 1hale saatinden bil 
6aat C\"\·el kom.syona vermeleri. ( 43) (5330) 

* An;;dolu ciheti. Rluneli c;h<"ti. 
miJdan tu tan 

lira 
Cinsl ml.ktari tu tan 

12,000 kilo 960 
2,500 c 375 
7,000 • 490 
3,500 c 350 

?OO demet 7 

Patlican. 
Taze bamya. 
K1rrniz1 domates 
Dolmahk biller. 
Maydanoz. 

31,000 
10,000 
24,000 

4,800 
4,700 

hra 

2480 
1500 
1680 
480 

47 

2182 6187 
Yukanda yaz1h be$ kalem sebze Juipah .zarfla eksiltmeye kOllm~tut· 

Îhalesi 18/7/941 Cuma günü saat 15 de Tophanede Lv. Amirligi sa tmalm' 
komisyo'1unda yap1lacakttr. Anadolu cihct.Wn ilk teminah 163 lira 65 kuruJ 
Rumeli cihetinin ilk teminati 464 lira 2 kuru~tur. Evsaf ve §artnamesi ko· 
rnlsyonda iorülür. Taliplerin kanunl vesikalarile teklif rnektuplarm1 ih:1l• 
E:iatinden bir saat evvel komib-yona vermeleri. (44) (5331 ) 

Miktrm 
Kilo 

Clrisi 

2000 Sufr Fior. 
50 Esans dii Mant 

* 
100 Ekors Doranjamer . 
Yukanda yazih Uâçla r ahnacaktir. Pazarhkla eksiltm'esl 11/7/941 Cum• 

cünil saat 14,30 da Tophanffie Lv. A mirligi satmalma komi>y<munda yapl~ 
lacakhr. Tahmin bedeli 3340 lira kat'i tem!nati 501 llradir. Ïstekl!lerin belli 
t~«tte komlsyona gelmeleri. (59-5468) 

* Beher kllosuna 234 kuI11$ tahmin cdllen 150 kilo Ekstre do jansiyan al!"" 
nacakttr. Pazarhkla eksiltme.;i 9/7 / 941 Çar-amba günü saat 15.30 da Topha• 
nede Lv. Amirligi satinalma komisyonunda yapilacakl!r. Kat'! teminah 5' 
lira 65 kuru~tur. istek!ilerin belli vakitte komisyona gelmckr1. (55-5422) 

* FJ,lrna~ln demiri ciheti a.<ikeriyeden verilmek üzere 38 ton kadar balyc tell 
yaptmlacakhr. Pazarlùtla eksiltmesi 8/7 /941 Sali günil • a<it 15,30 da ToP' 
hanede L\'. Amirlliti satmalma komisyonunda yap1lacaktrr. Taliplerin teml· 
naUarile belli vak1tte komisyona aelmelcri. (56-5423) 

* Adet 
24.950,000 bilyilk madenl dü#me. 

800,000 küçilk madeni dugme. 1 
Yukar1da cins ve mlktan yaz1h madenl dü(in:enin paznrhkla eksntmeS 

9/7 /941 Çar~amba günü saat 15 de Tophanede ht. Lv. Amlrligi satmaltll& 
komlsyonunda yap1lacllkt1r. Hep min t~hmm bedeli 56.090 1 a ilk teminBU 
4054 li'ra 50 kuru~tur. Nümune ve evsa!lan komisyonda f!Ôrulur. istekli)erlll 
belli vakitte komlsyona gelmeleri. (49-5360) 

* 14.000,000 adet alüminyum çad1r dügmesi almacakt1r. Pazarhltla eksilt' 
m~si 9/7/941 Çar~mba gUnü saat 14 30 ~a Tophanede I~t. L:'. ~irllgi ~·~ 
alma komlsyonunda yap1lacakhr. Tah1r m. bedeli 70:.0~0 I1;a 11~ ~emtt19Jll 
4750 liradrr. Nürnune ve ;.!Brtnamesi kom1ryonda 1orulur. Istcklilerin bC 
vakitte komisyona ,gelmeleri. (48-5359) 

* 2250 ton b.nn odunu ahnacaktir. Pazarhk.la eksiltmesi 8/7 /941 Sah ,gûJIO 
saat 15 de Tophanede Lv. Amirllgi satmalma komisyonunda yap1lacakt1'• 
Tahmin bedeli 40,500 lira ilk teminati 3037 lira 50 lmru~tur. $artname .,t 
evsa!1 komisyonda iorülür, TalipleriD belli vakit~ komi<yona gelmeleri. 

Adet. 
1,542,000 mat kaput ctiigmesl. 
4,750,000 mat ceket dügmesi. 

(47-5358) 

* 
1,900,000 mat küçük dügme. . . 41 
Yukar1da yaz1h dügmeler pazarltlda satin almacaktrr. Ih<tles1 9/7 /0 , 

Çar~amba günü saat 14 de Tophanede ist. Lv Amirllgi satma'lma komi~Y0 • 
nunda yap1lacaktrr. Hepsinin tahmln bedeli 33,643 lira 80 k~ru~ ilk .temill~ 
t1 2523 lira 27 kurustur. Nümuneleri komisyonda &orillür. lstekhlerm b4! 
saatle komisyona ~lmeleri. ( 46-5357 ) 

* Davutpa~a fmnmdaki elektrik mo'.Orün ün tamirl ile 3 adet otorrallK ; ; 
lmacakhr. P a mrhkla eksiltme ·i 817 /941 Sah günü saat 16 da 1'• ph!<n 5o 
Lv. Amirligi satmalma kon1Ï•yon11ncla yap1l;'<'3kt1r, Kr~·f bt·dc:ll 118 l'r. ~'o
kuru~ kat'i teminat1 17 lira 80 kuru$1 1r l' '<·l«Jierm b<'lll '" k tie koTn1' 
na gelme1eri· (~7-5 4 24) 


