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Türkiyenin bitaraflık kara- rALMAN-so~l 
L CeplleılDde =.J 

rında tanı bir isabet vardır Almanlar 
· 15 km. "' Türkiye bitaraf kal-

makla kendisinin ol
duğu gibi yakın Şark 
sulhünün menfaatle
rine en uygun tarz
da hareket ettiğine 
kanidir. 

ilerledi 
Kalvaria Stoyanuf, 
Çekanoveç kasa
baları işgal edildi 

Sovyet kuvvetleri 

Bu en doğru, en tabii ve en 
dürüst aiyaaettir. Doktor Re
lik Saydam kabinesi yine 
takdir, tebrik ve tefekküre la
yık bir basiret ve kiyaıet göa-

:K:mlonlu pi;yııdesi bJr milli bayram cüaü ıe çit rmmiııde 

SON ASKERT VAZIYET 
termiftİr. 

Sovyet-Alman Harbi 
A lınan • Sonet harbinin 

doğuracağı ihtılatlar 'c I 
nıiidahalcler ba~laıuı~lır. 1 

Evvela, Romanya ,-e Fiıılandiya 

Alınan)a ile beraberdirler. İtalJa 
da, Sovyetler Birliğine harp ilan 
etmiştir. Mihvere tabi ve Ü~ler 
Paktına dahil devletlerden Maca
ristanla Slo\akya da bazı askeri ha 
ıırlıklarda bulunmaktadırlar. Bun
lardan Slovakya, Sovyetlerle mü
nasebetlerini kesmiş veya kesmek 
üıeredir. Fakat, devlerin boğu.ştn
ğn bu büyük ıniicadelede, - bir halk 
tabirile söyliyeliın • küçük Slo.ak· 
yanın esamisi ın1 okunur"? 

Roman~ anm .,.ki "e yeni hudntlarını ,.e harcltiıt 
sahasını giib teren harita 

1 FiN • SOVY;-ı 
'- Cephesinde _J 

Sovyet tayyare
leri Fin istihkam· 
larını bombaladı 

-----0----

Finlandiya Sovyet 
ler B i r 1 i ğ i 1 e harp 
halinde değiltniş?. 

iki taraf ordula· 
rı karşılaşmadı 

Sovgetler 
sef erherlik 
ilan etti 
Röytere göre 

Litvanya istikla
li ni ilan ederek 
Rusyadan aynldı 

Sovyet Rusya ör 
fi idare ilôn etti , 

J\fosko\'a, 23 (A.A.) - Sovy..ı
ler Birliği yüksek riyaset divaru 
Lenüıgrad a~er! mmtakaaı ile 
garptalı\i aıa1ı. hususi askert 

nııntakalar.uıda OdCE.a, Harko!, 
Ural, Moskov~ Arkanjel, Siber
ya, Volıa. şimali Kafkasya ve Ma
verayı K !kas askeri mwıakala
rında !eferbcrlik il~n etmifStir. 
Seferborlik 19G5'den 1918'e kadar 
olan sını1lar.lil şanın buJunmakta
dır. 

Ör11 İdare lliın edilmiı;tır. 
LİTVANYA İSTiKLALİNİ 

İLAN ETTİ 
Londra, 23 (A.A.) - R"'ıLer 

ajansı bügün öğleden sonra Lah· 
h l .. itvanya radyo h;tasyonundan 
aldığı &u haberi ihtirazı kayıtlar
la Uildirır-ıektedir. 

Çetin Olacaktır 

~ .... yet orclulan Bapamaadanı 
Mueşal Tiınoşeııko 

Berlin 23 (A.A.) - Alman ordu
lurı başkıımandanhğının tebliği: 

Şarkta kara ve hava ordulanrun 
Kızıl or<luya karşı verdiği muha • 
rebeler plan mucibince ve muvaf. 
fal<lyetie cereyan etmektedir. 
Şark! Baltık deniz.inde hücum 

2400 km. li k 
cephede beş 
milyon Sovyet 
askeri var 
iki tarafın cephcde

k i kuvvetleri 
ne kadardır? 

S ovyet - Alman harbinde as
keri harekatın inkişaf tarzı

na ve iki tarafın neşrettiği resmi 
tebliğlerle alınan haberlere göre 
vaziyet şöyle göriinmektedir: 
Şimal! Romanyadan Besarabya· 

ya glrm~ olan Alman - Rumen or
dıtları Besarabyanın merkezi Kiş
no ve Bukovinarun şimalinde Çer· 
noti'yi işgal etmişlerdir. Sovyetler 
Besarabyayı harp başlamadan ev -
vel tahliye etmiş olduklarından bu 

botlanmız Sovyet karasularına ka mıntakada harekat sür'atli bir in. 
dar ilerl!yerek sahH muhafazasına kişaf gösterrrı4tir. 
memur bir gambotla cem'an 5950 , . • 
to il t 1 k d

., t d.. · t" et Eskı Polonyadan yapılan hucum 
n a o u ar uşnıan ıcar 1 ı· · d Alın kıt' ı h ar ne ıcesın e an a an u-

vapnrunu batırmışlardır. 
Karadenizde hafif deniz kuvvet· 

!erinden mürekkep muhtelif, Sov
(Devamı 4 üncü sayfada) 

Vaşingtona göre 

Vişi İngiltereyi 
protesto etti 

dut tan 2().25 k.iloınetre içeri ginne
ğe ve bazı kasabalan işgale mu • 
vaffak olmuşlardır. 

Finlandiyadan taarruza geçen 
Fin - Alınan kuvvetlerinin hare -
katı hakkında Mnüz malfımat mev 
cut değildir. 

Mültef;k Alman - Rumen ve Fin 
ordulannın SovyeUere karşı, Şi • 
mal Buz denizinden Karadenizde
ki Sovyet • Rumen hududuna ka
dar uzanan 2400 kilometrelik biı 
cephe üzerinde ü~ ordu grupu ha. 

(Devamı dördüncü aayfada) 

Türk -Alman 

muahedesi 

Almanlar dos
tane neşriyata 
devam ediyor 
" Türk siyaseti 
Almanya icin nü
m un e olmuştur ,, 

Bedin, 23 (A.A.) - Pazar ciln
kü Alınan ıazetelerl h.All ıılttoali· 
tenın birinci plArunda kalaD 
Ttiı'lt • Alman paktım lehde ola· 
rak lefairJ.,-iııde devam -k· 
tedir. Volkicher Beobal>ler :reni 
TürlO:re:re ve Tini< endüst:rU!ne 
bir çok !.oloitraf]arla süslenmil ıı;,, 
sahiie talı.sisi e:rlemiştir. Bu -

(Devamı 4 ünciı sayfada) 

Fransız somalisi Pete- ~--------"' 

SURIYEDE 

Şamda süku
net avdet etti 
Habeşi standa 

lngllizler Ji mmada 
8000 esir aldı 

Kahire. 2.3 (.A.A) - İlıgil12 1'11>
lfli: 
Habeş' 'mda Jimnıa'da al.

l!l!ir !erin miktarı "laJıriıen 8000 dir. 
Bun1arm arasıud.a Kxq:eneral 
Tiııııe ile iılı:i tilinen lııomutaru g
ral ve 8 ~Y da vardır. 

~ 1n,ıiıiz bl'alan ~ 
i Oevllml 4 tladl aarfada) 

Üçl<0r T'aktı.nm l'tak Şarl<taki 
üçiinrü aya~ıu.ı, yani Japonyay·a 
gdinee Toky·oda hiiklunet ve ordu 
<0rkinmm içtimaları, el(ilerin Y.iy a
retleri bi:rhirini takip edil or; raknt 
Japcın. k, henüz !bir karar ı.·e.rmiş 
değildir. ,Japon liİ~ ııı.eti çok ibti
yalkardJr, Japon orduı.n beş ya~ı
aa basmakta olan Çin nıacerasile 
yorgundur. Japonya, Amerika ta
rafından tehdit edilmektedir. U
ıak Şarktaki Sovyet ordusu ha;Yli 
lnıvvetlidir. Vladivostok'taki Kı· 
uJ bonıbardmıan tayyareleri, Ja
pon adalar111m ah~ap şehirlerini bir 
iki akında kızıl bir dumanla Japon 
yııoar daj!lara lbeıuefebileeek kın!· 
ttttedir. Japonyayı dü~iindüren , 
Sovyetlerle son ıamanlarda ak
dettiği bitaraflık paktı v<0ya Slaliıı 
Yoldaşın, Japon Haridy·e Naım 
Mat...uoka'yı Moskovadan ayrrlır· 
lreıı ağı.ından öpmüş olması değil, 
işte bu ı;ebeplerdir.Japony·annı. •rrı 
bir 'Zafer kazanacağına eıuin olına· 
dokça, harhe girıniyceeğini tahmin 
etmek yanlış olmaz. Tok; o, şimdi
ye kadar, na<ıl miihim İngiliz kuv· 
v~tleriııi l 1<ak Şatı.ta kalııııya mcc 
bur ellnek "e Amcrikaı•ı h"'11eıı 

harbe girmekten nıcn'eylenıek sn- Fin orduları Ba~J.umandanı 

,Bug(jn <iğle üzeri Lıtv~nya 
radyosu Kaunas"da serbe t bir 
Litvanya hük.Unıeti kurulduğunu 
ve Litvanya'nuı i.stiklAlini i1ln e
dPrek: Sovyetıcr Birliğinden ayrıl
dığını A1rrı;.nca olarak Wylemiı
tır.> Japonlar 

mihverden 
a g r ılacak 

ne sadık kalacakmış ___ ........, ____ ..... .,....., ..... ·-·-·-·-....... ---.... ·--·-·-· --
relile ~lihH,rC dolayt,.;Je yardım l\lare§&l l\lannerh<"im 
ettist, T'1:.lc Şarktaki Sovyet or-
dusunu tırada tutarak Alnıanyaya He'lsiroki, 23 (AA) - ($tclan;) 
yin~ ı:rni şekilde dolay·l.!ile yardım Resrnı>n bıldirilıhginc göre bu sa 
edc,·ek gibi goriinü~·or. bah saat alıı ile yedi ara>ında Sov-

SON DAKiKA 

Birleşik Amerika da 

Al manyanın 
taarruzunu 

takbih ediyor 

Tokyo bütün dün
yada su 1 h istiyor 

Sovlet Rusy~ıun denıokra,ilcr· Y<'t tayyaı deri Finlandiya anı2'i" 
den ı.;örceeği ya"lıma gclinee, in- lızerinden birkaç kere uçarak hiç
giliz Ba Hkili Cıirçii harlıın patla. bır hasara sebebiyet veıııne<lcnı ikı 
dı~ı qHnüıı ak~an11 ~ôyledigi nutuk Fin harp gemisini bcınıbardt:man ı 
ta Jngiltrrcııin s0 ,; etler Birli~iııc etm.i.~lerdir. Sm·-yet tayyareler. 
elind•ıı :;den ht>r ,·ardunı yapaca- Alskar 53h;J]erindeki istı'-ikılmları j Bulgarlar Sovyetlerle 

munasebatı kesi yor i(ıııı 'e biitün miittdikleriııden ay· da b<Eıbardııman < tmişler ve .Qura· Vaşington 23 <A.A.) - Buglin 
ııi eyi htiyece!,>iııi ilan etmiştir. larda yaııgı.nlar çılkarnı.;şlard,r lla. neşredilen bır resmi deklarasyon 
fnkat, heuiiz lıir İngiliz • SovFt sarat etıeın.rııiyetsizdır. Alınanyanın lfovyetlcr Birliğine Ncvyork 23 (A.A) - Nev. yorlı: 
ittifakından hahsetmemiştir. Na Tuı-ku adalarında bulooan diğer karşı yaptığı hainane hücumu tak ·Times gazetesinin Vaşington mu• 
znm ile korniini:t.ın arasında bir Fi.ıı harp gemileri de bombardıman bih etmekte ve Hitlerizıne kar~ı ha biri yazıyor: 
mukay-ese yapan Çörçil, ikisi ara-- edi!mi~iir. So\'Yet tayyarelen mem olan,her kuvvet iltihakının • .o\nıe- •Amerikan hükilmeti mahfille • 
•ında pek d" nıiilıim bir fark bu- leket.n cenup k1Bmı1 füoeriooe ~ü- rika Birleşik Devletlerinin müda- rinde Almanlann Sovyetlere taar. 
Junmadığınt anlatarak ömrünün yük ibir i:rtifada uçmıı.'}'larsa da !aası lehine olduğunu bildirmekte- ruzu neticesinde Japonyarun ya • 
yirmi be-ş ~ılıııı bunlarla müeadelc bomba atmamışlardır. dir. kında yalnız Mihverden aynlınak· 
ile geçirdiğini SÖ) lemi.~; fakl!t nıa- SOVYET ELÇİSİ FİN HIARICIYE Rum~ n - Sovyet !a lcalmıyacağı, ayni zamanda Al • 
zİ\'İ biitiin faeialarile unuttıığnnıı. NAZIRİLE GÖRÜŞTÜ · • manyaya karşı cephe alacağı ümit 
~lnız Alınan harı• nıakinesinin HclsN:ııki, 23 (A.A) - ~ cephcsınde edı!rr.ektedir.> 

bııgiin Rus~aiı ~ij:ııenıekt" oldu- 2Q ye doğru So\l',Yet Elçisi, Hari· ı Berlin 23 (A.A.) - 23 Haziranda Bu iddıa ht!r ne kadar garip gö-
ğunu hatırla<lıi:ıııı beyan etmiştir. ~iye Na:o;n Wittins tarafından kar Alınan ve Rum<>n kıt'aları Besa • rünü~·orsa da muhabir bu kanaa • 

(Deuını ı iiıı<Ü sayfada) (Deumı 4 iindi sayfada) (Devamı dördüncü sayfada) tin b.r hafta evvel Hitlerin Sov • 

YAR 1 
IEsıraıreınıgl~ 

\'etlere taarruz edeceğini tahmin 
eden mahfillerde ileri sürüldüğü • 

Dansö~ ne i<aret etmektediı·. Almanların 
bir ademi tecavüz paktile bağlı bu 
mdukları Sovyetlere taarruz et-

M. Feridun tarafından dilimize çevrilen dünyanın en he- ı 'ış olmaları Japonları Al -
nanyanın dünyaya hakiın ol. 

yecanlı zabıta romanı olan bu eseri yarın ne§re batlıyoruz nak niyetini beslediğine i. 
- - · - -- (Denmı 4 üncü s.ııyfada) 

jTürkçeye çevrilen 
kitaplar 

Bafvekil Maavin1 Darlaı> 
Vi.cylı, 23 (A.A.) - (D. N. B.) J'rmı

m hüktlmeU hıcilte<e hilldlmetine bir 
nota v<0rettk İneJlizJerln Fransız So
mallsindeki icraatını protesto etmiştir, 

a Hazlnndıa İn&iliz hilkftnıetlnln 
murahhası matil<ı Genoral waveıı ha
klltl iıl\imatom malı:yetinde resmi mek
tuplar ve tarniroler c~ Fransıa 
Somalisin\n General De Gauııe h.,,... 
ketine ,J! bakmı lstem ştir, Aksı tak· 
dirde Frao.ııız Soll.al1S> ab.Jls. ııddrlti 
bir a("Jlk ablotı:asına n1:\TUZ bırakıJa .. 
ea.ktır. Gtneraı v. ııveıt n yet.lPrtni .... 
raha1le b .. ldil"er~ r;aye:t Fransız Soma
lisi halla İngille~ ile birlikte har~
me-te muhalefet ederse ablokanın der· 
bal t;ıddctıendıtileceğini teblii ~ 

(Devamı 4 üncü sayf•cla) 

YAZANt 

SELAMİ İZZET SEDES 

- Tercümeler telifleri öldürü
yor, kitapç.ılar artık telif e6Ct' 

tıam>a:ı oldulu, bu ~alettir! 

Nakaratı, edebi ve içtim&! za. 
ruretleri kavnyamıyaa dar id· 
rfılıleriıı kuru gürültüsü, mana• 
m yayguasıdır. Dilimme çevri
len y.Jıano f6el'lenlen pelı: çok 
teY -.ıy~ lnı umulanlarıa 
llepıi 4e hrfalıdır. 

Tercüme -ıer dünyannı 
dört bacağından ha.her gmrir
Jer, yal>ancı diyularm örf ı.'1> l· 
detlerinckn ömelıJ<I' "erirltt, a· 
~inast olmadJğımıa telakkileri 
takdim ederler, her millMin gü· 
sel "' ~irkin 1'leftınmunu. ahlak 
luı)gı ve kay,_Jığuu, tJıynet"" 
elbilliyetler:iııi ilğntıil-ler, bizi 
mili tler arasm<la y·a,atırlar. 
Tcr~üme eeerlcr, ~,eni ) eni 

ttvkler a lıyan, zihni cililıyaı&, 
ılnyplan ı.-r · Mı • e 

hız veren, güzel an'atlara karşı 
heves arttıran, sC\·iye~ i J iiksel
ten, ze\ki üınar edeu birer se
rumdur. Hiçbir medtni millet 
yoktur ki, diğerinin güzel san'at. 
Jarmdan istiane f'tmemi~ olsun. 
Sade milli kültür bir milleti kiil
tür saJıibi etnüye IJ.fi dcf;ildir. 
Kiiltür sahibi millet yüz binlerce 
eil.t tettüme e5ere sahjp millet
tir; her milletin zevkini de tt'T· 
cüme esuler yükseltm~ir. 

Bnnu külfürüıııiiı.iin en sala
hiyetli ıahsiyeti de la.dik edi· 
yor. l\fuhterem Ha•an Ali Yiicel 
de diyor ki: 

•Dünya mttdni milletl<0rİnİll 
binlerce ve on binlerce eseri İ(C

risindl!ll süzülüp fürkç"le çe,·ri
len kitaplar karşısında bizimki
ı.,,.;n gölged" kah.~ı bir zarurtl
tir. Fakat okn) tKU kütlenin bu 
)·oldın sevkini ) ük"ltn>t">i Ya-
1anlarwn1'El da o i!t"\·keo t'eYap '-'"
ren:!.. hale gctireı:ci;i için hakkı
nımla ha~ırlı bir t~kfınıul 'a-ıl· 
rc~i görü~ or .• 

'luhterMI Maarif \" ekiliırniıin 
bu hM<lı miilaleJt<mdat 1 bir ta .. 



---VE---

İ~LAM ORDULARININ MUHAREBELERİ Pazar glınii, oğ"le ile ikindi arru 
genij ve çok rylek 'bir cadde iiızen, 

c • · i ) ı doki kahvenin setli ıba.lıçesinde ~ 
• aza n : Z 1 Y A Ş A K R t~ran1aruan biri. bir saattir herke 

. 1 sın kafasını §'İŞİI'melcte olan 0 bi-: 
_ Benim'IJ'aksa bm, s dı?Cc (Ka- · detle ta.itip ederek n&aayet ağzın- mez tükenmez gramofon zmJb.ıP. 

be)vi y k.ır aktan ıharettir. Bcyhu- daki taşla helak etU. karşı daıha fazla dayana:mad., nı 
cL yC're kan dölomiyeceğiıın. Her- Daglarm başlanndanibulhalieey- hayet garsona şöyle çıkışt.: 
loc~, müste"ih olsun. reden Mekkeliler son derec~ se-

Dıyc, kabile relsleırlne adamlar vindiler. Ebrehenin peri:şan olan or- - Kesin artık şu zınJt.yı •be, ka 
gonderdL dusunun .mallarını yağma ettiler. fa l:>u yahu be! 

(Kureyş) !ilerin reisleri ve (Re- Eski Arabi tari'lılerinde (Fil tıar- Adam, bu hususta Y"rden göğe 
""ili .Eı.lcrem Efenılimiz) in büyük bi) naıını verilen bu hOOisenin _çok kadar haklı idi Bir saattir çalınan 
pederleri (Abdü!muttalib)i Ebre- tabiidir ki - efsanevi tarafları var- yirmiye yakın pJakı.ıı dıçinde, bir 
heye gönderdiler. Ve bi.r sulh mu- d·:r. Fakat, (Kur'anı Ke:rlm)de de tanecik olsun dinlenecek şey )"OJ<>
&hedenrunesi akdetmek ıstediler. zikri geçen bu hıidiısede çok dilkka- tu. Çal nan parçalar o kadar baya-

Eorclıe, Abdühnuttallb'e son de- te şayan olan ibir cihet vardır 6'.i ğınm ba.Yağısı, betbadın berbadı 
rttede ilı.tinm gösteııdi. . o da; (Ebabil) denilen dağ 'kırlan- şeylerdi ki musiki denilen nesne-

- Kureyş loabilesiniıı reisi 01- l gıçlannın attıkları rivayet olu.nan nin bu kadar adil~obi\nıesUıe ıkar
ınımıza nazaran, herhalde (Ka-1 taşlarcn (Siocin) J<elimesile tarif şı insan ne diy«:<'ğini ŞBŞlin'Y"rdu. 
be) hakkında göruşıniye gekliniz, ı edi.hnesirlir. Bunları şarkı., türkü, ırnusiı.'<i diye 
l<cğil mı? _ (Siccin), (cehennem ateşi ile piş- k!mler alıp da pliiıkılara dolrluru-

Dedı. Fakat Abdulımuttalip; miş kerp<ç) domektir. (Kuır'anı Ke_ yor ve musiki namına bunlarla 

Et fiatı ile oynayanla
ra tebligat yapıldı 

Komisyoncular, kafi hayvan getirtm~yi ve 
normal fiatları korumayı taahhüt ettiler 

lstanbultla ihtiyaca yetecek dere
cede et bulundurmayı ve mwte
kar fiyatla111 kıoruımayı taahhüt et
mişlerdcr. K<>misyoncularm bu ta
allhütlcri üzerine Mürakaıbe fü>. 
misyonu umumi mevrudatı tetlcik 
etımi§ ve hayvan mınta:kalarından 
gelişat:n normal olduğu anlıış>l
mr;t:r. Hayvan mmtakalanmla hay 
van !:yatları da uıcuz olduğuaıdım 
her on beş günde bir tesbit eıfülen 

et fiyatları k.amisyonca önümüz
deki hafta te ... rar tebkik edilecek-
tir. Bu itfuarla fiyatların da cüz'i 

Fiyat l\Urakabe Komisyonu dfuı 
öğleden sonra Mı.nta·ka Ticaret Mü
dürlüğünde toplanmış ve et mese
lesi üzerinde ıınüzakerelerde bulun
muştur. Komisyonun ırnutıtelıif ka
nallardan şimdi'.) e kadar yaıptı.ğı 
tıetkikler neticıısinıde şehirde zaman 
zaman görülen et darlğı ve fiyat 
temevvüçleri:ııde mutavaSl>lt rolü 
ayn:ıyan ımüsta:hsil vekillerinan ya
ni •kmnisyon<:ular:n bü.vük rolleri 
olduğu an•laşılın~iıT. Bu 1roırnisyon
cular şahsi menfaatleri uğııu11a 
mcvrudatı çoğaltıp v.;ya azaltmak.. 
tadırla~. Bu sebeple dün müstahı;il 
vekillerine komisyonca kat'i teli:>- bir miktar daha di;:;ürülıınesi kuv
ligatta ·bulunulmuş ve bunlar da vetle muhtemel görülmektedir. 

-------

ı o ı~s PotrrfKıt 
~I 

Garabetler 
kumkuması rsovyet · A_l~n 

h1rbi ve piyasa 

Sadece Tuna yolu 
ile yapılan ihracatı

mız durmıyacak 
Avrupada başlıyan yeni 

harp piyasalarunıza hiçbir su· 
retle tesir etmc.ıniştir. Türk 
deııiz nakliyatı için Karade
nizde mevcut olan tehlikesiz 
•ahi! yolile her ne.-i ticari nak
liyatın devam edeceği ve bu 1 
suretle bütün Karadeniz iske
lelerinden n1e,:rudatın dc\'am 
c<lcecg-i ınuhakkol .. tır. Yalnız 

bu harp seoC'bılc Kiıstcnce, 
Burgaz ve 'l'una yollarile Av 
rupaya yap.lan ihracat biraz 
müteeı. ;ir olmaktadır. 

Y •ıu.n: Prof. Şükrü Babaa 

A, iman • Sovyet muanam 
~ dev mücadelesinin baş-

laması ile hcrbiri bir asır 
fasıla ile tekurür edebilecek gari· 
beler birbirini takip etmiye başla· 
dı. Bunlardan bazılarını ııöyle t.,... 
bit etmek ve ibretle te~a eyle
mek kabildir: 

- Hayır ... Ben, harpten korltan rim)deki her kelıntenin bü!Yiik bir herkesin kafalarını şi.şirırniye, kaJlb. 
tıa.k naımına sizinle sulh e1ımek.. bakı.kat ve hikımeti ihtiva etriıesine !erini ka.qyetJendiıını.iye sebep olu
tcm de, .. askerleri~iz tarafından, nazaran (Elbaıbil) kuşlan !le onla- Y<Jrd_? a~aıb~? .. Ne ha~ Şarıkltima, 
~aspedu.~. olan dort yüz devemi f rm birer bomba gibi kulland.kla.rı ne koy türküsüne, ~e kü.»ı~.n .hava
lS•Bn'<>k ıçm geldim... (Kabe) ye (sioocin) denilen madde üu.erinde 1 sı.~~ n: mahall': agz;na, hul.iisa :" 
gelince __ onun sahibi vardır. Hiç cidıdi ara,tırıınalar yapılm8S1, tari- I k?tü 'hır ·mus•kı bakımından •bıle 
f pbasız ki a sahip, kendisine ait hin karanlık bir nol<tasını tenvi.r hır şeye .benzemıyen bu yavelen F } h 
olan bir şey• koruyacakıtır. edecektir. İhtimal ki {Eba'bil)den kimler ortalığa yayıyor ve bunlar- a SU ya mU - Asker aileleri

ne yardım 

Digcr taraftan Avrupa tren 
hatlar?nın yaknıda işleıui)·e a~ 

çılması bckleıun Hedir. Yu
nan harbi scbchile harap olan 
bazı kiiprii.lcrin tamiratı ya
kında ikmal edilnıi~ olacağın

dan bu yoldan ithaHlt ve ihra
ca ta başlanacak ve Sovyet -
Alman harbinin tesirleri daha 

1 - Amerikanın şimdiye kadar 
iddiası demokrasileri diktatörlerin 
taarruzundan korumak ve tliinyayı 
Allaha inanmıyan, vicdan v& fikir 
serbestisini b<>ğan Nazizmden vika· 
ye eJ km ek idi. Filh kika bu de· 
m<>krasilcre yardım bahsinde, l\tis. 
ter Ruzvcltin lıiilıiu nutuklarında, 
en basit bir gözden bile kaçamıyack 
bir tezat yok değildi: çünkü Beyaz 
Snray misafirine göre de-nıokrasi 
lngilteı·e ve Çindir. As:v ai askeri bir 
diktatör Çang-Kay-Çd<.'i dC'llıokra· 
si sınıfıııa sokarak İng:Iterc ;ıe bir 
safa çıkarabilrnek i~in an~~\ Ja .. 
ponyanın Yeni Dünyaya telkin et• 
tiği nefret hissinin ve menfaat tc• 
ıadının gözleri bürünıcsi Juz.mdır. 
Şimdi demokras!lcrin müdafaası 

teranesine bir de Bolşeviklerin mıı
hafaza ve hlman<i ve onlara var• 
dım yapılması iVıve olunneağa ben
tiyor. Nazizmin \·icdan hHTrİ)"etine 
riayet etmediğinden ~ik&vet eden· 
!er acaba ne ferdi mülkiyet~ ne 
aileyi, ne Allah1. fakat yaln" hıri'
tiyanlık Allahını de~il, hi~bir Al· 
lahı tanımak istemiyen Lenin şa

kirtlerini ne yolda saf proteston 
kanatlarının altına alacaklar ve 
halka demokrasilerin müdafaası 

formülüne Çang-Kay-Çek'in yanı· 
na bir de Stalini ithal edecekler• 
dir? Vaşingtondan, Nevy<>rktan 

I?i;·e cevarı verdi. murat, _ bugün mahiyeti ııneçıhul la he.rkesi .ı:ıusikiden so.ğu1ımıya • • 
ı::;ırclıe, bu cevaba hayret etti ... I olan - !bir uçuş aıetidir. (Siccin)in I çahş ~rdu boyle? Ah, 0 gun keşin tekırlerı apıştı! 

flal_ka kat'iyyen taarruz etııniye- de, herhanıgi bir tahrip vascfası ol-ı o~urdu~ yerde bu havaların 1 

• • 
ışı 

ceğınj vddettikten sonra, Abclül- mas•, akla gelebilir ... Fa.kat bu me- lstm ~ ~ftele;ınıde~ anlay~ se- p h l ld l·l f 
•outtalib'm dönt yüz dt:11:esini de sele üzerinde daha fa"Ia dumıak, çebıl~ıkle~ bırer bırer tesblt ~- a a 1 a 1 ~ arı asul• 
verdi._ _ mevınmmuzdan hariç olduğu için 1 seyd"." de şımdı onları burada ~·- yalar ellerinde kaldı 

Proje bu akşam An
karaya götürülüyor 

ziyade azalacaktır. 

<\'bdülmuttalip, Mekkeye döne- bu husustaki araştrrımaları diğ'E>r rer bırer sıralasaydım! Bu lbayagı-
tek Elbrehe ile konuştuklarını nak- merak eııbabına terkcderek bi2J1.k ve gayet kafa patlaiı.cı., iç sıkııeı Tiocaret Vdkfiletiaıin fasulya fi- Asker ailelerıne yapılacak olan 
lctti: b'ahsimizin esasına rücu edeccği'l. 1 şeyleri pla-klarla ortaya yayıma.k y~tlar~ru tes~t e~e.i piyasada bü-ı yardımlar için belediye vergi ve 

Kahve 
tevziatı - Şimdi, bızlrrı için yapılacak (Kur'anı Kenm)de (Eshabı fil) rnusiki namına ne kadar :rotü bir yük bır alıi:ka ıle karşılanmııqtı.r. resimlerine icra edilecek zamlara 

bir ış varsa, şe'lırin etraf·ndaki dağ- adı ~rilen (Elbrehe) ordusun şey .. bunlar halkta musilki duy.gu,- Hükfunetin fasulya ihracatıma li- ait projeyi Dahiliye Vekaletine 
lara ç!kalım. (K:ııhc)rnlli muhafaza o zanıana kadar Arabistanda teş:::. ~ve zev~ yara~a~ağı yerde •bila- sans vereceği ümidile evvelce pi- götürecek olan Belediye Muhase
etmesi için miıbuduımuza yalvara- kül etmiş olan büyük ımuharip or- kıs, hetıkes. mUSıkiden fena halde yasadan yüksek fiyatlarla mal 1X>P- be Müdürü Muhtar Acar bu ak -

" Az~mi kar hadleri 

Dedi. lir. Nitekim Avrupalı müverrihler ra gönderip _imtthana lkalkanlar, ne ııpekülıitörler gayet ırnüşkül vazi- Diğer taraftan Haliç vapurları 
l:rr. Juolduğunu kabul et:mi'!k1"z:un· e- ooğutmaz mı? Çalgııcıları kursla- !:yan ve bunları stok eden bazı şam Ankaraya gidecektir. l 

Mekke harın, ç<llu'k çocıiklann. c bunu kabili ediyurlar. Anıcak, olur. bu glbı gay~ kw:_r ZJVU', ga-ı yete düşmüşlerdir. Çünkü hükU- idaresinin Belediyeden alınarak 
tımladılar. Dağlar n •başlarına çılk· 'm ordunun periııan o\nıasını Mek- yet berb~.t şeylerı de plaklara alın- metin teSbit ettiği fiyatlar bu ta- Münakalat Vekaletine devrolun _ 
tJar Duaya başla<hla.r. «ede me~t olan sari bir hastalı,ğa madan onc~ bır kıontrole kalıksa- cirlerin ahş fiıyatlarımn hayli du- -nası hakkında yapılan tetkikler 

tesbit edildi 

Kahve er mühür- gelmi:ve başıı:van seo;ıer bu itibar· 

Elbre'hcnin <ırdusu ağ!!' ağır iler· .tfeyliyurlar. Fakat ne Arap tarih- l~r'. loend.il_enrde zerre kadar ırnu- nundadıır. bitmiştir. Belediye Reisliğinin Ha-
leaı. (Kiııbe) bina•-ına tekarrii.p ett 0 ri ve ne de Avııı~a tarihleri bu siki. çeşnı:ı .. olmıyan bu peste~e- Bundan 15 gün evvel bu sütun- )iç vapurları idaresinin hali hazır 
Dağ tepelerinden ooyro:!en Mekke- <>rdunun ne surclle sevk ve idare ranıı ve sozum yalla.na na~e. ar- !arıda fasulya fiyatlarının edbepsiz vaziyetine daır hazırladığı bir ra _ 
li erin kallil~ıine korku ~ dcıbr;ıet edildiğiıı:ien kat'iyyen beb&etımi- tı.k~arını'! J?İY•sada OOy. ~österııne- yere yükseldiğini ~ ihracatçı ta- por da Muhtar Acar tarafından An 

la büyük bir lezzet ile dinlenmiye 
lü zarflar i ç inde değer. 
h 8 1 k 8 Satdacak 2 - lngı1iz Başvekili l\fister Çör· 
V.iJayetin emrine gelımiş olan çil yeni muharebe karŞ'ISında he· 

v~rdi. yorlar. lerıne rnanı ol•alar ne IY• olu'!'. cirlerin fuzuli yere yül<sdc hyatla karaya götürülecektir. 
Ordunun en öoilnde, Habeş!ile- (Denmı nr) Osman Cemal KAYGILI mal 1ıoplam.aınalarmı tavsiye~ 

1368 çuval kahvenin tevziatına ibir men vaziyet almıştır. Sov:v.ctlcrl 
kaç güne kadar başlanacak1nT. Ti- müttefik saymaktadır. Dünyada 
caret Vekiıleti kahvenin sureti tev- demokrasiyi kurtarmak ve küçilk 
zii hakkında 'hazıxladrğı talimatı İs- milletlerin hürriyetini iade eyle
tanbul Viliiyetine bıildünı· rter. Vi- mek içiıı kanını dökmekte olan bir 

r:n (muıkaddes) tanı.d •kları (Mah- ve föracat lisansı veri.lım.iyeceği için Lozan günü ır..ıt) is."nindeki beyaz ftl bulunu- zarı.r etımeleriınin ırnuhalılkaık olıdu-

yordu. Onu, S!Ta sıra ~ılleı·.ve saf l .AHKEMELERDE ve POL 1 s T E 1 ğuna işaret etmiŞ'tik. Evıvelce yaı>-
E!)rclıerun ordusu, (K3!be)ye iyi hakkuk etmiştir. Y-ük:sE!k partiler 

saf zufü.lı askerler takıp ediyordu ı- ___) tığımız l:ru tav<>iye ~n için ta-
Her yıl üniversite konferans sa- I.iıy>et, Fi.yat Mürakad>e Komôa)ıo- milletin Finlandiya, Lehistan, E•· 

•nnunda te<'id edı·ımekte o.lan 23 t Let L't 'b' h' - nuna aza.mi kıir hadlerinin teSbit onya, <>nya, 1 vanya g• 1 ır 
T<>mımuz Loızan günü ve Hukuk- edilmesi hakkında lüzumlu tallma- yığın küçük mı'ıletin enkazı lıenüı 
çular bayramının bu yıl daha par. tı vermiş ve komisyon ,bu taltımat kursağında olan bir dc,·lct ile iş
lak ·hır şekilde ıkıutlamnası için Ü- ahkamına uygun olarak dun ıkiır birliği etmesi ,.e <>nu müttefik say· 
n ·wrs:tede t şekkül eden bir ko - hadlerinı teHbit ~mr;>tır. Verilen mıya mecbur <>iması gölge ve ziı·a. 
misyon program hazırlamağa baş- ı karara göre çe'·irc:ck kahvelerde yı ay~i zamanda gös~crı n m~'.h!e-
1,....ı<tır. toptancıya yüııde 5 ve ıpcraıkendıe- şcnı bır tabloya bennvor. Bmuk 
Anadoludan getirilen teller cive de yüzde 8 .kıir haddi kalbuJ • Britan;va hükumet r<'isi miişkül ılıı· 

ce ) akla§lt. A.rt:k a~kerler, hücuan D.. M h t s • • b d J müıbayaa eden ·bu lhracatçılarm va.. 
ecıcrek tahribe baş! ıyaca'.d.ıırd Ufl, a mU aımın eş 0 an- ziyeti müşküldür. Maamafihıbunla-
T:.ı.ır. o matla, '1Cl!!la bitrleı:!Jire ika- d k d b" d b k ld rın elinde bulunan obir ıkısım mal
ra~dı. Bulut ha.inde kuş sürüler ırJCJ J avaSJna ır en a ı ı !arın maliyet fiyatları nazarı iti-
EOre!ıenin bu korkunç ordwsunur bara alınarak Ticaret Ofisi tarafın-
üz rmde - bugünkü tayyare filo- - dan mübayaa edilımesi Ill'tJhtamel-
trı gibi - dönıip dolaşın"Ja ta.şk Mahmut Sainıin tahliye talebi reddedildi dir. 
dı. "lu ku.şlar, (Ebabil) d nllen kır-

ecİıiLmistir. 'rumunu gayet vazıh ifade edi)•or: 
Fiyat mürakabe komisyonu dün Ger;k top!anctl r w gerek pera- l •?S°aziz~ ile ı·..,~.iin_i.7m .. ar~smda 

la. "çiard. ve hepsi, gagala.nn<l sabıkalarının sorulmasına karar verildi 
""-' ayak.Iannm tırnaklan arasında M f d 1 d l\! h t s j k. ed·ıs b.l b "d · tt f 
bi er ta a ası t ıyudardı. . . aru o an ırıcı a mu. a - um ı e . ı e u ~u cı~ ~n az-

(K .,.!)F n;t -. aş" t-'· ..... a~ _ I .mm ruyet edilmekte olan bır çok la ceza verılmıyeceğmi s<iyliyerek 
a.,., ye ···="e .,,..n .. ...., c "- 1 d b · d.. 1 taııı· d.l · · · · 

3• ,.,. ._ .... _,_, kı:ıd:I ...,va arın an eşme un a tmcı . ıye € ı mesını ıstemıştır. 
u.l ~ ır;ı zaman, oır.ı~ mu · . . d k 
fi1. 'hırdenbir,. yolunu değitlirdı. aslıye ceza mahkemesın e ba ıl - Mahkeme tahliye taiebini red _ 
:Fili idare eerlnler, oou Kabenin Ü· mıştır. detmiş ve Mahmut Saimin sabı -
ıenne SÜIU'l1ek istroiler ise de bu- Bu davaların mevzuu, bundan kalarımn soruimasma karar ver • 
rıa 'itan · rulamcdi. ' b;r müddet evvel Malunut Saimin miştir. 

İşte tam o s-.rada (Elbab11) İkll§- tesis ettiği mevhum ·Cihat kız ve Fatihte yeni bir yaralama 
tm orch .. nun frzeri~ atıldılar. A- erkek üniversitelileri• mecmuasile vak'uı oldu 
ğrzl2rmda ve ayaklarmda bulu.nan cDünya ithalat ve ihracat acente. 
ta, p.rçalar m bıra.!Gnuya başladı- !iği• ne aldığı bayi ve Anadolu a- Karagümrükte bir yaralama ha. 
tar .. Bu taşlar he.r file ~ hetiıangi centelerinin doland.ırılmalar:dır. ! disesi daha olmuş ve Keçeciler Ya 
bir <>skere tes~dü.f ederse, derhal tddiaya göre, Mahmut Saim bu 1 mak sokağında oturan terlikçi Meh 
ö)ı;!ılrüyordu. Ve Elbrefıenin ordusu müstakbel bayi ve acenlalardan met Payatov, beraber rakı içtik -
~ nkü "'·tr~Iy-özlü tayyare filo- depozito akçesi olarak para almış !eri Halım ve halımln kardeşi Mah 
't •~'l taarruzlaıına uğrııyan asker ve biliıh~re iş yapı~madığ.ı .ve mec 1 mut Tezel tarafından bıçakla bal -

kıt'aları gibi, sür'atle yeı'lere se- muanın aa çıkınadıgı gorulünce ge d.ırından yaralanmıştır. 
ril• rdu. ri istenen paraları da iade etme - Kavga kızıştığı bir sırada iki 

Y <->en orduro, çarçabuk, peri- miştir. kardeş Mehmedin üzerine çullan -
fan oldu. Yalnı.z'bt"Yazfükurtuldu. Dünkü celsede Mahmut Saim mışlar ~bu arada kama ile bal -
Eı:ı•ehe, ku• gıbi uçan bır hecine kendisinin bundan evvel 4 ay mev dırmdan yaralamışlardır. Yaralı 
ııt. -rak hın cıü')kıülôt ile firar e- kuf tutulduğu halde bilahare ı:-~ - tedavi altına ahrunl!j suçlular yaka 
de!> di. Fakat bir (Ebabil) onu şld- raet ettiğini, şayet bu sefer mah • !anmışlardır. 

Belediye Almanyadan çöp :<ü toplantısında Anadoludan İs - kendeciler kendilerine avr.lan kiır fark ;vo~tıır. Ömrumun ~ ınııı yılonı 
kamyonu getirecek tanbula nakledilen ve burada sa - hadleri esasına göre sat~ yapacak- b.u ~isine kar<ı. mü_cndr.~e ile ~e-

B 1 d. R . u-· . rk . 1 . ı 1'.an havai tel meselesi ile de meş. !ar ve bir fert V'Cya •bir müessese ~ırdım. Fakat Hıtlerın dusmon a• 
e e ıy~ eıs gı temız ı ış erı 1 gul olmuştur. Komisyonun şimdi - hem 1ıoptanıcılık ve ham de pera- nıdığı her milleti d?.st, ve onunla 

hizmetlerınde k.~ııanılmak üzere ye kadar yaptığı tahkikatın neti - lreı:ııdecilikle meşgul ola.mıyaca•k- berab':r <>la~l~rı dıışman ~an'.vo
~lmanyadan 11 çop kamyonu ge - ·e bu vak'anın bazı ga - tır. Diğer taraftan öğüıtme tertibatı ru~: Sı)'a.~etımıL bu~ur ve .soylı ·e
tırtmeyı kararlaştırmı~tır. Bu hu. - ıeteln tarafından izam ed:lecek meveut olup çekilani• kahve satan- cegnn soz bundan ıb.ar.,ttıro •. ll~ 
susta, tramvay ıdaresınce otobus k d .. h. 1 d.ı" ti ı ı J B ı . . b' a ar mu ım oma gı ve esasen !ara kıiloda yüzde 25 azami kar sure e an aşı ıyor ·ı o şenrn.ı 
celbi içın yapılan tetkiklerle ır - 1 1 tk.kl t• . d k .... ı k t ·ıı · de , . . •·apı an .e ı er ne ıcesın e va • haddi kabul edilmi$1ir. y.,...nıva ça ı<ır en ngı crenın 
.ıkte tetkıkler icra olunmaktadır. d b' ·ht'k" ah' . d b 1 ··t d b · ·ı· tt'"' ı • ta 

Dif.er taraftan yeniden muhtelif ad !r ı Iı aimr mt ıyetı e u un- Kahveler ViJayctin giis~receği o e en erı •.an e ı.;ı gaye. crı ..• 
seıntİerde ana caddelerde 50 yere na ıgı ~n aşı ış ır. bir mutıemede Ticaret Ofisi 1ara- hakkuk etlınn .. He <>lae&"ı ırın 

fından teslim edilecek ve bu mute. Londranın tevecciihiine li)il at 
cöp kutusu konulması da kararlaş Ruhaatiyelerine uygun k d •· • ı ı ·· d • ı met de şehrimiale mevcut 18 _ 20 es.be ecegı~ı. tcv<' ı ıu_m e e~ ı ı· 
tınlmıştır, olmıyan İn§aat 1ıoptanc:ya tevziatta bulunac-aıkt;r. rerın muavını ve İng•ltcremn lıu· 

Floryadaki yeni tesisat Son zamanlarda bazı semtlerde Ticarut Ofüi kahvelerin ımaliyet günkii "''.~'~!iri <;ter II~s~) ~!don· 
Florjatlaki arazinin teşciri için yapılan inşaatın alman ruhsatiye- fiyatlarını henÜL tesl:ıit e1ımcm'İŞ mıstır. B'.'.vuk Ilrıta?ya ı~ın hır :'.n· 

hazırlanan programın tatbikine de !ere tamamile uygun olmadığı ve olduğundan tevôatın başlanması maralı. duşm~~ nazızmdır. Yru»A 
vaqı olunmaktadır. Yeniden bura- yola, caddeye, kaldırıma tecavüz birkaç gün gecikecektir. Tevzi edi- B<>lşevızm dcgıl... 
ya ~O fıdan dikilmiştir. Aynca Pdildiği görülmüştür. Bu meyanda Iec:ek. kahvelere a1t son bir parti 3 - Sovvet icra Kmnitesi Rei.i 
kiiçük, çiçekli bir park vücude ge- Beşiktaşta Siper caddesindeki iki de evvelki gün Mersinden şolıri· Molotof Yoldaş durup dururken ve 
tirilmek üzere de bir saha ayrıl - apartrmanın da kaldırıma tecavüz mize getirilmiştir. taraflarından muayyen bir sclıep 
mıştır. Diğer taraftan Belediye Re ettikleri görülerek bunların yık _ 

1 
7-~i edilecekfl kahveler::_ gerei< ve vesile verilmelosizin taarrma 

· ı·ğ· b d ik' b" "k t · k • naıuoye ırnasra arı ~ gere .... e ma- uğramış olmalarından hayretle hah 
•s ı ı ura a ı uyu enıs or. tırılınası alakadarlara teblig" olun. lwet ve dı.ğer ~-.......ıe-'e f--•a fı·,.vat ·· ı· · ~.., ~""".tM' ııı dL..l ., ıediyor ve yapılan tecavuz en ~ıne 
tu i.nşa etmeği kararlaı;tı.rrnışıt.ıır. muştur. fartkı binmiş olduğundan luıhveıle- medeniyet tarihinde tesadüf r-Oil· 

----------------------------------------------- riıı. eslkisine nazaraıı daha yükı9ed< memiştir diyor ve devam edi~ or: ----.. --------"'l'"--~~---- mın sol tarafındaki sargıdan içeri muhafaza ediyor. Lokomotif, git- dı. Ben de ayni vaziyette kalmıı • İ olacağı tah!lllİn edikneıktedir. •Biz Almanlarla akdettii\imi7 atle· 6 U LE R girmiye çalışıyor. tikçe sür'atini ar!tmyor ve keskin tım. · Diğer taraftan resmi daire ve mi tecavüz paktına harfiyen ria~·et 

' 

Biraz sonra tenhaca bi.r gazino. düdüğile şehri selamlıyor. Biraz sonra alay komutanının 0 _ memurlara Belediye Kooperatifi- etmistik. Bu pakt hilafına hareket R LA O 1 • ya girdim ve anneme uzun bir Gözlerimde hiç uyku yok.. bir dasına girdim. Dalgındı. Sert bir nin kaıhve tevzi efıınesi kararlaştı- etliğlmiz hiçbir zanıan isbat edile-
mektup yazdım. Bugünlerde ben buçuk aydır hasret kaldığım tabi. selam alıp onu meşguliyetinden u- r.!mrştır. Kahwler 250 gı-a,mlık ~ mez.• 
de !stanbuldan bir haber bekliyo- j atı, doya doya seyretmek istiyo • zaklaştırdım. Senelerce evladını mühürlü zarflar içinde halka salt- Bu muhakeme tanı yüzde yüz 
rum. Annemin ıini olarak oraya gi· rum. Yarın akşam bu vak:tıer a - görmemi§ bir baba gibi ayağa kal- lacaktır. doğru olarırk kabul t:dilse bile bu 
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dişi hakkında uzun tafsilata ihti- !ayımda bulunacagım için de, ço • kıp bağırdı: - --er-- duruma hayret edecek en •on a· 
l\lüel!ifi: DU'AN DOOAN 

1 an. yacını var.. cuk gibi seviniyorum.. - Ferit! .. Ne vakit geldin?!.. Elektrik direğine ıarılmıt bir damların .!\fosk<>vada bulıınnıalarJ 
~il!ı&ssa biz aynı zaman~ çok eski 1 - B_en zat~~ onu unutttllll Ferit Akşam üstii m~tep arkadaşla. * - Biraz evvel komutanım. üç ceıet bulundu icap cdeeeği biç şiiplıe götiirnıez. 
ikı arkadaş aeğil mıyız/_ Bu se- V'f! senın de boyle olmanı arZ\I. ede-, rımdan bazı subaylıttla karşılaş- ay tebdilihavalıyım.. Suadivede Ekrrel:n bahçesinde Lebistamn Alman taarruzun• 
tıcp!e af istemen doğru bir şey de- rim. tım. Öteden beriden konuştuk. Ha- Be, aydan fazla bir zamandır O benim bu sözlerimi işitmedi bahçiva~lık yapan Çer!<e<li İlyas, uğradı{.' vakit, '>o'·Jet Rusya ile 
if'L. eğer, ben senin teessürlerine Başka şeylerden konuşnuya baş- rekat h'akkında tam bir izahat ala- uzak kaldığım küçücük kasabada. bile .. sevincinden, anlayamadığım Suadiye caddesipdeki demir dek- herhangi ·bir ihtilıi! halinde olduğu 
işt;rak edebıldimse çok bahtiya.. ladık. Sonra, .onu daha fazla yor- bildim. Neticeye çok sevind:m. E- yım. K1'lanın sarı duforları uzak- bir şeyler konuşuyordu.. ~ik direkl~riden birine sarılı ola- malum değildir. B;Jalds sıkı an!aş-
nm. Çünkü aynı formayı tS!iıyan mamak için yalnız başıma odama ğer yaralanmasaydım çok ıyi ola- tan görünüyor. Heyecanla yürü - Ne mukadder. bir meslek yolun- rak bulunmuştur. 1 malarla bir.birine bağlı m"111lekcl· 
bızler dert ortağı sayılılrı.ı:. Yeter geldlın. caktı amma, taliim yardım etmedi. yorum. Bir an evvel alay komuta- da yürüdüğümü çok iyi biliyor _ C'eset morga kaldırılmı,tır. lerdi. 
iti. bundan sonra, bize teessür ve- * Şimdi biılüğümü büyük bir tahas- nımı görüp, geldiğimi bildirmek dum. Zaten baba şefkatini, karde~ Arkadaşına kızınca su Şİ§eıini Finlandiya, Sovyet askerler!nio 
recek bir hiid'se ile asla karşılaş-, Bir buçuk aylık hastahane haya.. •Ürle anıyorum. Benim arslan istiyorum, n:uhabbetini ben ancak bu ocakta kafasına indinnit hücumuna u<Tradıgt v. it M mii· 
mıya!ım .. öyle değil mi?.. tım bugün sona erdi. Doktorlara kardeşlerim, kim bilir ne kadar Şimdi nizamiye kapısından ııe • buldum. Vaziyeti uzun uzun anlat- Dün Kumkapıda, Nişancı Tu • nase<bctlerde en ufak bir hııl, n l« 

- Sen çok temiz kalplı bir as- teşekkür edip, Suatla uzun uzun ı kahramaflj!a hareket etmişlerdir. çiyorum. Çelik göğüslü ve derin · tım, sonra odasından <:•kıp, çok lümba cıkmazında oturan Ömer lık emaresi '"'ktıı. Filozof \C lıii• 
tersin Suat.. dünyada her şeyimi vedalaştıktan sonra ayrıldım. Bir kere alayıma kavuşsam, hiç bakışlı esmer bir nöbetçi dimdik hasret çektiğim bölüğümün başı - oğlu Celal Atamaz; Haydar oğlu kemanın çok eski günlerdcnlıcrİ 
kaybettiğim halde, senin gibi bir Alayım eski yerme gitmiş oldu- bir düşüncem kalmıyacak .. bundan durup beni selamlıyor. Ona sonsuz na geldim. Nazım adındaki arkadaşile San - tekrarladıkları gibi •iğııe~l •''ela 
arkadaşa malil .. olduğum için balı.! ğu için, ben de beş ahı saat SOnN sonra yalnız askerlerim var .. onlar bir sevgi ile mukabele edıp içeri 

1 

Talim zamanı olduğu icin. onla-; dıkburnunda rakı !çerlerken kav- kendisine sokmak n çu.-alılı7.ı Jıi· 
tiyanm. Ne mutlu bize ki aynı ııa-- oraya hareket edeceğim.. benim dünyada en çok sevdiğim giriyorum. rı talim meydanında çalışırlarken I gaya tutu~muşlar ve Nazım önle • liıhare ba~kasıııa lıatırıııal • J;ai,lt· 
ye uğrunda çalışıyoıuz ve aynı for· ı Ana caddede yav;ı~ yavaş ilerl:i- temiz yürekli silah arkada~Iarun.. İlk evvela bölük komutanımla 

1
. buldum. rinde duran su şişe ni kapınca si fert ve dc,·letler nıi° nasc eıı"' 

mayı taşıyoruz. Artık bundan son· yorum. Baharın en güzel günleri.. Gece geç vakit arkada~ların teş- karşı.la.~tı.'.". _Evvell ~:ıamlaştı.k; - Çök!... ı~elalin kafa~ınn vurmuştur Yara rinde tabal·hı1< r<l• hil<c he-c" el 
ra maziyi unutmıya çalışacağım ve [sema gayet parlak .• hafıf ve serin yiile bu güzel memleketten ayrıl- sorra opuştu.k. Çok degışm ş .. «• - 1 - Kalk!... ıı t"davi altına alınmış, suçlu ya - lıirçok ''aH ·lal2rdon kıırt..ı 1

' jr, 
5"-11 ae unu mıra çalış olmllz ım?. bir rüzııar yüı;Wııdc ııeziyor, bllil· dım. Sema gene ayni parlMklıiı. vin~mden ne söyliyeceJfüıi &ası.l' • (Daha var) kalaıunJ.ilır. {Devamı 3 üncü sayfada) 

' 



Sovyet Rus yada 

I-lalk ve talebe 
l;üyük nüma

yişler yaptı 

Hükumet icabeden 
tedbirleri aldı 

İngiliz tayyareleri 

Vilhelmshaven 
Emden ve Bre
meni bombaladı 
Almanların lngil!e
r eye yaptığı akın 

hafif oldu Moskova, 23 (A.A.) _ Moskova'nın 

un ur.ıt behçelerinde bütün gün opar
lorlerle emirnameler neşredilm,ş ve as- Londra, 23 (AA) - Willelrm
kerl mar~lar çalnmıştır. Yeı·altı tren- haven, Eanden, Brcımen, Dussel
lerı.>ı;n harici istasyonlarına daha faz- dorf iizerilli! yapılan şi<lı:letıli taar
la nobetçiler ikame edilnılşlir. Mosko- ruzdan 90llra üç İngiliıl taY',Yaresı 
va rarlyo.:u vasıtasıle hav·a hücuınla-
rına karşı yam karartn\.a ve p:ısif ko- üslerine dönmemiştir. 
rı..n a tedbirlerinin alınması emı-e- B~r İngiliz bonlbardm1'3.n tl:MY)'a
dilmi5! r. Karartmaya yollarda giden resi bir Alman a.v tay'Yaresiıni dü 
bü~ıln nakil vasıtaları ve trenler tara- şürmü.2tür. 
tından da riayet edilmesi mecburidu-. !ngT h ·ı ta 1 · F 
y·ı. kt-~k mektep bitıren ge-nç Sovyet 1 ın sa 1

. . Y?"'are ~ ~.ansa-
vatnnperverleri harbiye koıniscrli- 1 nm garp sahılı crvanında duşmıa· 
C:ıne a:idert-k orduya kabul edılmelerin..i nıın ıbir İ11 "-e gemisini hasara uğrat-
lotemİilerdir mışla.rdr. Bir İngili"L tayyaresi dön-

MOSKOVA RADYOSUNUN memiştir. 

NEŞRİYATI 30 TAYYARE DÜŞÜRÜLDtl 
Londra, 23 (A.A.) - MQskova rad- Londra, 23 (A.A.) - Hava N"""8r 

vosu Sovyetler Birliğinin ııtt taufın- retinin Wbliğinde 27 düşmaın ta.y
tl.:ı. hnyecanlı sahneler olduğunu ve va. yaresi düsfrrülmriif;.: olduıg~ u lbiıldirili-
t>n ·· l ı 1 ' ...., _ perverone numay,ş •r yapı d1ıtıru yorsa da sıonradan alın-an raporlar 
bıld.rmektedu-. 30 d"" · · d.. ··ı . . uşınan tayyareeımn ii.ş!irü -

Radyoda derulmekl<:dlr kı: diiltünü t~it etmektedir. 
Hissiyat her tarafta aynıdır. Sovyet- !NGİLTEREYE HÜCUMLAR 

ler millet< memleketini ve hümyetinl Londra, 23 (.A.A.) _ Hava Ne--
müdafaa edecek ve icabederse ölecek- 1 t' · tabi"· inde dıenanıe-~ 
tir. Milyonlarca SovyeUi hükUmet et-, z~re :nın ıg 
rafında toplanmaktadır. Alçakça bom- dır kı: 
bardımöndan nefr~t duymakta olan ?ün gece İngilt.ere üız.erinde a,z 
Kıef ha!Ju en buyük askeri gayretin miktaıc:la Alman tayyareııı U\'fllUŞ
oarfedilmesini lı;temcktedir. Sibiı-ya ve tur. Tayyar<>1""' biıikaç '.Yere veı bil
Kafkas ahalisi de ayn! hissi izhar el- h · ııbu. 
m..şlerdır. Memleketin her tarafında ass~ mcımleketın şar'k ve cen 
•uylenen nutuklarda, Kazak'ların mu- şark:! mınta.kala.rma lboml:>alar at
zalfer olacağı Jı.akkmdakı itimdı teyid mışlardır. Bir miktar hasar 'Vardır. 
edilmekte ve herkesin disiplinle hare- Ölü ~ yaralı mioktarı azdı-. 

SAYF 

r euGON ,sovye'lt - ADman 's ı v A s•ı H ~ö 1 
' VAZIYET-Jı aırg, ifil ill 

Garabetler 
kumk ması 
(Baş tarafı 2 ncı savfada) 

,;, oulunan beyaz Rusların eoi!u tamaıni im şu müselsel garabetleri filha· harbi ve ftalya: Japonyanın vaziyeti 
ve Ukraynanın mü

him rolü 

I• S Ve Ç kabı• necı" •Jansma blldırilö iline göre Şanıı:hayd Sürpriz harbinin kaydedebildi· Sovyet • Alman 

ıc SovyetJere müz.aharet etme-ktedirleı: S 

k
• • ika de\·letler münasebetlerinde ovyetler Bidiğile Alm:ınya ara-• t • 3unlar hükUmetle millet arasında sık. 

ı ı sa a suren bir lşbirl ğ. yapıldıgJ takdirde Alman· arih boyunca müşahede edilmek· smda tam 2400 km. lik bir cephe 

b 
ların duu-durulabileceği kanaatindedir- tcdir, Bugün müttefik, y-arm mu- üzerinde harp başladı. Alnıanyanıa ir içtima yaptı Ier. hasnn hemen bütün devletler yek- Sovyetler Birliğine harp ilan cı.. 

A lman • Sovyoett haminin baş- A l d 'iğerine karşı bu vaziyetlere düş· mt>Sini müteakip İtalya da Ronıa-
larnası üzerine İıngibııere ile vuıtra ya a _,. 

H h b 
. Ş ınüşleruır. Bu defaki manzarada 

1 
daki Sovyet Elçisine bir nota v.,,. 

Japonya.mn alaca·kları vociyC"t ane- arp a erı an g- Canberra, 23 (A.A.) - SOvy~ - Al- iirülen hususiyet hadiselerin ne· ' rerek İtalyanın da SovyMlerle harp 
rak melV'Zuu ohnuştur. İngiltere hayda büyük bir he. man vaziyetinden bahseden Avustral- fes aldırmıyacak kadar sık ye seri' halinde bulundııtunu bildirdi. Na• 
Başvekili Çörçil ootılounda İngüte- yecan uyandırdı ya c Baıı,~~:~ıi.:'I~nzi;, d~~~~~'~;~ dö- oluşudur. İki asırlık vakayi böyle- nemolla: 
renin Sovyetlere elinden ~en yal'- .şmeğe hasır oldutu takd;rde bu y•m ce bir sinema şeridi veya tiyatro - Alman - Sayyet ha"ıi belki 
dımı yapacağım söy-Ierruş, fa.kat ilr Stokholm, 23 (A.A.) _ Borsa bugun h!dıse her.. ~, ı . ,,. ı.., ,:ısı ıçm se- piyesi ı;:oi bir iki senelik kısa bir · tarib1n en büyük kara çarpışması 
tiiaktan balıısetınemıştır. Jaıpoll(\la· kapanmıştır. Yarın da kapalı kalacal<-ı bepler vardır. Hıtlen~ tı.ereketi Ukrnn- zamana sıkıştmlmL~tır. Oturduğu olacak. dedi ve ilave etti: 
nın vaziyetine gehııce, bu devlet t.ır. Kabme bugun ikl saat süren bır top ra buğdaylarını, Baku ve Iran petrol· c~irci koltuğunda hu manzarayı - Fakat anlıyamadıığnn liir nok· 
Üçtü Pakt.la Mihvere b0 "lıxlı.r. Fa- :, Jantı yapm. ıştır. Çarşamba gunü par!A· Ierinı lstıhdaf et ıesı fübarıle mAnı- tema~ etmek bahti~ arlıg" •na naı·ı ta var·. Milyon'-rca a•kerm" cenk· ..., ıo h f b. Is kted kt. K dardır. A\·rupaya ka:rşı yapılan ablo- -s- - lil ., 
t.at g~'erde "-M•etlerle d~ ,'--'- 'men a 1 •r ee e a . ece ır.. a- 1 1 ti 1 1 İ ~ ~-~- •• ~·' ~ """ 1 bın<'niıı toplanmasını mılteakip ıııı; bir kanın Almanların itir•f etmek iste- o an ar varsa ne mu u on ara.. eşliği bir muhar..ı,.,7e yalya ae 
ademı tecavuz anlaşması yapın~ j teblııı ne;;redilmemi~tir. mediğf kadar müe"lir olduğu ~>ik:'ır- Hii•l"yİn Sükrü BABAN diye karıştı? .. 
ı..-. Japonyanın şimdilik hemen dır. Sovyct - Alman harbini bıld;·-en o--- Yirminci asrın 
b' ııı. k · ,.....n,.. •· h )j,. l japonyada heyecanlı haber Hitıerin yolsuz hare· 
ır are ·ete geçmesı -~~ şup e ketlerinin y•ni ve ıam bir iıadesıoır Ask rlik işleri kahinleri 

dir. Çü~ 5"?elerdenbenj devam I Tokyo, 23_ (A.A.) - Hariciye Nazın Haber verrr: ı len \"e or!ad.l hakiki bır Kiıhin denince gözümüziin öniin• 
OOett Çin tıaıibı Jaçooyanın lbaş:n- 1 Matsuoka, Japonyanın Beri in Buyill< •cbep olmadan Hıt'.e• SuvyeUcr Birli- 337 doğumluların son de sakallı. bıyıklı, cübbeli bir ihtİ· 
da büyük bir gailedir. J "iJO!l)ann 1 Elçlsiııden so,·ycl - Alman muhasema- ine karşı girlşt:!i teahhütlerı nazan yar gelir, Halbuki son günlt'rde 
ALınan _ Sovyet harbine mii>daiıale, tın_ m_ başladığı haber_ ini alır almaz koy- itibare almamazlık!a kalmamış, bu yoklaması 

ı t to b l k . ı ""'Zctelcri ı>kuyunca bu kanaatimiz 
etmeden fırs-• '-llamaık ,~ı"-"U i, ıye ı ımpara_ ra _ •.dirme üzere. sa- teahhütleri çignem~tır.> S A '· 1 ~. ş .__ d ~-

..,,. "'-' J~-· t t H anyeı: s .. er "' uu=ın en: dciisti. Mesela Necip Fazıl bugu"'n 
h:~ 1 _....._-ı. • • ! raya a;ı mı~ ır. arıcıye Nazırı vuzıyet.. ..... 

tutacaklarına ••Nu""-'ildbıl!ir, Fa- le al• kadar beynelmilel meseleler hak- Kanadada 1 - 337 doğwr.lular ve .bu dır vıık~bulaıı hadiseleri ~ok en·d bil· 
~at'. Soovye: Rusyanın __ se~i /bir '."'ağ- I<nda imparatora izahat _vermiştir. M~- Ottawa, 2J (AA.) _ Almanyanın ğıınılularla muameleye tiıbi olan- j diğini iddia ediyor. K<'ramet iddia· 
lubıycle ugradığı:nı gördulclerı tak.- t~akıben Matsuoka Hanclye Nezarelı- '.sovyetler Bir:.ğ n.n hu1'UlTlu oıı.n·a- ların (O!rurlar v-e sJ..M sc-beplerle sında bulunan bu ı;ihi genç ne<lin 
dirde bu fırsatı kaçıııınak isteımi- nın başlıca erkiim tar'.'1ın_dan aktedilen 1 nın resmi ve gayn resmi mah!"ll.erıııde geri kalan:ar) son y !damaları 2 ileri gelenleri ..,."kive na•ıl rag"ht't 

_,_ h ı1be üd. a.h l el . tştımaa rıyaseı etmıı;tır. I1:luna on da- Alm"anJ ·ıı·k b. tun d ' 
yeı~ a m a e eta:n en ih- kika sürmüştür Toplantıdan sonra Mat ... nın gı ı cc . u ~y~ıyı 1 Temmuz 941 ça~IT'.ba gününden gösteriyor? .• Nanemo1la: 
tiınali de Vardll" 0 fethetmek arı:.·ı ett g.nın bır deltlı ola- b c.ı, ak ( t . 

· ımoka, _Hariciye Neuıretine gelen Al- ı ı·ak telôkki edllmektediı. r;u son hü- ~;...y~c . \"e cumar :Sı p_azar - Bunda şaşılacak ne \·ar .. dedi 
11- man Bu;yük Elçls.l General Ott ile 90 · cwn ayni zamanda İngilterenin mü- gunl-eıı har~) haftanın çift gunle- ve sözlerine şö~·le devam etti: 

dakika ıoruşmüstür, k --rnmel müdafaasının \'e A~·nanyanın rinde bu muayenelere devwn edi- _ Her a~rm kahinleri ,·arclrr. 

ovyet - Alman harıbıi.nin se-
bepleri he!" ne olursa olsun 

ım.ıvaffakı'.Yet t~e Al!manla
ra ikt'5adi 'büyük nıenfaatıleri re-
min edeceği muhaldk~ıır. Bu sa
yede A1ınaıııya, ln.giltere 'l'e hatta 

Amerika ile hami senelerce uzata
bileceılttir. Çünkü :zıerıgin vıe mah
suldar Ukrayna <topraklan ayni 

Amerikada so~ .. t maddi kaynaklarına_ ~lan mı·~- lecek ve 15 Ağw;too 941 cu.ına gün'll Bunlar da bu unn kabinleri olsa 
lacel ihtıyacının da bır delili addedili- &J'Ila erdir·Iecektir. gerek .. fakat arada bir fark var. 
yor. Vaşington, 23 (A.A.) - Almanların 

Sovyeller Birlıtine tecavüzü bugün 
Vaşinton'da konııı;ulan yegane mevzu İngiliz _ Amer'kan 
olmuııtur. Zannedildiğine ııöre pyet 
Hiller Mosluıvaya bazı talepler ser- dostlugw U 
detmiş&e bunlar o kadar ezici olmuştur 
ki kabul edılselerdi Stalln iktidar mev- Vaşington, 23 (A.A.) - İngilizce 
k.iinde kalamazdı. kıonuşanlar birliğinin müe&ı.oi Sir 

2 - Ydklamalara Yeniköyde AB. Eski kahinler olacağı ha.brr verir· 
kerlik Şuıbe binasında ve saat 9 dan !erdi, yt'ni kalıinkr olanı ehiz ha· 
17 ye kadar devam edilocokt.ir. ber verdik• diyorlar. 

3 - Yoklamaya gelenler doğum 
cüzdanları, mektPp vcs;kaları ve 
i ·L..,r v""'ika rotQğrafı !)'anlarında 
bulundurulacaktır. 

• f. K. 

keıt et.mesi ve diışmı:.nı ezmek için e-
aa.cıh g;ıyret sarfedilmesi talebedilmek. 
tedir. l\foskava sakindU' ve vazi.fesin.in 
büyü.klüğünü müdriktir. 

Burada söyelndiğine ııöre, Alman Eveleyn Wrench Aıınerikadan oön
ordusu SoVYetlet Birliğine karı-ı hare-! ·· t·· M ·ı h H"tl · h . 
~te geçilmek lçin J:irar etmi~. fakat tmllŞ ur. um:aı ~ ı enn eı-

zamanda Sıov>yetlerin lbüıYilJc sanayti mtıer bidayette reddetmiııtir. Tahmin kesten ziyade Ingih:ııce k=uşan 
Büyük Okyanusta meI1kıezlerinden bitilir. Ukrayna dildiı:ine gore, Sovyetıer Bu-lil:ind<lc.i milletlerin birleşmesine yardı.mı 

f 
So etler İttiha<lına dahil bir Qim yiyecek ve ham. maddelerden isWade ddkunduğunu söyleııniştir. 

4 - Her mahalle ve köylülerin 
hangi gün:erdc şubede bulunacak-

lan ayr:ıca kaza kayımak3.'.1'"1lığ1 d"° 
!Aletılle m:ı:halle ımiimeesil ve köy 
muhtarlarına davet cetvell~ile bil· 
dirihniştir. 

lr s~i;::A:;N=sı1 öldürüldü? J Scyru"se er vy edıldı•ı takdL!-de Ingıliz ablokasna mey- w dı A!merik 11 1 ı· ·ı· 1 
SOVYETLERIN. ALDIGI _.,..__ 4-0 •" :ı. • ren a ı ara ngı ız ~r huriyetl1ıir. NÜıuSU - ...., mu.{On-ı dan oknn,hll·e~ği il.ri sOrülerek niha . . .. . ' 

TEDBİRLER Londra,23 (AA.) - Yeni Zelan.. d B ··.....ı 9 '-· - R 1 Hitler ikna edilmiştir. Sovyetler aras.ndakı mu.nasebetlerın bundan 
d d h ....,_ """'"''._ N-- ur. wuı.n yu""e 1"uçugu us, · · · · 25 ı· '"" tl d h k Londra, 23 (A.A.) - Reulcr ajansı- a a e,,._.,3 ~, ~ ~,Qnusta s"° .. . . Bırliğıne k~r~ı yapılan hlicumdan In- sene evv~ ıne n,...,e e a a Sili ı 

cıın Moskovadaki muhabiri bildirQ-or: feı~in Amerikan vapıırlan tara- mutıebak:isi Ukraynalı 'l'e Cermen 11iltereye karşı yapılacak istila t.eşeb- olduğunu ve bunun b;r ımtl>Mz<c ad-
A nıanların kasdl tecavüzü so,,,.etler 1 fından temin edileceğOe ınEmllUll ll\kında.ndır. Burada sanA'.Yİ için büsünün sonsuz bir vAdeye bı.rakıldıb dedileblleceğini beyan etmektedir. 

B_~ lığ nl gaf,! avlamamıştır. Harbe SÜ- 1 olm&ktadır. iüzı.ımi'll muaızrz.am kömür, deımir 1ıı:inas1 çıkanlmaktadu-.Şiındi bah.ia _____,,_____ 
:-uklememek içın her türlü diplomatik 1 İ . . roevzuu ol~ şey tecavüze karşı müca-
ıasıtaya müracaat etmekle beraber Bu suretle ngım vapurlan baş- ve diğer maı:ııerı. yata.klan ~'C'Ut- dele ~ müttefiklere yapılan yardı- Bir hizmetçinin denizde 
6talinnin idaresindeki Sovyetıer Bir- ita işle-rde kuilan.~aıbileceA<tir. B~ tur. Sovyet Rll.9)'ada. çıkan demirin mın SovyeUer Birliğine de yapılıp ya- cesedi bulundu 
Uii bir tecavüze uğrıyacn mı hiç bir ~le vekalet eden Nastı Yen! Ze- ,.,-,.......,_ 

60
, kömürün de yü2.ıde 54 Ü pılnuyacağıdır. Realistlerin fikrince Anadoluhisarında Ufaktepede 6 

<aman unutmam.ıştu-. Geçen ay içinde landa hükiimetimm demokrasilere '~ .., Hitlerin yıkılmağa yardım edecek her numaralı evde oturan !smail Hak
d. ı:•mhbir surette askeri ve yardımcı yardım i"İll Ameril<alı:lar tarah& Ukraynada omhsal ediJoınekteclır. ·vasıta J.yldir. 
mı! mudafaa hazırlıklan yapılm~tır. 1 • . '"'·- _ __,_ ,ı.,o;,.,.;;,ı,.el-'-'-"'- ~' Ş h d kının hizmetçisi 18 yaşlarında E-
Bu hnzırlıklar modem harbin icapları dan yapılacak her ~klifı memnu- uuuayn ...... ......,- "'""''" .... sanı .. '1.J_- ang ay a mine evvelki sabah biraz dolaş • 
ı~z önünde_ tutularak yap_ılmıştır. Sov- i niyetle tetkik edeceğini ı;öylemiır !arı vardıı:. SCll<-yetlerin boya san&- Şa~ay. 23 (A.A.) _ Sovyet _ Al- mak üzere dı,arı çıkmış'ır. 
t>•t Rusya ık! "'"11ed••ıberı d<>v•m eden tir. yii medkezi de burasıdır. Çi.f'tliJı.. man harbi ş a n g h a y d a c;ok bil Eminenin geç vakle kadar gel • 
harpt~ bitaraf bir mOşahld l;a1m1ş ve B" AJ • • yUk bir heyecan uyandırm•.,tı.r. Bu he· d." · · ·· f 1 H kk 
bir çok d•rsl<'r çıkann"ihr. G~en ilk lr man gemJSı 1 !ere kadar geniş ekildtrilk: şd>ek"° ~ me 10:.rıı goren smaı a ı po -

J 1ecan bilha.c;.sa şehrm beyaz ve K12ıl ı· - t d k k • 1 
bahardan itibare-n so,-yet orduıu baş- k 1 d !eri llle'VCU~tur Bu ımalı'.mnat, Al- R h"tl rind ~- -•·tad ıse muracaa e ere ·ızın ara,ı -
ta "d t "k . ya a an ı . us mu ı e e g...., çarpm~ ır . ' 1 

n b:ı'llft yenı en e-nsı ve takvıye ~ e1 . bil •.. d"" ııı 11 . b" k 1 b lık . "' · masını ı·<'emış fa:a• ge~ saat O a dılı e: ve ~ıa..-oı Tim"şercko'nun d ...... = . m'3.nyanın e geçıa:-e ecegım u- arare ı ır a ~ a bugün OS,.eden ,::,L ' ... " ... "' 
• ·~ . us lnndn, 2J (A.A) - Arnırallik .. . .... b - . sonra Ruslann c;ogunun oturduğu Fran- ı\oğru Eminenin denizde cesedi bu-

t~~ ~::"u ~a~1;.;ı!tur: •Tahm harp makamm>n ibildirdiğine göre harp şüruiü.gu . u sah~n.n ll1l!Jllıtere. ve' •ız imt;yazlı mıntakasına gitmiştir. lunmuştur. Ceset morga kaldırıl -
'' Y • 1 başladığı 7aman Brezi1yada San- ~nka ile haıJbı u.ataıbımtek mr Erkek ve Kadnlardan mfirekkrp grup- mı.ş ve Üsküdar müdde;umumisl 

So,vetler Bt iğinin her mıntakasın- too' ·ıt· e<l 24 N" d . . kanlarını wrıme!k bakl!Il1ında!I)., "° Iann Rus gazetesı tara!ndan her saat Lütfi h"~'stye \"az.iyd etmiştir. 
da yüz binlerce kinıse pat'aş{ltç-ülere ~ ı. ıca en ıve ' ısan a ıaşe hernmiyetini. göstenm4.ye k:Midir. başı neşredilen husu~! nüshalarda son 
k:ı_-şı ko:rıak ve muhtelif diğl'r pasi! gemısı o-larak Saniı'.ısdan hareket- haberleri okudukları görulmtl'tl• d'f, Hadiserin mahiyeti tahkık edil -
m~dafaa h'zmNlerinde cel•;mek üzere le Vladivıostıok'a gitmüış olan 442ı! * Bir beyaz Rus mcnbaından Reuter IT'ekt'!d r, 

büt n ilkbahar mevsiminde yetişllril- \ tonluk Alman Baıbilıon.ga vapuru\ f!!!~~~~~~~7'.!!~:7~~!!!~=================~!!~~~!!!!'!:!!!!!!~~!!!!!!!!~ mış bulunmaktadır. Yeni. kabul edilen Atlantikte bir İnıgiliz deıvriyesi ta-1' 
vo geçen sen• mer'ıyetc g<rn kanunlar- f d .... 1 reık pted·l~• Gözlüklü adambirmüddetdü- du. Komi 'r emretti, 
da mı 1 müdafaa hesabına çalUJan fab- ra ın ~n go;u e . za ı ••P~·:· ..;;ndü. Sonra omwlar:nı sUke- Büyük Zabıta Romanı: 52 -~ Haydi bakalım, marş' 
riknlar~aki reesa grolılelilmiş ve halen Babıtıonga da lbıııı. ton ılreten yag, •-
d hn 1 v •d• arttınlmıştır. bulunmakta idi. rek dedi ki: 1 • Kelepçe. • Polis Müdüriyeti • 

1 K E D J nin arabası ... 

TÜRKiYE CUMHURIYETJ 

z·RAAT BANKASI 
KurulU§ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası. 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai Ye tical'i her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 23,800 lira ikramiye Yeriyor, 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhtıarsız tasarruf hesap. 
lorında ~n aı 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kc.r'a ık asağıdak! p!.1•r.a göre ikramiye dağıtılacaktır 

4 A. ı.ooo li•alık 4 000 L. 11100 Adet 50 hrahk 5,0oe L 
4 • 500 • 2,80(1 • 121 • 40 • ,,8&8 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.8•!0 • 160 • 28 • 3,200 • 

P!...:K .\. T · Tfrsapiarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı dıi, .. ıyenlert> ikramiye çıktığı takdiide % 20. fazla. 
sıle verılecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mıut, llHazir n 11 
Eyliıl .,..,, 11 Birincikinun tarihlerinde çekilecektir. 

- Villette mı:ııhallesiııde cJoli> 
isminde bir bar vardır. Bir keı-e 
oraya •bakınız! 

JOLlBAR'DA 
Kolları sıvalı birkaç adam tez.. 

gaha dayanmı, içiyorlardı. vak
tin henüz erken olmesına rağ
ml!'ll iki amele süıkUneUe bir litre 
şarabı bitirnrek üzere idiler. 
Müşteriler .bara girip çıkıyordu. 

Nihayette camlı bir ~nin 
kenamma iriyarı ıbir adam, Er
nest tahta bir kaoo.peye oturmuş 
karşısındakinin verdiği izahatı 
dinliyordu. Anla.şı.ldığma göre 
ya.p:lıM:&k iş hiç de tehlilreli de
ğildi. Birdenbire bölmenin CM"ta 
yerindeki ka.pt a.çılıarak Ernetıt'in 
arkadaşlarından biri güründü, 
Hey<>canlı, telaşlı ıbir ifade ile 
ancak şun lan söyliye<bildi: 

- Anlamıyorum ... Birdenbire 
vazgeçtiler ... 

İriyar: adam hayreti": 
- Ne diyorsun? diye homur· 

dan<lı. 
- Va~geçtiler ... Herşey hazır

dı .. Fakat makine işlemedi ... 
PolislPr balkı dağıttılar ... 

Ernest dişlerini sıkarak ayağa 
kıalktı: 

- Nasıl olur canım? .. Yok5a 
bu herif bo~ğazltk mı etti? 
Arkadaşına 1'iddetli g&zlı:-rle 

bakıy<ırdu. Mavi .gözlüklü adam 
onu ele mi vemıişti? İdam mük
mü acaba bunun için mi infaz 
edilmemi~ti? 

Birdenbire barın önünde du-
ran bor otcmıdıilin gürıu it •Ü 

işitildi. Bunu kincı bir otomo. 
bil takip ettı. Bir ko~uşma ol· 
du. Sonra ba~alar du • 
yuldu. Ernest'n arkadaşların • 
dan biri barın içine bakarak: 

·- Tamam! Tilki aibi yaka. 
l,rndı.k.! 

f" cBüyük gazete• muharrirle -

l G O.. z L u·· J ,;,,~ '" ... , ""' ""'''" aktris Claude Verınout'nun ha-
kil<i katili nihayet yakalanmıştı. 

ADAM BİR SABAH 
1 - , Serbest bırakılan mahpusu 

karşılamak için tabiat sanki en 
Türkçesi M. Feri dun neş'eli günierinden birini yaşı -

Dedi. Filhakika bir kaç po
lis müfettişi bara girıniş!i. Ka 
pılarda polisler duruyordu. Ko 
miser barın içinde dolaı;ıyor, 

müşterilerı ayağa kalkarak 
hüviyetlerini isbata mecbur e
diyordu. Şimdi Ernest'in önıin 
de duruyor ... 

- Vesikanız ... Mersi. .• 
Komiser iri yarı adamın u • 

zattığı yağlı cüzdanı sür'atle 
gözden geçirdik'.>en sonra mı • 

rıldandı: 

- Ernest Penasclu ... Bu ismi 
hatırlıyorum ... Başını kaidıra • 
rak s~rdu: 

- Benimle beraber gelır mi -
sin? 

- Neden? ... Kağıtlarım mun· 
tazall' c!•ğil mi? 

- Onu sonra konu uruz ... 
İlayd:, çabuk ol... 

- Kabahatim ne canım, anla.. 
mıyorum ki? ... 

- Anlamak mı istiyorsun? ... 
Akt•ısi n>e çabuk unuttun? 

İri yarı adam adale'in pen -
çesinden kur ulınak istedı: 

- Hangi aktris? . Bu masalı. 
da k.m "ydurdu? 

- Nane ~orubna .. Yakayı e
le verdin'... Arkadaşların her 
şeyi anl,,ttı .•• 

- Langlande ha! ... 
F.rPest vumruğıınu masaya w 

rarak mü thlş bir küfiU savur • 

yordu. Gök son derece berraktı. 
Sokak'arda halk sanki daha şen 
idi. Gelip geçenlerin sesleri, ha. 
reketlerı, hülasa her şeyi hapis
ten çıkacak olan Daumier'i kar
şılamağa gıden Janine'in neş'e
sine iştirak ediyordu. 

Zavallı delikanlı kabusun so • 
na erd:ğine bir türlü inanaıru , 
yordu. Kendıni henüz rüyada 
zannediyordu. Her an uyanarak 
tekrar bu der;n felakete yuvar
lanmkatan korkuyordu. Fakat 
hayat ona )"'niden gülümsüyor
du. Etrafındakilerden hürmet 
görüyordu. Herkes:e bu kadar 
zamandanberi ona mücrım na • 
zarile bakıldığından dolayı ö -
zür dılı>mek işlermiş gibi bir hal 
vardı. Hapishanenin kalem oda
sında direktör hararetle elini 
aıktı. 

Şimdi gv.eteciler etrafını al -
mışlar inlıbalarını soruyorlardı. 

Fotoğrafları çekiliyordu, Onla • 
rın elinden gü~lükle kurtuldu. 
Karşıki kaldırımda bu kurtu • 
lu~unu borçlu olduğu bir genç 
kız duruyordu, 

Janine, son derecede mes'ut, 
ona ı:ülıirnsüyordu. Arkadaşı iyi 
kalpli Loist>au'nun yanmda bu
lunduğuı;ıu unutmuştu. Loist>au 
genç kızın ne(esine lşiırak et • 
mekle betıılıtt ka!Mn biraz mü.. 
t..esslrtii. Laumier'nin yerinde 
bulunmayı istiyordu. 

(S-.•hdi~ 

-------------'Yazan:M. S11mi Kllrayel 

Tarzında ifade eylediği gibi sa- Gorçakofa göz açtırmıyordu. 
!ah çaresı olmak üzere dahi: Almanya, Fransayı nasıl tepe • 

cKavanin ve n!zamatı mer'iyı>. leyip Parise girerek muvaffak ol· 
nin hakkile ve tamamile düs\urü. muş ise, Gorçakof da İstanbula gi· 
lamel tutulması ve sa~ir ve kebir rerek Devleti Aliyyeye hakım ol • 
ve zükür ve ünas bilcümle tebaa- mak, ortodoksluk hamisi sıfatıl1! 
nın hükmü kanunda biltıis!isna İstanbul Rum Patrikliği makamı. 
mütesavi .o!ması, mecalis ve me- na daha büyük bir emel ile sahıp 
hakimin ves:ı.r tesısatı hayriyenin olmak azmınde idi. 
vaz'ı aslileri üze re yen eden tashih Panslavizm neşriya:ı si) asi ve 
ve tes.s ktlıil!l"'a.>ı ve kiıffei umur dini propagandalarile giınden ı:u
Ye mesalıh. de\•letin öteden ~ri ne büyüyor, Romanyayı, Sırb!yeyi, 
mercii rü yP•i Babıali olduğun..::ın Karadağ'ı kendisine harekat l: sü 
orada karar nr~lıp hak•pay• şaha- ittihaz etmiş bulunuyordu. 
nelerine arz ile ira lei seniyei şa- Ruslar, Romanyayı, S ro "eyi, 
haneleri şeref SU'luh buyrulma- Karadağı, yakın bır zamanda Os· 
dıkça devletin hıkukı.; r: "lk;ye ve manlı hükümct.nin idures,n..ıcn 

maliycsıne 'l!Üteallik hiç bir şey kurtararak kenıL ~mberı ıç ne al 
yapılmaması ~c idarei devletin ru- mağa muvaffak olr. uştu, 
hu olan umuru maliyenin bir esa.. Ruslar, bu, elde ettıklı>ri yer r. 
sı kavi üzerine )enıden tesis!le de icra eyled !der, propa-:andalar· 
Babıalinin rey ve tasdiki munzam ı~ ve cete t.eşkiliıtlarile şımdi de 
olmadıkça hiç bir maha'le bir ak·'e Bosna ve Hers<'ği, Bulgarıstarı 
sarfedilmemesi w küçük, büyük hercümerç etme- çalışıyorlnrdı • 
kiHfei meIT'urin ve hademei dev- Yunan viliıyetleri panslav"zm 
!etin veza.fi yeniden tahdit ve ta- nazarından düşmüş idi. Pansla • 
yin olunup resi umurda bulunan vizm, artık büyük bir Yuna,-, hu • 
memurinin dahi derecei mes'uli- kümeli fikrini maksadına m lVa • 

vetlerinin bir kararı kat'i altına a.. fık bulmuyordu. 
İınması gobi...> deniliyor. Çünkü, Yunaniırtan taınaıııJe !n 

Bundan anla ılıyor ki bütün dev gilterenin boyunduruğu ve vc<a -
:et tebaasını Devleti aliyyenin u- yası altına girmiş bulunuyordu. 
nuru idaresine teşrik etmek fikri Rusların kuşkulandıkları bır ci-
'leri sürülmüştü. bet de Avusturyanın Belgrad, 

Devlet röcali bu gibi işlerle uğ- Bükreş hükümetleri üzerinde tesis 
raşıp bocalarken Rusların tahrika- ettiği nüfuzdu. 1 

tı da durmadan artıyordu. Avusturyalılar da, Panslavizm'e 
Panslavistler, şimdi de Bosna karşı cephe almış bulunuyorlardı 

ve Hersekte mühim bir ihtilal u. Ruslar, Avusturyalıların nüfuzu • 
, andınnışlardı. Sırplar ""' Kara- nu kırmak İçin (H. 1292) de Tuna
c!ağlılar muhtariyetlerini nasıl bu da Rus gizli memurlarını faaliyete 
• ahrikat neticesi elde etmişler ise, getirmişti. 
Bu sefer de BC'sna w Hersek aynı Ruslar, gizii adanılan vasıtasile 
3kibete sürüklenmiş bulunuyordu. çalışarak Nisan ve Mayıs'.a fırtına-
Avrupalıların dedikleri gibi Qs- yı kopardılar. Bosna ve Hersek ilı 

-ııanlı hükümeti mühim dertlerle tilal "tmifti. 
-.,alüldü. Her on beş, yirmi senede Esat paşa sadrazam. l)torvlş paşa 
ıir şedit buhrana tutularak aynı Bo.;na ve Hersek valısi idi. Babı • 
•amanda Avrupayı da sarsıyordu. Ali her türlü nüfuzdan uzaktı. Her 

Rus Çarı İkinci Aleksandr da türlii kµvvet sarayda tool nl"' tı. 
~ar Nikolii gibi kendisine bir ha- (Miratı Hakikat) ihtilalin baş • 
mii tabii gibi bakan milyonlarca langıcını şöyle tasvir ediyor: 

r•odokslan himaye etmeyi mu. • ... Sebebi zahmsi şudur ki Her 
kadd<'s bir vazife bilmişti. Os- sek sancağını mülhak Nevesim ka
rnanlı hükümeti vatandaşı ve te- tası Hıristiyanlarından yüz altmış 
baası olan hıristiyanların hamili- kişi ağnam resminin ağırlığından 

ni ilim eden Ruslar açıktan açı. ve neferatı zaptiyenin bazı meza.. 
'!a Devleti aliyye işlerine müdaha.. !iminden dolayı Karadağa geçerek 
le ediyorlardı. şikayet etmiıı olduklarından Ka -

Londra konferansının bile sile- radağ prensi Nikola da: cİlatiatı 
'l!ediği Paris muahedesi hakareti- vakıanızı Rusya devletinin lstan
nin acısını çıkarmak emelinde bu- . bul sef:rine yazanın, şikayet ettı • 
Iunan Ruslu büyük emeller pe. ' ğinlz taaddıvatın tahkiki Z."IT!nırıda 
•inde ko<uyorlardı. tarafı Devlctı Aliyyeden memurı.ı 

Tarihlt>rin yazdıklarına göre, mah!us gönderilmesini 
Rus hariciye nazın Gorçakcl. Al- tiririm> demiş. Şikiiyetç:iler ise: 
manya başvekili Bismarkın nail cKaradağa ilticamı"<lan dolayı 
olduğu muvaffaltiyet.i çekemediği Devleti Aliyye bizi muahaze e -
için siyasi haya' da şanlı bir ne· der.• ~·abıle köylerine av1ette 
iice vennı-k emelile çırpınıyordu. sureta t-orPddüt gösterdiklerinden 
Bjsmvlwı fi.il ""' §erefi biçarı prens, Rusya sefıri (Daha var) 



AYFA-4 
Alman - Sovyet 

Cephesinde 
Askeri vaziyet 

IK~D~A~M~~==~~~==-==~:==:;==~:::~=:~=::~:=:====~~-:-~--~~--~~--~~--
Türkiyenİn bitaraflık kara. /Kedi gözlü adam/ Kırıkkale Gurup Md. Satın Alma 

(Blıf tarafı 1 inci sayfa<la) 
llnde taarruza gıriştikleri a: la< ı
lıyor. Bunların birincisi Cer upta 
Alman • Rumen orduları grı pu • 
dur. Bu grup un 22 tümen kadarı 

Alınan askeri olmak üzere 48 t ıi -
men olduğu tahınin edilmek' :r. 

rında tam bir isabet vardır Jaı~~a: :~::~~i3 u~:~:r~:~~:~ia~> Komisyonundan 
kanlıva doğru yuıüdü. Laumi - Beş Gurup Erzak Alınacak (Baı taufı 1 inci sayfadaJ 

l et batar yalan tarafından muvaf. 
fakıyetsız bir surette ateşe tutul • 
muş.ardır 

Kızıl ordu hava kuvvetleri ufak 
tayyare fılolarile şarki Prusyada 
bazı yerler üzerine bombalar at • 
mışlarsa da zıkre değer hasar vu
kua gelmemiştir. 

İLK SOVYET TEBLİGİ 

Ma.kova 23 (A.A.) - Kızıl ar • 
du başkumancianlığının tebliği: 

22 Hazıran şafakla beraber mun 
lazam Alman kıt'aları Baltık.tan 
Karadenize kadar uzanan bütün 

cephede kıt'alarımıza taarruz et -
mişlerd 1 r. 

Gunün ilk kısmında duşman kıt 
a: nmız tarafından geri püskür -
lulmüştür. Günün ikinci kısmında 

Alman kıt"alan Kızıl ord nun kıt 
alannın ıleri bırliklerine tesadüf 
~tmişlcrdir. Şiddetli bir muhare • 
bedPn sonra dü~man ağır zayiatla 

geri puskürtülmüştur. Yalnız Grod 
no ve Kristinopol istikametinde 
duşman ehc.ınttıiyetsiz bazı tabiye
vl muvaffakiyetler elde ederek Kal 
varia, Stoyanui ve Çekanoveç i -
simlerindeki kasabaları işgal et • 
m.iştir. Bu kasabaların ilk iki ta • 
nesi hudutta 15 kilometrelik w ü
çüncüsü 10 kilometrelik mesafede 
bulunmaktadır. 

İkinci ordular grupu Garbi .Po -
lonya ile Şarki Prusya arasından 
hareket eden kuvvetlerdir. Bu 
grup iki kısma ayrılmaktadır. Bi -
rind kısım Baltın Denizi i -
le Varşovanın şimali 11ra • 
sında, ikinci kısım Varşovanın ce. 
nubu ile Romanyanın şmali ara -
sındaki sahada harekete geçmiş o! 
ması çok muhtemeldir. İki kısım
dan mürekkep olan bu ikinci or -
dular grupunun en az yüz tümen
den fazla olduğu tahmin edilmek
tedr. 

Üçüncü grupu Finlandiyadan ha 
rekete geçen Fin ve Alman kuvvet
leri teşkıl etmektedir. Bu grupun 
da 16-18 tümenden ibaret olması 

çok muhtemeldir. Buna nazaran 
Finlandiyadan Karadenize kadar 
2400 kllomdrelik cephede mülte • 
fık orduların kuvveti 160-170 tü • 
men demektir. Fakat Almanların 
yalnız bu kuV\·etlerle harekatı !da 
meye çal~acaklan çok süphelidir. 
Çünkü bu miktar Sovyet kuvvet
lerıne nazaran azdll'. Bu itibarla 
\ ~rnanların başka mıntakalardan 
'°-50 tümen naha getirmeleri çok 
muhtemeldir. Bu da az görüldüğü 
takdirde Almanların İtalyan ve :Ma 
car ordulanndan istifade etmeleri 

Düşman tayyarelerı hava mey - de ihtimal dahilindedir. İtalya bu 
danlanmızdan ve nüfusu kalaba - gün 100 tümenlik kuvvetinden 

lık mahailerden bazılarına taarruz 
etmişlerse de her tarafta tayyare. 
lenmizin ve tayyare defi batarya
larımızın azimli mukavemeti ile 
karşılaşmışlar ve ağır zayiata uğ
ramışlar<iır . 

65 düşman tayyaresi düşürül • 
müştür. 

SOVYET HA VA KUVVETLERİ • 
NİN ZAYİATI 

W • 30 tümenini bu harekata tah
sis edebilir. 

Sovyet kuvvetleri etrafmda. 
ki tahminlere gelince, har • 
be tekaddüm eden günlerde Sav -
yetlerin mevcudu şöyle olduğu tah 
min edilınektedir: 190 • 200 tümen 
piyade, 45 süvari tümeni; 75 - 80 de 
tank Tugayı. Bu tugaylardan 65 i 
hafif, 15 ı de ağır yani 15 tonluk -
tan daha yukan tanklardan mü • 
reşekkil tugay olduğu hesaplan • 

Berin 23 (D. N. B:) - bildiri - maktadır. 

yor; f Sovyetlerin bu kuvvetlerden 2400 
Sovyet barbmin ilk gününde kilometre:lik garp cephesi üzerin -

Sovyet bava kuvvetlerinin ı.ayia- de en az 120 piyade tümeni ve 
h saatten saate artmıştır. Hakiki 60-65 motörlü tugay bulundurduk
caltamları bildirme şimdilik im· '!arı muhakkaktır. l\fütebaki kuv -
kan yoktur. Fakat Alman toprak. :etler Sovye.t Rusvanın {ark ve di
lanna karşı Sovye sava, tayyare- ger mıntakalarındadır ... sovyetle -
!eri arafından yapıl ·ki t rın haı bm başlaması uzcrıne 200 

an ı aarruz t·· l.k d k t' · 300 • da ug· radı.kl . . ğl. b. umen ı pıya e uvve ını tu-
ma h : ezıt~ı ".'~ u ıSoyet Al mene çıkarmış olmalan muhtemel 

n ava vve enrun vyet dir, Sovyet:erde hır tümenin mev. 
Kızıl kuvvetlerine indirdiği darbe· cudu müihak lat'alarHe beraber 
h>rin şiddetini gösterir. 17 bin tahmin edilmektedir. Tu -

Dünkü Pazar günü şafakla bera· gayda 180 tank vardır. Rus ordu -
~r Martin tipinde 9 bombardı • •unda tank miktarının 10 binden 
man tayyaresi şarki Prusya üze - fazla olduğu sanılıyor. Sovyetlerin 
rinde uçmuştur. Bu dokuz tayya- böylece garp ceph sinde 4 - 5 mil. 
reden yedisi Alman avcıları tara- yon ask~r bulundurduklan tahmin 

edilmektedir. 
fından düş!irülmü tür. Hülasa harp malzemesi, insan 

mevcudu 'e talim ve terbiye ba -
kımlarından hemen hemen birbi • 
rine müı;avi sayılan Sovyet • Al -
man ordularının-A;arpışması dün~ a 
tarihinin en muazzam harbini teş-

(Baş l•rafı 1 ınci sayfada) de İtalya ile harp halinde oldui u 
Bu .Ozler bayii manalıdır. halde, biz harbe karışnadık; j, -

RUJJVe.ltin, Sovyetler Birliğine giltere de, bitaraf kalmamızı ta<
yardım edip <>tıniy.,.,eği hakkında vip etti. Tabiidir ki Alman - So.-
resmi nıalıamlar tarafmdan henüz l el harlıi, bu vaziyetimizi dcğiştir
kat'i bir ,ey söylenmemi ·se de A- nıemizi· a'la icap ettirmez. Çiinkii 
merikanın, İngiliz politikasmı takip so,·yetlerle i.yi münasebetler ida
edeceği şüphe İ2dir. Çünkü Sovyet me etmekle beralıer müttefik de
Rusyanın mağlubiyeti Uzak . ark- ğiliz. Sovyet Rusya. 1939 sonbaha
ta Japonyanın kun·eılenme•i de- rında, kendİtiiu< teklif ettii(inıiz bir 
mektir. Amerika, komünlımi ve ittifakı recldetmi olduğu için, şiın
So,-yl'tleri sevmemekle beraber, di Alma!!ya ile harbe girmemizi 
Japon tehlikesine karşı Sovyet i<temek balı. ve salahi)'etini haiz 
Rusya)'l kendi.ine bir yardımcı te- değildir, İngiltere de, aramızda te
liıkki ettiği ~in, ona, yanlun ede- dafi.ü bir ittifak bulunduğu halde 
uktir. kendisile berabe!' harbe gi.r.miye-

Bnim va:ıyetimi>e gelince, hü- rek bitaraf kalmak siyasetimizi mü
kiımetimiz, Türkiy..-nin bitaraflığı- teaddit dc.-falar ta"·ip ettiğine gö
nı iliin etmiştir. Alman De\ilet Şe- re, imdi müttefikimiz olnuyan 
finin son i4aatına gore, Boğazlarda Sovyet Rusya için, harbe müdaha
ü ler istemeyi tao-mim etnıiş olma- lemizi • ti~ emez; 'böyle bir talebe 
sına rağmen, Sovyetle.rlc aramu.da . siya.set kadar, akıl ve mantık da 
bir adrmi te<:avüz ve dostluk pakti' m!ın.idir. 
vardır; :"-lnıanya ile de birka~ gün I Türkiye bitaraf kalmakla, ken· 
ene!, hır do.tluk ve ademi te<:avüz disinin olduğu gibi, Yakın Şark 
mu:ıJıedesi imza edilmiştir. E,,a$en banşının ve müttefikinin menfaat
Türk ı;.iya etinin ana prensipi te- !erine en uygun tarzda hareket et
ca\Üze u.,aramadık~a harbe karış- tiğine kanidir. 
nıamak olduğuna göre, her ikki ile Doktor Refik Saydam hükumeti 
de iyi münasebetler idame ettirdi- harbin yeni inkişafı müvacehesin
ğimiz bu iki devlet arasmdaki mii- de Tilrkiyenia bitaraflığını ilan et
cadele karşısında bizim için bita- m51e yYıe ta dire, tebrike "e te
raf kalmaktan ba')ka yapac~k bir şek.küre layık bir basiret ve kiya• 
şey yoktur. • set göstermiştir. Bu, en doğru, en 

Müttefikimiz İngiltere, Z2 aydan.. tabii ve e11 dürüst siyasettir. 
beri Aknaııya ile, bir ııooedenberi Alıidin DA VER 

Günün tenkitleri J: Fin Sovyet çephesinde 
(Baı tarafı 1 inci sayt..ıda) (~ t~rafı ~ inci sayfad~) . 

rif ile bir terkibi değiştirmek bul edil:ıniştır:. M~atın ne1:ice;ı 
etini du . tilrk hak.kırıda tıenu2 hdçbir tebliğ ~ 

zanır ynp. çe e çe-v- redihn . ~· 
rilecek kitaplar halı:kımuda ha- EmJŞ ır. 
yırlı bir teiuimüı' vazifesi göre- . Vaşington •. 2:l (A.A.) - Fillian
celrtiı; diyeceğim. Ben de kendi- diyanıın Vaşıngton Elçisi hüklım~ 
mi bu mütaleayı serdetmekte tile tele!°111a görü.-ştükten ronra 
haklı bulduğum i · Basan Ali Fınlanıdryarun, Sovyetler Birliği ile 
Yü~elin bu cür'etiıni mımu ırö- harp halind~ bulunmadığını ve fa. 
r~ine eminim. kat Finlandiyanın kendi anuJanı 
Yabancı bir dil ile dilim iyi hibüma olarak ell'ternasyonal 'ka

'bilen hangi meıılekdaş eline han- sırga~ iç~ ""1-ükleııaniş oldu,ğu
~ tercüme eseri alsa, 0 et!terin nu bildirmiştır. 

er bu elleri heye<:;mla sıktı. Te
şekkür etmek için kelime bula. 
mıyordu. Genç kız koluna gire
rek onu sürükledi. 

- Hayat ne güzel şey! 
Diye mırıldandı. Sokağın or -

tasında serbest, mes'ut u~uşan 

serçe ku .arını g;ıstererek.: 

- Bundan sonra sız de bunlar 
gibi serb<>stsmız' de<L Talih 
bundan sonra s.ze yardım ede -
cektir. Fevkalade güzel teklif • 
ler, davetler karşısında kala -
caks~nız~ 

Ve nq'esınden bir c;ocuk gibi 
gi.ılmeğe başladı. Sonra bu neş
esine bır hareket ilave etmek 
lazımmı~ gföi hır müddet ko ·tu. 
lki er~k arkasından gittiler. 
Bir caddede durdular. Seyyar 
şarkıcıların etrafına sokaktan 
geçenler, çocuklar toplanmıştı. 

Janıne onlara yakl:l§tı. 
Laumıer genç kızın yanında 

duruyordu. J anine ona bakı ·or, 
onu yanında gördükçe bir çılgın 
g!bi seviniyordu. Loiseau onla
rı yalnız bır:.kmak laZ>m geldi • 
ğinı anladı, Artık bir faydası 
dokunamıyacağı için kimse o -
nunla meşgul olmuyordu. Esa
•en koca göbeği ile bu güzel kı
zın yanında gülünç. oluyordu. · 

Janine eski arkadaşmın ya • 
nından ayrıldığının farkına var
madı. O şim<ii önünde şarkıcı -
lan dinleyen saf yüzlü bir taş
ralıya bakıyordu. Güneşin ha • 
rareti herhalde bu adamcağızı 
rahatsız etmişti. Çünkü cebın -
den mavi camlı ıri bir gözlük 
çıkararak burnuna takdı. Janı -
ne bir kahkaha atmaktan ken • 
dini alamadı. Bir müddettenbe. 
rı genç kıza bakan Laumier bir
den onun elini alarak dudakları
na götürdü: 

- Ah. J anine eğer istese di -
niz ... 

Diye kekeledi. Genç kız güle. 
rek: 

- Ben çoktan istiyorum, şim
di mı anla dm? 

Dedi Ve onu hayata, saadete 

sürükl di. S O N 

anlamını kökiinden söküp atan Nevywk, 23 (A.A) - Finlandi
yanl lar çıkarmalrtadır, üsliı- yadan alınan haberler Rusyaya ta
bun perişan hale getirildiğini arruz.da FiI))aıx!iya kıt'alanrun AL 
meydana koymaktadır, kitabın man l<:t'alarile temas elmediloleri
a. bnm verdiği ~evkten tercüme- nl gösternıelctedic. F'ınlanrlt'a Rus'"'==--'""-"'•"---~..-.-----...... =--
sinde C6eT 1ıutlmadığu11 W>at .,._ ordularile çıup1'Jl?la.ktan iıctinap et- Vişİ Jngiltereyİ 
nıe tedir. mi~ ç~or, fakat muvaffak ola-
Terrümıı külliyatmmm beriıat bilecek midir, ,bu l»linemez. t t tt• 

bir kiilli3·at olduğu artık inkıir StcMıolm, 23 (A.A.) _ Man>şal pro es 0 e ) 
edilemez bir hakikattir. Bu neş- Mannenlıeim .Finlandiya orrluları

riyat bu şekilde dev~ ett_i<ç.~, nın b~umandanlığım cliiıe almJŞ
bakkmıızda hayırlı hır tekamul tll'. Fiıılandiya !kıwvel:la-i halen 
nzifesi l(oremn; hunun için hudutlaıda tedafüi bir va.ziıyette 
•ıöretektir• diyorum. bulwmıakıtııdır. 
Tüııkçeye çevrilen ldtaplann Londra, 23 (A-A) _ Finland. 

haklmruzda hayırlı bir tekômül nın Lomlra Elçis. ·bugün Ed ıy:. 
vazifesi göreceğini tasdik eden ralı.ııdan iltabul ~.:..,+;~ S en ld 
M il V k·ıı;·· . b -• . .,.~. am ı.. aar e ı gmın u mesgeye _ 
Ükt el koyması acil bir zaruret ğı.na ~re elçi Harbi~ Nazırını 
şeklini alınış dl.'mektir. :l~ndiıy~ı_ı wuyeti hakkında 

Bu hususta Maarif Vekilliği&- vrr ıptıiştir. 
den temennilerimi yarın yau- -------

catım. EN SON DAKiKA 

(Bat ta.rafı l inci sayfada} 

tir. Tarih~ beıızeri gi>rülmemiş bu 
ültimatomun mAnası tamamile gayri 
müobi\ bir toprak tiz.erinde yaşıyan 

balkı tedrid fakat muhakkak l> r Oltl
me mahvetmelq demektir. 'Bu halk 
kendi vatanına karfi:t isyana mecbur 
edilmektedir. Maamatih Fransız Soma
lis; ahalisi Mareşal Petain'e sadakatiDl 
mütletikan bildirınlştir. 

su.ıı. :tıı1ne1 e- uaklııı!ii!ıı· -= 1941/38 

kil etmektedir. v • t •• 
Karadc'.'lizde ıkı tarafın den'z aşıng ona gore 

MAZHAR ERKAN; Kutahya MaorlC 
mildüıü olup Halen On ibinci Tüm, 
Sıhhiye Bölülilndc Eczacı Üstte~en, 
İhtiyat Subayı, 

Erznkın M ~ .. 

Eknıe.K. 37;000 kg. 
Koyun etı 88H6 • 
Sadeyağı 20600 • 
Z<ytinyağı 2175 • 
YcşıJ scıbun 9500 • 
BE'.; z abun 4750 • 
Kuru barbwıya fasulya • 8700 • 

• çat. • 8700 • 
Nohut 13052 • 
Börülce 2610 • 
Pirin~ 87GO c 
Salc:a 5880 • 
Bıılgur 21'; o c 
Makarna 8700 • 
Kusku 8700 • 
Mu teıi1 şehriye 2450 • 
Kuru soğan 14700 • 
Tuz 14700 c 
Patates 21600 • Kabak 15900 • 
Pathc:ın ı5900 • 
Taze fasulya 15900 • 
Ba.-:nya 4500 • 
Domates 9120 • 
Pra~a 13920 • 
Lahana 13920 • 
(spanak 13920 c 
Kerevjı. 6960 • 
Yerelması 6060 • 
T"'e bakla 6480 • 

?tl namrne-n 
hf'df'h 

Kr 

ı2 

<O 
HO 

75 
30 
50 
20 
20 
20 
20 
38 
20 
l2 
37 
37 
37 

5 
6 

ıo 

8 
10 
10 
15 
8 
8 
a 
8 

15 
5 
a 

Jlk ~em :.ı.at 
Lıra Kuruc. 

ihale 
Gunıı "8at 

3393 OQ 10Temmuz4ı 15 
2652 (.\(l J 1 /Temmuz 11 
2ı63 00 ) 

122 00 ) 
214 00 ) l2/Teıumw ~ 
178 00 ) 
116 00 ) 
116 00 ) 
196 00 ) 
39 00 ) 

248 00 ) 
88 00) 

196 oo ) HJTemmıu ıt 
241 00 ) 
241 00) 
68 00) 
55 00 ) 
66 00) 

162 00 ) 
95 00 ) 

119 00 ) 
119 00 ) 

·sı oo ı 

55 00 ) 16/Temmm ı' 
84 60) 
84 00) 
84 00) 
78 OQ) 
26 00 ) 
21 00) 

1 - Cins, mfktarlarile ihale gunil muh:ımm 'Tl bc<leh \'e muvakltat"
natları yukanda gösterilen beş grup erı:ak hizalannda görülen gUn ve aaatıer ... 
de kpah zarfla Kırıkkale grup müdürlül(ünde müte,ekJtil loomı.-yond ibal. 
edilecektir. 

2 - Taliplerin teklif mektuplannı mezkür günlerde saat 14 de kadar 
IQonıisyona vermeleri. 

3 - Şartnameler Ankarada Askeri fabnkalar umum mUdürltiğü satın 
alma komisyonundan, i~tanbul askert!cıbriltalar yollamasında sat:m komlsya.. 
nunda, Kınkkalede grup mtidürlUiünde ıöriilebilir. (4054) 

o. Demir Yollan ısı tma U. M. 118nlan 
Muhammen bedeli ( 4600) l.ra olan 250 çift uzun konçlu (kalçaya l!:ad 

ve 250 çiftte kısa konçlıı (dize kadar) lastik çizme (30/6/1941) Pazartesj gi 
saat (il) on birde Hayd'1rp••ad• Go.r binası dahilindeki komisyon tarabn' 
açık eksiltme usulile atın alınacaktır. 

Bu işe &:irınıok isteyenlerin (345) liralık muvakkat teminat ve kaDuı 
tayin ettiği ve,aikle birlikte eksıltme ıiınü saatine kadar lıomis)'ona mf 
caatlan lizımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağitılm1lktadır. (46 ı 

M. M. V. Deniz Müsteşarlığından 
Beheri 500 ve 650 beygır kuvvetinde 2000 devirli benzin motörlerl , ı 

G!aç (Şanjuman) ahnacaktır. 

İs~kli1erın bu hu~"Ustaki tekliflerini bir ~ktupla müs~lı~ı.rruz J' 
ve imalat Ş. J\!d. ıüğüne bildirmeleri. (3436-49ll) 

latanbul Komutanlıjı Satınalma Komiıyon 1u lllnlan 

Be.herine 15 kunıe fiyat tahmin edilen 3000 adet muhtelif ~ tenekı 
25/Haziran/941 gün saat il de açık artUmıa ile sat.ııacaktır, Tenekeler her 
gün anbarda gorulebilir. Muhammen bedeli 450 lira olup ilk teminatı 33 lira 
15 kuruştur. Almak isteyenlerin meıkür ı:ürı ve ı;aatte Fındıklıda Atınıılm• 
ya gelmeleri. (4504) 

Beşiktaş Maliye Şubesi Tahsil 
Şefliğinden 

Şubemize k"ı.anç \'ergisinden boııılu Tığluade Mehmet Rüşttl Zi)'ll' ~ 
'3eşiktaş Sinanpaşa mahalJe~ı Dem1rciler aokak 33 numar.alı Marangmhru t. 

ı.inde haciz altına ahnan 150 lira muhammen kıymetinde bır adet on bey 
kuvvetinde «Asiner tip D. 1500/10> markalı motör ve 130 lira muhamrn l 

itıymctinde •Elek.tor motör \\·erke> markasında bir adet !J beygir Jruvv. 
tinde motör ile 2.5 lira n1uhammen kzymet;nde 4. metre boyunda 30 ad ·t tab 
10 lira muhammen kıy1netinde 4 metre boyunda 20X8 santimetre eninde l 
edet kalasın aleni müz..'lyede Ue ı::atışJ 3/7 /941 tarihine rasUayan pcrşemb( 
eUnü saat ı 4 den 17 ye kadar yapılacağından isteklilerin yevmi nıeütftrd 
% 7,5 pey akc;;clerile n1JhaJU mezküra geme!erl fz}a malfimat almak i$te7eıı
lerin akaretlerde Beşikta~ Maliye Şube~! tahsil fefliğine müracaatları. 

(5034) 

35 Sovyet sa\·aş tan aresinden 
mürekkep diğer bir grup hudut ci 
varında Polonya umumi valiliğin. 

deki askeri hedeflere tatarruz et
mış,ir. Bu 35 tayyareden de ilcisi 

müstesna olmak üzere gen kala • 

nı Alma'l av tayyareleri tarafın -
dan tahrip edilmiştir. 

kuvvelierine gelınce, Sovyet denız (Ba~ tarafı ı inci sayfada) 
kuvvetleri ~urada -~ ~uhareı,e:. 1 ı nandrrmı~:ır. Japoıılar Almanların 
tayyare. gemlSl, ~ buyuk, 3 kuçuk Ruslara karşı seri bır ınuzaf -
kruvazor, 3 torpıdo, 6 muhrip ve feri et eJde e~krinden kork -
30 dan fa~la denizaltı gemisile mu maktadır. Çunkü bu takdirde Al
tcadd.t .hucum botları olarak !ah - manların roı!raii ve siyasi vaziyet. 
mın edılebıLr. leri Japonyaya taarruz için pek 

(Bas tarafı 1 inci 'avfnda) 
rabyaya girmişlerdir. Bu kıt'aların 
ileri hareketi bundan bir sene ev _ 
vel Besarabyanın Rusyaya ilha -
kından evvelki Rumen - Sovyet 
hududuna doğru tevcih edilmiş bu
lunmaktadır. 

Laleli, Koska Caddesi1 17 nunınralı 

e\'de oturan Sıddık ÖZcan'ın aleyhinize 1 !IİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ 
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SOVYET TAYYARELERİNİN 
TAARRUZU 

Londra 23 (A.A.) - Alınan tel. 
graf haberlerine göre Sovyet tay
yareleri dün gece şarki Prusya ü _ 

zerinde uçmuşlardır. Maddi hasar 
azdır. für kaç ölü ve yaralı var 
dır. 

Türk - Alman 
muahedesi 

(Bai .arafı l inci U)fada) 
tl' ayrıca uzun b r ba~ma.kalede 
919 dan ber T •kiyen!n ııfyasl 
rihın anlatmak . Kernalh;ı. 

Türl. )en.n ku etl ve şerefli 

&.ya.setin öven b ı makalede u
cümle ~oyle denilmektedir-

cTJrk ı; ya.ı;ti .ag t"'p A nan 
ya fe!n parlak bir ımtisa! numu
ne!ii olmuştur. Turk;ye mütareke
den sonra Almaİıtarı itiliıt dev
lt>Uerlne te!!:limı kat'i surette Tf'd-

detmı$Lr. Slllt nların ·yasetf Ti.ırkiye
nin menfaatlerine h ~yanet etn1ekte idi. 
Kuvvetl i Kemah!(( devleti iktidarı eli
ne alınca vaziyet tamamile deli.şmlş

tır .4.yni 7:!n1anda mfıtllf'fikler '1 iha
dına karşı da bir zaf<'r teşkil etmi~ olan 
Yunanb,.t.ana karşı askeri zfer Tıirk ta
nhinin en buyük ve parlak sahi!E'Sidir. 
l> nya TürklJ• hakkındaki yanlış dü
ffmu unü değ~t; nıcle mecbur kaln11$ 
ve Turkun S"kerı, sıyasl, n1al' ve sınai 
kah ltyetler anlıımıştır. İnönu'nün si
ya eti Lozan'dan beri dahna Turk men
fl!.ı.tlel"inin ve m.tli şerefin mudafaasını 

ı hd•f •ylemı91 r İnönu ıiyasetl, bo-
'1 kurtarmak için siyasi v•ı.ıyet

teu m ucI bir tarzda istifade etmesini 
b lmişt..ı. Alı::ıanya ile Turkiye arasm
dak, mu t.akbel dl münasebetler 

dıi!J. yu• lira alacak dava"ının giyabi- inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
nızda icra kılnan muhakemesi r:ununda: 1 ;•••••••••••••••••••••ıİi••••••ıi 
Mebl;lğı muddeabih yiız liranın tahsı-

Litvanyada 
Rumen deniz kuv ·etleri ise 4 müsait olacaktır. Kaunas 23 (A.A.) - Tass: Fa • 

muhrip, 3 torpido ve 3 dnizaltıdan şist hava kuvvetlerinin Litvanya 

line temyizi kabil olmak üzere (30/5/ 
94 ı) tarihinde karar verilınekle tebliğ 
makamına kaim olmak üzere on beş 
~Un mıiddetle ilan oJ.ınur. (5651) 

ibaerttir TOKYODA !NGILİZ SEFiRİNİN hükfune! merkezinin sakin halkına 
TEMASLARI ZAYİ - Erzincanda on birinci ala-

Görülü,·or ki Rumen ~-niz ku•·- · • karşı yaptı"' akın büyük nefret • = • ıs• yın ikinci Tabur Yedllıci Bölükten al-
vetleri nı<bctsız derecede azdır. Bu Tokyo 23 (A.A.) _ İngilt re se-. ve hiddet uyandırmıştır. Her ta • dığım askerlik vesikamı zayı ettij!im-
vaziyettr ma) ın d'ikme tertibatı • firı bu sabah kırk dakika kadar rafta vatanperverlık havası içinde den ve yenisini çıkartacağımdan zayiin 
na mal k bu un ~ Sovyc· donama harıci)e nazırı muavini Jle gorüş- mitin~Jer .. ·apılm~kt_adır ... Şehirde hükmü yoktur. 
sının us lu"iırden istifade ede- m%'ur. Domei ajansı bu goruşmıı tam hır sukun hükum surmekte - tst.nı..ı Giircül<Apm 53 _.o. da 

r k RuT<'n sahillerine mayn dö - esnasındd Alman . Rus harbı lıak. dır hak Kalça 

kerek deniz rnünakaliıtını durdur- ında malümat tea ı edilmi oldu- ;:===========================::;-
mağa çalış_ac_a~ olunabilır l.\Unu bıldKinncktedir. f Deniz Leva·um Satınalma Komiıyonu llanlan--, 

Prens onoye bugu'1 ı-oparator ~-1 
Surİyede tara!ındı;n kabul Pdilmıştir Prens 

imparatma sıvasi v:ızı ret hakkın -
Marmara Üssü Bahri K. Sa tınalma Komisyonundan: 

(Baş tarafı l inci sayfada) da izahat vcrm tır. 
TllÜl'<! varmı~lard>r. Halen bucada Hükümet askeri şeflerle Rus-AJ
bir Viehy .kolunun muıloavemeti man harbi hakkında görüşmü tür. 
ile karşılaııılmaktadrr, 

ŞAMDA VAZİYET ViNANT MAİSKİ İLE GÖRÜŞTÜ 
Kahire, 23 (A.A.) - Müttefik Londra 23 (A.A.) - Amerika 

kıt'aları Şa:ma gtrJrkten az :;onr& ;efiri Vınant bugün Sovyet sefi. 
serbest FrarıslO' k t'alan, İngili ri Maiski ile görüşmüştür. 
k t'aları, meşhur ~vari alay ı HALİFAKS - VELS MÜLAKATI 
tanklar ve birkaç Avustralya ala- \'aşıngton 30 (A.A.) _ İngil • 
vı bir ge<;it reoımİ ya,pm laıdır ıere büyük elçısi Lort Hali!aks 
Her tarafta Fransıız !bayrağı. dal- dun haricıye nazın Vels ile iki sa. 
galarunaktadır Suriye hüküır.cti at süren bir mülakatta bulunmu•
şimdiy>e kadar Viclıy makamları· t ur. 
nın meşgul klu;lclan ~·nelmilel 

· !eri ellerine alımışlardır. 
Siyasi mücrimler için umumi af 

ilan edilımiştir. Ba.<jvelcil Halici Peık 
Alem ile General Legentihonıme 
Suriyenin muhtar bir cümhuriyoet 
olarak ilanına yara) ~ak mı.ıahede
yi haz;ırfaınakla meşgul o:lmuşlar-

BULGAR - SOVYET 

MÜNASEBATI 

Roma 23 (A.A.) - Stefaru ajan. 
sının Pazar ak~amı Sofyadan bil
di.rdigine göre, Bulgaristan ılc Sov 
\etler Bırliği arasında diploma: k 
münasebetler pek yakınd• ke•.k -
cekıir. 

K ılosu Tahmin bedeb T•mınatı 

~---------~-----~K~11~M~'"~S~n~·---~~~Lira K. 
l.1t. .. r..ı k.uı ı ı.ıcu,~ J;,U.OUO 
Toz ~eker 50.000 

35 
48 

92 
18 

18.8!58 00 
3.6ı3 50 

1 - Yukarıda cins1eri ve miktarı JaZı1ı iki kalem maddeler pazarlıkla sa
tın a1macakbr. 

2 - Pazarlıltlan 25/Hazfran/941 Çarşamba tünü 11aat 15 de İzmitte Ter. 
sa.ne kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Pazarlı~ iştirak edecek taliplerin 2490 sayılı kanunun ist.odli\ ye
sailc ve yukarıda cinsleri yazılı temınatlarile birlikte belli ıün ve saatte 
komısyona n1üracaaUarı. ( •928) 

* ı - Tahının edilen bedeli (ll747) lira olan 2000 ltilo ça)'lD 20/Hazlran/941 
Pe.-.embe &ünii saat ı5.30 da pazarlıkla eksiltmesi yapıltı<Oaktır. 

2 - İlk teminatı (881) lira (3) kuruş olup şarbıamesi her tün kODtlsyon
dan paraı::ız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilc-rin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaik ve ikınci. maddede ya
zılı miktardaki teminat makbuz veya banka mektubu ile bfrllkte belll &ün 
ve &aatte M•'lbnldaki kontisyonda hazır bulunmalan. ( 4878) 

* 1 - Beher metresinin tahmin olunan bedeli 115 kuruş olan 8500 met.re 
•harici kutru 35> dahili kutru 32 m/m ~•lik borunun 25/Haziran/941 Çar
eamba günü !laat 15 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kat'i teminatı 1121 lira 25 kum~ olup farbıamai her gün komls· 
)'Ondan pr.ra .ı..z olarak alınabilir. 

3 - İ5teklıJerin kanunun istediği \·~üt ve ikinci maddede yazılı nJilc
tG.tdakj tenuna'L makb~ veya banka mektubu ile belli ıu.ıı w 5Clal.t.e Kas1ın .. 
pa, da bulunBR komis70J>da lıuır bulunmaları. ı.988) 

ı - Keşif ve şartnamee-i mucjbince idaremizin Paşabahı;e müskirat fabri
katıı binalarının badanası işi açık eksiltme usıılile ihale olunacaktır. 

2 - Keşif bedeli •8280> lira % 7,5 muvakkat teminatı «621> liradır. 
3 - Eksiltme 4/7/941 cuma (ÜDÜ sa.at 15 de Kabataşta levazlm ~ube.ııllzha 

alını komisyonunda 1apılacaktr. 

4 - Şartname sözü geçen levazım ıube:Sı veznesinden c20> klll'UIB alınabi
lir. 

5 _ Münakasaya gireceklerin ek Utme ic:U> tayin olunan gün ve .aatte Jaı
nunt ,._-esaik ve % 7,5 gilvenme parala,-ile b:rlikte mezkiır komisyona müra
caatları. (4871) 

,- Aakeri Fabrikalar Satınalma Komiıyonu llanlan 

Kırı1dr.alede takriben 15000 ton malzeme nalJedill!t'ek 

Beher tonuna 225 kııruş bedel tahmin edilen yukanda yazılı nak1iyat 
askeri fabrıkalar umum müdilr!uğü m kez satınalr.ıa kun ~ unca 10/7/ 
9~1 pe~embe gıinıi saat 15 de kapali ıarf.la ihale ed ıcccktlı'. Şartname (1) 
lira (69) kuruştur. Muvııklrat teminat 2.531 lira 25 kuruştur Tckı.t rr.ektup• 
tannı mez.kfu· ünde sa•t 14 de k.adar kantlsyoııa uıllracaallan. (5022) 

* Jdnhtel.il eb'atta 8 kalem ve cem'an 3800 metre 
mikilıı kereflte alınacak 

Tahmin edilen bedeli (220,400) lira olan yukarıda yazılı kereste askerl 
labrllı:alar umum müdürlüi:il terkez satmalma korni!)'onunaca IOA7/941 perıeıa 
pe g!lnil &aat 16 da kapalr zarfla ihale edilecektir. Şartname (il) !it (2) kı>
ruştur. Muvakkat teminat (12270) liradır. Tekli1 mektuplanru mezldlr sQıı<ı. 
saat 15 e kadar komhyona \·ennele-ri. 

Hey'ell umumi;l' .. ini bırdeoı vern>elt mümkün olmadıcı talr.dird<> ~ 
•J'l'ı ihale edilebilir. (5021) 

* 20 Ton 0.8 • ı mm. Calvanlztl demfr oaç levha 
4 c 2.5 mm. Cal\'anizli demir tel 

2.5 • 2 mm. Galvanizli demir ~l 
Tahmlıı edilen bedeli (26,500) lira olan yukarıda yazılı !lç kal""' ıj,enlr 

malzeme askeri fabrikalT umum rniJdurlfiıü merkez 5tınalrna komhıyonun
ca 10/7 /941 per.embe giınü SJ~t 15,30 da kap•lı zarfla lh&le ed!:·ee<·ktlr Şart
name (1) lira (33) kuruştur Jllu\ .. kkat t<:mm~t (1987) !ıra (~O) )<UJ'uştar. 
Teklif mektnplarınr n:<Zk6r (Ü1ldP saat 14,30 a kadar komisyuna ver"1el•ri. 

Sahilıi: E. İ Z Z E T, Neşriyat Direktörü: Cevdet 
B•sıWıiı yer: «Son Telaraf •• fathl&UI 

(5!r.3) 

Kara bilgin 


