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s~~yet Rusya- / Hariciye Vekilimizin ı 'Sovyet tebliğine 
nın hataları ~ beyanattab 1. ; 1 soqo Alman 
-- --·--- - ı u unması \ 1 es l r alın d '· 
Moskova, 1939 senesi ba- k ti h 1 j harındanberi tak~b. etti~i uvve e mu teme ' 300 tank tahrip edildi 
yanlıı ve I ena polıtıka yu- ( 
:;r;ünden harbe sürüklen- •,------
miştir; daha durendiş, 
daha basiretli, bilhassa 
tlaha samimi bir siyaset 
Sovyetler Birlcğini harp
ten uzak tutabilirdi .: şi
mal komıumu:;r;an, hata
larından ders alarak bun
dan sonra, dürü•t bir po
litika takibine muvallak 
olmasını dileriz;. 
--------· ------

H aricige Encümeni mu alı e
de g i ittifakla tasvip etti 

· Ankara, 24 (İkdam muhabirin- natta •bulunması muhtemeldir. 
den) - Tiirk - Alman dostluk an- A ı n aşmayı tasvip eden Hariciye 
!aşması bugün Bü)·iik Millet Mec- Encümeni Meclise göndermiş ol
lisi IJarici:, e Enrüınenince müt.te- d • ugu esba<bı mucibe ma:ııbatasmda: 

Hava harbi kat'i ne
ticeye varmak üzere 
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ALMAN MO'fÖBl,C TOPÇU VE S"OVABt KUVYETLERlNE AİT iKi RESiM 

A S K E. R f V A Z I Y E T rnN • IOVYIT J 
- L Ceplleslade -

Sovyet - Alman harbi' Fin orduları 
süratle· inkişaf ediyor lıenüz harbe 

baş/ amadıl ar 

S 
ovyet Rusya, ınütbiş bjr mü
radeleye girişmek mecburiye
tinde kahn..\Ştır. Kızıloröu, 

ıimdi, ,ı\.lman ordusu gibi miürenımeJ 

bir harp makinesi karşısında, çetin bir 
imiihan geçinnektedi.i. Sovyetler Bir
liği, bu bcidlı·ede, mil1ecaviı degildir; 
bilakis kendisi tecavüze uğraınıştır; 
fakat, insatla söylemek l3.zın1 gelirse, 
bugünkü vaziyette, Sovyet Rusyanın 
da kusur ve kabahati, mes'u.liyeti var
dır; hem de bu mes'uliyet hayli büyük 

fi.kan tas\•ip Milınlştir. Anlaş,ma Hükfunetçe takip edilen ve Mc.:lis. 
yarın Büyiik Mille! Meclisi hey'eti çe tasvip edilmi§ olan su1h siyase
ıınnınıiyesi tarafından miizakere tiınize uygun bulunan muahedenin 

edil~~ekt.ir. Bu vesile ile Ilariciye tasdikini der.piş eden layilıa Encü- I 
Vckilı Şukrü Saracoğlunun Tiirk-ı menimizce aynen \'e miittefikan ı 
Alman anlnşması hakkmda beya- kabul edihniştir denilmektedir. 

Edenin 
Beyanatı 

f 
Avam 

"\ 
kamarasındal 

iki gün içinde cereyan eden muhare
beler henüz netice hakkında fikir 
verecek derecede değilse de, f;ar
b in çetin olacaOını gösteriyor 

Finlandiya Sovyetle
rin bombardımanını 

protesto etti 

ve ağırdır; çünkü Moskova. f5.hiş bata- • 

!ar i.şlemlı;, takip ettiği kısa görüşlü. lngı·ltere So t Cfuıdelik ye sadece kurnaz siyaset yü-ı ' vye 
ıünden dostsuz kalmıştn·. Muhteli1 se- R .1 • k 
bepıe-rıc kendisine düşn'an olan mem- usya 1 e 1 tısa 
ieketlerle yaphğı temelsiz ve sahte an- ı • 
taşmalar, ademi teea\7Ü7. ve dostluk d" k ,. • 
paktları yüzünd~n asıl dostlanm danlt-. 1 ve as er 1 ış
m11; ve tabiidir ki asJl düşmanlarile de 
haklk.aten dost olmak imkA.nını bula- b• ı· .., • k 
maııuş\ır. Mosltovanın hataları \,°Oktur ır ) gı y a p a C a 

Tür ki yenin 
vaziyeti 

görüşüldü 

Hore Belisha, Vin
tertoiı ve Çörçil 
beyanatta bulundu 

Sovyet cephe-ıiııde kumandanlık 
eden Alıman Mareşali J,ist 

Führel'in umumi karargahı 24 
(A.A.) - Alman orduları tebliği: 
Şarkta Alınan ~rdtJlarının hare

katı, te.sbit edilen ıırogram mu.ci -
bince büyiik muvaffaki;vetlerle de 
vam etmektedir. 

A.lıı;an • Sovyet harhi iki ta -
rafın neşr.ettiği tebliğlere gö 

re şöyle ınkişaf etmektedir: 

Suvyet tebliğine göre, evvelki 
gün Almanlar ıaarruzlannı inki -
şaf ettirnıeğe çalışmışlar ve esas 
gayretlerini Şaulay, Grodno, Kov
no, Volkoviok, Vladimirkolinak, 

Ravasuska ve Brodi'ye tevcih et • 
mişler, fakat hiç oir :nmvaffakiyet 
elde edememişlerdir. Vladimirko ~ 
iinak ve Brodi istikametindeki bü. 

ve şimdi bu hatalarım m•mleket hal-
kınııı kanile ödemektedir. Bunları ıiÖJ'- Lonöra, 24 (A.A.) - Avam Kamara-
le gözden a:cçb·mek ibret vericidir: J •ı• k J h sında Eden'den sonra söz alan eski 

SOVYET TEBLİGİ 

Moskova 24 (A.A.) - Kızılordu. 

nun Salı sabahı neşredilen tebliği: 

tün Alman taarruzları tardedil -
miş, Şaulay ve Ravasuska istika • 

metinde giren Alman kolları öğ • 
leden sonra mağlup edilmiş ve mu 
kabil hücumlarla hududun ötesi -
ne tal'dolunmuşıur. Şaulay mınta. 
kasında tıİkriben 300 Alman tankı 

ı _ Sovyet Rusya, 1939 ilkbaharın- ngl iZ 85 er eye- Harbiye Nazm Hore Bellsba ozc\lmle 
dan itibaren, Moskovada İngiltere ve - şıunları röylemişiir; 
Fransa ile başJadJtı müzalcereteri ay- ti Rusyaya gidiyor .El!ier TOrkiyeye yardım etmezsek, 
!arca uıatm11; daha o :zamandan iUDa- ____ ...::;._..-_....;::;;_ __ ..=_ __ Türkiye Almatlyanın Asyadaki ih.t.iras-

Pazarı~si günü, düşman, Baltık
tan Karadenize kadar bütün cephe 
üzerinde taarruzlarını inkişafa ça

(Jlevamı 4 ı.incü sayfadnj 
~eD Uti tar.ıtlı ve iki eeııbeli bir s.iya- l larınm Uıhakkl,lkuna "e menlaatıerim.i-
.. ı takip elmiı;; kend.isi için sulh ve '79u"rk • ngı•ıı•z (Devamı dördüncü sayfada) 
emniyet, Avrupa ve batta dünya içhl .1 1 

ı.at'at"L-ıa mesıfaat Ve k3.-r a'f'8.IDJ81 daima ,·ıı·ı· a ı a ,· bar13 arıyacaıın.a, sa.dece ~n}Şular.uıın ~ k ,, k ' 
emperyalizm oleyhinde bulunduiu hal- • 
de, yaldızlı Uğıtlara aanlı bir ~ 
7aliot si;faset tak.p elmir.;ir. 

l - Alınan70, kendisi.Un en btıylll& r' 
dilJman• olduiunu bildi.ti halde, Polon. 
rayı takıiim için, Alman7a ile auıa, .. 
mıştır ve buıw, İncillz Ve Fran.su u
kerl bey'etlerlle kuı"ıııAy milzalı:ereleri
oe devam edeı1ı.en en çirldn bir ııekll· 
de, fena bir aürpriz ..-e ball:m t:U"&llldıı 1 
7apmı:tır. 

3 - Bu palı:I, ild cepheli barpleııı 
çekinen Almanya,.a cesam veT<liii lllbi 
SovyeUer Birliği diier tandtan blı 
dostluk ve ademi ıecavıı.. paktı ile baiJJ 
olduğu Polonyaya da hayırhah bitaraf. -~· 

tık vMetti&inden Lehlerin de cesareti 
orimıı ve niha7et bu 7eni dün:ra harbl 
paUamıı;tır. 

·7 
~~. 

l'"'@ 

• - Sovyetler Blrlitl, iki tarafın u
<un müddet dövüşe clövil,. 7onılacalı:
tannı, kendisinin harplen ınasun ve 
kuvvetli kalacabm, böylece ııızu em
peryalist emellerini tahaıltku.t ettirece .. 
.ği.ni, komünizmi bütün Avrupa1a yay
mya muvaffak olacağını umduğu iÇ.i.n. 
hf'lrbi menınuniyetJe karşılamış, ve Al. 
manyaya yardım etmiye ba,laIJlll, de
mokrasilerden yüz çevirmiı:tir. liatt4 
onlara karşı cephe alarak Fransaınn 

İııcilb Hariciye N llZ1l"1 F.den 

Avrupa Yolu Açılıyor 
Demir yolu münakalatı bir iki 
güne kadar tekrar başlıyacak 

Ankara 24 (İkdam Muha~iıin • ıbirkaç ay süreceği t;ıhmin olun -1Alnıan harbi dolayısile Tuna yo. 
den) - Burada alınan malurnnta maı·tadır. ı lunun kapanmast merkezi Avru • 
giıre bir ınüddettenberi ınkıtaa ııg Birkaç •~mandan beri kara yo • paya ~ aptl:nakta olan ihracatımı. 
ramış olan Avrupa ıle .. kara vulu !unun ve Sün günlerde dP s~vyet - 7.ı ınkıtaa ugı-atmıştı. Kara yolu • 
mu~a~alamız on be~ gune . kadar ~ """'.. ••• • • • - .,............, nun açılması üzerine Avrupaya ya 

y<ınıMn nıuma7.~m bır şekılde baş PetenleDarlanın pılacak ihracatın bir an evvel gön 
lıyacaktır. Şımdılık Avrupa hat - derilmesine imkan vereceğinden 
tının işlemesi aktarma suretile ol- bu haber iktısadl ve ticari meha -

i ması muhtem~ldir. Çünkü l\J~riç a r a s ı a ç 1 l d ı fild<· ~o!< müsait bir hava ııyan -
demiryolu köprüsünün inşasının dırıııı~lır. 
ı.- 'V' " ... ... ... .., --<>---- ., 

AJmanyave 
ltalyadan sonra 

Darlan Peteni bert:- 'af _...,...,.~~~-~ .......... ...,.....,._.._.. 
Amerikanın 

yeni bir kararı 
et m eğe çalışıyormliş 

Almanlar Norveçta 
hazırlık yapıyor 

tahrip edilmiştir. Yine Sovyet teb
liğine göre, Bielostok ve Brest Li
tovsk istikametinde ilerleyen Al • 
man kolları §iddetli muharebeler
den sonra Kono Lomzka ve Brest 
L"t sk' · 1 t · 1 di Stokbolm, 2t (A.A.) - Salı saba-

ı ov U ~g~. e 'Jo'ış er. r. Pazı:ır hına kadar ne . Finlandiya kuvvetleri 
ve Pazartesı gunlerı takrıben 5 bın tarafınd.ın ne de F.inL,ndiya~ald J\ ınıan 
!tadar Alman subay ve askeri esir lutaıan tara!ındn her hangi ackerı oir 

(Devamı 4 iiıldl .. yfua) harekete baı;lanmamıştıı:- Bu çok .naziJ< 
l:.amanda blle J.ı'inlandıya hılkumeU, 

------------- Rus7a'ya ).:artt olan tephbütleriıU har .. 

Tok.., o diyorkl 

Japonyanın va
ziyeti yakında 
belli olacak 

Rusyadaki Japonlar 
memleketine dönüyor 
- ----·----

Matsuoka 
Tokyo 24 (A.A.) - D, N. B: Ga

zeteciler Japon hükfuneti sözcü • 
!erinden üçlü paktın yeni vaziyet 

(Den.mı • lledi oa;rtMla) 

117en yerin~ getirır..ektedir. Niıckim 
Noskova muahedP..si. n1ı...cibince 1 Rus as
ker! nakliye vası1;1Jarı p:ızartesi günü 
bile Sovyet bududundaki l:''inlandi)a 
1<1llarından geçerek Hangö yarımaıı.ı
ıındakj Sovyet üssüne gitn1işlerdir. 
FİNLANDİYANIN PROTESTOSU 
Helsinki, 24 (A.A.) - Finlandiya 

hükt1meti bazı Finlandiya şehirlerinin 
Sovyet tayyareleri tarafından bombar
~ı edllmesiııi Sovyet hillwmeU 
nezdinde protesto etn1işt.ir, 

FİN MECLİSİ BUGÜN TOPLANIYOR 
Fin Meclisi bugün !e,·kali:ıde olt"lr<lk 

toplanacaktır. 

Londra, 24 (A.A.) - Norı:eç a-

(Devamı dördüncü sayfad•) 

Dahiliye Vekili 
Faik Öztrak'ın 
kızı evlendi 

Dahiliye Vekilimiz Faik Öz
trak'ın kızı Handan Öztrak'la 
Şefik İnanın nikiıh merasimi 

• evvelki gün Ankara Belediye 
aal-Onıında yapıldığını ınemnu

ııiyetle haıber aldık. Merasim
de Büyi>k Millet l'tleclisi Reisi 
Abclülhalil[ Renda, Başvekili
oniz Doktl'r Refik Saydam. ve
killer, meb'uslar ve iki tarafın 
akraba ve dostları ba>ır lıu-

lıınmuşlardır. 
Tarafeynin aileleri erk~mı 

·hararetle tebrik eder, yenl ev

lilere sa_adetler_dileriz:_ _ _j 
maneviyatını bozmıya c•tışro11ıu. Londra 24 (A.A.) - (Röyter:) 

~ - Polon1arun taksimiııden sonra. ,Alınan istilası üzerine Sovyetler 
kıiçlık. Finlandiyaya taarruz ederek bu B · 
memleketi ilhaka kolluşmııı. ıaırat bü- irliği hakkında takip edilee<>k in 
rük ve kahramanca bir mukavemetle giliz ırlyaseti Avam Kamarasında 
knr;;;ı~C}.}"mil-tLr. Bu mücadele esnasında müzakere edilirken, müzakereleri 
hnr.sa ile İngiltere de az kalsuı Sov- takip eden diplomatlar arasında 
rctierinkirıden çok daııa büyUk bir ha- bilhassa Maisky'nin bulunması na

Slovakya da 
Sovyetlere karşı 

harp ilan etti 

Lonaı a ~4 (A.A.) -- Fransız hu

dudundan müstakil r'ransız ajan -

sına gelen bir telgrafa göre mare. 

~al Peten ile amiral Darlarnn ara. 

sı yeniden açılmıştır. 

!:::;tk!ı;:~~k ,-................................ ____ ,, .......,.,., . ..,.,.....,.,. . .,.. ••• o 4 * • ..,. . ... .. il. - t-

la işliyecekler ve FiJıl,andjyaya Ol1 yar
dımda bulunarak Sovyet Rusya ile bar- zarı dikkati e<>lbetmiştir. 
be ıutlJilleııl<lıırdı. Bereket versin lci hA- Müzıı.kere başladığı zaman bir 
diseler, coğrafi ve sevkulceyşi vaziyet suale cevap olarak Çörçil Orta • 
buna imk1ıl vermemiş; Sovyetler de, · 
Kızılordunu,, ~ harbinde meydana çı- şarktaki askeri vazıyet hakkında 
kan bozuk taraflarını dti2eltmek için, beyanatta bulunmaktan imtina et
Finlandi}'a ile acele •ulb al<detmişler- miş ve halen cereyan etmekte olan 
d:r. harekatın sık sık gözden geçirilme 

6 - l»iO ilkbaharında Almanya sinde ciddi mahzurlar olduğuna i. 
garpte taan'Uıa geçip el<! Jskaınbil kA
gıtları srrasile Daııiınq,rkayı, Norveçi, şaret eylemiştir. 
Jlı,ianda:rı. Belçikayı ve Fransayı de- (Devamı 4 üncü sayfada) 
vinnce, Sovyet Rusya hatasını anla- l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!! ----· -~
rnıştır. Filvaki, içinden çiliiimesıne 

faı·dUll ettiği Fransa, Moskovanın t.a
EavVUT ve tahmin ettiğinden çok daha 
~abul< yıkıldığından Avrupada kuvvel 
ınuvazenesi !eci surette bozulm~ ve 
bu, Sovyetler iıçbı, pek fena bir sürpria 
oln1u:stur. Bundan sonra k~ra orduları 
serbest kalan Almanyanın iki cepheU 

BUGUN· 
(Devamı 4 üo<:ü sayfada) 

Macarlar Rusya ile 
münasebatını kesiyor 

İyi haber alan mahfillere naza

ran Mareşal Peten, Amiral Darla· 

nın kendisinı bertaraf etmege ~·a

lıstığl hakkında bir intıba hasıl et 

miştir. Mareşal, nezaretlerle bir • 

P '-- 24 (A..A) S!ıov-'""a cok resmi daırelerde kendi fotog-
resuvwıg, . - """' 

-Başvekili ve Hariciye Naz.ırı Tuka rafı yrine amiro.lın resimlerinin 
Almanya El;;i&ine ve Skrvıtkyanım asılmış ddui!ı.ınu ö"rrenmiştir. 
resmen &Jvyetlere G<arşı haıfo<ı gir Bundan baska, Darlan, emniyet 
meılııte ~lduğunu lbildiıımi§tir. teşkıliıtmda da kendisine kıymet-

(De.-amı 4 üncii sayfada) li taraf:2r<ar tem.in etmiştir. 

~ -

Esıraırenglz Dans©~ 
M. Feridun tarafından dilimize çevrilen, dünyanın en he
yecanlı zabıta romanı olan bueaeri bugün üçüncü sayfa· 

mızda neıre ba~ladık. Mutlaka tAkip ediniz. 

etmeleri yasak 
I.t 1 d . k'ld Türkçeye çevrilen a ya a aynı şe ı e k • 

mukabele etti 1 t 8 P 1 8 r 
Vaşington, 24 (A..A.) - Anı.erir 

ka hük ılmeti, bütün İialyarııların 
Amerika..-. terketmeleı·ini men'et
mişlir. 

!TAL YANIN MUK1'l!BELESİ 

Roma, 24 (A.A.) - (Steiaıü) A
merika hükümeti tarafından veri
len karar üzerine İtalya h.Ülk''imeti 
italyada, İtalya hiııkianiyeti altında 
bulunan txıprnkl&rda ve;1-r İtalyan 
kıt'alann;n işgali altına g,rece'k 
topraklarc!a bulunan Amen1rnl.lar 
ha k'k ında ela ayni tedbiri ıatbil< 
etır j,ve karar vermiştir. 

YAZANı 

SELAMI iZZET SEDES 

-2-
Maarif Vekilliği yabancı dil

den kitaplar tercüme d!tiriyor, 
tercüme eser müsabakalan 
açıyor. Bu, bugünkü tercüme 
yanlışlarının önüne ge-ı;mi)e kli
fi midir? 

Bunun kafi olmadığını Maarif 
Vekilliği de lıiziın kadar bilir; 
çünkü lise son sınıflarla Üniver_ 
a.iote İ<;in yardımcı kitap olaraılı: 

terciiıı1e ettirdiği eserler aras?& 
da affedilemiyecek, ıniisamaha 
edileıniyecek hatalar bulundu
cıınu elbette farkına \0 arınmştır. 

Şu halde, bazı meslekdaşlann 
ifrata vararak: •Maarif Veıkilli
ği serbest tercüme neşriyatına 
m~ni olmalı, kitapçıların terdi
me ettirdikleri eserleri sansür 
etmeli yollu teklifl<.'ri \'c te· 
ınennileri faydasızdır. 

l~:i aınma. Tanıiınatlanberi 
siirli11 gelen :, anlı':' lerciiıucler 
) ine de süriip gide<"ek midir? .. 
Bu i~i önlC'mf"k. bu hataların Ö· 

nüne gı>çnwk Maarif Vekilliğinin 
vazifesi değil midir? 

(Devam• 4 iincii sa dada) 
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JSLAM ORDULARININ MUHAREBELERi 

( ___ -=-=a~z~a~n~:--=Z~İ~Y=--A--'Ş!.--A_K ___ f~R~_-) 

Japonya harbe 
girecek mi? 

İki güııııdi.i:r rastgelen bana son 
yor; 

- Bu son vaziyet Uızerine Japon 

Başkasının arsasını il Tuna yolu ile 1 
tal{ri vererek satan sevk_~yat durdu 

I! • l!'ese'edc i!TJC\IZUuın1\IBU aLl.
kad r ecfo en ar :..hm bir nokta 
var a o a, Me.ıcKeliierin ve Kure>)~ 
kabı ·l" Yemen ortlll6una mıu
ka:be. gostcrmornelerr ve teşkilatlı 
bir lruvvetlc ortada görüımıeme
leridir. Bundan da if;t.ôd!al <rliliyor 
ki o tarihte Araplar arasında mun
tazam ordu t~ilMı, henüı..meı;fuul 
olan •bir keyfıyettir. Ve o ımırhi!te 
ilk ordu ise, doğrudan doğn.ıya 
(Hazret.i M<Aıammet) taorafmdllfl 
teşkil edilmişt.ir. 

* tık islam ordusunun tcşkilib 
ve harp kanunları 

Muhtehf isti.kamete sevıloolunan 
müfrezolcre: (Baas). 

Yü.rüyü.ş esnasında oıı-dunım em
niyet.ini tesis eden (piştar)lara: 
(Talia), 

Resulü Ekrem Efendimiz, (tali
a)ya son derecede eh~ ve
rirlerdi. Ve harekat esnasıtxia, dai
ma (4-0 nefer)den mii.reıkkEp talla 
kuvvetleri tertip ederlordi. 

* İlk: (aıhızı. asker) oouli.inü de, Re-
s ul.ü ElkTem Efend i.ınirz vaz 'etti. O 
tarihe kadar hıüıkünıdarlar tarafın-

ya da haııbe gırect&: ımıi? 

Ben de onlara şu cevabı veri)". 
rum. bir şebeke yakalandı 

Elif adında bir kadını nıal sahibi Ayşe ye
' ine koymuşlar ve Aksarayda bir arsayı res
men muamele yaptırarak 2100 liraya satmışlar 

- Tam buk!.uınuz bal alınacalk ç 
çeği! Ben ne anlarını Jaıpoll'yarı.ı1 
haııbe girip gim?işeceğini? Eğer 
kadar ferasetirn olsaydı, ben de tı.:. 

tar, beııgün çarşıdan, ııazardan, 
ge=edcn, toıımadan, musikiden 
eski ve yeni şairlerden, yeın.<.ılcten 

1 
Bundan bır müddet evvel çok aldığillı ve takriri de Elifin verdi-

iç<ır..ekten, şel1betlerin, reçe ler,; neraklı bir sahtek•r!ık ha'd'.secı - H di ·1 Al · d b Lürlüsiinden bah.9edeceğiıme Neci,. " • g.ni ve am ı e ısenın e u-
Faz,l Kk;akürek, M. Zekeriya Se<e· ılınuş v~ ya!ilı bir kadınla ı.rka - na şahit oldukkrını ve o gün Eli. 

. a~iarı, kendi malları olmadığı hal fin odasında bı.lunan Ziyanın: 
te~ Sabiha Zekeriya, Nizamettir. 

dan teşkil ve istiiıdam olunan or- Nazif, hatta Seıyer Bedi ve hatb de, Aksarayda Küçük!iıngada İne- - AV'lf. benım kan'11dır dedigL 
dular (ücretli as.kerkr)den mürek>- .;ey mahallesindeki bir arsayı Hü- ni, anlattıktan sonra: 

Burlı.an Felak gibi siyasetten, harı 
kepli. Halbuki Resulü Eıkrom E- yin Tancı aciında Lir ka,abı. 2100 - Taıkrir brnodi y;ıpıldı. Senexl. 

ki~ebsı.lürdEkrlaroın Efendiıni.ııin teş- 1t:_:uJimt.~ ilık )defk a olarak,~~- ~':~u:!;~ r:; ~~;:"=:::: liraya satmı:;;lar ve tapu memu.ru er; esi !(Ünü bana verdiıcr. Bir d 
ııyu :ı< ı ilk islfmı oro\l6U ,.,,ye ı amme anununu ..... aş eY" 

1
. . . ,..- id. huzurunda takrir dah• vermı;;ler • baktım ki vermiş olduğu"' 2000 

Pek ı..;;". •-ten >. •• ı yar·'· led" B k ib" h 1. lerını bana soracağınıza g ıp oo- . I n....,..,. ~r ""yavaş ya. ı. u anun muc l'!lce, er e ı . dir. lira •erine senette 1000 iira yazı 
vas .!.Jiiyüdü ve takenmıiıl etti. silB.h tutan müsıGman·, iGl<irnivetin ı fara oorsaruz daha çok sadre şif" B"l"h · • • · mıs. Tapu memuru Nccatıye buı · k ı 1 B I a are vazıy~t an.ı..aı:ıidtg-1ndan . 

Mallar, mavnalar
dan depolara 

alınıyor 
Almanya ve S<>Vyet Rusya 

arasında başh;ı-an harbin Ka
radeniz yolile yapılan ihracatı 
biraz mütee ·slr cde.:eğini yaz. 
mışltk. Uabt"r aldığımıza göre 
İsviçre, Romanya \'e Al.manya 
için satılnıı~ olan bir kıı;ım 
malların s"vki isi durmu.;tur. 
Bunun İ<'İn cv\·elce ınavnala-
ra ~·üklcnıni1 olan hazı ntalla
rın tekrar ı!. ııolara nakledil
mesine ·ha;.;lan1nı!Oot1r. L . ._.. _______ .) 
Tiftik ihracatı 

Ilk hareket(' """en iı,Jam mu- dd" • b"" tıü"" 1· • 1 verecs cevap ar a ırsınız. ana ' \ 
b...., ma 1 ve manevı u n var ~mı 1 k 11 k b·--' Elif, Hüseyin Tancı, Ziya Süer, sordum. Bana. 

harip kuvveti, küçük bir çt>teden ulıa!aza "d f ·ı üılrel soru aca sua ere arşı ", .. ,en. fh t t • } • 
"b t. lmft" B ve_kmulla fyetaa 1 e_ ~""" - hôr d""ibe biraz hakikate vaık rı tellal Hamdi ve ihsaat amelesi Ah. - Hayui, öyle olınu~ olsun. Sa- raca acır erı ara-
' are ti. (Bedir) meydan ,,.. • .mare- e u mu e · Ja,~. ""' '" ' 1 besıne ka<lar ,·u.kıııbulan baııp hA- den~er ,.,,,. (f 

1
° ·

1 
e (r .,_ d) e- cevaplar a>mak istiyorsan.rı: sual- sen suçlu olarak dün adliyeye ve- na onC:an zarar ge mez d,d,, de - d ( l 

~. arz o an C>ııa ın, l ' . b . ih . d hT rilmi~ler ve Sultanahmet üçüncü miş!ir. sın_ a pay ar ayrı ıyor 
dıs leri, lıep kıüçiik çeteler.Je idare maddi • b"tün ı . erın.zi enım tı.sasım a ı m-
edildi. ~refindve m~~"; e::. eki ;;f ve deki şe-ylere hasrediniz ki verece- sulh cezada sorguları yapılmıştır. Suçlu Ziya ise: ı Macarı;taıı \'<' İsvıçrc içııı ve • 

İik tcşeklkül eden (cürutaım)lar, G ken ııs a e_,_ec(~:_ ~~. ğim ce.,..p biraz yerinde olsun.. Sorgu esnasında Eli! adındaki I - Ben odada idim. Bu sırada ri:miş olan ık , r b ' tonl:..k t:.!tik 
ere para ve fl"'""' rnws.e .,,,)- ,, bana _ ~, .. ki· y·a<lı kadın: Salih kızı Ayş-c·den bahs~diyorlar. :hracat paylaıı bırlik aza;ı arasııı-

30 - 4<>mu'hariptıen ibarÇ't bulunu· 1 · . b ..,_ b' ad mese... ~· u .. - · ' mn yenne a.,""'a ır anı kqy- k ,_,.., _ _,_ h . t • • dı. Benim karımın adı da tesadüf da taksim ediTcektır. Pay tevzia-
yoı-du. Ve bu.nlara (seriyıye) deni- ma suretile (bedel) ka:bul ed.ilımi- Bu sene i at ya.r~Arı,w.ii angı - Ben sah ekarlık yapmadım. eseri olarak Salih kızı Ayşedır. ı üç scnedenb~ri yapı:•n ıhracat 
llyordu. yondu. Ve, 'Resulü Ekrem Efend;. hayvanların kaz~a.k ilhtirııali Bunu yapan _damadım Mustafa ıle Bunun üzerine ben de: miktarilc eld·. bulunan stoklara 

(Seı·ı"oıve)ııı·n lug" at m•nası, (ih- · k ı·k _.:, · · fil daha ,....latur? Yeni şaırlerden han.- arkada<ı Ferıdundur Benıın· ha . . '" ··- mız, as er ı vaaıemnı ı en yap- . . >- . . ' . ·. • - AY'f" ben:m karımdır, dedım, 
t:y~rl dı;mek.tır Fa'luıt mecazen, mak istemiyenlerin (gaz'i)lik şere-1 gılerı m~ydanda tutunahılecelk ve berım yoktur, demıştır. bir suçum ,-oktur, dem',1.ir. 

göre yapJmakt~dır. Bu itibarıa ta
cirler lıu ak,ama kadaı 'ıızumlu 

malumatı Tiftiic ~"C Yapağı İhra • 
cat B,rı:glnc ver1niş olacaklardır. 

(reıs) manasında da l<Wlantlabi- finden mahrum kalacakılarm> be- ortay~ guzel eserler looyabileceJı;. Vaziyetten mağdur olduğu anla- ! Diğer suçlular Hamdi ile Ahsen 
lır .. Fakat ilk .islrun haıyleın b~ yan buyııtduktan soınra, gelec~ tir? Öhi.imfrıxleki yaz pazarl-annı · şılan kasap I!iı5"yın Tancı ise, ken de suç ı:e aUıkaları olmadığını 
ıa:ken _!>u kel 'T'C~ın .deı.alet ettığı' zamanlar: da cfüşünereık şu suretle nerelerde geçirelim? Bu harp en disine arsanın Ayşeye ait olduğu. söylemi<lcr ve a~u~ı yukarı Hüse-
ınana ~umullendınhniş, [filen haf' ferman buyurdu: çıok haJl€i hayvanlara yaradı! mı söyliyerek Ayşe diy\> Elifi gii&- yinin ifade,ini tekrar etmişlerdir. 

---<>---

ve mtıı<atcle vakı ol.sun, olmas:n, H d" . ·f t diki · · k d" · · b · M hk El"f ·ı z· k" 
R 

L" • ....,_ Er-~· . . •--af a ısı şerı : Son sualin cevab>nı iŞte veri::ro· er erını, en ısının una ına - a eme ' ı e ıyanın '.ev ı-
Darülacezeye yeni pavyon 

inşasına bB§lanıyor 
Dariılacez<'nin genışleıı.mesl i -

çin c·varında!ii büyük bir arsaya 
''" bir pavyon yapılması karar -

laştırılmıştır. 

esuru "-'N.lem '"HUl!n<Zln HU ın- -~ 1 '-'"- k ı• 100 ı· f" c!"• 1 lıest d di.i .. , sevikodil (Yakı,u.ıa eh i mıamvı kuvvet ve rum: nara evve a ıra pey, sonra ıne ve ıger maznun arın ser 

k
an -']şmdan (uz.erone) d 'lm~n kudreti artacak, 0;;..;;'" beldeler da 2000 lira vererek arsayı satın bırakılmasına karar vermi,tir. 
u vv.,, e e serıyye enı ~ ~J - - Bu haı:ıp naftalin ve pin! t Jı- · 

fü. Ve buna da (en azı 5 nefer, en 
1 
fetlıolunacaktır. Her kavimden taırurusu i.Jaçlarrruın az.Jlğı veya a------

çoğu 400 nefer) olarak bir had ta- ra~~ı.ıar peyda olacaktır. Ehli B tt .. l 1 A f l l 1 
)'in edilımiştir. ısiam.ı ı~are e_denler, muhte!if ta- pahalılığı dolayısile en ~ güve, eyazı a yuz er· s a t y o a r 

Hicreti seni~"Yenin ilkirıci senesi r~lara ıııcreotsız askerder goömer- pire, tahtakurusu ve shvriıSincltlere 
Safer ayında, Resulü Ekrem F.ıfen- mıye,meclbur kalacaklard.r. yaramıştır. Ce eksik ekmek 1 katranlanacak 

Bu hususta Koordinasyon Hey -
etinden icap eden müsaade alındı. 
ından yakında insaaca başlanıla. 

caktır. d;mizin. b1z!zat kuıınandası.nda hare. (Daha var) Osman Cemal KA.YGILI 
ket eden ordunun mevıcudu, (60 
r>e!er)den ;baretti. Bu ordu, şu su- I , "\ 
retle büyüdü ve genişl-edi: 'l "'AHKEMELERDE ve p o L 1 s T El 1 

O senenin Ceımaziyıel.evvel ayın· ı "'---------------------------.Jda - (150 nefer) 

(Bedi~ g~~)nıda -
2 
.. süva"'-·1 Genç bir kız kaçırılıp üç gu··n Üç JO develı, 258 pıyadeden murekkey 

.ııc~,~~~;rer)Zııo si zdtlı gece dutlukta kirletildi 
ohııa 1ı: iiEere (700 nefer). 1 

(Hendek gazilSl)-nda - 36 S> SÜ· 1 Ş' l' d k d k' d 
ftri olm<lk üzere (3.000 nefer). ış ı tramvay eposu ar asın a ı utluklar-

(Hayber fettıi)nde - 200 ü sü- da cereyan eden hadisenin faili yakalandı 
\'ari o1mak üzere (1.000 nefer). 

(ME'klke fe11hi)nde _Süvari, d<>- Tarla~ında otura_ıı __ Hris1ıonun ra sıra kavga etmekte olduğundan 
veli ve piyadeden ~117 yaşındaki kııızı Elem "1Ç gunden- kadın sorı günlerde bu halden bık-
(12,000 nefer). beri kaytıotn_ıuştui'. Yap.lan ar"'i'" mıştır. Nihayet evv~lki gün ara -

('I ) M'"'-~-ıif t=alar net.icesııırle n:h;ıyet dun ıarında yeniden kıskanma yüzün-
r u-ıe-vn gazası - """"" sr kız b · bir hald bu.! 

niftan mfrrek:kep (12,000 nC'fer). 1~ · _ e .. wımuşt~: ı den bir kavga çıkınca Halit eline 

(
TelbOOc )nd _ l<>OOO . Kızın anlatı.gına gore, kendibını geçirdiğı bir sopa ile, metresini 

.. . ım-~~s, a:ıoooo '._ )
1 

Mehmet adında 'bir dut.çooıın ka- dövmüş ve muhtelif yerlerinden 
1111var. o -. uzere ( , neL"r . şişi· tr d , .. 

Ord ı.ııd d-~· rtt~- çırıp ı am<Vay epoou al'xa- agır surette yaralamıştır. Etraf • 
u men."C unun a cuı a ,,__ .-~ ki d ti··'" lb' · ""'" ld•,.,., .. ht.le - .. l . d s..uua u wuaroan ınne go""r- tan yetişenler kadını Halidin elin.. 

Teftiş neticesinde 
müsadere edildi 

Belediye müfettişlerine şehri -
mizin muhtelif semtlerindeki fı • 
rınları daha sık tefti,; etmeleri, 
her t.,fıişi fırınlardaki teftiş def • 
terlerine yazmaları bildirilmiştir. 

Dünkü teftişlerde Beyazıtta Meh
met Durunun fırınında yevmiye 
13 çuval un işlenerek 1200 ekmek 
yapıldığı ve bunlardan 210 u tar
tıldiğı zaman 20-30 ar gram eksik 
çıktığı anlaşılmıştır. 

Beyazıtta Şevkinin fırınında da 
beheri 25 er gram eksik 54 ekmek 
bulunmuştur. Çarşıkapıda Mehmet 
Eminin fırınında 4217 ekmek imal 
edildiği ve beher çuvaldan 110 ek.. 
mek çıkarıldığı, Gcdikpaşada Ka
ramanoğlunun fırınında da günde 

1862 ekmek yapıldığı anlaşılmış -
~a·_.a_ ~ F"K" .. r~e .sıın:~~ e düğü ve orada kı.zı kirlettiği ve nen bavpm bir halde kurtarmış -

det!ı•ı~ u. • .,_'.'~ Ekıromır çe~Evf• nda~- üç gün üç gece al.ı!lwydulatan sonra !ar ve Beyoğlu hastanesine kaldır- tır. 
ı:ran • w <=Uıu e ı- b akrp k - an.! ı......... 'B · 

t { ' d t . b 
1 

ır açt.ıgı aşıu • ...,.:r. u- mışlardir. Suçlu Halit yakalan • 
mız ara rn an avın uyuru an .. El · · b b ··d 
b , k -" t af.ınd.a "d "~n uzer:r.e enının a ası mu • mıştır 
ır umaııouan ar n ' are o- d · ·ı· ·· t 1ım· H · b' k d 1 b 1 1 . lk 30 40 k "lik rd erumu-mı rge muracaa e ış ve asta ır a ın atan u a 

(
una.n -)ı d ·ıd-... ı.ş> tmo . ll&'tlka kız ımu.'iyeneye sevıkedilmiştir. ..etirilirken yolda öldü 

Tramvay, tamir kamyoneti ile 
çarpıttı 

Kadıköv tramvay şirketinin ser.yye em ıgını arze- .ış . M ed ı t·'-' • 
"- , · (k · : ) · .... uayen en sonra yapı an ...,... Çorlunun Saray kazasına bağlı 
vmuım.ın . uvveı umumıye sı ar~ b t t" ind 1 Mehmet 3926 numaralı kamyonu Bostancı-
mıya başladıgc zamaıı, (000) nefeır- a ne ıc-es e suç u ya- Beyazköy halkından Hüseyin kızı 
d . ) kalanın trr. F t b" k ·· ı b" uk en fazla olan kuvvete (.mensı.r • • w a ma, ır aç gun evve ır çoc 
- 800 neferden fazla olurua (cü- Metreaını dayakla aırır doğurnıu>tur. Fakat Fa'.manın do· 
y{ıs - cis) _ 4 '.:ıınden fazlaya. cah- yaraladı ğurması cok güç olduğundan ka 
fell • daha biJyüık ocduya (hamİı6) Evvelki gün Hasköyde, kıskanç- dm ağır suretle hastalanmıştır. 
denildi lı.k yüzünden çıkan bir kavgada Köy halkı Fatmanın köyde iyi ol-

A,·ni zamanda bugüırün, (sev1<:) Halit adinda bir adam metresini mıyacal(ını anlavınca tedavi edi 1 

ve (tabiye) esasları da o zaman bayıltıncay'a kadar dövmü•tür. mek üzere İstanbula gönderilme -
vaz'edilerek ·u isimler ve~iıldi: Halit, Seniye adındaki kadınla sine karar vermişlerdir. Fatm· 

Ordunun (kısmı kiilit)si: (Keti- bir müddettenberi metres yaşa • dün İs!anbula getirilirken yolda 
be). makta, kıskançlık yüzünden de a- ölmüştür. 

..----... ..-----------~----~------, 
SUN6ULERt 

PARLADI" 
Müellifi: IB:C'AN oOOAN 

Edebt Roman: 64 

-- Çök!... ı sinin gözıerinin içi gülüyordu. O 
- Kalk!... andaki sevincim bana bütün acı -
- ist.kamet top ağaç marı j ıarı unutturdu. 

mar~!! .. - Nasılsınız kardeşlerim?!. 
Erler, henüz verilen ıstikam~te Seksen kişilik kafileden tek ve 

dağ imadan. bir düdük sesi onları sert bir ses çıktı: 
yerlN·nde mıhladı v-e tan•madığıın - Sağ ol komutanımız!!. 
bir oübay koşarak yanıma gelip İçlerinde taru.madiğım erler mev 
sert bir selam çaklı: cultu. Herhalde yeni gelen acemi-

- Yar sübay Zühtü!. Vekaleten 

1 

ler .. maamafih onlar da bugünden 
yer.niıde bulunuyorum. Acemi ta. itibaren benim ö.z kardeş:lerım ·sa-
lim terbiyesile uğraşıyorum. yılırdı. 
Selamına mukabele cdıp elini Gözlerim M~lüt onbaşıya iliş. 

sıktım. ti. Ağlıyordu.. zafa dil.şınernek için 
- Astejlmen Ferit!" Birinci ta- kendimi güç zaptettim. Sonra on -

kım konıularu!.. lara istirahat vererek yar sübay 
İkhci bir düdükle erleri karşım- Zühtü ile konuşmağa başladım. Bir 

da top!atlım. Göz açıp kapayınca- aralık tıekrar böJ.iilümüıı bapııa 
ya kada.c sıralanıp durdıı.Lar. Hep. ııeldim. 

- Ne var ne yok Mevlılt onba
şı? .. Benden başka yaralanan ol • 
madı inşallah ... 

Sevincinden titriyordu. Söyliye. 
ceği sözler boğazını düğümlüyor -
du: 

- Nasıl olur ki komutanım .. O 
gece bir kaç dakika sonra her şey
de muvaffak oldu.k .• itin kursunu 
başka adam balamadı da geldi size 
çattı.. 

- Fena mı oldu .. sizin burnunu 
zun bile kanamasını istemezdim. 
İsabet ki böyle olmuş. 

Cevap veremedi.. böyle anlan 
tarif etmek zafen pek güç .. 

Bütün erlerle ayrı ayrı konuş -
tum. Hepsinin gii<ı:ünde ayni se -
vinç dolaşıyor .. böyle b;r kütleye 
canımı bile vermekte tereddüt et
mem .. değil ki kalbimi.. ben, ha -
yatta en çok askerlerimle anlaş'i· 
bildim ve bundan sonra da onlar. 
la anlaşacağım .. 
Öğle istirahatinde bölilk komu

tanımı gördüm. Uaın uzun kon\lf" 
tuk. 

'l"&faüllı IGC&k ondMı 919),fldjr 

ia Bağdat caddesinden geçerken 
vatman Neş'etin idaresinde'<i tram 
vaya çarpmı•tır. 

Çarpma neticesinde kamy-onun 

·inde bulunan Mevlut oğlu Osman 
dındaki tramvay amelesi düşmüı; 
, ağır surette yarala~tır. 

Hadise hakkında tahkikata baş. 

anmı<'tır. 

Son vazife mıntakasında yara -
!andığım zaman, ilk tedavi takım 
erleri tarafından yapılmış .. iki iç 
kişi kaputlarını çıkararak beni sı. 
kı sıkı sarmıı;:ar .. sabaha karşı tüm 
süvarilerile buluşmuşlaı ve vaz• -
yeli başlarırdaki sübay'l anlat -
mışlar .. altı saatlik bir fasıladan 
sonra beni tüm hastane>ine sev -
ketmişler. Fakat ba.ş:r.ıdaki yar~, 
benim orada tedavime ımkan bı • 
rakmadığı ıçın, ilk konsültasyon 
neticesinde kolordu hastan's.ne 
nakledilmişim. O gece taktnı "" -
ranlık içerisiıı:le sekiz on kışilik 
bir aşireti yakalayıp tüme blldir
mişler .. iki günlük bir konaklama
dan sonra da tıekrar ala7 .. iltihak 
etmiı;ler. 

Bilhassa alay komutanım yara. 
!anmama çok müteessir olarak, bir 
kaç defa hastaneye haber yolla • 
yıp iyi bakılmam ~in rica etmiş .. 

Do{;rusu bu ocakta bulduğum 
sevgi, bana en büyük saadeli bah-
~diyor. · 

B;;lük komutanıma tebd!lihava
lı. eldujomıı ııöylıedim, menınma al 

itfaiye caddesine refüj 
yapılacak 

maması temin ediliyor Fatihte ltfaiye caddesine yeni 

Asfalt yolların çabuk bozulma- refüj yapıın;a.sı kararlaştırılmış • 
dan vıkayeleri için üzerlerine her ıtır. Bu ışe 6548 lira sarfolunacak • 
yıl katran kaplanması kararlaştı- tır. . 

Yolların çabuk bozul-

rılmıştır. Bu işe bu yıl 24 bin lira Y edikule • Balıklı yolu fO&e 

sarfolunacaktır. yapılacak 
--o-~ - Yedikuledcn Balıklı Rum hasta. 

Ekalliyet mekteplerinin nesine giden yolun şoseye tahvil 
açılma zamanı olunması kara-rlaştırılmıştır Bu 

işe 9j00 lıra sarfolunacaktır, 
Ekalliyet mekteplerinin derse İnşaata önümüzdeki ayın 10 un. 

başlama ve kayıt tarihlerini, her da başlanılacaktır. 
birinin talima:namelerinde ayrı 
ayrı zikredildiğinden Maarif Mü. Ticaret Ofisi çay birliğine aza 
dürlüğü bütün bu mekteplerin a- o 1 d u 
çılma zamanlarını resmi ilk okul- Hariçten her nevi ihlivaı; m~d • 
!ar hakkında ilk tedrisat meclisi • delerini ithal ederek stok ya;1mak 
nin vereceği kararla mukayyet ol- tı.lahiyetini haız bulunan fican.t 
mak üzere tevh et ve tcsbit etmiş. Ofisi kahve ve çay Birlığine aza 
tir. olmuştur. 

Münakalat Vekili bekleniyor Kahve tevzii iti önümüzdeki 
haftaya kaldı 

Münakalat Vekıli Cevdet Kerim 
İncedayıııın bugünlerde ~Phri:nize 
gelmc;i bekl<'nmektedir. 
Vekilın Denizcıler Ba yramı'n ı 

şehrimizde veyahut Ankarad~ ge
çireceği hakkıııda kat'i IP.alu ~.aı 
yoktur. Vekilin bayram günü An
kara ranyosur.da bir Temmuz ka. 
botaj ve Denizciler Bayramı'nın 
ehemmiyeti hakkında bir nutuk 
söylemesi de muhtemeldir. 

Çifte tedrisat devam edecek 

Yapılan tetkikler neticesinde çif 
ıe tedrisat usulünün geçen yıllar. 
fa olduğu gibi bu yıl da devamı 

karar laştırıllIIJ§tır. 

du. Zaten bu senin hakkın, dedi. 
Şimdilik annemden mektup gelin. 
ceye kadar eski oturduğum evde 
kalacağım. Ondan sonraki istira -
hat müddetimi kendisile beraber 
dayımın yanında geçirmek istiyo
rum. 

Bu akşam ordu evinde bir eğ • 
lence ter:ip edilmişti. Bıa sefer ıs • 
teye isteye gittim. Her vakitkin -
den güzel oldu. Bütün sübay aile
leri neş'eli bir gece geçirdiler. Sar
gılı başıma bakmıyarak ~abaha ka 
dar dansettim. Hattl iki üç defa 
da tabur komutanımın kizı Yıldızı 
kaldirdun. 

Niı;anlısına öyle güzel bağlan • 
mıs ki, eskisi gibi tııı;kınlık vapma. 
ğa lüzum gömıedi. Ben de buna 
çok ırevindim. Bir aralık masaları
na da gittim, hepsile ayrı ayrı ko
nuştum. 

Yaı..nda dü~l yapılacak -
mış.. bulunamıyacağımdan hail • 
settim. Çünkü kararım dayunın 
yanına gitmek ve bu vesile ile bir 
u da omıııl& ııörii:fınek .. 

t-..-ı 

İstanbulun Temmuz nihayetıne 
kadar olan ih:ıyacına tahsis edilen 
1368 çuval ka.wenin tevziine he • 
nüz başlanamamıştır. Tevziatın ö
ııümüzdeki hafta içinde başlaması 
muhtemeldir. Ticaret Ofisi son par 
tisini evvelki gün teslim ettiği kah 
\•elerin maliyet fiyatını tesbit et -
ınektedir. Kahve tevzii meselesi 
etrafında kavmakamlar dün vila -
yette Vali Muavini Rasidin reisli. 
ğinde toplanmış ve müzakereler -
de bulunulmuştur. 

Askerlik işleri 

337 doğumlular çaiırılıror 

Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 
1337 doğumlular ve bunlarla mu 

ameley~ tabi bütün ederin son 
yoklamalarına 1/Temmuz/941 gü
nünde başlanacak 30/ Ağustos/941 
tarihinde hitam verilecektir. Yok
lamaya gelecekler ellerinde bulu -
nan nüfus hüviyet cüzdanı ""sa. 
ır vesikaları ile (Cumartesi Pazar 
hariç) dığer günlerde öğleden ev· 
vel Beşiktaş şube binasına müra • 
caatları, 

Hariç ~ube mıntakasında olan
,r da bulundukları mahal asker . 

lik şubelerine müracaatları ve za
manında yoklamaya gelmiyenler 
yoklama kaçağı addedil'<'cek hak.. 
kında As. xanununun m;.hs~ mad 
deleri mucibince cezalandırılacak

!an ehemmiyetle ilan olunur. 

Şubeye davet 

Fatih Askıerlik Şu.besinden: 
Yd. Piyade Astğm. Mehmet* 

Feyzullah (zr.!98) adresi: Çapa ör
dek kaııa;p Mh. Sae.tçi yo~ oo. 
No. al./1 de çok ıwele ~e ı:OO· 
r~ 

1 D ıs PO[iri;_ ~ 
Vesikalar 

münasebetile .. 
Yazan: Prof. Şükrü BabaJI 

JN... hnan ~ar~i:esi Soyy~ 
~ Rusya ile ıkı yı.la ~ a uo 

zaımandu ıeereyau eden 
müzakere ve ıınükiılcmelcri ii~a e• 
den bir vesikayı Jıariciyt'1nizc de 
tevdi etmı.ııtir. Bir taraflı olmakla 
beraber bu mulıtıra vaziyeti ha~li 
aydınlatmaktadır, Umumi lıey'e
ı:nde ~u cihet açıkça anla§ılmak• 
tadır ki Almanların Sav yttlcrle 
anlaşması hiç de tabii olmıyan bir 
uzlaşma im" . Baltıık hükümetçik· 
lerinin ~·o'k edilrnesine esas •iı;.ha• 
rile Almanya muvafakat elnıi~ i.se 
de Litvanya ve Şarki Pnısya~·a ya
kın bir p.ırçası ·hundan i'tisıı~ etli· 
l«eknıi>;. Sonra Bl"iarahya u Bıı· 
kovinaya taarruz hiç d" b~klcıı.. 

miyen birtaıkı:nı istek ve dilekler 
imiş. 

Harp uzadıkça ve Mihver km•\ et
leri dağıldikça MoskO'\'anın sesi , ... 
ruretile yiık.<>elm' lir. 'onradan 
demıeran edilen arzular arasında 
Bulgaristan ve Çanıtl.kal" ve Ka
radeniz B<>ğazı hakkında talepler 
de \'ard:r. 

Bizi pek yakından ala.kadar ed~n 
•hu •.on nokta hakkmda muhtıra
nı:1 ifadesi arantldığı kadaı va.ıh 

değildir. Sovyet Rus.va ile memle
ketimiz arasında dostluk ve ademl 
tecavü2 muahedesi \.'Urd?T ve tarihi 
de öyle ycp~·eni def.,..1dir. Aııkan 
bu mııaht!de hükiiınılerine tam ri• 
ayetkar , . ., sadık kabnıştır. 1 zu• 
bir devre içinde, iyi \'e köhi gün· 
!erde, sözümüzde ve dostluğumuz· 
da dürüst davrandlk. Yirmi sen• 
gibi hünncte değer bir ma:zıiye 
uıallk olan bu anla"'1a müddeti 
içinde dünyn umumi vHiyetincle 
öyle değişmeler oldu ki bunlardan 
istifade ederek bira7 kwrıılma 'e 
biikülme gii5tennek kabil olurdu. 
Bu, tarafımızdan hiç yapılnıamı~
tır. Hatta bu harbin başlamasın
dan evvel İngı1iz ve Fransızlarla 
akdettiğimiz ittifaıkta bile herhangi 
bir şekilde Sovyet Rus;va ile mua-
raza halin-e gell.'biJecek bir duruma 
•ü:rüklenmiycceğimizi sarahati., tet 
bit etmiş bulunduk ve bu cihetten 
de Mo•kova hükmn<>tini habcrdar 
eyledik. Esa5"n politikamı•<. CUro· 
buriyeıin t"""\SÜS a.nuıdaıı.,,eri, 

komşu ve uzak bütün devletlrrle 
dost ıtec;inmek umd.,..iııe ıhvan· 

makta devam etmi~tir. Bal\no Hn· 
!aşmasına girmemizin 3 ~:5ne he
defi bu idi. Yakın Şarktaki ~ c>nı<ıı· 
larım1zla İran, Irak, Argau \IC ~:ı:irt 
ile Sadahat pa.ktmı im1~laınakh~ı
mı:z Balkanlardan tiı Hint lımlıalu 
na kadar her tarafı.ımzda bir •ulh 
ağı germC'k gayesini istihılaf edi· 
yordu. İngiliz ittifakı ve SO'\'vet 
dostluğu da hu ağın parçalarından 
biri idi. Almanya ile imz•lndıı;mııoı 
son muahedeııin taşıdığı yık« k 
nıana da budur. Bunun Hntlir ki 
son anlaşmamız Türk •iva•clin<le 
bir sı;;rama hareketi if 1e dmc:ı. 
Yirmi senedir tal< ip crliJ.nn 'olun 
en tabii, en makul bir ınlintrha~ı .. 
dır. 

Bu mantıki se~·rin Alman - Tiiı k 
dostluk paktından daha yalım son 
tezahürü de Sov~ et • Ahnan çnr
p~ması karsısında lıükılnıı>tin illn 
ettiği bitaraflık dü<durudur. Bizim 
lçin dost olan iki devlcıtin miis"'raa. 
sında bizim llncak biteraf kalıınak· 
lığ>mız ötedenberi tuttuğumuz \"O

la uygun bir politikadır. Görülü
yor ki eski ve yeni muhariplerin 
cümlesi ile hiilı:Uınetiıniz ;ı-a dost 
veya müttefiktir. Şimale, şarka, 
cenuıba verilen bu taahhüt ve te
minatın yekdiğerini nakzettiği de 
ileri sürüleme11. Çünkü hiçbir va· 
ldt tecavüz uiyctile müteharrik o• 
!arak bir ahitnameye imzamızı at
madık. Hepsinin bariz va~{ı tcıla
füi olmaktır ve ancak istiklal ve 
mülki taınamiyetimize fili tcca v üı 
yapılacak olursa silahımızı kının· 
dan sıyıracağız. Türk kam ancak 
Türk menfaatleri için \'e o men· 
faatlerin müdafaası zaruri kılındik
ça akacaktır. Bunun haricinde dokü 
lecek bir damla kanımn yoktur, 
Tasavvur ve projeler de bizi ta· 
mamile harekete getirecek kudret· 
te değildir. Çünkü plan ile hakikat 
arasında uzun bir mesafe \'&rdır. 
Çok eski tarihlere kadar ç>kmadan 
denebilir ki Türkiyeyi ,•!fasla •· 
dıtm- diye tavsif edip mirasının 
paylaşılması şekillerini Avrupa 
devletleri ile müzakere eden Çar
lık y>kılmış, Türkiye ay kta kal· 
mıştır. İzmiri Yunanlılara venne
yi, memlel<etimirl şarkta ve garp
te parçalamayı dü~nmilş olaıı 
Loy.l Corc İııg"Jt"r""i yesi"e bu
rüa Boğazların ~limizde sağlam 

_(Devamı 3 iiocii aayfada) 
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Buda bir fikir 

Amerika harbe 
girerse Hitler 
mağlup olacak 

1 Polonyanın 
deklarasyonu 

r- uGüN 1 S©vy0t D ABm©ID'il =-~ AranemoOC1n14 
~ s 1 

YA 
8 ı1 H©ıırlQ)OııııDn !'~ki~D®ırl • _....,,.. Köşe.sl 

lngifiz tayyareleri i VAZİYET J 1 Darlan:ı 

T hı h.l. I"ngı"lı"z - Sovyet So v y etlerı·n Almanlar başlıca fri darbe indirm .... ı d le • i\e tc~ebbüs edebilirler. Bunların biri arılmayan yok ki 
ra us sa 1 ın- maslan ve Fı"nlan- l h . d .. Rum~nle~:n SNUnda ~mberg ve Yaro-. 1 .~ünkü. ajans ~!abcrlerinin bıldire f n e U Ç ~~ uzerinden K',yd e. karş~ dlğerı d~ d~gıne gote Arntnıl Darlanla Pet&-

de ı• k l• Va p Ur U diyanJn Vazı"yetı' o ile Vilna,Ya \e DHna \adısı nm arası açılmış.. ;ı,u habere göre 

Polonya ve Rus 
meselesi enternas· 
yonal siyas<. t ten 

çekilebilir 

ki boyunca Smoleı:ısk ıle l\:loskovaya kar~ı . . . ~ 
., İn,giliz B~vroal:i. Çörçil wvelllri no a V Q r tevcih edilebilir, Almanların sol ce- Darlan, İMtyar l\lar~alın a~a~nı.o hasara ugra ttJ gün Sovyet _ Amıan iıaıiıi ılıaik!k.n- nahlarını e m n i y e t altma •lmak J allına karpuz kabugoı yeı-l"'itirmı-

Amerikanın eski Ber
lin ticaret ateşesi 

Beyrut limanına çok 
şiddetli bir hücum 

iddialarda bulunuyor Londra 24 (A.A.) - Polonya yapı 1 d ı 
başvekili Sikorski, Polonya kabi • 

Londra, U (A.A.) - Amerika Bir- . ! f d t . ed.ilm" 

1 

Kahire, H (A.A.) - Akdcnizde, dün 
[eşik Devlcllerinin ..Wık Beı:lin ateşe- nesı ara ın an asvıp ış o- sabah erken, İngiliz J:ı.ava kuvveUer.ioe 
•• Douglas Miller cliitierle iş görmek.' lan bır deklarasyonu oktunuştur. meı:ısup bombardıman tayyareleri Tr.ab
kabil değildir> adlı kitabında Amerika Bu deklarasyonda şöyle denil • ılus açıklarında destroyerler hiroayesin
•ı.aı.Ue g1ıdıgi takdirde llıtierJ.n. sUc'aUe mektedir: · de seyreden bir düşman ticarel vapur-
mağlılp olacağım yazmaktarur. .. Garpta bir çok dostlarımız için !~n ~a!ilcsine hücum etmiştir. Altı bin 

Miller, ltitabının bır yerirule sayle .. t kb 1 . 1 
.. . d b' .. 

1 
tanilitoluk bır vapur ciddl hasara uğ-

cii.,yor: mus a e ış er uzerın e ır go ge- ra.mış ve başka bombaların diğer va-
Her Alman'ı gizlice düşündüren üç teşkil edebilecek ve zararlı ihti • purların yakınlarına düştüğü ve muhte

mesele vaı·dır: Harb, hezimet ve cnfliıs- laflara ve bir anlaşmazlığa sebe • mel olarak bunları hasara uğrattıilı 
yon. Haı·p ilan e<.Lğ.iıniz gün Naziler biyet verebilecek olan Polonya ve görülmüştür. 
mağlüp oldukla.rını anlı)·.acaklardır. Rusya meselesi, enternasyonal si. Suriyede, bombardıman tayyare1eri-

Alman milleti ha!A il.aat ediyor, a- miz dün de Beyrut limanında düşman 
ki!! isteksiz olarak. yasetien çekilebilir sanırım.> gemilerine hücuın etmiştir. Bir das-

Bu deklarasyon, Alınanyanın troyere tam bir isabet vak! olmuş ve 
Eğer hezimet kapıya gelir de Alman-

Rusyaya karşı yaptıg"ı hücumu nıü sanıldığma göre bu gemi Latmıştır. ŞLlar mağliıbiyetle kan~t karş1ya kalacak 
olurlarsa, gizil tutulan ılımatsızlık mey zakere eden Polonya kabinesinin mal mendireğinde bağlı bir· ticaret ge-

misine .ateş verilmiştir. Evvelki gece 
d~a çıkacaktır. O zam~n Naz~ sist~mi- 1 içtimaını müteakip yapılmıştır. de deniz tayyareleri, limana bir hücum 
nm manevi kusurları kıtle .~1ın?e ıha- Londradan Polonyaya radyo ile yapmış ve bombalarııı havuzlar arasuuı 
oct ve nasyonal sosyalızmı inkar şek.- ne<reın b d ki d d- ı·--·· g··riilrnüş!ür A ır ı ha ünde tecelli edecelı:tir. • ı en u e ar as yon a ayrı- u:ı ugu . o , . . vus a ya va 

----O-- ca deniliyor ki; l kuvvetlen tayyarele.M, Şam - Beyrul 
p 1 ·ıı t" • d" yola uzermde bır mıktar molörlü nak-

Almanyanın Sofya • o onya mı e ının es:ı.s uşına- !iye Yas•tasını milral,yöz ateşine tutmuıı 
nı olan Almanya, bu dereoe uzun j ve tahrip ~. 

E l Ç j l İ ğ İ ı zaman en büyük felaketlerimizin ! --o---
Berlin, 24 (AA) _ (Stefaıı.;) kaynağı olan ittifakı.. yutmıştır. B }f k } k f 

H . . N t ki"" .. . ı Almanlar, Rusyaya bucum etmek- a ) mem e e 
arı.cııye a.z;rlJllllJll e ııı u-zerıne , b" .. k 'sk 1 1 t' · 
.. .. 1 . 'ala .. &- le uyu rı a ıyor ar, ne ıcesı l • k} d 

F~rı;-: h'UJC= kıt ~~u. ~- meşkıik olan ve kendilerini zayıf. efl a Ya an J •• 
ııe ı.ıma .,,~. 0 t E,_:;... !atacak bulunan bir işe başlıyor • 
manyanın ~.ra "a ,_,ı ıgıne 1 
tayin etımiştir. arİ918 Brest • Litovsk muahede • 

lsviçre tedbirler alıyor 
Bern, 24 (A.A.) - Stefanl ajaD>

sından: 

İsviçre ordusu lrumaOO.anlığmın 
verniği bir emre göre halik ve hü
kumet makaımları hava •tahlikesini 
önlome!k üı.ere de.ıiıal ışilıılan ka
rartaca.klardır. 

Ecnebi tayyareleri İsvıiıçre ha.va 
sahaııı dahiline gire.- gimnez tehli
ke işareti verilmesini lbeklaıneden 
tayyare defi bata.ryalan ateş aça-
caklaroıc. 1 

sindenberi daimi bir surette, Rus
ya Almanya ile işbirliği yapmak. 
ta idi. Rusyanın şimdi 1939 paktı. 
nı gayri mevcut tel3.kki edeceğini 
tahmine hakkımız vardır. 

300,000 esir ve binlerce Polonya 
erkek ve kadını ha.la Rus hapisha
nelerind~ iztırap çekivor. Bunlan 
memreketlerine iadenin doğru ve 
namuskar bir hareket olacağı dü
şünülmelidir. 

ln2iliz tayyarelerinin 
hücumları 

Moskova isyanın kan
lı bir şekilde basbrıl

dığını bildiriyor 
Benı, 24 (A.A.) - Die Pat ga

zetesinin Ber liıırle\d muhawinin 
iş'aratma göre Kauınas lhalllrı (Lit;. 
vanyanını merncazi) &>ll'yetlerebr. 
şı isyan eyleımiş'tir. Asiler şmi.rde 
haki:ın bulımuyurlar. 

Bem, 24 (A..A.) - Kaunas rad
yum Litvanıyada ihtilil lbaşlad'ğıru 
ve memleketin ecnabi tahalııkü.
mfuıden kurtıu.lımıuş lbulunduğunu 

ıfiln aO<ışam ıhaber vermiştir. 

Bem, 24 (A.A.) - MıOOkıova rad
yasu Esto:nya ve Lelıooyada çıikan 
lh tilal ha.raketlerinin ikanlı lbir su.
rette bastırııl.dığıru lbildiııın.iştir. 

YAZA..'J: ;çın Baltık üzerinde Lıbav, Riga ye kalkışmış ... Rcs.mi dairelere Pe-
da bir nutuk söylemiş ve lbu.nrla "e Tallin'i derhal işgal etmeler, muh- tenin resmi yerine kendi resim eri-
İngilteren.in Swyetlere elinden Röyter ajansının askeri m.ııharriri temeWir. Bu =oada, daha şimalde bu- . .,_,

0 

gelen yardmu yapacağm.ı ibi.Jdir- General Gough lunan F.'.J.landiya ordusu Leningrad~ 111 as·-~-· 
mişti =============== tehdid edebilir. Bu projenin bazı wnu- NanemoJJa: 

mi hatlan Almanların Sıvastopol, Kov- - Darlandan her şey beklenir~ 
İngiliz Hııricİ\)Te Nazırı F.den de 

.. Hitler, kendisiyle bir ademi tecavü: ""0 \•e K t'1 dün sabah bombardıman a:ledi ve ilive etti; 
dun ıbeyanatta bulunarak ~et hatta ebedi bir dosUuk paktı için çW. m~ olınalaruıdan. da istihraç edile- - Türke dil uzatan bir adamın, 
Ruısya.y_a lbir askeri ve iktısadi lıı.- uğraştıgı bir komşusuna karşı. hücumu- ıilir Fakat Hitler bütün bu muvaifa- babasının hayrına Petene bağlnıır 
giliz lıey'etinin gittiğini lbili>nın;ş.. nu yapmak için yiııe bir pazar gününe yetleri kazansa bile Rusyayı feUıet-

t- · tilıab · · !maktan · k k 1 akt ması sanllmi olabilir mi? .. tir. "'l'>liz Hariciye Na:z,rı, Sovyet- ın . etmıştir. Yapılan hazırlıklar ta- ış o yıne uza a ac ır. 
lerle daıha evvel anlaşmak miiım,. mamıle gizlenememiştir. Sovyet hudu- .. tlerin son ihanet haı-cl<;etinin temin Kahve te11%İatı 
kü lma"'"' ,.;;~••·• "'~m tl dunda 120 ilA 160 tümen kadar tahşıd. •eceği ilk muvaffakiyetler ne kadarı Gazetelerde .k.aJıve tevzi&tı,,ın 

n o ~ıııı., .,........... ~··Je e- iimalde Finlandiya cenupta da Rumen !ıemmiyeili olursa olsun, bir çok ba- başlıyacağı hakkındaki haberler 
rin Alına.ı:eya ile anlaşma akıde1nıjş j kıtala.nnm seferber edilmeSi Sovyetler unılardan, billıassa asker mevcudu ba. biri) . • b 1 l 
buJunduıklarmı söylemiŞti.r. Birliğinin olduğu kabar bütün dünya· mından Almanları buyuk zorluklarla .. ırım t~tmuyo~- .~.gau " ere 

H ·ıı •· ı k tas ,a~ııa•.tıracaktır. Çünkti gırmeg-e mu- gore, kOJDJSyon hır türlu toplanıp Berlin ise, İngiltere ile "'--·et- ya ı e~ ın ne er yapma· . avvurıın- • 1 
•• ~ v·J da oldugunu sarahatle bell1 etmıştır ffak olduktan Avrupanın geniş sa.. karar veremediği için tevziat başlı-

!er arasında muza:kere ve temasla- Bazı kimseler bu hazırlıklar IDtler'iıı ıalarmı daima işgal altında tutmak yamıyormuş.. Nanemolla: 
rm çdk zaman eV'Vel ibaşlam:ş bu- elinden gelse ortadan kaldırmak iste- ·.:eyerek olu~!.arsa askerlerin evi.erine _ Kahve isin de ku.sura bakıJ-
lunduğulı.u iddia atmeıkte ve ya- diği İngiltercye karşı bir hücümım c nebılrue>;ı ıçln seneler .:eçmcsı la· ded' .. 1 . . .. 1 b' . d' 

·· tb .11n gelecektir, nıaz.. ı ve soz erını ~oy e ıtı.r ı: 
kında bu husuma müheyyiç :ınalıl- mukaddimesi zannettiler. Fakat ru •- K h . kil . d h. iki 

sinı' lilyikiyle taşıyan her General bi- Diğer tara!Laıı İngilizlerin Suriyedeki - a ve tirya enn eıı · ır "' 
mat verileceğini bilıcl.imnııkıtedir. · • k · d bul t . . . lir ki ileri karakollannı ele geçirmeden 1areketine hız vererek orada va.."::it kay- j sınm omısyon a unması ev· 

Inıgiltere, .. ib':1'.. taraftan Sovyet ·İngiltere kale.ine hucum edılmez. İaş< .>etmeden bir Hür Fransız hilldlmeti 
1 
ziatı bir iki meve.inı geri lııral..-tı

Rusyaya müankun olan yardınıın yollanru kesmeden ve surlarında ge- "'''.nnalan her zamandan z')'ade ehem- · rabilecek miiııakaşalara sebep ola· 
yapılacağım söyleri<en diğer taraf- dikler açılmadan IDtler ııu adaları is- "yet arzeden bır mcs~ olmuştur. bilir 
tan Norveçe aSker çıkarmak ift:ıti- til5.sinı mümkün kılacak bir bale şim- Ş.u11'ın düş.mesi de blr hayır alametidir. • 
mali oldıuğunu aöc:teren bir va'Zi- diye kadar sokmağa muvaffak olama- Şeluin, General catru•nun emrindeki 

1\1. K. 
.,- mıştır. Fılhaki'<a Hıtler çolc ileri lcara- Pnılnsız kıtalarma teslım olmas.ı bil· 

yet alarak bir lkısım Alman aske- <ollar elde etmiştir. hassa memnuni1"1i mucib bir haldir. 
rini Norveç-te tutmak isteme'kte- Hür Avrupa milletleri için bu tabiri General wavell'in Iraktan Haleb üzeri
dirler. kullanmak caiz ise, de kalenin iaşe ne yürüyebilecek kadar kuvvet topla-

1941 Zeytin mahsulu 
İ:ıımi.r, 24 (A.A.) - Mütahass16-

Finlandiya:nm. VıızİY"ti ise müp- yollarını kesm.,kten ve duvarlarında ması. üm.id edilebilir. Burada kat:ı ne- lann söylediklerine göre Ege böl
hamdi.r. Gelen muhf.'elif haberler- gedikler açmış olmaktan. çok uzaktır. ticcyı, Halcb,ın zabit kadar h~ bır şer gooinde 1941 senesi zeytin mahsuJıii 
d aıı.l ı.ldJğ .. A1m Şımdi ise Hıtlı!r Hhıdıstan ve ş~rk tacı! edemez. . çıcık iberelketlidir. Müstahsil mahsu-

en aş illa gore, . anıy.~ lyollarını kesmeğe teşebbüs ederek lıı-. Soluo ricah, hiç şüphesiz teessürle, r· h talık.sız bol lımasınclan 
tıopr~a~ ~r ~eçi.rrnelı: u- giltereye karş.ı niha1 hücum hazırlıkla-! karştlanacak bir vaziyettir. Fakat taar- un 85 ve 0 

zere Fınlanrl:nya ile lbır ımukavele nnda yenı bır adım atmaktadır. Hıt- ruza tekrar ba~ianınca ve illı: muvat- çıcık merımunduc. 
irnzalaıı:nı§, taıkat !bu: aSıterıerın bir ıerı bilhassa petroı ku)'Ularma ., atm•- fak:iyetıerden sonra tazyiki. ınıııuu:aza ·Müstakil Litvanya 
kıaınıru geçiı1miyerek Fin ru ak.- ğa sevkeden amil, karadaki motörlü ve edcbılecck kactar 1<,uvvet getirmek ım-

1 _ _. ı .. ı....~, tur B prada zırhlı fırkaları ile bava kuvveUe<inden kanı hasıl olıınca Ingilizler şimali Af- kurulmamış 
anıuu.a a._._,...uuş . u 6ll'. rıkanın temizlenmesine doğru ilk ad.uru 

Sovyetlere taarruz da !başlayınca. uzun sürecek hir harpta bunlarsıı tam atmağı ümid edebilirler. Berlin, 24 (A.A.) - Yan resmi 
toprakılarıooa Alman aBkeri lbulun.. randıman alamJ;yacağuu anlamış olma- Büyük Britanya el'an en aiıır fiikil- bir meıtt>adan biJdiril~ 
duğıındım Finlarwliya muharip ı:a- "~~er . . taşımaktadır. ÇünkU Almanların haı;- Muhtar bir Lirtıvanya deıvleti il>in 
ıi-te m='~'p· Fak.at şimdilik 5'.'vyeUere . galip gel~ıle- 4ca hücumlarına hedef olmaktadır. edild;ai halılkında "'abancı meımle-

, - ,, __ ,...,.... cek veya nihat zaten elde edebilecek Am ·k ·· del ,.... ~ "" ' 
Finlerin harekete """""""e n;.,etıl.i · · • . erı -anın muc.a eye ~-ıraLw ketlerde do1·-n tı.aber-ler Berlin 

.,-,..---, ., midir. pen kaldığı her gün gayri kabili ictl-ı . . .....,.Q · · 
olmadı!kları anlaşıılry'Clr. Loıııdradan Sovyet kara oıdusumın t.eclıizatı "" nal> bir surette haı·bi uzatmaktadır. mahıfillerınde tey>t edilmemeılcte-
gelen bir 'habere göre, Finlandi\}'a- hava kuvvetleri miktarca mülılmdir. ı (Anadohı. Ajana) dir. 
nın Lorulra elçisi de, Finlandiya- ·Fakat bu tecl:Uzatın ve Sovyet tayya-
nın harekete geçııı<m>işbuluodıığu- relerinin modası çok geçtiği için Alman 

nu İrıgilia: Hariciye N""'1rma teyit ordusu techizatmın ve Alman b.avaır--roBüyük tarihi roman:123-------------.,.. 

etmiştir. * :ı,vve::=.::=::1" dayanaınıya-. Sultan Aziz Nasıl Öldürüldü? 
Buna mukabil SoV)'t!lleriıı lehinde 1 \. 

Vesikalar 
münasebetile 

üç nokta vardır: ·-----------'i azan :M. Sami Karayel--' 
ı - Her muharebe sahnesinde mü• 

teııamk bir tan.da kullanılobilecel< General İgnatiefe iş'an keyfi • ı tahkikatına kalmıştı.. 
{Baı tarafı 2 nci sayfada) muazzam kuvvetleri, yetle beraber: cBunlarm tU.lü müd Eıjkiya Nevesin caddesine met • 

kııhnasmı ve müllı:iyetimizin turuı
miyetinin ıınasun buluımuısuu te-

Madam Jül Hanrinin 
teşekkürü 

Fransa hükümetinin Ankara bü-· 
yük elçisi iken geçenlerde vefat 
etmiş olan Jül Hanrinin refikaları 

madam Jül Hanri, zevcinin vefıı -
tından dolayı gerek cenazesinde 

hazır bulunmu- ve gerek bizzat 
veya telgraf ve mektunla matemi
ne iştirak etmiş olan bütün Türk 
ve ecnebi dostlarına en samimi te. 
şekkür !erinin iblaihru gazetemiz -
d··n rica etmişlerdir. 

Lo'!Jdra, 24 ( A.A.) - Loo.dracla 
öğrenildiğine göre, pazarlesiyi sa
sal1,Ya tıağlı!'fan gece İnıgiliz tıom
baııdıman tayyareleri Alıına.nyanın 
gartıinde ve şimali gaıbi.sindak.i 

hedeflere hücumlarda buluı:ım~ 
Ankara da kahve tev- men.n.i ed.ea Büyük Brita.nya İm.-

2 - Kuvvetlerin icabttıda çekileceği det infak ve iaşelerine Karadağ risler yapıp gidip gelenleri katlet. 
"" çekildiği yerlerde yine sanayi vo hükt'.ııneti muktedir olamaz, Dev· meğe başladılar. Hatta nasihate gi 
üs)er l>ulae«k kadar topraklarının son- leli Aliyye canibinden teminat ! · den Hüseyin paşa ile Kostan efen
suz derinlikte olması, 

s _ Molotov'un radyoda söy1"diii raesile bir an evvel memleketle • diyi de koğdular .• 

!ardır. 

Ticaret V ek 'li 
sunda tetkikler 

Sam
yapb 

Sanısııın, 24 (AA.) - Buraya 
gelııniş olan Ticaret Vakili Müımtaz 
Ökmen ticari ve iJkt15adi ımüe5Be
selerimizde ·teti\clkıte lbulundulktan 
ve haJlk ile temas ettikıten sonxa 
bugün Arıkaraya dönmüştür. 

zı"atı b .. b l ' •aratorluğu ile müttefik bulumt-u gun aş ıyor JorJIZ. 'l'ürldytlfi tuttuğu doira ve 
Arikara, 24 (lıkdam muhalbiıin- verimli yoldan ne tehdit, ne de 

den) - Uzun zamandaırl>eri yaopıl· ilt4.t ve teşvik ayınhilec:eği gihi, 
ma.kta olan kaılwe tew:iatı ftı.=lığı geçmiş nıüAkereler, vesikalar, i.t
ııona erıntiŞ'tir. YaI'lll Ankaralılara tik.bal hakkındaki hayaller ve ta
tevı:iata başlıuıacalkt>r. Bu tevziat savvurlar da ayıramll%. 
insan başına 25() şer gramlı'k paket- Bu dünya keyameti arasında 
!erle yapılacaıl<tı:r. Tav-zi ecfilecek Türkiye müttehit bir kütle, bra
kalwelerin kilOSı.t 280 ku.ru:j olarak dır. 
tegj;ıit edilıruştir. Hüseyin Şükrü BABAN 

n.utultta ifade ~ı'!i gibi Almanlara rine avdetleri esbabını istihsal e - Babıali, şiddet muamelesinden 
karşı. acı bır ldn ve intikam hissi bes- diniz• mealinde rica ve vesatet ve Karadağlıların Sırp hareketleri 
lemesi. Bu zihııfyet, Sovyetler Birli- dahi etmiş idL ne girişmelerinden ve ecnebi mü-
ğinin sonuna kadar mukavemet etmek dahaled k ku d 
ve muzaffer olmak kararını kUVV'Ctlen- Esat paşa, bu tahri atın içinde en or yor U. 

direcektir. Bu ııetice uzak olabilir. Rus fesadı olduğunu ve nice sene- B:ıbı.ilinin bu korkusu ihtilali 
Falı:at gayn varid değildir. lerdenberi Bulgarisiand.a ikaına ıtiıtikçe geni§letmeğe saik oldu. 

Bidayette Alman hava lruvve'llerinin çalışılan ifsadatın Sırbistan ve Ka Ihtilal Lepoşka'dan Gable'ye, Mos
müzaheretile Roman~alıların fena mu-J radağ muavenetile Bosna tarafın- tardan Avusturya hududuna ka • 
lı.a".p olmalarına rıııımen Odes::_r ele pan vukua getirilmek için yapıl • dar sirayet etti. 
gec;ırmeten ve Kınma kadar ilcneme- K -
!eri mümkündtir. mış bir planın başlangıcı bulun • aradag ve Dalrnaçya tarafla • 

il 

ESRARE G z ANSÔZ 
duğunu an!adığından ürküp şaşır- rından ilıtilile iltihak edenler ço
mış ve hiç bir şey yapmağa muk- ğ?.ldı. Avusturyalılar, Dalmaçyaya 
tedir olamıyarak böyle ınütered • gırecek eşkiyaların silahlarını al
dit·hal ile vakit geçtikçe bir taraf- mak ve iltilı~k eyliyccckleri me • 
tan da büyüyüp ehemmiyet kes - netmek bahanesile Metkoviçe as • 
betmiştir. ker sevkettiler. 
Sadrazamın ve serasker Saip Mak8atları Hersek Voyvodala -

- Kim bu adam? 
Adel sigarasının dumanını sa· 

vurarak: 
- Bilmiyorum. Buraya ilk 

defa olarak geliyor! 
Dedi ve birbirinın üstüne a~ 

tığı bacaklarını düzelterek doğ • 
ruldu. Ellerini şakaklarua götü. 
rüp saçlarını yok~, sonra sa· 
!onun ciuvarlarmı yer Jler örten 
aynalara bakarak tuvaletinin bo 
zulmadığına kanaat getirdi. 

Genç kadın üzerinde üç porto 
kadehi bulunan bir masamn ö • 
nünde kırmızı kadifeli bir ka • 
napeye oturmuştu. Sağında bir 
gen~, solunda başka bir gen.ç 
vardı. 

- Müsaade edersiniz: değil mi 
çocuklar? 

Onlara tatlı, gizli bir tebeıı • 
süm yollıyarak ay ağa kalktı ye 

kalçalarını saliıyara.k yeni ge • 

len müşterinin masasına yaklaş
tı. Patronun bir işareti üzerine 
çalgıcılar seslerini musiki alet
lerinin ahengine karıştırdılar. 
Bir rek çift dansediyordu. Bir 
bar kadınile barın emrinde ça • 
lısan bır dansör. 
.Burası her zaman olduğu gibi 

bu akşam da tenha idi. Barın sa. 
!onu oldukça gen~ idi Duvar • 
Jardakı aynalar misafirleri daha 
uzak gös'eriyor, yalnız kırmızı 
kanapelerle mermer masalar 
boşlukları yer yer dolduruyor • 
du. 

Adel gittikten sonra ya.lnız 
kalan gençler birbirlerine yak· 
~tılar. Yarı kapalı kirpik.leci • 
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Ad el yabancıya sokuldukça Delfosda 
alıyordu • 

esrarengız, 

nin arasından salona dalgın dal· 
a:uı bakan J an Şabo: 

- Ne tatlı kadın! 
Dedi. Kendisinden ~ bt • 

ra.z daha büyük olan arltad.att 
Delfos yuvarlak altın saplı ka • 
mış bir bastona dayanıyordu. Bu 
sözleri tasdik ederek: 

- Pek tallı ve şen ! 
Diye ilave etti. Şabo on aıt., 

on yedi yaşında kadar vardı. 
Kendisinden daha zayıf, daha 
çirkin olan Deliosun yaşı ise on 
sekizden yukarı değildi. Fakat 
onlara hayatın bütün neş'elerin. 
den bezmiş olmadıkları söyle • 
nec<>k olsa şiddetle protesto ede
cekleri muhakkaktı. 

- Hey, Viktor! 

Şabo yanlarından. geçen gar
sonu barın daimi müşterilerine 

mahsus bir laübalilikle çağırı • 
)"Ordu. 

- Şimdi gelen aıiarru tanıyor 
musun? 

- Tarumıyor~ .• Fakat şanı· 
panya ısmarladı! 

Viktor gözlerini kırparak ila· 
ve etti: 

- Adel onunla mesgul olu • 
yor! 

Ve tepsisıni havada sallıya • 
rak uııakl~ Muz.ika bir an 

asabi bir hal 
durdu, sonra bir Baston çalma
ğa basladı. Patron zengin müş • 
terinin masasında şampanya şi • 
§t'SİD.i bizzat açıyordu. Sonra P. 
şenin ağzına bir peçete bağladı. 
Şabo bir fısıltı halinde sordu: 
- Bu akşam acaba geç mi ka

payacaklar? 

- Saat ikide ... İki buçukta. •• 
Her zamanki gibi! 

- Birer kadeh Qaha içelim 
h..i? 

İkisi de sinirli idi. Bilhassa Şa 
bo ... Sabit gözlerle herkese ay
rı ayn baktıktan scnra kendi 
kendine söyleniyormuş gibi: 

- Acaba ıçinde kaç para var? 
Dedi. Delfos omuzlarını silkti 

ve sabırsızlıkla arkadaşının sö • 
zünü kesti: 

- Sussana, canım! 
Adel hemen karşıların;ı isa • 

bet eden masada şampanya ıs -
marhyan meçhul müşterinin ya 
nında oturuyordu. Adam kırk 
yaşında kadar vardı. Saçları si· 
.vah, derisi mat itli. Herha!de bir 
ecnf.'bi olduğu belli idi. Pembe 
ipekten bir gömleği vardı. Kra. 
vatında iri bir elmas parlıyordu. 
Gülere'< konuşan ve omuzuna 
doğru ei(ilen dansözle hiç ala -
kadar olmuyordu. ~nç kadın 

ondan bir sigara ~ zaman 
altın tabakasını uzattı ve önüne 
bakmağa devam etti. 

Delfos ile Şaho artık konUi • 
muyorlardl. Yabancıya istihfaf· 
la balı:ar gibi durı.ıyorlardı. Ha. 
ltlkatte ise onların haline gıpta 

ediyorlardı. Hiç bir şey gözle -
rirden kaçmıyordu. Şampanya 
ısmarlıyan adamın kravatının 
düliümıi, esvabının biçimi, elle
rinin hareketi, hülasa her şeyi 
alakalarını cezbedh-ordu. 
Şabonun sırtmdaki t>U:ıise ha • 

zır alınmıştı. Potinleri iki kere 
tamire gitmisti. Daha ivi bir ku. 
mastan "apılrnış olan arkadaşı· 
nın elbisesi ise Delfosa hiç ya -
kışmıyordu. Bu gencin göğsü ve 
omuzları dardı. Boyu lüzumun
dan fazla uzamıştı. 

- Bir müşteri daha! 
Kapıyı örten kadife perde a • 

ralanmış!ı. Bir adam melon şap· 
kasını gardrop memuruna uzat
tıktan sonra bir lahza durarak 
salona göz gezdirdi. İri yapılı 
bir adamdı. Sakin bir yüzü var
dı. Kendisini bir masaya davet 
eden garsonu dinlemeğe lüzum 
görmeden rastgele bir yere o • 
turdu. 

- B!r sişe bira! 
- Bizde yalnız İngiliz bir11111 

var.. Emrederseniz ... 
Müşteri bunda bir mahzur 

görmediğini göstermek ıçın o • 
muzlarını silkti. Barda ondan 
sonra daha büyük bir canlılık, 

diğer al4amlara nisbeten daha 
büyük bir faaliyet görülmedL 
Ortada bir tek çift dansediyordu. 
Caz artık uzaktan gelen bir ses 
gibi işitilmeğe bllJJlanmıştı. Tez
gahın başında itina ile süslen • 
~ bir müşteri patronla isk.am. 
bil oynuycrdu. Adel hali en • 
disile ll'eşgul olmıyıın müşteri
nin maııasında idi. Burada kü • 
çük §ehırlerdeki barlara malı • 
sus bir hava vardı. B ir aralık 
çakır keyi! üç müşteri kadife 
peııieyi açtılar. Patron yerinden. 
fırladı. Çalgıcılar aletlerine sa • 
rıldılar. Fakat müşteriler uzak
laştı ve ookaktan gelen kahka
haları ~itildi. 

Vakit geçtikçe Şabo ile Del -
fosun düşünceleri artıyordu. 
Yorgunluk yüzlerinde hatlar çi. 
zivor, renklerini solduruyor, 
gözlerinin altını morartıyordu. 

- Vazgeçsek mi acaba? 

Şabo o kadar yavaş söylemişti 
ki arkadaşı bu sözlerin manası. 
ru anlamaktan ziyade tahmin 
etti. Fakat Şabo bir cevap ala -
:madı. Yalnız mermer masaya 
vuran parmakların sesini işit -
ti. 

Adel yabancının omuzuna da
yanmış şen ve sokulgan tavrını 
değiştirme-den iki ahbabına ara 
sıra gözlerile işaretll!r yapıyor • 
dıı. 

(Daha VU'~ 

1 

paşanı. n Derviş paşa ile arası açık rına Rusyadan muavenet mümkün 
idi. Bu da, Sultan Az;izin bir siya- olmadığını anlatmak idı.. Fakat 
seti idi. Rus gazetelerinin neşriyatı bu pla 

' 

1 

Firarilerin tahkikatını Dervi§ 
paşaya hava~ ettiyse de esasen. 
ihtilalin mürettibi <>lan Rusya se • 
firi !gnatief padişah ile Esat paşa.
ya iayarun teskini için kan dökül-
meyip Rusya ve diğer devletler 
konsoloslarına tahkikatın havalesi 
münasip olacağını kabul ettirdi. 
Bu suretle namus ve istiklali dev
lete, sadrazam ve padisah ellerile 
darbe indirmiş bulunuyorlard.ı. 
Tahkı1<atı ecnebi konsoloslara ha • 
"ale i!tmek Osmanlı hükümetinin 
!rendi dahili bir işini ecnebi dev -
!etlere gördürmek demekti. Bunu 
kabul etmek şerefsizlikti. 

Nevesin'liler Karadağdan mu -
zafferen avdet ettilıır. Kollarını 
sallaya •allaya köylerine gittiler. 
Ve mültezimlerin zulmünden, ver
gilerinin servet ve iktidaırları de • 
ı"eeatile mütenasip olmadığından, 
emlak senetlerinin tebdili muka -
bilinde hükümeti Osmaniyenin ha 
zine için Tesim almak gibi teşeb -
!>üslerinden dolayı hemşerilerile 

bir ihtilal cemiyeti teşkil ederek 
nahive müdürünü tehdit ederek 
kaçı;dılar. Ürorlerine giden zap -
live neferlerini de katlettiler. 

Bosna vırt.isi Derviş paşa, hili 
Babıalinin reyini soruyordu. Pans 
lavistler Babıalinin ve padişahın 
tereddüdünden istifade ederek ha. 
r<.>kcte ge('mişlerdi. Rus sefirı İg -
natief kan dökülmemesini ve asiler 
üzerine gidilmemesini temin et -
miş idi. İş ecnebi konsoJ.oıslanruıı 

nı bozdu. 
A vusturyarun da, Karadağın da 

bitaraflık ilanatı devleti oyalamak 
maksadına mebni idi. Çünkü isya
ııın Sırbiyeye ve Bulgaristan ile 
Kııradağa sirayeti maUı1pdu. 

Filvaki isyan Hersekden B osna
ya geçK. Benaloka sancağından Ko 
zara, Gratşaka, Üskolçe, Bilege ka 
zal.arı köylerine sardı. 

Asiler, islam evler:ni yaktılaır. 
Sellin paşa, kuvvetlerile ri<:'ate 
mecbur oldu. Eşkiya. Karadağ hu. 
dııduna yakın ve Ragoza ile Lubin, 
Bilege yollarının birleştiği nokta· 
da bulunan Trebini muhasara et • 
tiler. 

Bundan maada Ragoza yolunda
ki Çarina, Zoriçe kulelerile. is • 
•olçe. Lubin zaptolunup Nak!jik 
kalesini dahi kuşattılar. 

Valinin, sadrazam ve seraskerle 
arası açık olması cevap alamama. 
sını intaç ediyordu. 

Görülüyor ki, memleket ateş i • 
çinde yanarken vali ve kumanda
nın sadrazamla arası açık oJ,,..u -
sından dolayı cevap alama71ası 
haselıile asilere karşı yapılacak te. 
dabir geri kalıyordu. 

N·ha.,·~t \'ali ve ku'llardan a1lo. 
lundu. Yerine Ahmet Hamdı pasa 
•ayin olundu. Fakat bu Hamdi pa
sa askeri harekatı idare etmekten 
aciz idi. 

Bu esnada HersPkte ıslah>! 'a
pılması icin de,·Jp'1er tarnf'ndan 
Babıali ye m üsterek tebliğ; ita hu-
lunuluyordu. (Daha var} 



SAYFA - 4 - - --- ------
Edenin beyanatı 

t b .. ~ tarafı ı i :ıci aa7fada) 

M üteakıben alkışlar arasında 
kursuye gelen hariciye nazırı Eden 
doı:mıştir ki: 
Almanların Sovyet Rusyayı .i.s • 

tİİ•) a başlamaları ne.icesi olarak 
hükümetin ittıhaz ettiği kararlar 
_Çör~·ıl tarafından emsalsiz bir tarz 
da ilan edildi. 

Gözlerımiz hedefdedir. Bu he 
dff Jli:lerin Almanyasıdır. Kabul 
f'<lelim kı bu Almanyanın gözleri 
ile bir hecld üzerindedir. Bu hedef 
de lngiliz imparatorluğudur. O İn 
giliz impara: orluğu ki bu Alman
yanın takip et tıği Cihan tahakkü
mü yolund~ bihakkın b~lıca bir 
mama olarak görünmektedir. 
Sovyet Rusyanın istilası bir netice 
değil hır 'ası tadır. Hitler Sovyet • 
!er Birliğine hücum etımekle bu 
buvük devi-etin askeri kudretini 
kırmak \'e memleketimizle yapa -
cağl düello ıçin bıze döneceği za
man şarkta bugün veya bilfıharc 
hasıl olabilecek endişelerden kur
tulmak ümidindedir. 

1935 DEKLARASYONU 

Alman - Sovyet 
Cephesinde 
(Ba~ tarafı ı ınei sa3 iaola) 

lışmış ve esa• gayretini, şa...ıa, · 
Grodno, Kaunaş Volkoviok, Vla -
.iimirkolinalt, Ravasuska, Brodi) 
tevcih etmiştir, Fakat düşman h 
bir muvaffakiyet elde edememjş . 
tir. Viladimirkolinak ve Br,. 
istikametindeki bütün düşman b i· 
currı]arı, düşmana büyük zayi'.lt 
\'erdirilerek lardedilmiştir. Şaulay 
ve Revaruska istikametlerinde, 
düşman, sabah arazimize gırıni.ş, 
fakat öğleden sonra mağlup e-lil • 
miş ve mukabil hücumlarımızla 
devlet nududumıızun ötesine tar
clolunmuştur. Şaulay mmtakasııı.. 

da topçumuzun ateşile takriben 
300 tank tahrip edilmiştir. 

Biel>)stok ve Brest Lıtovsk isti
kametinde, düşman, şiddetli mu • 
t.-arebe!erden aonra setir cüziitam
larımııı geri ç ekilmeğe mecbur 
etm~ ve Kolno, Lomzha ve Brest 
Litovs1!'u işgale muvaffak olmu~ 
tur. 

Hava kuvvetrerimiz, k?.t'alarımı
zı, tayyare meydanlarımızı, mes -
kün mıntakaları ve askeri hedef • 
!eri dü~man hava hücumların~ kar 

1935 de Moskovada Sovyet hü • şı hlm3ye ederek ve mukab·l hü. 
klımetııe bir deklarasyon neşret • cumlarja kara kuvvetlerim•ıı? \i
mek hususunda mutabık kalmış _ birliJtı yaparak muva!fakiyetli ha· 
tık. Bu c.ekla'tasyonda ezcümle de- rekatta bulunm~tur. Bugün tay· 
n.ilıyordu ki: ,,arclerimiz ve ha\'a dafi batarya. 

Bll'ilıca beynelmıle1->iyasi me • lar111U2, arazi~~. ü.zeri.?de ~~ d~
selelerin hıç birinde ıki hükünıeti- ; m_an tayyaresı d~•urmuşlerdir. Bır 
miz arasında hıç bir menfaat ihti- duşnıan tayyaresı de avcılarımız ta 
lii..rı yoktur.> rafınd.ıın Minsk civarındaki tayya 

Bu kelimelerin sarih w a~ık va- re m.ey_danına inmeğe mecbur e -
lı.ıaJarın bir izahı olduğuna \'e iki dilrnıştır. . .. . 
memleketin bu kdimclerlc kastc. Pazar ve Pazart.esı gunlerı , Sov
d.ilen mefhumu kabul etmekle kar yet kıt'aları, takriben 5000 kadar 
i.ılıklı is1rfade edt>ceklerine ye. her Alman aubav ve eri esir etmiştir. 
ne kadar 1935 denberi iki memle- HAVA HARBİNDE 
ket aTaszndakı münasebetler birçok KAT'l NETİCE 
degışık!Jı:lere maruz kalmışsa da, 
bu kelimelerin · · azılmasında mu -
tabık kaldığımız zamandaki kıy -
metlerini muhafaza ettiklerine her 
zaman .kani buluntı•"'rdum. İki 
memleketımiz.n 'yasi sistemi bir
birine uymamakta ve yaşayış tarz 
!arımız da geniş mikyasta birbiri
ne zıddır. Fakat bunların hiçbiri 
bugün karşısında bulundulhımuz 
•' "881 meselelerjn realitelerini bir 
an b1le karartama.r. 

Eden sözlerine ~yle devam et • 

Bern 24 (A.A.) - Gazette de 
Lausannc'un Berlin muhabiri şun. 
lan yazıyor: 

Askeri mahfillerin hasıl ettiği 
sarih intıbaa göre, Alman hava 
kU\·ı:etleri ile Sovvet hava kuv -
V'E!tleri arasındaki kati muhareb<! 
sonuna yllklaşmaktadır. Almanlar 
}>u muharebede tefevvulru temin , 
etmiş bulunmaktadırln. 

LENİNGRAD BOMBALANDI , 

pıiştir: Berlin 24 (A.A.) - Alımın tay -
Çok yakında zuhur edeceği an • yarereri Lenin"Tadı ve ~lmaldek ' 

!aşılan bu hadiseler tahmin edil • h ava üslerim şlddetle bombardı -
diğ.i cihetle Mosl<ova büyük elçi -- man etmi$lerdir. 
miz istişare için Büyük Britanyaya SOVYETLERİN HAVA HÜCUMU 
davet edildi. Böyle bir anda onun 
kıymetli tecrübesinden istifade e
dileceğine kani idim. 

Son günlerde cereyan ed"'1. hadi
seleri müteakip Rus . l:ıü'kumeti ile 
aramırııdaıki miirLaJrerelere devam 
edilıni~--tir. Bu mükruemelerin bü-

Berlin 24 (A.A.) - Sovyet tay. 
yarelerinin bu sabah hafif kuvvet-' 
lerle şarki Prusyaya yaptıkları a. 
kın Alman tayyare da!i bataryala 
n tarafından tardedHmi.ştir. 

tün neticelerini ~liyece:k: vaziyet- Al ltal-
te değilim. Fakat şunu söyliyebi- manya Ve 
lirim ki Sovyetler Birliği büyük el yadan SOnra 
çisi Rusyaya askeri ve iktısadi bi- (Baf tatafı ı inci :1ayfadaJ 
rer heyet göndemıE-k hususundaki 
teklifimizi So=et hükümetlnin -ka- Buadpeşte, 24 (AA.) - Macar 

·' lıiik:Umeti bugun·· Sovyet Elçisine 
bul ettiğini bildirmiştlı. Bu heyet- b . . 
!er müşterek gavemiz olan Al- ır nota te-.-ıd ederek Sovye1ler 
ma~ayı m.ağlüp ~1rn<'k busuı;un- BirH~ ile siyasi. '':°~asılbetlerı 
da sarfedilecek gayretleri telif etli!- . kestıgıru resmen bıldırmıştir. 
ce<klerdir. 

Sovyet h\iıkümeti, ilerde yapı
lacak olan askeri ijıbirliğinde ya-r
d~mın müteka.biliı; et eısa.s:na istinad 
edecE'ğini 'bi.ze sarahatle bildirmiş
tir. 

'J'ÜRKİ'YE • İNGİLTERE 
MÜNASFJBATI 

Türkiye bu yeni harpte bitar af
lığını ilan etmiştir. 1939 ilkteşri

n inde imzaladığının karşılıklı yar
dım muahedı sindenberi Türkiye 
ile münasebetlerimiz ~ok hususi bir 
esasa dayanıyordu. Türkiye bizim 
dostumll% \e müttefiltiınizdir. ·Türk 
hükiımeti Alman hükinnrti ile yap
tığı son müzakerelerin '<yrinden 
bizi tamamiyle h•berdar etmiştir. 

Bu itiıbarJa yaptııklan anlaıırna 
bizim için bir sürpriz olımarnıştır. 
Fakat llı~ir muahede a!kıtedilme
miıj olmasını taıbiatiy le tercih et
tiğirni.zi söylersem her halde bir sıt 
ifşa etmiş olmam. Bununla ıbera
ber bu muahede ilki taraf arasında 
mevcut ıkarşılııklı taa.Jıılıütleri sara
hatle lrorumaktadır. Türk hüküme
ti, bir çok vesilelerle İngiliz • Tili'k 
muahedesinin !bu vecibelerin ba
flnda geldijiini 'bildirmiştir. Anlaor 
manın akdinden sonra Türlı: hülkü
meti Büyük Elçimize tenımat ver
miş ve son 2ıl saat zarf.mda mua
hedemizin lbaki olduğunu bir kerre 
daha teyid etımiştir. 

Eden A.merikadan dönen Wi
nan t'a alkışlar arasında h<ış geldi
niz d~ ve şunları i.liive etmiştir: 

Winant bana Roose>velt'm büyük 
memleketinin bize yardım hususun 
dak.i :kararını teyid eden sözlerini 
getirmiştir 
B~vekilin, biıim nıımırnıu. tek

rar t•aiılhüt ederek izah ettiği &a-

Fin - Soyyet 
Cephesinde 

jansının bildirdi€ine gıöre, Noırve
çin cenubu garbi sahilleri fuoerinde 
Alman faaliyeti birden'bire artmış
tır. 

İST A.VBt;L BORSASI %4/8/941 FİATI 
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ıoo nı>1ar ııB.5%75 

110 ~ Fr 30.70 
ı 00 Pe;ıeta 1%.89 
110 Y<m 31 .0175 
ıoo ts~e bvDa 30.8275 

ESHAM Ye TJ\.llvtJAT 

Muamele olmamıştır. 

ZAYİ - Be7oğlu Nüfus Memurlu· 
ğundan aldığım nüfus kağıdı ve Be
yoğlu yerli Askerlik Şubesinden aldı
ğım askerlik t.ez.keNnli zayi ettim. Ye
nisini alacaiımdan .ıtisinin hükmü 
yoktur. 
«.anlıca Mubacır Mahallesi No 7 Ahmed 

Fahri Bi.ldılı; 

yeııniz, deği.şmez tıedıeıfiıniıı Hitle
rin ve Nazi rejiminin irdıa.<r.rlM". 
Bu vazifede nflı.ai za!eri kazanı11cı
ya kadar asla sendelemiyl'CEğiz.• 

YENİ TAHSİSAT 

Avaım kamarası, kısa 1:ıir miiza· 
kereden sonra hükfunE-tin istedıği 
bir milyar İ,_giliz liralık harp tah
sisatını k•bul etmiştir. 

Harp m.asraflan şiro<li vru;ati ola
rak günde 18 mib-on 250 ibin İngıliz 
lirasıdır. 

iKDAM 

Günün tenkitleri Sovyet Rusya- 1 Askeri vaziyet 
(Baş tarafı ı inci ı.aylada) h t ı (6aş tarafı 1 mcı 'a) l•da} 

fkn 1·azif.,;j telakki edi)...-ulll nın a a arı Jılmij;tir. Sovyct topraK lan Üze. 
falat serbest tercüme neşriyatı- (Ba~ t;, J. ıuci sayfada} inde Pazar giınü 76 YC Pazartesi 
nın yllSal.. edilmesine imkan gör- bir halJılen korkusu \'e Sov7r:t Rusya- 'ünü de 51 Alman tayyaresi düşü-
JD.Ü.)'orum, biuat bir teı·cüme dan da pervası kalntamJwhr. .:-ülrnüştür. 
.lıey'etinin de yanlı~.ıı; t~rciimf' 7 - So,'Yetler, artık Alıruın7adan en- Alman tebliği ise ı;81'k cephe . 

elite eını iye başlamışlardı. Aradaki · d k 
yapacağına kail değilim. dostluk ,,0 ademi teca\'üz paktı menfa- >ın e i harekatın plan dairesinde 
Şu halde?. .t ve gaye birlil?inden llbam alm.ıo, sa- lnk.işa! etmekte olduğunu bildiı· -
Maarif V~killiği ister nıüsaba- mimi ve de\'amtı bir •••r de/ıildi. cE- mektedir. Bern'den Ofi ajansının 

ka ile, ister ruüsabaluısız, aldığı bedn olacagı iddialarına rağmen pek verdiği bir habere göre, harekatın 
•- .. l . --'·. L:.· ıik kısa ömürlü idi. I0ııkova, bundan son- ikinci günü yani evvelki gün Al • 
... rcume erı ..,,.. ı:ı on ,......, ı · · blı ra, ya tanıaınile Alırnın;yaya boywı ege. 
komisyonun tetkikinden değil. c.k ;e onun emri altına girecek, yahut manlar mühim terakkiler elde et • 
ınemlekette dil bilen yiiz ki~inin da Almanyaya karşı cephe alacaklı. mişler ve bazı noktalarda 100 ki 
incelemesinden geçirmelidlı. Birinci ~ık, komüniz.min de, istiklalin lometre derinJjğe nüfuz eylemiş -
Tab'Pdilecek terciinıe eser, dil de rnahvolrna11 demekti. İkinci şıkta !erdir. 

• .• .. ise, İngiltere ve Amerikanın yardım.1-
b ilen yUJ:lerc:e ınuneHere a'11- le bir kurtuluş ümidl vardı. Sessizce Romanyadan ilerleyen Alman • 
ları ile karşılaştırılması ricasilc 1kinci ~ıkkı ihtiyar etti. Rumen kıt'alannın Besarabyayı ı 
gönderilmeli, on dan sonra tab'e- 8 - }'akat Sovyet Rusya, Almanya- geçm-ekte olduklarına dair haber -
dihnelidir. ;\laarif \"ekilliğinde dan korktugunu muhtelif karars" ha- !erden sonra yeni ve esaslı malü • 

.. .. _ • .. _ reXetler ı ıc göst.erdıt;-i gibi Alman aleyh- t J · t' B ad ln 
tercume ışlerıle ugraşan ze\atın t.arı bir s iyaset takibine başladığını da rna ge mem~ ır. ur a ya ız i-
da yanlış tercümeler yaptıkları is\<>ıniyerek ihsas etınlştL Tass ajansı- leri hareketin devam ettiği bildi -
•Tercii.me Mumuası•ndaki yan- nın bulun o milnalı mAnasız tekz.ipleri, rilm-ektedir. 
lış tereürnelerle sabit olduihın-' bu endişeli ve rahatsız ıiya,.,tin eserl İki tarafın hava kuvvetlerine 
elan, tercüme yanl~arını.n" an- idiıİ So U B. u·· b' ta -H-- gelince, gelen haberler ve bildiri. 
ak b ti Ö 

•. ·ı .. - vye er ır gı, ır r~~ l tah . 1 .. Al h 
c u sure e nune gesı l'<!egı Alman;radan endişe ederken diller ta- en mm ere gore man ava 
fikrindeyi<I. raftan yine empeı'Yaliot politikasından kuvvetleri Sovyet kuvvetlerine ba 

Ankara caddesi kitaı><;ılarırun, ""'.geçmemek ve bu Yiizden yeni yeni zı bıılı.ımlardan faiktir. Fakat he
mütereimlcrle el birliği ederek dli~mıuılar kazanmak hatasını iııliyor- nü.z Sovyet tayyarelerine karşı 
tam~iinlarmda. çarmıha gerdik. dua!. 'RBonkıanyaqan T

1
ransi.lvankilyaük. veBaŞ!i- harp sahasında kahfr bir hakimi • 

• • . m 4 u ovmanın a ınması, ç -
len serbest neşrıyata gelınce: 'uk devletlerinin ilhakı gibi. Bunların yet tesis edilememiş olduğu anla -
Bunlu i<;in !Uaaril Vekilliği bir arasında , Alınan hududunda ve Alman ~ılmaktadır. Filvaki Alman tayya
tetk.ılı: bürosu yapmalı veya biz- höyat ... hasına dahil Li\vanya da vardı. releri adet itibarile Sovyetlere fa. 
lerden bulduğumuz yanlışları IO - Sovyetıer Birliğinin bu siya- lktir. Ancak Ahnanların bütün ha-
lıild . ' ' • ' t l'd 0 B seti, :Balkanları •""'1.latmııı, Roman;rayı "- tle · i So l ırmemu.ı ıs eme ı ır. u. Alman.Yanın kucatına almıştı- Alman- va .. uvve rm vyet ere karşı 
memleketin bir kültür dav"-"ı ol- yanın Balkanlara inmesine ~lıep ol- kullanmaları imkansızdır. İngilte. 
doğundan, mııl<abiUnde hiçbir mu.ştu. Böylece Moııkova kendi bindiJtl reye karşı Manş sahillerinde ve Al 
tcY beklemeksizin birçok mes- dalı kesm.i:ıtl. manyada bir miktar tayyare ayır-
lekdwşmıın bu iş.i fahriyen seve 11 - Moskova bir \ara!tan bunlan mak mecburiyetinde oldug· u gibi 

., •• ' yaparken dığer taraftan Almanyayı 
seve yapacagDlll kanıım. kuşkulandırmamak lstiyor; ;yalnız İn· Libyadaki hava kuvveti-erini de 

Her yeni çıllaA tercüme eserin gil\creye değil; Türklyeye karşı da so- oradan çekmemek lztırarındadır. 
bıı suretle yanlışlarını tesbit e- ğuk davranıyordu. O kadar ki aramız- Fakat Sovyetler ellerlııde mevcut 
den Vekillik her üç ayda veya daln eskı ve yeni doıtıuk ve •demi te- hemen bütün hava kuvvetlerini 
her ayda bir, bir •kara lis~ :;;;;:: 0f.'!~::::::'.ı.. rağmen, Otikısı gibi kullanabilecek mevkide görürunek
n"§Tetmeli, o eserin yanllf tercü. 12 _ Biıtıin d°"Uarını darıltan; fakat tedir. RuE tayyarelerinlıı mühimce 
me edilmiş olduğunu karilere dü.;<1..,nlarını da t<>ı;kin e\mi;ren bu ha- bir kısmının eski tinde olduğu sa
nıı;men bildinnelidir, Bn hem talı siyaset, dune kadar, devam etli. nılıyor. Bundan başka Sovyet tay
maddi, hem ıııllnni tezadan Me~IA, Irak Ingiltereye kaıı;ı harekete yarecileri esaslı bir harp tecrübe. 
fayda me' nld"- u· d - ·1 geçınce :Mo.skova lrakı tanıdı. Almanya, si görmüş değillerdır' . Halbuki Al-m uz, I<; egı se Balkanlara ı..arruza başlarken Yugos-
lıakkmıu.da hayırlı bir tekil.mü! lavya ile bir doolluk ve ademi U,,,avüz man hava kuvvetleri en modern 
vazifesi görecek olan bir neşri- pak1ı imzaladı; fakat Yugoslavyanın 

1 
makinelerden terekküp eıtiği gibi 

yatın başıboş bırakılmadığını , mağ1.'ıbıyeti ilzerıııe bu memleketin tayyarecilerinin çoğu da iki ~ene
ıbu n"!riy•tla meşgul olunduğu- :::;ıs::.ı::~ = etil~ pu perhiz ne derberi harp tecrübC'si görmüş, ye 
nn gösterir ki, bu da mütettim- İşte en mll!ı.imler':n~e~öyle kaba taıı- t~miş elemanlardır. Hülasa Sov • 
terle kitapçı.lan U.az eder. Bu d a lak bir dllzllne Jl"oddede hü!Asa e\'tiği- yet tayyareciliğinin Alman hava 1 

bir seyclir, ıniz &iy~si hatala_ı~ır kl Sovyet Rusya- kuvvetleri Jçin herhalde çetin bir 
Y•, bugu~u bMireye •Urükle'?!~t!r. düşman teşkil ettiği söylenebilir. 

Tokyo diyorki 
(Baı luafı 1 inci sayfada) 

ile alakadar olarak bir tefsirini 
istemişlerdir. Sözcü, muahedenin 
açık olduğu cevabını vermiş ve e. 
sasen Japon battı hareketj yalrın
da aydınlanacaktır demiştir. 

Sözcü, nihayet, Alman - Rus an 
laşmazlığın<liı Japonyanın tavas • 
sutta bulun acağı hakkında Şang. 

haydan yayılan §ayiaları ya lanla • 
m~tır. 

ponyanın Moskova büyük elçisi, 
hariciye nezaret inden aldığı tali • 
mat ü.zerhıe Moskovada ot uran J a. 
ponların karıları ile rocuklarını 
J aponyaya göndenneğe karar ver. 

lr. 

JAPONYA PAKTLARA 
SADIK KALIYOR 

Tokyo 24 (A.A.) - Japonyanın, 

üçlü pakttan ve Sovyet - Japon 
bitaraflık muahedesinden doğan 

karsılıklı 'vecibel-eri hak.kında so -
rulan bir suale cevaben xesmi söz
cü Japon hükumetinin muahede • 
lerin tahmil eWOi vecibelere sa • 
dık kaldığını söylemiştir. 

Avam kama
rasında 

(Baf taralı 1 inci ıarfada) 

Daha duren~, daha basıretlı, bilhas. · 
sa daha aamiml blr siyaset Sov;yeller 
Birllglnl, harpten uzak tutablllrdl Şi
mal komşumuzun, hatalarından ders 
alarak bundan sonra dilrU.1 blr politi· 
Q takibine muvaffak olma.sını dJ!eriz. 

Al>ldla DA VE& 

Saqy.,.- Tııpu Sicil Mutıafızlığııılr 
dan: 

'.Boğa3çinde Sa~, B~ük
İlerede Büyükıdere caddesinde sa
ğı: General Halil ı.~resesi arsası, 
~lu T-avil rıade Mıaıtafa ve Hasan 
ar.sası, aıtuıBJ HilımE>t ve sa~ ha
nesi, önü Biiyülkdere caddesi ile 
muhat eskıi 139, 141 yeni 100, 132 
NG. lu anaııdüldlaln evin nısl!f Jıis
eelli Yorgi krllı öJ.ü Harildiyanm 
senetsiz tasarrufunda bulunduğu 
iklıdiaıDyle V'Ari!tleri tarafından ta
puya tescili talep edrbekıte oldu· 
ğun.dan bu gayırimenlkulrle Uişlğı 
olanların 7 /7 / 94.1 çarşamba gıü.nü 
htı!kuki vazi;yetin taH!dki için ma
halline _,gidecek olan tapu memuru
na veya ibu tarihe !kadar Sultanah
me1ıte Sarıyer Tapu Sicil Muıhafıe
lığma müracaat eylemeleri >lan o
lımur. ( 566.5) 

ZAYİ- Fatih Askerlik Şubesin. 
den alıı:ıuş olduğum teı'his veslka
mı kaybettim. Yenisini alacağım
dan eslkıiı<inin hü:kımü yoktur. 

S uriyede, c~nup cephesinde 
yani Şam, Merciayun mın • 

takalarında esaslı bir in~i~af olma. 
makla beraber, Iraktan iloırleyen 
kuvvetler ~ kilometre içeri gir
miş b<dunmakladırlar. Bu motöT
lü kuvvetlerin 3.4 gün içinde Hu
musa varmaları mümkündür. Hı,. 

mus alındıktan sonra artık Vişi 
kıt'lllarının mukavemete deva -ı · 

lan beklenemez. Cenuptan sahil 
yolundan ilerleyen kolun da Bey
ruta 16 kilometre mesafeye vardı

ğı b ild irilmektedir. İngiliz donan. 
ması ile hava Jrn vvetleri Beyrut 
limanını şiddetle bombardıman ei. 
miştir. 

RALCO 

ıe ~a~ı taarruztma yol olacaktır. Su
riye seferinin bitirilmesi tacil edilmeli-

Koca:ınustafa.paşa Ramazan 
efendi sokak No. 'J'I .İbrahim 1 

oğlu Melhmet Ali Ortadarcan 

dir \ e diğer taraftan askeri sahada 
Türkiyeye emniyet verecek tedbirlerln l!!l••ı 
alnması da müstacel bir mahiyet ar

Türk Okutma Kurumu 
zeder. HiUerin kumaua hareketini de 
anlamamız lüzımdır. Bunu ürnikd:.:lik
le veya bir h~apıa J3pmı:; ..eisun, iğ
falkôr bir hitabı ile diğer birkaç mem
leketin de mtizaheretini kazanmakta
dır. 

Muhi.ı..fazk!ır meb1us Vinter.ton, Bü
yük Britanya ile Türkiye ara ındaki 
vaziyetin tavazzuh etmesi lAzıın geldi
ği mütaleasında bu1unmuştur. 

Vintcrton, Ttlrklcre karşı büyük b ır 

hayranlık duyduğunu söylemli, Türk· 
!erin mı.::azuım muşkul!ıtını kabul et 
ınlş, fakat dt-lldştir, T.ürkiye gibi eheın
m1yetli ve şerefli bir memleket.in bu
gün bulundutu vaziyette bulunabile
ct>ğl zamanlar ce('miştir. Erg~ hangi 
tarafta oldutunu bildirrn~ı l<izımd1r. 
Başvekil Çörçil •Bu ne biçim müla

bazalardın tözlerile müdahale etmiştir. 
Maamafih Vinterton sözlerine devam 

ederek, Türkiye İn.gilterenin büyük 
düşmanı ile bir muahede imzaJadlğını 
tiÖ)'lemıo ve •İki düşmanla nasıl ayni 
zamanda dost olmak mümkündür?> 
sualini sonn~tur. 

Çörçil tekrar rnud-.hale ederek de
miştir Jci: 

Umumi Hey'eti Haziran.n 29 uncu pazar gü.nıü saat on dörtte 
senelik içtimaını aıktcdeceğinden muhterem aza.mn meıJk\ır gün 
ve saatte Darü~afaka~ı t~if!eri rica olunur. 

Konuşulacak iışler: 
1 - İdare hey'eti raporu ile mü (ettişler raporu. 
2 - 194-0 mali yılı l:ıesabatımn t etk.iıki ve İdare !ıey'e'1.fom ibrası. 
3 - Kurum ve mel<tdıin 1941 mali yılı 'bütçeleri . 
4 - Miin<,kale ve saire hakkın da takrirler. 
5 - İdare hey'etinıde müdıdetlcri biten ve allıar suretle i'llllıilUI 

eden fızahklar için yeniden intihap yap!lma&ı. 
6 - Hesap müfettişleri intilıa ~ı. 
7 - Haysiyet divanı iızaları in tiha.bı. 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu lli.nları 

100 • 250 ton Toluol alınacak 

Tahmin edilen bedeli (92.250) lira olan 100-250 ton Toluol Asker! fabri
koılar Umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 7/7 /941 pazartes> 
günü saat 16 da kapah zarfla lhaı.t edilecektir. Şartname (4) lira (62) ku
ruştur. Muvakkat teminat 5862 lira 50 kuruştur. Tekli! nwktuplarlnJ mezJqlr 
günde saat 15 e kadar komi!'Yona vermeleri. ( .f.905) 

* 1000 • 1500 metre mikabı eev i• tomrutu alınacak 

. • LJJ<A.N - 1941 

o. Demir Yollan ısıetmı U. M. il8nlan 
l\Iu t~arnnut;cn bedeli 192.500 (Yüz doksan iki bin beş yü1.) lira ol~n 5~0 

ton .~ il inrlir l' ağı 7; 7J 941 P•~rte.-s~ &Unü saat ı:; de ksıpNl ; z.arf u~ulü He ,o\.ı ı.kara 
da lda !·c binasındot t- .... tın ;ı l ınaccıktır. 

Bu işe ı~n1ı ek ibtfyenlerin 10875 (On bin sckiı )li.L )etı n.ıf bl' ) hrahlıı: 
mu\·akkat temjnat ;ıe kanunun ~1:>yin et!iği vesikalarJ ,.e tf"kliflerini iılyni lÜ1l 
ıaat l ·t e kadar komisyon reiBl ıgine \.er .neleri lhımdır. 

$artn.anH~lf'r 200 kunL~ Ank.;ıra ı·e Ha;yd.arpo;şa veı.nrlt·rinde satıJ-

maktodır. (4855) 

Topkapı Maltepesindeki Satın Alma 
Komisyonundan 

l - /'.zam! 60471 km kuru ol balyalı nya ı.eli cihkl ı .• sktriyeden verr.
ı.- suret!le balyab veya döktim halinde teslim edi.lmelt ..,-tile kapalı zlll'1 
usulile satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedel ba~ah için 3028880 lira !.eli ciheti ••keri7a
den veı lldigine göre balyalı 2~23000 lira dölriim halinde oldutuna gö,. 
2019120 l i radır. 

3 - İha!csi 14ı 7J94:1 paz.artesi günü mat 11 de 1•J>ıl&caktır. 
4 - ihalesi tontan , .• '& gruplar ballnde , . .,.a kının klEım da 7apılabl• 

lecekür. 
~ - Şartnamelor he• gun 'llomiayonda ıörllleb.ilir. 
6 - İstek1 ı lt>ı •n met.kür gımde ihale saatinden bır ıaat evveline kad<ıd' 

talio o l a<..-aki.ın m ıkt..ı rl a::-;ı gi;r(' k~nunt ilk teminat makbuzlarını ve teklif 
mekhıpla ı1nı Topk :-.pı l\ lJ tt-peı;i eski askeri lise bina6ındakl askeri ıatınalına 
komisyonuna vcrrl)C" lttı. (5027) 

Deniz Leva·um Satınalma Komisyonu lli.nlaQ 

Marmara Ouü Bahri K. Satınalma Komisyonundan: 
TahrniAI •tı Tutan 

Cirud=' :::·:..· _____ __;K ıJOEu. ______ ..:K:::U"'l:=,,_ _____ Lira K. 

Süt 
Yolurt 

35600 
82 8~0 

ıs 4747 oo 
ıs 4927 50 

9672 50 
1 - Yukanda cins H mıktan 7azılı iki 'kalem yiyecek maddelerinin ka· 

palı zart usul1le eksiltmesi l/Temrouz/941 sab gtlnU 8'lat !~ de İzmitte Tera
ne kapı:nndaki koıuh;yon binasında ya :;nıacaktır. 

2 - Şart.narnesı bedelslL oıarak ko nisyonumuzdan alınabıli r . 
3 - Eksiltmeye ~tir3k edet:ek istek!ilerin bu islerle UgiH oldukle.rma 

da,.ir ticaret vesikalarını ve 725.44 liradan ibaret muvakkdt teminatlarile bir .. 
likte tanzim edecekleri tck.lıC mektuplarını belli eun ve saatten bir saat ev-
\"eline kadar komi.._"'Yon bao::kanlığına vermeleri. (47:7) 

* 25/Hazlran/9il ÇSf10.mba (UDil saat 15 de pıu.arlıkla ek.<iltmesı y,ıpı· 
lotcağı ılın olunan GŞ00 mf'tre c:-eJ..IJr. borunun görülen li!zuma b inaen ek ill!ne · 
6i geri bu akılmıştır. 

Lüzwnu Mlinde e-kııltrn(· tarih ı uynea il.An ohmacaktır. (M71 

Onivt.. .- ite Rektörlüğünden 
Unıversitede her ene o.doğu gibi bu tatil devresinde de talebesınf 

harıc;ten anu edenlere Y<tboıncı dıl kurslan açılaCJlktır. 23/ 6 / !l4 l pazartf.•si ı:ı 
Eaa t 9 da faaliyete g(>(t•cck olan bu nırslara iatirak. etn1ek isteyenler 
zartesi v e perşembfo günleri Edebiyat Fakültesinde yabaneı dilier okuluno.. 
racaat ederek 1slr1'1er1ni kayıt ettirmelidirler. (495 

İstanbul Beşinci icra Memurluğundan : 
40 - 4647 

Pendl.k.te K&yı.k.çı ıade öfö Ha~ Ati eşi Saadet ve !kırdan Sab" 
ve &bfre: 

T.ürki<y'E! Cümhuriyeti Ziraat Bıuılııasma Kartal İcra Dairesmrl• 
müta 24/ 8/ 94. l tarihli rehnin yetmemesi veskası.rıa mfüııteni.rlcn 69,3, 
li:rarun 5/8/ !>«J tarihind~ itilbarCfl % 8 fıriz, % 20 W,reti ' Pk:i.let v 
sair taMı> masraflarıle •bı:rlıiııte \a:hsili \aleb mi havı dair<11T1iz,n 940 , 
4647 numaralı tla;yada öderne emri yukama gösterilen mahalle tel 
liğ Edilmek ~-tenümiş iı;ıe de bu ad reste bulunma.m<U112 'lıa.rl>ile İ cı, 
Hakimliğince bir ay aııiiılrletle l:liınen teıbli@:at i.fasma 'karar '" r 
iniştir. 

Borcu bir ay içinde ödemen.iz borcun tamamına veya bir klllln. 
yahut alaca.k'lmı.n ta.kiba-1 icrası h eılGlmna dair bir iliraı.ın12 varsa ' 
ne lbu müddet içinde lbiklnınıooirl liı:ınndır. B iklirımediğinie takdı r · ı 

blı ay içinde 74 üncü madde muci bmce mal beyanında bulunrraı 
ve bulurnnaıısamz hapisle tazyik olunacağınız hakiıkate muılıalif loo 
yanda bulunursaııııı hapisre cezalandırılacağmıız borç ödenme'' V' 

ya iti rarı: olumnaZ68 c6brl icraya devam oluınacağı ödeme emri mal<~ 
mma kaim olmak üzere ilan olun w-. (5667) 

BiR ÇOK GENÇ KIZLAR 
VE GENÇ KADINLAR 
Genc;li.k.lerine rr ağrur olaTak güzeUiklerlnin teınadJsinı 
mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigAne kalnıışlor
dır. Kadınlaru.a dikkat edilmesi pek mühim olan nokta: 
Cildin incelik ve taravetini ebediyen muhaCau.dır. 
Seneler, binbir vazife ü;ı nde çalışan ve yorulan gen<; ka 
dınl<.ırın bi.'ıman düqmanıdırJar Bedeni \•e dinuığf yorgun 
1ukların net:ccsl guddeler el!t.stikiyetini kaybedt·rler ve 
cildde (leke) diye tavsif edilen avarizi (rüzgar v<'gtine
şin de tesirile) hu~u!e getirirler. İşte bu gibi halatta 
ve bu gibi avarize karşı KREM PERTEV. tl'rkibinin 
kuvvet ve kudreh se1yesinde cildi besler ve har:lbidC"n 
kurtarır. 

l'm binlerce kıul.uun tttrube eWii n aevd leriM ıav.:7td•n hlll 
ltalma.dıiı KRın.l P ERTEV ile cünde yapılacal< 3 • 5 dakikalık bir nıa 
sa.Jın ne clbl harikala.r :yaa.thtını ~ kl'Ja bh' zamanda siz de mutf' r ll 
ola<a~. K REM P ERTl.V'ln JM m uırlılı beyndmUel fitbreıı -1s11 

dei\ldlr. Ondaa ll&ifMle elimi&. 

Deniz Gedikli Erbaş Okulu 
Direktörlüğünden: 

ı _ Bu .ene okulumuzun 1a1nız birınci smıtuıa talebe &lınaca.ktır i~u.-a 
lilerin. aşağıda yazılı evraklarla müracaaUan. 

A - Ntifu!I cüzdanı ve tasdıkli bır sureti ctaıh.ilı edilıni.ş ntiluı cUzdam 
kabul olunmaz.>. 

B - İlk "llf"kt.e'p p.hadetnamesi C'UU"'rinden bir sene ıeçmeınıı bulwımall> 
C - Kendısinin \"e ailesinin hümüh.il eshabından bulundufunu cöst.eril' 

polisten musnddak hüsnühal ilmühaberi. 
D - Ozetinden bir sene l e-çmemia çıçek atı kAlldı. 
E - Binncı sınıf .çın 1/E'y161/t41 de ıı yaıını biürm11 ve ıe 7Afllll 

bitirmemiş bulunmak. 
F - 5 adet ve.sıkalık fotoğraf 
2 - J(ay ıtla ra l/Huıran/941 clintl lıaslonacA<lt •• 

" ihayet bulacaktır 
3 - Kr.;rıtlar İ•tanbul Deniz :S:omutanlıiında ve 

101 Atustoı/941 ıtınll 

Morsın~ deniz gedlkU 
~r ; >aş orta okulu !nüdürliılünde yapılacatmdar:ı isteklil f>rin bu iki mahaldea 

bE" :' hangi bırine muracaaUan. 
4 - - Müsaba.ka ımti..hanlan Türkçe, Matamatik1 cTarib., 

~<; i> ders1er~nden 

15 /Ağuslos/941 CUma ıtmU ıaat 1 da yapi.la••klır. 

coiratJ'•. :rurt bil-

(2947 - 4183) 
Müı.akerenln bu yolda devam etme~i 

nmuml rnenıaatıere ıqgun değıldir. 
Çok vahim müt)kültltla çe\'rilmi~ olan 
ve vaziyetlerin] tavzih etmek is~iyf"rı 
<teya edemi~ bazı <il'vletlCTin hattl 
bareketıni incf"leı~e:yi ve tayin e>leruc
ri ara9t.rmaır.•hy.ız. 

Tahmin edilen bedeli 57000 lira olan 1000 - 1500 metre mıltabı ceviz 
tomrıığu askeri fabrikalar umum ınüdürlüiü merkez 1&tınalma k.oroi~yonun
ca 717/ 941 pa.ıarltti lfinü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilttektır Şartna
me 2 Hra 85 lcuMlftur. Muvakkat teminat 4100 liradır. ~klil mektuplarını 
mezkür ıUnde ı...._t 14 • kadar komisyona verme!eı·ı. (48~) · 

~~---------~-----------------~ 
Sahibi: E. İ Z Z E T, Neşriyat Direktörü: Cevdet 

Buıldılı yer: •Son Telırraf. :Matbaaııı 


