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-MUAHEDESİNİ İTTİFAKLA TASVİP ETTİ 
,,,,,,,,, ,. ,,, .. ... ' 

Türkiye , İngiliz 
itifakına sadıktır 

Avam Kamarasında, Ha
riciye Nazırı M. Eden, 
Türkiye bizim do:stumııı 
ve müttefikimizdir, de
mekle, iki devlet araaın· 
Jaki münaseb.etlerin en 
veciz ve en doğru bir hu· 
lı'isasını yapmı1tır ; Türk 
siyaseti T ürkiyenin de, ln
gilterenin de menfaatle
rine tamamile uygandur. 

A vaın Kamarasında, İngil
tere Hariciye Na=ı E
den Ahnan. Sovyet bar· 

bi miinasebetile söylediği nutukta, 
Timkiyeden de ehemmiyetle bah· 
setti ve ~u güzel sözleri söyledi: 

c- Türkiye bu yeni harpte bitaraf
lığını ilan etmiştir. 1939 ilkteı;rininde 
imzaladığımız karşılıklı yardım mwıhe
desindenbeti Türkjye ile münasebetle
rimiz çok hususi bir esasa dayanıyordu. 
Türkiye bizim dostumuz ve müttefi
.Jtimizdir. 

Türk h.ükümeti Alman hükOmeti ile 
,.aptığı son müzıakeı·elerin ı;eyrinden 
bizi tamamiyle haberdar etmiştir. 

Bu itibarla yaptıkları anlaşma bizim 
için bir sürpriz olmamıştır. Fakat ~ 
bir muahede aktedilnıeıniş olmasını ta
bjatiyle tercih ettiğimizi söylersem her 
halde bir .sır if~a etm.i§ olmam. Bunun
la beraber bu muahede iki taraf arasın
da mevcut kar111hklı taahhütleri eara
hatle Jı:orumaktadıı;, Türk Jıillı:ı1metl, bix 
çok vesilelerle İngiliz • Türk muahe
desinin bu v.ecibelerin ~mda geldi~ 
tiııi bildirmiştir. Anlaı;manm akdinden 
oonıa Türk hiikQmeti Büyük :E:lçimize 
teminat vermiş ve son 24 saat zarfında 
muahedemizin baki olduğunu bir kerre 
daha teyid etmlatir.> 

fngillı: Hariciye Nazmnm bu 
ı<izlerinden sonra eski Ha.dıiye 
Nazın Hor Belişa ile muhafazakar 
meb'uslal'dan Vınterton d a Tiiri<i
yeden bahsetmişlerdir. 

Hor Belişa •Eğer Tüırkiyeye yar. 
dım etmezsek Türıkiye, Alıın.anö1a
nın Asyadaki iıbıtiraslaruıın tahak
kukuna ve meıııfaa:tlerimi!ze karşı 
lıaarruwımıa yol olacaktıı-. demiş· 

tir. 
Vinterion ise Türk>ye ile İngil

Hariciye Vekilimiz 
beyanatta bulundu 

Türk - Alman paktından sonra 
r • 
TDrk - lngiliz ittifakı 
baki kalmaktadır 
Türk • Alman paktı iki millet ve hatta 
bütün insanlık için mes'ut bir sulh eseridir 

Başvelıilimiz 
Doktor Belik Saydam 

Meb'uslar 
Gösterdiği muvaff a• 

kıyetten dolayı 

Refik Saydam 
hükumetini 

tebrik ettiler 

Ankara, 25 (AA.) - Türk _ Alman 
dosUuk muahedesinin B(eyük Millet 
Meclisinde müzakeresi münasebetile 
Hariciye Vekili Şilkrü Saraooğlu, aşa
ğıdaki nutku irad etmi~tir: 
Arkadaşlar, 

Hükılmetinizin bundan bir hafta ev
vel Almanya ile bnzalamış olduğu dost
luk muahedesi kabul ve tasdik edilmek 
için bugün y!ilı:sek huzurunuza gehni~ 
bulunuyor. 

İki devletin müstakbel münasebatını 
vAz.ıh, açık ve samimt fikirlerle tanzim 
eden ve bu m!inasebatın dostluk 70-
lunda inkişaf edeceğini gösteren bu si
yasi muabedeıtin mukaddemesinde ve 
diğer m;inalar yanında iki tarafın mev
cut taahhütlerin.in masun kaldığını gös ... 
teren sarih bir kayıt mevcuttur. Bu 
Kaydın bfzi.m tarafımızdaki manası en 
ba§ta Türk - İngiliz ittifakı bulunmak 

(Devanu 3 üncü sayfada) 

tere arasındaki vaziyetin tevazzulı Ankara 25 (İkdam Muhabirinden) -
etmesi Hlzmı geldiğini söyledikten Büyük Millet Meclisi bugün yaptığı top 
ıonra •Tüt4ciye >giJı.i elh.eı:nıIIl'iyetli lantıda Türk - Alman dostluk ı:ıuahe-

efli lb. emleketin bulundu desinl müzakere ve kabul eylemıştır. 
~ şer . ır m . • . -

1 

Bu müzakereyi takip için Jı:alabalık .. • .,.. • .. "" 
gu vazryette ll:ıulunaJı.ılecegıı ızaman- bi.r hallt kütlesi samiin localarını dol- F=----.......... - ==="""' 
lar geçmiştir. ErgEÇ hangi tara!ta durmuştu. Matbuat locasında ecnebi ve 
ol<luğunu lbildirnıesi 13;,.:ırndır,, de· Alman matbuat mamessllleri bulunu • S U R ~ y E D E 

Hariciye Vekilimlıı 
Şükrü Saracoğlu 

mi tir ıordu. Kordiplomatik le<asında Alınan 

Tür
§ .. k" • • set" • tenkit büyük elçisi Fon Papen ile büyük elçi· 

ayenın sıya mı e- tik müsteşarı ve at.aşemiliteri yer al -
den hu sözleri Başvekil Çörçil be· mışlardı. 
ğenmemiş, •Bunlar ne mülıihaza· Celsenin açılışını m!ileakip kürsüye 
!ardır!· d1ye müdahale eıtmiştir. ı:eıen Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğ -

• 

r ALM~K-SOVYI:~ 
L Ceplleılnde 

Alman ve 
Kızıl ordu 
tankları 
Arasında büyük bir 

mu hare be başladı 

KÖSTENCE 
YANIYOR 

Alman paraşütçüleri 
Sovyet hatlarının ge· 
rilerine inmiye başladı 

Sovyetler 374, Al
manlar 361 tayya
re kaybettiler 
Moskova 25 (A.A.) - Tass ajan. 

sı Kwlordunun §U tebliğini neş

retme.ktedir: 
Düşmanın Şaule, Kovno, Grod • 

no, Kobrin, Volinsk - Vladimir ve 
Brodi istikametindeki taarruzu in
kişaf etmişse d e 24 Hıuiranda Kı
zılordu kıt'alarının muannidane 
mukavemeti ile karşılaşmıştır. 
Düşmanın Şaule isli.kametinde , 

yaptığı •bütün hücumlar, kendisine 
büyük zayiat verdirilerek tarde • 
dilmiştir. Bu mıntakada hareket 
eden motörlü teşekküllerimiz mu
kabil darbelerle düşman tankla • 
rınt ric'ate mecbur etmişler ve Jı.ir 
motörlü düşman alayını tamamile 

(Devamı 3 üncü sayfada) 
o--

So~:::İi~!nl 
dahilinde o 1 an 1 

yardımı yapacak 

Ruzveltin 
beyanatı 
Vaşington 25 (A.A.) - Röyter: 

G32eteciler toplantısında Jı.eyanat
ta Jı.ulunan Ruzvelt demiştir ki: R 

llAlt/(DI • 

1(#'1111 •• 

_, 
\ 

Fakat meb'os siYzüne devam ede- (Devamı 3 üncü sayfada) 
rek <Türkiyenin İngilterenin bü- - -o--

lngilizler 
Merciagunu 

geri aldı 
Amerika, Sovyetler Birliğine im 

kan dahilinde olan yardımı yapa. 
caktır. B u yardımın ne şekilde ya
pılacağını §İmdiden tayin edemem. 
Sovyetler Birliğin.in ihtiyaçları ma 
lfım olmadan Amerika ne gthi Jı.ir 

yardımda Jı.ulunaJı.ileceği hakkında 
bir şey söylemek mümkün değil. 
dir. Sovyetler Birliği şimdiye ka· 
dar Amerikaya ihtiyaçlarını gös • 
terir bir liste tevdi etmemiştir. Bu 
liste verildiği zaman şüphesizdir 

Sovyet • Alıruın harbinin cereyan ettiği 2400 kilometrelik cepheyi gösteren harita 

yıük düşmanile bir muahede iınrza
ladı>ğıru söylemiş ve ;Joi düşmanla 
nam! ayni rzamanda dost obnak 
müımkfuıdi.ir?. sualin i sonııuşhll'. 
Çörçil tekrar müdahale ederek 
·Miizaikıerenin 'bu yıolda devaım et
mesi, umumi menfaatlere uygun 
değildir. <;& vahim miişkülM!a 
ÇE'Vl'i.lmi<ı olan ve vaziıyetlerini tav. 
tih et:ınek istemiyen veya edemi
yen bazı devletlerin hatıtı hareket
lerini incelemeyi ve tayin eylemeyi 
araştırnınmal.ııy'1Z.• ceva!bm:ı ver· 
ıııişf:fr. 

Hariciye Nazınmn beyanatı, 
fürkiyenin gayet dürüst ve İngiliz 
lıttifakına sadık siyasetin.in İngiliz 
hükumeti tarafından resmi ve ale
ni takdiridir. Eden'in •Tüırfidye, Al· 
manya ile 'hiçl>ir muahede akdet
memiş olmasını taJı.iatile tercidı et
tiğimiıı.i söylersem herlıalde bir s.ı.r 
ifşa etmiş olmam• demesini, ·biz de 
~abii buluyorın. Çünkü, insanlar 
cibi devletler de !biraz kıskan~ ve 
hotkıimdırlar. Sevdiklerinin yal· 
nız kendileıoine inhisar etmesini is
terler. Fakat İngiltere Hariei~e Na. 
•m, Türkiyenin, Almanya ile bir 
•ostlu.k, bitaraflık ve ademi t~a
• Üz paktqu İngiltere ile dost ve 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Madritte Kahire 25 (A.A.) - İngiliz tebliği: 

teza h U•• rat Suriyede, sağ cenah bölgesinde, Şam -
da sü.kfuı hUküm sünnektedir. Gata-

' 

~a'dan şimale doğru ileri hareketleri.ne, 
Ingiliz kıtaları, dün Vichy'nin dokuz --<>--

Rusya aleyhinde nü· 
mayiş yapıldı Harici-
ye Nazırının hitabesi 

ı tankını ve üç zırhlı otomobilini ele 
geçirmi§lerdir. 

Merkez bölgesinde, İngiliz ve Avus
tralya kıtaları, Merciayun ve İmbales ... 
saki'yi yeniden ~gal etmislerdir. (Devamı 3 üncü sayfada) 

ASKERi VAZIYET 

Büyük meydan muha
rebesi arif esindeyiz 

Finler 
bitaraf!. 

Rusya ile Finlan-

diya arasında 
münakalat normal 

lngiliz sefaretinin t.'~ 
camları kırıldı .. · 

Sovget ve Alman ordularının Fin sözcüsünün 
en büyük kuvfletleri karşılaştı mühim beyanatı 

Madrit 25 (A.A.) - Madrilte 
binlerce talebe ve falanj mensup. 
!arı Sovyetler Birliği aleyhincre ~ 
nümayişlerde bulunmıışlardJr. 

Hariciye nazırı halka hitap ede
rek aşağıdaki beyanatta Jı.ulunmuş 
tur: 

cArkadaşlar, 

A lman . Sovyct harbi hakkın
da gelen haberlere ve iki ta. 

rafın neşrettiği tebliğlere göre va

ziyet şöyle hulasa edilebilir: 

sindeki kısınıda, diğer bir tabir ile 
l?U!rkez cephesinde büyük meydan 
muharelıeleri cereyan etmektedir. 

Drohobiç şehri civarında cereyan 
eden bu çarpışmaların stratejik 

~anlar şimal C"ephesinde taar-
ruzlanna devam el.mişler, Kı"11 • ehemmiyeti Jı.üyüktür. '.Almanlar 
ordunun şiddetli mukavemetile Jı.urada muvaffak oldukları tak • 
karşılaşmışlardır. Sovyet tebhği • dirde Macaristan ve Slovakya hu
nin verdiği bu malUınattan anla • dutlarına doğru bir çıkıntı teşkil 

Çok söz söyleme zamanı değil • 
dil'. Şu anda Falanj kararını ver
mektedir. Sovyetler Birli.ği müc • 
rimdir. Sovyetler Birliği bizim 
dahili harbimizden mes'uldür. Sizi 
çağıracak olan sese hazırlanınız. 

• şıldığına göre. gerçi So\'vet kuv - eden bu sahayı çevirip oradaki 
. vetleri mukavemet gostennişler, Sovyet kuvvetlerini esir edebilme. 

• . · jfakat Alman ilerleyişini durdura. ileri ihtimali vardır. Bununla lıe • 
. · !!lllmışlardtt". raber, iki tarafın da hilen en bü-

Flanj pırı~ tara(tarlanııın l\ladridde yapfıil ıı.ümayislerden lıit! 1 :E:ski P._<>lonyaıun oenubu prki • - (Devamı 3 üncü sayfada) {De\'llJllJ 3 üncü sayfada~ 

Helsinki 25 (A.A.) - Finlandi. 
ya hariciye nezareti sözcüsü de • 
miştir ki: 

Ancak hariçten yapılacak Jı.ir hü 
cum Finlandiyaya Jı.itaraflığını 

terkettirebilir. Harp halinde olma. 
dığımız müddetçe bitaraiız. Bize 
hücum edilinceye kadar da Jı.itaraf 
kalacağız.> 

Cephenin Fınlandiyadan Kara • 
denize kadar yayılı bulunduğu hak 
kında Hitler tarafından yapılan 
beyanata dair sorulan bir suale söz 
cü şu cevabı vermiştir: 

(Devamı 3 üncü sayfada) 



a 
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fSLAM ORDULARININ MUHAREBELERi Di:yecekısini.z ki: 

C~~~-:~Z~İ-=-=--A~Ş~A-==o--.:~) 
- o, şimdi dördüncii, lbeşin<:i 

planda kalan bir meseledir. Harbin 
tozu dumana katan son ımiı1lhiş saf 
(hası <iururken ~mdi Qin işine, Ja-

bu rıcrd n bıri, ücreL<.: z hirl- canla, b~la çalışırlar.. diğeT" .bö- pon işine kim balkar? 
met elımeı)i hoş gfuaneyip de fıraı lü.kkr ve kc.ıbileler arasında ttlma- Fakat hanbin toru dumana k.ata.11 
eder;:e .. ve y.ı:.hut ba. yüz eylemek maksadile, düşman son müthiş safhasının ıbu Çin- Ja-
ne ucretle hrzmıet c kuvvetleri üzerine ıka:hramruıca pon işine <le bir hayli tesiİıi olaca.k-
o adn.m (gazı) lik şeref en m~l- atıl..rlardı. tır galıba! Ne ise, o cihetleıi şiırn-
rum olur. \Cihad) ırı e<:ıi' ve scva- * dilik yine kürekleri kısa ve .görüş-
bına nail obnaz.] Silab: leri uzun olan mıiharrirlere !brra-

Resulü El\ırom Efenci miz, asker İlk isl.am ordusunun başlıca üç ikal ım da lbiz gelelim yine yaznm-
tıoplamnasını şarta talik cdı)\'lıuu. silahı vardı: -Ok, kılıç, unrı;ra!k. zıın başhğma: Çın işi, Japon işi! 
Ve, düşman tarafından harp ilan nı Asıkerler, bu esaslı silahlardan Bu söz. İstanbulda ne vakit çık-
mucip olacak bir harek0t ve )a· başka, taş atnuya mahsus saıpan, mı.ştı ibilir misiniz, tam 1902 deki 
but tehlike vuku bulmadıkça, se- d 1. Rus _ J"pon hanbinden sonra ... O ucu emir ı sopa, hançer, demir bo- "' 
bepsiz yere ordunl.ID toplanmasına puz, (hanbe) denilen ibı'r """vı· kısa vakıte 'kadar .Japonya olsun, Ç"ın ol-
lüınmı görmı.iyor. ..... sun bİZiın ıç· in 'havli ·vabancı idi-

mızrak ve saıre gibi sil.ahlar da ,, ,, 
Ordu, yalnız harp içın ix)planı- kullanırlardı. Ier. Daha önceleri Japonyaya gidip 

yor. Vazıf<> hitam bukhıktan ,:,()nra , dönüşte lbir tayfun He ıbatmış olan 
.... kerler derhal dag~ılarak herk"'"' (Kal'Kan)' ıh.er aSkeroe ıbulunıma- E-' - 1 t d l ·ı J 1 n ...,, = A • •• nugnu ya ı o ay sı e apon an 
işi ve gücü ile meşgul ol uıyordu. sı ~rm olan bır (annıdafaa) vasıtası 1 ismi burada biraz slıkça geçmiye 

Resulu Ekırorn Efcıııdüni..; (ci- idi. Istiyenlcr, (zırth). da gi~erle.rdi: başlamıştı amma onları, İstadm
had)m farz ve fazileti hak\k ın<la, Şayet orduda zırh gryıenlerm ~dedı lun seyyar satıc larına tanıtan ve 
tebliğ .buyurdukları emirlerden 1 fazlaca olu~a, ibunlardan rn.urek- hatta bu satııcıların dillerine destan 
maada, §U harlL'>l. şeriflerle de as- kep olmak ~zere a:yr-ca. (ma~~a).- eden hfıdise, m~ur Rus - .Japon 
kerliğın kıı net ve ılrudsiyetini t>il- lar ve (böluk)ler teşkıl edılırdi. harbi Qbrıu.ştu. O hanpten sanr:ı, 
kiiıiyordu: . Ok, uzak muh~:~el:.~~·· kılıç İstanbulun çarşı ve pazarlarına dö-

Had·s· serif: ıle mm-ak da. gogus goguse cere- killen birtak~m Çin ve Japon üslfı-
[ (Allah) tarafınd n, aıbir zama- yan eden harplerde irullanılırdı. bunda yap lm~ yelpazeler, idare 

na k ıç ile gönderildim. Ben ve Resulü Ekrem Efendimiz, (ln- lambaları., m.1nicik şemsiyeler, k.a
ümmeti cfüat vazüeınTz hitam lıc)ın k yıınet ve aneı:~etini daima ğıttan renk renk ve çeşit Ç('Şit o
~uluncıya kad~r, elirniroen kılrcı 1 takdir edcrlıer.. her ımüslümamn, yuncaklar ve bilhassa tuhaf tuhaf 
bırakmaylZ. . Rı2!kımız, ~ Jııç aiıtın- l erkek ~uldarana iyi lalıç kullan- bebekler, hep bu şive ile satılımaşa 
dadı.r ... Emrııme muhalıf hareket mayı öğretmesini taV5iye eyier- başlam~tı: 
edenler, hakır ve zelil olurlaır.] Ieırdi. Çin işi, Japon işi 
Diğer !hadisi şc.ril: Bunu yapan iki kişi 
( (Cennet) in kaprları, inhç.Jarın Silah kullanımaYJi öğrenmek, ta- Biri erkek, lbiri dişi! 

g6lg.:leri aıtr.n?aın.ı:.] ~~~.(ahkamı ~iniye}dendi: ~ Haroin garpten şarka döndüğü 
Dıger hadısı şerıf: • ku, nazıl olan ( ciıhat ayetlerı) de bu aırada ba'kr.llım şadmn en gıyı-
[Haym:' ve selamet, kılıçta~ an- bütün ehli islfıım, bir (muhani.ıp cuğundaki bu Çin işi - Japon işi ne 

cak kıl.9tadır... Kıltçla beraıber- .kiitle) şetkline inlkıUp eylem.işti. suret gösterecek? 
dir.] <l>eTamt ....,., O•man Cemal KAYGILI 
Diğer hadisi şerif: 

[Peygamberlerin anerlEt>e ı."e ( ) 

~~~~:';'.n~:.ı:!:.!':ı:: MAHKEMELERDE ve POLiSTE 
lardır.] - -

f1ı~:ııh~~~n:if~ir defa nınha- Üvey kızını kirleten bir adam 
rcıbe etmek, kıı.nk defa (lhac)ca git-

KDAM 

• evz a 
d n en 

~~~~~~~-mll!I~~~~~~~~ 

P er ak en de c i 1 er Vilayetten verilecek 
bir kağıtla kahve alacaklar 

----~~ .. ~~~~---
Kavrulmuş kahvenin 
kilosuna 280 kuruş 

perakende 
fiat kondu 

ı 

Dün Vilayette Vali muavini Ra-ı göre, kahve kavrulmuş ve çekilmiş 
şit Demi.rtaşın reisliğhıde Ticaret olarak perakende satıld ğı takdird.e 
~füdürü, '.Ticaret O.füsi Müdürıü ve ı kiloısu 280 kuruştan sa:ılacaıkıtır. 
fstaıibul Iaşc Müdür muavıninin Halka kolaylık olmak uz.ere 250 
iştirakile bir toplantı yapılarak 1 şer gramlık ıpad<e1ler fualinde ve 
kahve tevziatı işi görrüşüılmüştür. paketi 71 kıur~1an satılacaktır. 
Verilen karara göre perakendeci- Toptancı tüccarlar perakendeci
leııin ihtiyaçları kayrnakamLlklarca lere sattıkları takdirde kilosunu 
te.:fuit olunacakt r. Bu ihıtiıyaçlar 262,5 kuruştan hesap edeıceıklerdir. 
Vilayete bildirilecek ve Vilayet pe- Sat~a hile karı:ştmlnı~masını 
raı~endeciler.~ kah:ve aAl~bilme!k için j kontrol işini Vila~ıet ~zerine a~- · 
i.lıtiyacına gore bır kıagıt verecek- mıştır. Her kahYecı polıs vas tası-\ 
tir. Tevziata dünden itibaren ba§-ı le lrontrol edilmekte ve hic,ıbir su
lanmııştıır. retle kahveye arpa, nohut gi.bı ya-
Diğer taraftan Fiyat Müraka.be I bancı maddelerin karıştııulmasına 

Komisyonu .dün fm".kalade ibir toıp- meydan verilmemektedir. Bu lron- ı 

lantı yaparak kah:velerin satış fi-ı trol ç ~ sıkı bir şekilde devam ede
yatını tesbit etmiştir. Yeni fiyata cektıir. 

, __ ,_. _________________ .... ~------~--~~----
Cam eşya ihti
karı yapanlar 

Müralcabe teş
kilatı genişledi 

r 
Fasulyaya 
azami fiat 
Komisyon bugün 
lstanbul satış fiat· 
larını tesbit edecek 

Ticaret Vekaletinin tesıbit 
ettiği eSaslar dahilinde şeihri
nıizdc fasulyanm azami satış 
fis atlarının te.sbitinc çalışıl
Jnaktadır. Fiyat Mürakabe Bü
rosu 11iyasadaki tetkikatuıı bi
tim1iş '\'C İstanbula en çok fa
sulya gönderen merkezin Sam
sun olduğu neticesine vararak 
fiyat.Jarın oradaki fiyatlar na
zarı itibara alınarak konul
ması kararlaşhrılmıştır • 

Komisyon bugiinkii içtima· 
ında bu meseleyi kat'i surette 
halledecektir. 

l. 

Basra yolu 
ile t·caret 
Yakında ihracat ve 
ithalata başlanıyor 

Orta Avrupa memleketlerine ~h
raç için gemilere yüklenip Kara • 

Müra!<abe bürosu muh Kursta nı u va f fak cteniz yoıunun kapanması doıay1si 
")d" le sevkine imkan bulunamıyan ba.. 

tekirleri gafil avladı olanlara vazife verı ı zı mallar yapurlardan tahliye edi-

İst.aribu.lrla satılan cam eşyanın 
fiyatlarındaki yük&elklik nazarı dit 
kati celbetmektedir. Mürakaıbe teş
ki.13.tı mamt\11."lan piy~ dolaşa
rak cam eşya satan ımağazalardıaıki 
satış fiyatlarını tesbit etmişler ayn 
ca Cam ve Şişe F&brikası.na da ya
zarak bunların t~tan satış fiyat
larını oorm.~lardıır. 

Fiyat Mürakabe teşkilatında ça- lerek depolara konmuştur. Bunlar 
lışı:nak üzere İstanhulda açılan rur-' tamamen satılmış mallardır. İlk 
sa iştirak eden gençlerin imtihan- fırsatta ihraç edilecektir. 
larmm neticelenidiğin; yamnştık. Bunların bir kısmının, şimdilik 
İmtihanlarda muvaffakıyet nis\>eti bir proje halinde olmakla beraber 
~k iyidir. Vekalet, imtihanlarda eğer alıcı tarafından kabul ed.ilir
çok iyi derece ile muvaffak olan se SeJ.anik tarik.ile ihracı düşünül. 
4 gencin vilayetleri.miz loontrol teş- mektedir. 
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DIS POLiTiKA 
Tür ki yenin 

durumu· 
Yazan: Prof. Şükrü B ban 

~ lman orduları So,•yet 
~topraklarında ilerlcımiye 

başlam~ bulunu)or. Bu 
askeri yeni inkişaf karşısında Bü
yük Britanyanın hareket hattı iki 
gün evvel kısaca :.'.\Iistt!r Çörçil ta
rafından izah edilmişti. •Nazizme 
düşmanı:r:, onunla düşman olan her 
kuvvet doshnnuz ve dost olan her 
kuvvet düşmannnndır... Böylece 
maruf bir Fransız meseli değiştiri
lerek tatıbik olun us or dcııuektir. 
Fransızlar •Dostlarımızın dostları 
dostlartınıızd ır> derler. Çi>rçi 1 de 
Alman düşmanı d~tumuz olur ifa
desile İngiliz siıyasetini hulasa edi· 
yor. Bundan ~u anlaşılı~ or ki Bol
şevizmi, bizzat İngiltcreye karşı 
tatbik ettiği karmakarı~ık yoldan 
dolayı fazla ithama \ e mazideki 
mcs'uliyetleri kanştırmn a tr.ma
yül yoktur. Hatta dahildeki Al· 
manyayı, Sovyct Rus~ n üzl'rine 
tıaldırmak suretile, işgal etmek ve 
So\ yetlerin sırtından uzhı§arak 
tatmin etmek ccre:rnnları da uyuı;· 
turulmnş bulunuyor. Halbuki (Her 
ffess) ağlebi ihtimal ibu ümit ile 
iskoçyaya kadar o tchJrkcli sc\ a
hati ihtiyar etmiş ve şimdi de harp 
esiri vaziyetine girıni~ti. Büyiik 
Britanyanın bir numaralı dilşmanı 
daima nazizm kalmakta berdevam~ 
dır. 

Dün Avaım Kımıarasmda cere
yan eden ve telgraflarla tebliğ cdi· 
len tnüzakerat da bu baknndan ve 
aleliımum bizi de ilgilendinnek za
viyesinden çok dikkate değer. Mis.o 
ter Eden Sl)v;yet Rusya ile ba lı
~ an harbi İngiltereye taarruzun 
~·eni bir kademe ve safhası telakki 
ediyor ve İngilterenin hayli mL~
det evvel bu taarnızun hazırlan· 
maıkta olduğundan haberdar bu~ 
lunduğunn ilave ediyor. Mister E-

mcl~:OO maın~ldü:.J 5 sene hapse mahkum oldu 
Dııgcr hadısı şerif: 1 Dün Mürakalbe Kom~una 

cam eşyanın t<>ptan satış fiyatını 
Cesedin defnine ruhsat veril - gösterir bir liste gehniştir. K'Cmlis-[MüsHi.manların en hayu-lı işle- Geçen sene Silivrinlıı Gel.evre 

ri, husumet gösteren düşmanlarla k" ·· d b' h' ·d lm v_ 

kil8.tının başı-na geçiri~melerini Bundan başka Basra yolile de 
kararla.ş1:ırmlŞ ve !hu dört gencin ihracata yakında başlanacaktır. 
büro şefi olarak gidecekleri vıil.a- Yalnız trenlerimiz mallan Suriye 
yetleti bildirmiştir. hududuna kadar götürecek ve o • 

Bundan başka imtihanda muvaf- radan aktarma ile sevkedilecek -
fak olan diğerleri İstanıbul ve diğer 1 tir. 

ııaJiı.matı Sovyetlerin l..on
dra büyük sefirine bildirdiğini de 
söylüyor. Böylece milttefiki lbulun. 
rnıyan ve kendisile işbirliği ;raprnı· 
yan, hatta İngilterenin iki seneilir 
devam eden avanslarma iltifat yü
ri bile göstenniyen bir devletin 
mümessiline Londra, bütün istih· 
barat servisleri1'in mahram malU
tnatlannı veriyor. Büyük Britanya 
Haridye Nazınnm bu ilşnah Ber· 
lin muhtırasındaki hayli %aman
danberi Sovyet Rusya ile İngiliere 
arasında gizli i~irliği yapılmalda 
olduğu yolunda serdedilen itham 
ve iddiaya bir nevi destek olacak 

. oyun e ır a ıse o uş ve ıw&-
haırıbed er~ din ve devletı mutıafa- ra Yusuf adında bir adam üvey 

m~ir. yon evvelce tesbit ettiği '.YÜfl.lde kar 

u etmelktır.] kızı Nevriycyı kirletmiştir. 
Kavuna ka111 kul'fUD atan had!en~'li nazarı itibara alaraklbun-

Halil malıkilm oldu larm 'kaça satılması lazım geldi.-
~ıayetlerimiz ıkontro~ teşk.il.atmda Bugün Basraya çok miktarda it 
bır haftaya ık.adar vazifelerme baş- halat eşyası gelmi~tir. Aktarma 
lıyacaklardıır. suretile bu malların da ithaline 

* Kara Yusuf genç kıza göz koy • 
Ordu t~ifııtı: vd 
hk islam ordusunun esas sınıf- duğundan, bir gün anasının e e 

bulunmadığı bir sırayı kollıyarak 
ları, (piyade ve süvar.i)den mürek- kıza saldırmış ve zorla çirkin su • 

. . 1 ğ-ini he>l!i> eedcek ve böylece piya,. 
Geçen sene kavun mevsıminde, sada ihıtfkar ya.pan m\iesseı.eler 

Unkapanmdaki meyva halinde, ka. 'meydana çıkarılacaktır. 
1 
~'::~~ açılmasıT kar~~,;ıtı.n- başlanacaktır. Gelen mallar ara· 

vun boşaltma meselesi yüzünden an uuuCı AUl'S ernımuz <r>•IJ..laSm- d k 'k' da d ' k 0
' 1 

kepti. 
Süvariler, ya atlara ve y~hut de- çunu i.şlemiş.ir. Halil ile Haydar adında iki ame - imar Müdürü Ankaray!l gitti 

le arasında bir kavga çıkmıştı. 

d la k, 1st ..ıı...~,..:ı-k· "-· . sın a ço mı .ar erı, ose e, o. 
a açı ca aul.Al.N-G ı 'A.ursa 1§'" t b'l d k aks · t "' 
• ~1. ed • ,~. 1 1 omo ı ye e amı, eczayı ıu-
tır- emıye.n veya geç ~a an ar . • . . dır 
A ~'--- da.ki k ·şı· ak .-..ı,.a..!l bıye ve kim.yevıye var • velere ıbi:nerlerdi. (Hecin) denilen Dün Kara Yusufun muhakeme. 

gayet çevik ve sür'at1i develere si birinci ağır cezada bitmiştir. 
bimniş olan süvıariler, ya keşif hiz- Suçlu beş sene ağır hapse mah -
~tlerinıde ve yahut müstacel e- kCı.m edilmiştir. 

Kavga esnasında Halil tabanca -
sıru çekerek Haydara ateş etmjş 

ve Haydc;r da buna kavun atmak 

mirlerin götürülüp gctirllmesinrle Bir hamal fasulya çuYalı 
suretile mukabele etmişti. 

Halil katil kastile öldürnıeğe 
istiıhdaım edilirlerdi. altında ezildi 

SE!ferıberlik füi.nını müteakip, 
teşebbüs suçile adliyeye ve-

(Medine) şehri kenarmda toplaınan 
orduda, derhal teşkilat yap.ılındı. 
iBütün efrat, (manga)l:ara ve

1 
(ıbö

lrüık) lere ayrılırdı. 
Resulü Elkrom Efendimiz, hE.'1' 

knibileden, ayrı bölükler teŞkil ~ 
derlerdi. 1nıılbat ve itaatin temini 
için de, her böluğün fbaşı.na, o ıta
bilenin en muıktcdir reislerlnden 
birini goçirırJerdi. Diğer liyakat 
sahiıplerine de, mangalarda {za
bit) lik vazifesini verirlerdi. 

Zabitliık cvsafmı haiz .olmııyan
ları, kat'iyyen o vaziiode kullan
mazlardı. Bilhassa bu m~roe. 
son derecede di1Pkıa:tli dıavrarurl.ar
dı. 

Her kabileden ,ayn ~ lbölüok 
teşkil et.ımek<te büıyük bir fayda 
vaniı. Çürııkii bu !bölükler, men.sun 
oldı*lan kahilerı.in şe:ref ve haysi
yetinıi mtilaf.aza etmek için daima 

Tahtakalede, Hasıriskelcsinde rilmiş ise de <iün biten muhake • 
hamallık yapan 45 yaşındaki Ha _ mesi sonunda Halilin Haydarı kor 
san oğlu Halil dün 90 kiloluk bir k~tzr:~. m~ksadile ateş ~rt~ği sa -
fasulye çuvalını tasırken, birden • bıt gorul~uş v~ suçl~ 20 gun hap
bire yer~ yıkılmıştır. Etraftan ye. ı ı>e mahküm edılm~tır. 
tişenler hamalı ka1dırdıklan za - Karısını yüzünden 
man hamalın öldüğünü görmüş - yaralıyan eczacı mahkiim oldu 
1erdir. 

Adliye doktoru Hikmet Tümer 
cesedin defnine ruhsat vermiştir. 

Bir adam tramvay albnda 
kalarak öldü 

Bundan bir müddet evvel Çen -
gelköy ile Beylerbeyi arasında 

Mevhibe isminde bir kadını koca. 
sı eczacı Sami, yüzünden bıçakla 
iz kalacak bir şekilde yaralamıştı. 
Eczacı Sa.minin birinci ağır ce • 

Bundan bir mtiddet evvel Ba • zada devam etmekte olan muha -
kırköy akıl hastanesinde tedavi e- kemesi d.ün sona ermiştir. Mahke
dilmiş olan Tevfik oğlu Ali adın- me Saminin karısını kL;kancM; 
da bir adam, Sirkeciden geçerken yüzünden ve evlatlıkları As•yeyi 
kendisin~ tramvay çarpmış ve a - de hiddetle yaraladığını 52bit gör. 
i;r surette yaralanmıştır. Ali te • düğünden suçluyu 9 ay 2j gün b ... 
davi edilmek üzere esnaf hastane. se, karısına 200 lira. evlatuğt As:. 
sine kaldırılmış ise de orada öl - l yeye 50 lira tazminat vermegt.: 
müştür. mahkıiın etmiştir. 

Belediye İımar MüıCFirii Uüsnil 
ı:iıiin akşam Ankaraya giıtım.iş1:ir. 

Cih<ınıgir, Aıyaspaşa, Boğaz.içi ve 
Ey.ürpsultanın n.fuzıan '\'e tafsilat 
planlarını Nafıa Vekaletine tasdik 
ettirecekıtir. 

nI.IA.i:ila ursa l ır 'l;:Ut:lJJI e- __ o---
celderdir. Kapalıçartı tamir ediliyor 

Posta idaresine alınacak Mahmutpa.şa - Çarşı yolunun ta. mahiyet arzetmektedir. Mecliste 
memurlar imtihan edildi miri için 5000 lira tahsisat ayrıl • Türkiyenin durumu w politikası 

Posla ve telgraf idareleri için a- mıştır. da bahis mevzuu edilmiştir. Mis.-
lınacak memurların imtihanı dün Kapalı çarşıda yapılacak tami- ter Eden bizden şu yolda kanuşu-

Kahve ihtikarı yapan bir ·b T" ı., b. · d Galatasaraydaki posta ve ~lgraf rat i,..in de dünden itı aren ma • yor: « urıuye ızım ostumm ve 
kadın mahkUnı oldu merkezinde yapılmıştır. Muhabere hallinde ölçülere başlanmıştır. m·üttefikimizdir. Türk hükilmeti 

Burgaz adasında kuru kahveci- imtihanına muhabereciliği olan 34 «Ada bayramu yapılacak Alınan hükianetile yaptığı son 
ı · .:ı. d b' k ·ık k t ıl k · ( müzakerelerin seyrindetı bizi ta· ik yapan Maryantı au.ın a ır a- ı o ul mezunu ve pos ac ı ım - Belediy Adaları Güzclleştirııne 
dın, ayni adada Yalı caddesinde j tihanına da 120 lise ve orta okul C........,

1
.,,, • ..,,tıi ~1ı'e m;;..ı-e .. ekôn lbu yıl Bü- ma.mile haberdar etmiştir Bu iti· 

k t ., .... """ ~· .. "" barla yaptıkları anlaşma biz.iım için 
kah·ı;ecilik yapan Hrsan ap anın mezunu iştirak etmiştir. Bunlar a- ".::1·-dada bır' -.Ada ıbayraımı. ter-

. k'l 1 ,, l.ll!\A bir sürpriz olmamıştır. Fakat hiç· 
rırağı Necdete kahvenın ı osunu rasında .genç kız ve kadın ar da tip olunması için tetklılder yapmak- bir muwhede aktedilmc.ıniş olma· 
(280) kuruşa sattığından ve kah. \•ardır. Imtihan neticeleri birkaç tadır. Bayr~..,.,da çöı·ek mu"s-:ı..akası 

""'.. • -~ i:W sını tabiatile tercih ettiğimizi :ı:.öy-
·enin yüzde doksan beş nisbetinde gün sonra ilan edilecektir. ve yarışlar da yıapılacakıtır. lersem herhalde bir sır ifşa etmiş 

1{anş1k bulunmasından dün adli • Çorap ihtikarı yapan bir olman.La 

veye verilmiştir. dükkancı adliyeye verildi Darülacezeye yardım Bunun üzerine muhafazakar 
Yapılan durll§ması sonunda ka· .Aıksarayda maniiaturacılıık yap- cemiyeti kuruldu meb'uslardan Winterton İngiltere 

dının tevkifine ve bazı hususların makta olan Mustafa adında biri Da.rül.3eezeye yard:ıım iı;in :bir ce- ve Türkiye vaziyetinin tevazzah 
aydınlatılması için şahit celbine kad.ın çoraplarında rhltıikar yaptı- . t ku.ru:lm'UŞ't etmesi limn geldiği mütaleasmda 
!{arar verilmiştir. ğ~<l~n. dün Müddeiumumiliğe ve-1 m.ı{seırnüessisin t;bbüsıile kurulan bulunmuş ve ilave etmiştir: 

Seyyar fotografçılar tesçil rılmışt~r. k tıl bu cemiyetin 5 ıkişilrk idare hey'eti •Türkiye gibi ehemmiyetli ve te.. 
ecl"li Manifaturacı 120 uru.şa sa - dün seçilmiştir Cemiyetin menkez.i refli bir memleketin bugün bulun· 1 

yor ması lazım gelen Kiı'bar marka Taksimde .bed~ teI1biyefil dairesi- duğu vaziyette bulunabileceği za. 
Seyyat" fotografcıların belediye- çoraplarını 170 kur~c:tan, 150 ye d' manlar geçmiştir. Ergeç hangi ta· 

-e tescil olunarak her birine birer sıa.tılırnası lazım --len.Leri ise 200 ır. 
·esi'ka verilmesi belediyece kay • kur~tan müşterll~re satanaıktan ••••••••••••• rafta elduğunu bildirmesi lazım· 

A 
dır .• 

makamlıklara bild.iTilmiştir. suçludur. Haraççı ilesinin Gayrimes'ul bir melb'asun iki 

---------------------------------------- ------------------- Elim Kayıbı dost ve müttefik devlet münase-
-. • • • • yor. Çünkü o bugün bir saadet ka.. İhtiyar nikah memuru, defter - safhaya ,-ardıktan sonra neye ya • betleri hakkında uluorta sadettiği •UN 6 U LE R' pısının Eşiğinde bulunuym. Yı.i - deki yazıya göz ge1..dirip, yan ta • rar?.. Yanya eşrafından me~~ H~: bu cümleler Başvekil Mi!lter Çör· 
• · züntleki nc.ş'e, gözl't'rindeki panl .. rafta duran iki kişiye hitap edi - Nikah memurunun, babasına ve raççı Hafız Meıbmet Şev i en ı çil'in seri ve kuvvetli bir müdaha· 
~ A R LA O 1 ~ tı, etrafındakilerle konuşuc;;u bu - yor: diğer erkeğe sorduğu sual adeta refikası, Adliye müıfettişlerinden lesini derhal ce•betmiştir. Miişa· 
ı;- • ,'\~ k ·· 1 · b t ed' b · b 1 Dab d K.azııın Haraççı, Mdbilya vıe Mefru- rünileyb kat'i bir eda iJe •Bu ne 

~. 1 nu ço guze ıs a ıyor. - Berit hanımla, banka ml!t'nU. eynıni urgu uyor... a oğ • mu··ı~Lazalardır? ... dı'.•·e sesl"n1111· .... .___ • li şat tüccarı Haraççı Kard.eş~er mü- il.il _, " ~ 
- ). Odadaki on on beş kişilık kafi. ru Kadri beyin nikahlarında bu • rusu verilen cevap onu zehir 'yor. esseseleri sahiplerinden Izızettin tir. Fakat meb'us yine devam ik: 

Müellifi: DlF.ı\.N DO(iAM •---.ı;.ı:;·-.ı:ı~ .... .---...;.;.'1. le, nec:'cli bir sekil de birbirierile ı b 1 · • · Çünkü sorulan sual bir usul ve ~ • unduğunuza ve un arın ıs.1yc • Kani Haraççı, Yusuf Haraççı, Ab- •Türkiyenin, İngilterenin büyiik 
Edebi Roman: 65 fısıldaşıyorlar, gözlerile de ara sıra rek, anlaşarak birbirlerini kabul mecburi bir şey .. fakat verilen ce- dullah Haraççı ve Nedim Haraççı düşmanı ile bir muahede imzaladı· 

Sabah1 kar;ı evime geldim .. ta. bitip bitmediğini öğrenmek isti - karŞllarrndaki çifti süztiyorlar. ettiklerine şahadet ediyorsunuz vap yalan ... El'lreğin amcasından ile İz-mirde Artür Lafon Maıhdum- ğmı söylemiş ve iki düşmanla na-
mamen ~alnızdim. Uyumam icap yorlar. ~·Kızın annesile babası da, erke - ziyade, kendi babası yala.n. söylü. lan Limited Şirketı:i. Müdür ve his- sıl ayni zamanda dost olına.k müm· 
ettiğı halde uyuyamadım. Yata - İçeriki odada ise, davetlilerin ~n k~·k.f a~ın ~kr:.basın~an olan de;~ :~dan ilci kelimelik tek bir yor. sedarlanndan Kemal Haraççı'nın kündür?. sualini sormuştur. 
ğımda sağa sola dönerek bir çok merakla beklediği damat ve gelin 1 uç ışı ı e ususı ır şey er ko • <Şahadet ediyoruz.• valideleri, Askeri hesap m~urlu- Başvekil tekrar müdahale e-t· 
ıeyler dusündüm.. ıle beraber onların bazı samimi nu~~y?rlar. cevap çıkıyor: Diyor. ~dan emekli YüZb~ Tahsin miştir: «Müzakerenin '.bu yolda de. 

kimseleri ve bir iki şahit mevcut... N.ıka!1 ~:m~~: .. ~.urnunun ucu - - Şahadet edlyoruz~ Halbuki şahadet edilen şey ne?. Türker'in hemşiresi, İstanbul &h- vam etmesi umumi menfııatlcre 
Dörciüncü Kısım Kız, limon çiçeği elbisesi içinde na mdır~ıgı ı_:!ozl~gun nltından, ~o Nikah memurunun önünde du ~ Kızının, istiyerek, anlaşarak Kad- ~ O:rın:ıan Fakültesi Profesör- uygun değildir. 'Üok , .ahim mii kil· 

l solgun bir yüz arzediyor ... Neş'e. caman ~ı: defterın sayfalarını goz ran genç kızın yüzü birdenbire i. ri denilen bankacıya varaca2t de.. !erinden Esat Muıhlis Oksal O.le E- lat ile çevrilmiş olan ve vaziyetle-
- - leneceği yerde küskün duruyor. 19 d~n ~~ırıyor ... Ara sıra da ~tzın yice saranyor ve gözleri büyüyor. ğil mi?. m~kli Veteriner Yümbaşı Kadri rini tavzih etmek istemiyen \'e~·a 

Kadıköy betediye dairesinin ni- yaşında olmasına rağmen, hayat - a. esının sordu~ suallere kesik ke Çünkü şahadet edenlerden birisi Hep yalan .. çünkü Berit, bu işe Oksal'ın teyzeleri edt"miyen bazı devletlerin hareket 
kah memurluğu.. kapıda sekiz on tan bütün zevkini almış kunselın sık cevaplar wrıyor. kendi babası, birisi de erkeğin am- zorla sevkedilen bir zavallı .• fakat BAYA.ı.~ HAYRİYE HARAÇÇI hattını incelemeyi ve tayin eyleme· 
tane otomobil. biraz sonra du~arı gibi, durgun ve isteksiz bir hali Nihayet aradığı yeri bulm~ ola. bunu kimse takdir edemiyor .. et - Dünkü 25/6/941 çarşamıba saibaihı yi araştır:nnyalun.• 
çıkacak olan ıki çifU \'C davetlileri var. Halbuki, o daha genç kızlık cak ki ayağa kalkarak önün<ie du- ca~-~ennem azabından daha be. se de ne çıkar?. İhtiyar memur is. saat 6 raddelerinde İ.zrnlıtlekıi ev- Devletlerin tarihi, i:ktısadi, coğ-
göt. ürmek iç.ın bekliyor. hakkını bugün kazanıyor. Biraz ran kızla erkeğe hitap edıyor: tecı.iği cevabı aldı ya, kifi.. Geri !-erinde vefat etliğini tel?$Ür1e ha- rafi imillerle takip .eylemek mec-

M 1 b.,,.1• ter olan bu sıkıcı hayattan kurtu-
Içeride küçük bir salon ve sağ sonra yeni bir hayat başlangıcına - . uame eye ~yorum bey. tarafına karışmaz ki.. her alıdık, ıhasenat ve şef.kat clıd.1- • buriyetindc oldukları siyasetleri 

tarafta nikah memurluğunun oda. girecek, yani evlenecek.. erendi.. lup kaçmak, bağırıp yalan oldu • Şimdi esas muameleye geçiyor lerinden olan merowneye mağfiret dışandan toptan bir göriişlc hemen 
sı ... Bu salonda kadınlı ~ekli birj Erkek, kırk kırk beş yaşıpda ka.. Erkek mütebessim bir çehre ile ğunu söylemek istiyor, fakat m• - ve evlenecek erkeğe t-0k ve pürüz- ve ıkederli evlAtlarile kıa.rdeşıne ve nıuhn-keme çok basit bir usul olur. 
grup ara sıra sagdaki küçük odaya dar talmıin edilen iri ve göbekli cevap veriyor: vaffak olamıyor. Bir tek kelime süz su.al.ler soruyOl": kaııdeş ~klarma sabırlar dileriz. Nite1dm Mis.ter Çörçil Bü) ük Bri-
~ .ba.kıo. nikih mlütlıelesi · • .. 'in~-.J.~_J~~>AM~.&.M&.az:ı.ıı.a.ı.ı.z-~~~..L:.Aullı..A<>.C:.lc....h::ı.lL--.:1u:Jı:...._b..:ıııım.....i.&...hu...:l..~~--~~~~.....l.:n.ı..._ ...... aal.__l-~~~~~~~~~~~~--l'-~...Lilaıı.ta.Uu....4...ilıwii-SaJdıılıd..ıı..:L-------
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t BUGÜN , Türkiye - İngiliz Alman· Soyyet 

l::~~ı~:' 1: J itif~~!~~1 ~:~!!!r ~~~~;1~~~~~da> İngiliz tayyareleri 

Dussel ·orf, Kiel 
ve Kolonyayı 
bom baladı 

Hariciye vekilimiz Londra ve Berlindc müttefik kalmak prtile. ala· imha eylemişlerdir. 
k 1 ki f l• dığını kay.!ebniş ve bu siyru>etin Grodno, Kobrin, Vilno ve Kov-

b b 1 d arşı l l aa ıyet manasını anlam.ıştır ki bu anlayış no için Volkovisk, Brest • Litovsk ey· ana tta u un U Berbı ve Lmdra lKi sıyasiirut~p takdire değer. ve P inslc ist:kametındc kanlı mu-
ha!ini almış gorünmelrtedir. IBerlin Hor Belişa'nın endi esine gelin· harebeler devam etmektedir. 

(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 
uzere Türkiyenin el;yevm mer•ı bulu
nan bütun ıa ... ; ıC.Uer,clir. 

DOSTLARIMIZA VERDİGİllliZ 

den d:ıha gUzeı ve daha mes'ut ol.ın komüni.>t aleydıtarı dı:uvvetlai E.-t- ce, Türkiye, kimseye yol olmak fik· Ml..ltlm ta,-:k cüzütamlnının 
cıhet bu esere vasıl oımak içın takip 1 rafında toplam ya, Lond.Ta da harp- rinde bulunmadığı, istiklalini ve Brodi istikametinde verdikleri id 
edılen yoldur ki b"' u da ""bç cuuıle ten evvelkı balk cephesini yeniden topraklarını. hükümranlığını ve şe· detL muharebeler devam ediyor. 
ile arza çalışacağım.. . iruııınııya, yani Nazi düşmanı anuh- re.fini müdaf_aaya ll2_m<;tmi oldnğu Düşman bu muharebelerde ağır 

İngiltereye hava ta
aı ruzu hafif oldu 

28 Şubat 19-11 tarıhınde Alman Dev- . . . . 1 b d zd Al 
. lot Rebi Hıller Tilrk Devlet Rci . İnö- telif unsurları ürleştırmıye çalıış>- çın, . u ~n ışe yersı ır. . man?'.a zayiata ı.ığramıştır, 

.. Dootlanmwı ".akille verilmııı ola~: nti'ne bir mel<t"p yazdı. Bu ::ektup maktadır. Krunıünistler, sosyalistler da Tiırkıyeye taarruz et.mıyccegı· 
SÖZLER 

"?Z10.'.' _tutınak lçın asil ııart olarak llen 1 TU.ıi< resmi makamlan uezrcinde derin ve demokratlar na.ı.izın ile rnl.icadı>- ne söz vermiştir. Bu sözünü tula· SOVYET TAYYARELERİNİN 
surduğiimuz bu kaydı kabul etmek s~-. bir tesir yaptı ve I.>evlet Re1&ınıuin le e ağırılınaktador tBıınun teza- cağını kabul ediyoruz. FAALİYETİ 

Londra 23 (A.A.) - Hava neza.. tetile hepım•ze Alman • Turk dostlugu mukabil ve müv.W mütaleaları ile y ç_ ' ' Asıl meb'us Vinterton'un sözleri 
,. . l bl""" etrafında hararetle çalışmak imkanıru k landı. hurlerinden olarak Holanda Kra-

re.ının e ıgı: . . _ ı •·ermııı olan Alman devlet adamlarına :lri• HITLERİl'I HAKKIMIZDA ilçesi ~yanatta •bulunmuş, koımü- ve sualidir ki resmi bir mahiyeti 
Bombardıman l.ayyarelenm~ dun huzurunu•da teşckkur etıneyi bır va- SÖYLEDİKLERİ nist düşmanı olmakla .beraber Nazi olmamakla berab.,r, bize bu <>atır-

gece de Alınan yaya karşı hucum- ızi!e bilirım. . 4 Mayu 19u tarihin~ de Hıtler hücumu .karşısında Sı:lv)·etlerle be. !arı yazdırıyor. Çünkü onun glb • 
!arına devam etm~erdir. Kolon • llluahedenln mukaddemesini" b•rlnd Ray.• g'da söyledıgi bır nutukta Tür· ı raber acaıltlaruu 00 •l · düşün<"nlere bir cevap vermek lii· 
ya, Dusseldorf ve Kiel deniz üs - . madde takıp etmektedır. Her t~rlu lza- kı>e için, Turl<: devlet adamları içın ve . çarpış > em.ış- zımdır. Sayın meb'usun •Türkiye-

- d ki hed fi • .. 1 lb.ı luruın.uz kılacak derecede vazıh ya- fakat bilh.usa b"' k tam Atatürk tır. 
sun e · e ere agır hucum 8-1" 

1

. ıılmııı olan bu maddeyi sadece okumak- . . .. U)'U a. ı.ı: J oonnnyaya geline<! s' aseı· e nin ergeç ne tara{ta olduğunu bil-
ıl t 2 ta · b h . ıçın guzel ve guzel oldugu kadar dogru ...,,... , ry ın d I 

yap. mış ır~ y~aremız u a • ta ikt•Ia edeceğim. . . nıutalealar yünlttü ve hıikümler ver- yeni bir isti.kaır.et vermek gayret- dirmesi lazım ır. •Özüne ceva ıı· 
rekattan donmemış.ır: . ı . cllladde: l ~ ,'l'ürkiye _c.umhu~ye~ ı d.1- Kalblero ve vıcdanlara hitap etme- leri içindedir. Dün Tokyoda bütün ıruz basittir: Türkiye, Türkiyenin 

Hava kuV\·ctlerimiz muharebe 
meydanlarındaki kıt'alanıruza mu 
vaffakiyetle müzaheret "derek ha. 
va meydanlanndaki tayyarelerle 
bir çok mühim askeri hedeflere 
seri halinde darbeler indirmiştir. 

Hava muharebelerinde tayyare
lerimiz :J4 dtişman tayy:ıresı dil • 
§ÜI'l1'üşlerdir. Dun gece ngıltere uzerınde ha .. \;e Alman Reıch ı arazılerının maun •sıni pek iyi lıilen Hiller bu açık sOy1e- 1 d ı • k~ .-..l •• tarafındadır. Herşe,y<len eı.·vel, 

. tin , tam ı t ülk · mü- nazır ar ve ev e, er anwuan mu· 
rekatla bulunan az miktarda diış. Jr• 0 'e am ye 1 m ıyesıne nen mütale ve hükümleri ile de Türk! kık b- "k hi 1 l im kendi var!ı~'lnı, kendi milli men- Harp gemilerimiz Finlandiva 

t . l . a d .. dü d- .. - lekab:lcn riayet \'e doğrudan ~ogruya millctinın ve Türk çocuğunun kalbuu re ep U) u.. r toıp ar> ı o UŞ 1 , 
n:ıan .. ay_yare erın en or uşu veya dolayısile_yekdiğcri ~leyhıne mu- harekete geçirdc ve uzun muzakerelel'ifm sonra faatlerini korumnk mecburiyetin- körkzinde bir düşman denizaltı • 
rulmuştur. tcvecc'.l> her turlu hareltiittan tevakki Boylece plAnı çizilmiş ve temeli atıl- Ba~""Vc'kıil İmparator tarafından ita- de ve azmindedir. Tiirkiy~, milli sını balırmışlard,r. 

Mebuslar 
etr;ıcyı taahhut ederler.> mı~ olan Alman • Türk dostluk bina- bul cdilmi!jtir, * ntenfaatlerini korumak yolunu, İn· 

!kinci madde iln dC"Vletln bundan •ının iJlOası için çallŞma sırası kal!ala- giltercnin ittifakında, Almanı-anın KÖSTENCE ALEVLER İÇİNDE 
t>öyle mı.oşterck menfaatler etrafında ra ve ameıe\ere gelmtŞtı. A k i • t d l .. d t • 
vaki olan kon~alorıru taahhüt altına ı Bir taraftan iki Devlet Re.si arasında 5 er V8Zlye ost ugun a ve aarnıza ugrama- Romanyadan gelen Alman bom. 

(Baıı ıarıuı l ıııcı sayfada) lan b ddedir Sa-·-' olarak do 1 b""'" k d" tlıkça harbe girmemekte bulmuş· t bardıman ta) ''arelerinin Sivasto • a ır ma · .. __ . • 'kinci bır mektup ıeat.s1 -r en •- (Baş tarafı ı ınci sayfada) ' 
lu &elen evrak arasında bulunan TUrk • olan ve dostluklarını_ samırni olarak ~L>r taraftan da Von Papen ve ark.ddaş- .. . . . tur. ı pol üzerine yaptıkları ikınci akına 
A'ınan doslluk nıuahed=ıun ruzııame- lnkişa! ettirmek azminde bulunan iki 'lan, Saracoğlu ve artı:adaşlan bükü- yük kuvvetlen şı:mal ceph.esınde Bu siyaset. }'alnız Tür ·iyenin mukabele <ılmak uzere Sovyet 
ve alınarak ıcrcıhan ve mwtaceıeıı ruu- devletin mtlJterek menfaat mevzularını metlerinden aldıkları talinutlara tev- 1 harekete buıunmaktadır. Şımalde mil!i mt'nCaatkr'.n• deı':il; tn:!ilte- bombardıman tavyarelcri Kösten. 
ıakere edilnı':"uu .ısteın.şı.r, )•l birliğile tetkik ederek ~ıiışterek ka- fikan TO.rk - Alman dostluk abidesinin büyuk meyda_n muharebeleri bek- renm __ m __ enfaatleTıne ıt.e. Yakın Şark ce ı·ı S"iın· aı·ı u··ç de!a '--mb:ırdı· 

R=, llarıc.ye \ ekmnın gerek mev - rarlar alması faydalı oldugu kadar ta- ınşasına daha doÇu bır tabırle ihTasına I kt d" Ö ·· ·· d k" .. 1 " '-"' 
euubaiu_ muahcdenırı ruzna.ıneye alına-ı b.ıi olan işlerdendir. koyuldular. enme ,~ e rr: ~umuz ~ 1 gun :er• sulhun un menfaatlerıne de Ulgu.n~ man elmislerdir. Ko::;tcnce alev _ 
rak tcrcıhan ve cerek mu.Hacelen muza Üçuncu madde muahederıin müddeti- Bu çalı.ı;ma esnasında iki taraf yal- de kat ı nı;tıcelı harekatın başlan.. dur. Bir d<'Vlct, müttcfik'.ne yalnız !er içindedir. 
keres! bususlaruu <Q>rı ayrı reye k07 - ni cösteren ve alelumum muahedeler- nı.z dürilsthilı:ten ve açık yürekten ya- gıcını teşkıl edecek olan bu mey - silahla değil, siyasetcn de J izmct Alman 
muş '" kabul edılntl<lır. de mevcut olan teknik hilkümleri [lıti- pılm•ş bir tek yol üstünde )ürüdü. dan muharebelerinin vukuuna in- edtt; hatta 'bazan siya.eten dah~ tayyarelerir.:.n Kıyef, 

Bundan sonrıı Ha· ıcıye Vekili tekrar va etmeı.tedir. . . 

1
1 MÜZAKERUERDEN İNGİLİZLERİ tizar edilebilir. lyi hizmet eder; fakat. Çörçil'm de Mınsk, Lkpaja \"e Riga'ya yap~ığı 

kürsuye ceıerek tam ınetnı aynca bıl- BU MUAHEDE SULH ESERIDffi HABERDAR ETIİK hücı.ımlara mukabele olmak üzere 
wrilmıı; olan beraruıtta bulunmuştur. A_rkadailar, _ I Bundan baıka biz Almanlarla olan Cenup cephesinde Ru~e? ve Al. dt>diği gihi. müzakere u nıünaka: SoVYet bombardıman tayyareleri 
Sık sık ve 51ıreklı alkışlarla karp - Bırkaç cumle ile hu!Asaya çalıştıgım müı<akerelerimlzi mulıim sa!halanıı- man kıt'aları Prut nehrinın karşı şaların bu olda devıımı nmuuı D l 

!anan bu beyanatı takiben. Cumhun • ıeser harp yangmlan, harp çökünt~lerl: dan İngilız dosU:nmw habeıaar eltilı: ı kısmında üç mühim köprübaşını 'menfaatlere U)gun değildir. anzıg, Kön!sbcrg, Lub in ve Var 
yet Halk Parlı.ı Mec!W Müstakil Gru. harp yıkıntılan ortasında Türk mılleti ) . . . b • . , · • d- şovayı bombardıman ederek aske-
pu Reu;ı Alı ilana Tarhan cİ>l'1nbul> iç'" Alın ·u~• l . b tıa bütün ve yer yer kendileri.le istlşarelerde u- tutmaga muvaffak. olmw;lardır. Meb'us Vınterlon un •llı.ı u... ri hedeflerde büv. ük tahribat yap. 

. ~ an mı •~ çın, • lunduk. Bu ıı;t,.are ve kanuşma"'ruıuz- Al t bl "ği h katın 1 · d ı1 d t 1 lforiciye Encllınenl ReW Muzatfor G<r insanlık için güzel ve mes'ut bir sulh. d bit b" Alman d llanrruz da ha man e ı are prog • mana aynı zam'ln a nas 05 o . mı•lardır. Yar.,,vadalti petrol de-
kcr •Kony.a> ııcn_era_l Cema .. ı Mersinli [~seridir. ıbanerdar' e"u,'k. os 

1 
- ram dahilin.de_ inkişaf ettiğ_ini ve mak mümkündür?• sualine g10J•nce. • r 

d <Bin 1> 5 aı İk poları alevler içinde yanmakta • 
•lct'l> Fen un Fikri go • z • Bu böyle olmakla beraber bu eserin İ~te boylece ve sadece dogru yoldan ı ·akında mühım muvaffakıyetler bunun eevabı gayet basittir. i 
mışlardır. en güzel ve en mes'ut tarafı görCnen 'vuruyeı·ck bugün huzurunuza çıkan e- beklendiğini bildirmiştir. Fakat dostu ku·ga eden hir adamın, mut· dır. 

Alı Rana Tarh~ Türk - Alman mu- ve bilinen cepheoi değildır. Bu netıce-ı sere vAsıl olduk. Bu noktada hu iş için tebliğde Alman kıl'alannın bugün lak• ik" · den birini ilti:ı:am ede- İh.."İ TARAFIN TA yy ARE 
•h~esırunı .eııe~yet ve faydalarım mezkur hizmeUer ifa e~iş oian Al· nerelere varmış oldukları hakkın- rek onunla berabt>r ötekine karşı 
tcbarw: e tirer- aynı zamanda taah - ve kumandada dünyaca tanınmış •man devlet adamı ve Buyük Elçı dos- • . . d 

1 1
. Nih ZAYİATI 

butlerinııze halel ı:etırmedı&uti söyle • . . . \ V ltwn Van P•pen'ln ismını sev&ı ve tak· da malumat verılmemıştır. Yalnız Ö\"Ü,mesi mi mm ge ır? B· 
ınlş ve Refik Saydam hüklımetinl teb- kııdretmden. -~~ıddetlı _a Ja~lar. e du·ıe 7Adetmeyi bir vazi!e addedıyo- Alman ajansının verdiği haberl~re y.,t, milletler de fertlt>r g'bi d~I Sovyet hava kuvvetleri 22, 23 ve 
rik etmış!ır. en nilhayet _bu~. bu ~ar_e uns~r- rum. göre, Rumen cephesinde Sovyet • midir? Bantta esas. düşmanlık 24 Haziranda ekserisi hava mey -

M ad ritte 
tezahürat 
(Baı tarafı 1 inci sa~·fadıı 

Hazır C'hınuz. Avrupanın •arihl 
Sovyetler Birlığının imhasını em· 
rediyor .• 
Öğleden sonra da Madrittc nü • 

mayişler çok heyecanlı ol · tur. 
Kal "'Jalık bir halk kütlesi İngılte
re büyük elçıl ne gıderek İngil. 
tere ve Sovyetler Biri ğ• aleyhin
de bağırarak hoşnutsuzluğunu gôs 
terınişoir. İngiltere elçıl.iğinin cam 
lan kırılmıştır Polis nümayişçı • 
!eri dağıtmıştır. 

İSPANYA KABİNESİNİN 
:İÇTİMAI 

Dün akııam başlıyan İspanyol 
kabinesinin içtima.ı sabaha .kadar 
dev ani etmiştir. 

AMERİ? A 
(Baı tarafı 1 ,ııcl ayf~da) 

kı bunu büyuk mağazalara ibraz 
etmek kafi gelmiyecektır. Derhal 
gönderilebilecek şeyler kundura 
ve çorap gibi eşyadır. Tayyare si
parişlerını yerine get rmek hayli 
zamana muhtaçdır. Sovye:.ler Bir. 
!iği için imal edilecek tayyarekre 
imal rüçhanıyeti verilmesıne mu
vafakat edilip edilıniyeceğıni bıl. 
miyorum. Serbest bırakılan Sav -
yet kredıkrinın hangi maksatlar 
icin kulla~ılacağını da bilmiyo • 
ruın. Fakat bu kredilerin Sovyet
ler Birliğinin Amerıkadan yapa • 
cağı mübayata tahsis edileceğini 
tahmin ttmiyorum. 

Finler bitaraf 
(Ba, t• •· 1 iııci sayfada) 

cFinlandı..a bu c:-epbeyi asker! 
değil bir siyasi cephe telakki et • 
ınektedir, 

Finlandiya •gayri muhari"• ta
bırini tanımamaktadır. Biz yalnız 
bıtaraflık veya muh"{ipliin bili • 

ruz Finlandiva ile Sovyetler 
rl•ği arasında münakalat he • 

men hemen normaldir. 
Ali. Rana Tarhand. m 90nra •ÖZ alan ların~a.n nuHetirru:'le _·birlik tıalın-ı Ark.adaılar, . . . . !erin muannid~ne mukavemeti kı. değil, dostluktur. Bizimle do<;t olan danlarında tahrip edilmek sureti. 

Hancıye Encumeni Mazbata muharriri de yurumesınden ılen gelıyor. Ba Re!ık Saydam hukümetının bu """~ 

1 

rılnuş, diğer cephelerde Alman her milletle dOli-t olmayı siyaseti- J.e 374 tayyare kaybetmiştir. Ayni man kıt'alannın emrine tahsis et· 
h'uzaffer Gökec Tiırk - Alman anlaş-, asıl bu rnı.dı~em birlig"e gıiiveni- bir haltadanberl dun711.elklırı umumı- ' . . l • . -• k k b 1 t "dd t f d S t h k 
masının, Türkiyenin sulhçu ve dı.irüst ·ı . 'j • ı oruz Jvesınin nazarı tetkıkıne arzedılmış bu .. kıt aları verdıklerı muharebe_c~ es. mıze ana prensıp oıara u e - mu e zarın a ovye ava u\.· miştir. 
polıtli< sına uyııun olduğunu söyledik -1 yor ve ı erıye_emru;ı.etle ba.kı<y · lunuyor. H"1" ~allan ııeıen _haberler nasında Sovyet hatlarının ıçınde tik. Bu si:va.~etin İngiltere irin .~e vetleri, hava muharebelerinde 161 Alman_ Rumen kıt'alarırun Çer. 
ten sonra muahedenm mevcut taahhüt- •Bra'"" seıslerı ve şıddetlı alkışlar•. ~°'tenne~tedı.r ki bu eser butün.ınsan-

1
1 crerinliğine ilerlemi.o;.Ierdir. fav.!alı olduguna knnet.le kann. Alman tayyaresi düşüımüı?lerdir. I noviç ve Prut nehrin:n sağ sahi • 

lerimize halel getirmedigın; tebarüz et- General Cemal Mersınliden son- lığın genış nısbette tasv,buıe mazhar K ılık! h d İngiliz sira..,tini idare eden güzide Bundan başka hava meydanların- Eni ele b"Çirmek için yaptıkları 
lirmiş ve gösterdiği muvaf!akiyetten ra söz alan Feridıun Fikri hu mua- olmuştur. arş ı ava çarpışması a d 1 d ı d b k tt d d t k 'b - 200 ta 
dolayı hükumeti tebrik etmiştir. Mu • Denilebilir ki bütün dünya uzaklara devam etmektedir. Hava kuvvet - , ev et a am an .. a u . anaa ~ a a a rı en en aşagı yya. teşebbüsler aka.mele uğramıştır, 
ıaırer Gokerl takiben Cemal Mersınli bedenin Lozandarııberi tak~ etti· &iden yollar üstünde bulunan Tiırkl~•- ı leri kara harekatile işbirliği yap- ol~ukla"'.'nı ~~n sozl_~ıe ı.ıba.t . .,t. re tahrip edilmiştir. Almanlardan ve Rumenlerden e -
kimüye gelerek Türk - Alınan doı;tlu- ğim.:Z sulhçü politikanın kıymetli de sulhiln bozulmaması ıçın muaheoe- tığı gibi bazı şehirleri de bombar. mışlerdır. Bıu ve duru t polıtıka- Alman paraşütçüleri beşer, o - sir aldık. 
&unun tanhçeaini :yapmış ve bu mı.ıa - bir tecellisi olduğunu söylemiş ve !erle nıütalcalarla Meta iW!ak etmiştir. d tın kted" So t t mızı anhdıldarı için k<'!ldilerine 
bedenin Türi:iyenin sulhçu siyasetine Tüıık ın<lletinin ötedenheri istiklal, Yine denilebilir ki ırulhü.milzün kah· ıman C e ır. vye ayya • teşekkür ederi%.. nar kişHik gruplar halinde \'e SO\·. ALMAN TEBLİC! 
uygun olduğunu söylıyerelt sözlerini hürriyet ve topraklarının tamanıi· ram•• bekcl•i olan Türk ord ı.,unun relen Alman hava taarruzlarına . • yet !iniforması giymiş olarak muh Füıhrer'm umumi karargah., 25 
şöyle bitirmijtir: vebini muhafaza azmini tebaruz yaı.ında ve ayni cephede bu sulbü ko- mukabele olmak üzere Köstence, Ahıdin DAVER telif noktalara inm4lerdir. Bun - (AA.) _ Alm~n tebliği, 

Fakat hiç unıu..tımuyoruz ki, yur- ~irerek sözleriru bitiıımiŞtir. rumak için muharip devletler, bitara.! Danzig, Könilrerg ve Varşovayı !ar mi.ınakaliılı bozmak maksadile Şarkta ordu, bava kuvvetlen ve 
dwnuzun selameti ı.ç· in biz.im asıl Hat.iplerin bu beyanatlarını mü- devletller tve ınsanlık efkAn mnoımıyesı bombardıman etmı~lerdir. Alman- yunu geri aldıklarını bildirmek • sabotaj hareketleri ya.pınak üzere harp donanmasının Sovyet kuvveL 

yer a mış ır. , _ da ·dd tU b. h · · ıe-•'- Ordul · · ı güvenimiz dı:endi öz kuvvetlınizdir. teakip reye müracaat edilmiştir. Arkadaıılar, lar da ...,.,ningra sı e ır a- l'edirler. Diğer taraf:an Iraktan i- ınmış n.uı: • arınıızı:n gerısı:ı- !erile yapt:llı mu!ıarabeler () kadaı 
Bu kuvvetimiz milletiım.i:zin sarsıl- Tasnifüıra neticesi, Türk _ Al- Bu manzara, bu umumi tasvip mil- va hücumu yapn.ışlardır. Sovyet !erleyen motörlü İngiliz kuvvetle. de, sabo aı ~ a.pın~k vazı_fesi!e 'lml- Il'l'Ü$aıt bir şekilde inkişaf etmek-
maz ve devamlı ırliğinden ordu· ınan dostluk muaılıedesônin 306 rey ietlmiz! bır kere daha şer..tli ve mu- teblılline göre. Almanlar üç gün i- ıi Humus civarındaki Vişi kuv - keli~ olan paraşutçulerı ~a ı;ı- \edir iti büyük muvafiak.iy .. tıere 
muzun yüksek kudretinden, bü- ve mevcıudun ittifakile ka.bul edll- tena bir mevkie çıkannc<tır. Bu ı;l'T•fl\ çinde 382 tayyare kaybetmişlerdir. \'etlerin! muhasara etmişlerdir. mek ıçın avcı taburlan 1eŞlı;i.l edil· intizar edilroe-lctedir, 
yuk !lleclisirnıiziıı ve onı.n :ve sayın diğinin riyaset makamı taraf:ndan ve mutena me,·kiin Cümhuriyetiınize SovYet tayyare zayiatı iSe 374 dür. Humusun alınması Vişi mukave • miştir. MAin{eriden uçan S<Wyrl tayyıı.-

ne kadar yar~tığıru bundan SC1nrakf s · d h k • t d t hükiınıetinin uzag· ı go'"ren siyase- teblig· edilmesi sili-ekli alıkışlarla urıye e are a evam e - ı· '11etinı çok azaltacaktır. FİNLANDİYA HUDUDUNDA releri Kocı:ıl •"'- ve Memel'de siya.si !aaliyetimitle de isbata çalışaca- ı ~·& 
tinden B•uğumuzun siyasette karşıfanmıştır. ğı.z.• mektedir. İngilizler Mercia- * meskun ma!ıalleleri lıoın!ıardıman 

Finlandiya, topraklarını Alınan etmişlerdir. 

s 
- Viktor! 

C.ıu.yor musunuz? .. Erken 
değil mi? ... 

Adcl yabancıya sokuldukça 
Delfos da esrarengiz, asabi bir 
hal alıvordu. 

- Hesabı yann görürüz ol • 
maz mı Viktor? ... Bu akşam bo· 
zuk paramız yok! 

- Keyfinize bakın .•. Geceniz 
hayrc!sun! ..• Oı:adan mı çtka -
caksınız? 

Delikanlılar sarhoş dei(ildiler. 
Bunun'.a beraber bir kabus için· 
de gibi hic bir ıey görmeden 
çıktılar. 

cŞen - Değirmen• in iki kapı. 
S1 vardır. Biri Pot - d'Or soka • 
ğına açılır. Müşteriler bu kapı • 
dan girip çıkarlar. Fakat ikiden 
sonra, µolıs nizamnamesi mu • 
cebince barın kapalı bulunması 
L m geldıği saatlerde arkada • 
kı küçük kapı açılır. Bu kapıdan 
İ\ i tenvir edilmemiş dar ve ten
~:a bir Mkağa çıkılır. 

İk, arkadaş yabancının işgal 
cttiğı ır,asanın yanından geçtı • 

lcr, patronun sel.imına muka -
bele ~t....,r, lavabonun kapısını 

a ılar. Orada birbirlerirun yü • 

z.;n balm adan 
durdular. Şabo: 

- Korkuyorum! 

bırkaç saniye 

D y mırıldandı. Yumurta şek 

de bır aynada kendini gorü· 
yordu. Ses. bogulan caz onlan 

taki.p etn:ı4ti. DeUos bir kapıyı 
i~e.ı:ck: 

• 
E G 
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L avaboda ayak sesleri işitildi. Patron küçük 
kapının sürgüsünü çe.~meğe gelmişti 

- Çabuk! 
Dedi. Siyah bir merdiven gö. 

ründü. Burada rütubetli, serin 
bir ha va esiyordu. Tuğla basa -
maklar mahzene kadar iniyor • 
du. Aşağıdan midtı bulandırıcı 
bir bira ve şarap kokusu geli -
yordu. 

- Biri gelecek olursa! 
Kapı kapandığı ve birdenbire 

karanlıkta kaldığı için Şabo sen 
deledi, az daha dUşccek idi. El. 
leri ile kireçli duvarı yokladı. 
Biri ona sürtünerek geçince tit
redi. Fekat bu arkadaşı idi. 

- Arlık kımıldama! 
Diye ona emretti. Cazın sesi 

şimdi artık gelmiyor, fakat tah.. 
min ediliyordu. Daha ziyade da
vulun sesi bir inilti halinde ge. 
liyordu. Havada dalgalanan bu 
tempo kırmızı kadifeli kanape -
ler:, birbirine vuran kadehleri, 
smokinli .1rkadaş1 ile danseden 
penbeli kadını hatırlatıyordu. 

Mahz n soğuktu. Şabo rütu • 
betın \'Ücudüne nüfuz ettiğini 
hissediyor, aksırmamak içın 
kendinı tutuyordu. Elini buz gi
bı olan ensesinden geçirdi. Del. 
fosun nefes aldığını duyuyordu. 
Arkadasının her nefes alışı bur
nuna bır tiitü.n kokusu getiri ~ 
yordu. 

Biri lavaboya geldi. Musluk -
tan suyun aktığı Ştildi. Made. 
ni bir ıara tahaga düştü. Del -
tosun cebındeki saatin işlediği 

duyuluyordu. 
- Açabilecek miyiz ac3ba? 
Öteki arkadaşını susturmak ı. 

çin kolunu çimdıkledi. Parmak• 
ları buz gibi idi. 
Yukarıda patron herhalde sa. 

bırsızlıkla saate bakmağa ba~ -
lamış oıacaktı. Mtişteriler çok ve 
barda canlılık olduğu zaman ka. 
panma saatinın geçmesine ve 
polisin ihtarlarına pek kulak as· 
mıyordu. Fakat salonu boş gör. 
düğu .zaman birdenbıre nizam • 
namelere pek riayetkAr bir a -
dam oluyordu. 

-- Haydi efendim kapayaca -
ğız! ... Saat ikıye geldi! ... 

k" arkadaş a~ağıda hiç bir şey 
işitmemekle beraber barda olup 
bi.enleri dJlkikası dakikasına 

tahmin ediyorlardı. Viktor milş 
terilerden paraları aldıktan son. 
ra patronla hesap görmek için 
tezgahın başına giderdi. Çalgı -
cılar &letlcnni yerleştirirler ve 
davula yeşil bir kılıf geçirirler. 
di. Diğer garson Jözef sandalye
leri masa.arın üstüne yatırır ve 
aigara tablaıarını toplardı. 

- Kapıyoruz efendim! ••. Ha.r 

d.i Adel• ... Çabukolalım! .•• 
Patron p:şkin bir İtalyan<lı. 

Kan, Nıs, Biaritz ve Paris otel
lerinde Te barlarında çalışmıştı. 

Lavaboda ayak sesleri işitildi. 
Patre>n dar sokağa çıkan küçü.k 
kapının sürgüsünü çekmeğe gel 
m.i.şti. Kil.idin içinde çevirdiği a
nahtarı yerinde bıraktı. Şimdi 
mahzenin kapısını kilitliyecek 
olursa, veya karanlık merdi • 
venden aşağı bakacak olursa? ..• 
Ses bir müddet kesildi. Patroll 
herhalde şimdi aynanın önünde 
saçlarını düzeltiyor. Öksürüyor. 
Salonun kapısı gıcırdadı. 
Beş dakika sonra her şey ta • 

marn olacak. Sona kalan İtalyan 
kepenkleri indirmiş olacak ve 
sokağa çıkarak son mahreci de 
kap:ıtacak. Fakat patron bütün 
kasa mevcudunu hiç bir zaman 
götürmüyor, Cüzdanına yalnd 
bin franklık bankııo\ları yer • 
leştır yr-r Üst tarafı barın çek -
mesınıie. Bu çekmenin kilidı o. 
yuncak gibi bir lfCY... Sağlam 

bır çakı ile onu sökmek işten bi· 
le değ !. •• 

* Barda şimdi bütün lambalar 
söndü. 

Delfosun sesi fısıldıyOı": 
- Havdi ielJ 

s z 
- Daha dur ..• Biraz bekliye. 

lim! 

Bınada onlardan başka kimse 
olmadı.~ı halde alçak sesle ko -
nuşmağa devam ediyorlardı. Bir 
birlerini görmüyorlardı. Fakat 
yüzlerinin sarardığını, derileri -
nin çekildiğini, dudaklarının 

kuruduğunu hissediyorlardı. 

- Y:ı. biri yukarıda kaldıysa! 

- Babamın kasasını soydu • 
ğum zaman korktum mu? 

Delfos homurdanıyordu. Teh
ditkar <ienecek bir vaziyet al -
mıştı. 

- Çekmede belki hiç para 
yoktur! 

Bu adeta baş dönmesi gibi bir 
şeydi. Şabo çok içtiği zamanlar 
bile bu kadar rahatsız olduğunu 
hatırlamıyordu. Her nasılsa gir. 

diği bu mahzenden şimdi çık • 

mağa cesaret edemiyordu. Ba -
samakların üstüne yıkılması ve. 
ya hıçkırarak ağlaması ihtimal

den uzak değildi. 
- Haydi bakalı:m! 
- Biraz bekle ... Belki hır şey 

unutmuştur, geri döner .• 

Beş dakika geçti. Sonra bef 
dakika daha geçti. Çünkü Şabo 

akit kazanmak için her çareye 

başvuruyordu. Pot.ininin bağı 

çözülm~tü. Düşerek gürültü çı
karmaktan korktuğu iç:in etrafı. 

nı görmeden onu üstünköni ba 

laywerdi.. 

kıt'aları ıle Alman tayyarelerinin ROMANYA CEPHESİNDE 
emrine vermiştir, 
· 23 Hazıran<la Finlandiya toprak
larından havalanan 6 Alman tay. 
yarest Kronştad mmtakasını bom· 
bardıman etmek teşebbüsünde bu. 
lunmuştur. Bu tayyareler tarde -
dilmiştir. 1 Tayyare düşürülmüş 

ve 4 Alman subayı esir edilmiştir. 
24 Haziranda 4 Alman tayyaresi 
Kandalakşa mıntakasına hücum 
etmek teşebbüsünde bulunmuşlar 

've Kulojav mıntakasında bazı Al. 
man kıt'aları hududu geçmeğe te
şebbüs etmiştir. Tayyareler geri 
Jönmeğe mecbur edilmi~ kıt'alar 
da tardedi!mistir. Esir edilen Al • 
rnan askerlerinin Ayımı yapıl -
maktadır. 

ROMANYA CEPHESİNDE 
Romanya bütün arazisiı:ıi Al • 

Berlin, 25 (A.A.) - D.N.B ajan· 
sının bildirdijtine göre, Alıman. Ru 
men ılutaiarı ıkanlı muhareıtıeler-
den sonra Sovyet kıtalarmın mu
annidane muk.avem~ -kırmıış°lar· 
dır. Cereyan eden mtdıarebeler es
nasmda bolş°'1kler ağ r zayiat 
vemıi,;lerdir. 

KAZAKLAR'IN KARARI 
MoQJoova, 25 (A.A.) - Tass aıan 

sınm verdiği hir habere göre, Don 
ve Ktıban krzakları memleketi müa 
tevliye klll'Ş< müdafaa edeccıkleri
ni bildi.rmişlerd•r. Kazaklar asker
lik yapıI1ağa rnecıbur ~-illerse de 
gönüllü yaz.ı.1ma.k istemektedirler. 
6000 lı:azaılc bir içtima aktederell 
Rarl>in ııorııına ~ mağrur düşman 
ez.ilinc~e bdar 9!.ôhlamu te~ 
memek 'kararını 'll'ermişlerdir. 

İstanbul Levazım Amirliği hanları 

Müleahhit nam ve hesabana «t adet tımar fırçuı almacalctlr. l'luaılııkla 
eksiltmesi 3/7/9U Perşembe •!inil saat ıs de Tophan«le Lv. Amirliği sa>tın 
alma kom.isy unda yapılacaktır. Nümune.si komisyonda görulebiljr Talip· 
terin 37 lira • kl1rUI illt teıninatıarile bell1 vllltit1e koml•)'Qlla ıeJmeleri, 

Adet 
US Yemek lobal!ı 
105 Çatal ve lcıışıl< 

.U (Sll5l 

+ 

Yukancla yanlı ır.al- ~0/1!9n ııaıarteoı ııtlntl saat 15 de Tophanede 
LV. Ar.ıirlii!i satmalma Ko. da yapılacakbr. İA&kJileri n~une "" temi· 
natıarile belli saatte KD. na ı:elmeleri. 2t (5111) 

1 İıtanbul Komutanlıiı Satınalma Komi.yoD 'u lllnlan 1 
AşalJda cins miktar n muham= bedelleri ,.azılı iki lı:alem canlnırtarm:ı 

malı.emesi lfremmuz/941 &iJnu hiza lannda ıöster!l saatlerde pazarlıkla 
ih3le ed.\ecf'ktir. Ke;il tt prtnameleri her ııun komısyonda görüı..tıllir, Is· 
~eklıler n bellı giln ve sutte l<at"i te.'Tlinat ve kanuni vesluılan ile bi-lıı:ta 
Fındıklı.da oab.nalrna koınisyoıııına ııeJmeler!. :C5i24l 
Cinsi MU.tan llluha!' meıı Kat'! T Pazarlık 

bedeli 

~------=IA~d=e=t~~-~....::Ll.:...:!C=·-~-,...~L_._ıc:.::.:_ _ _;SaııtDak.ilaı 
Canlt rtaran 

yeletl 
10000 

Ca.olrurı.raıı lalı tOO 

40809 00 1120 00 11 
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·• ' ~ 

Güzel 
Sağlam 

Ve iştahlı! 

ÇÜNKO 

Kullanıyor ! 

Ç<_ıcuklarınızı küçükten SA
NJN diş macununu kullan
mıya, S A N İ N diş macunu 
ile günde üç dcla dişlerini 
!ır~alamaya ılıştırınız. Gür
büz yetişmelerini temin et
miş olursunuz. 

Eczanelerle büyük ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

Ged;. İen Memurluiundan: 

Şaph:ıne nahiye!dnin Cınklar mahal
lesinden Zait otlu J.ıebnıet malıdıımu ve 
Gedizde Azmi oğlu kııll\'ehanesi milsle
ıeiri Ahmede: 

Gedlzin Gaz.ikemal mahallesinden Ah
met Güıı<!re Gediz Hukuk Jlikimli,i
ııin 11/Temmuz/940 tarihli ve 114/145 
Do !limlle 156 lira 35 kuruş borcunuzun 
6denmes1 hakk.1nda çıkanı.ın icra em
ri ikametgcihınızın meçhul olduğun

dan iade edilmiı;tir ve ilanen \ebHgat 
!!asına karar ve-rildiğinden bir diyece
ğiniz varsa yedi ıün içinde 941/448 no 
io;-yamıza bildirıneuiz tebliı olunuz. 

(5685) 

Türkiyenin 
durumu 

(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

tanya İmparatorluğuııun bütün 
mes'uliyetini omuzlarında taşıyan 
devlet adamı sdatile beyhude ge
vezeliklere fazla vüs'at vermek is
tememiştir. 

:Meb'us (Winterton)un iyi kav
ramadığı nokta İngiliz - Türk ittifa
kının tedafüi mahiyetidir. Eğer 
mebdeindo bu vesika lıir tecavüz 
aleti zihniyeti ile imza edilmiş ol
saydı o zaman muhafazakar meb
usun haklı olarak sormak istediği 
t.deıni telif imkanı tahakkuk ede
bilirdi. Acaba ayni muhafazakar 
mob 'us Türkiyenin henı Sovyet 
Rusya, hem de Almanya ile dost 
olduiu ve İngiltere ile hem dost, 
hem müttefik bulunduğu halde bu ı . 
iki devin çarpışması karşlOiında bi
taraflığını ilin etmesini de dost
luklarla telifi kabil olnııyan bir ha
reket mi sa)mak istiyecektir? İyi 
ki ne Berlin, ne !Uosko,·a ve ne de 
Londrada l\tis ter (Winterton) mes· 
nl bir de,·let adamı sdatile iş ba
tıncladır. 

Hiiaeyin Sükrü BABAN 

Şehir bandosu parklarda 
çalacak 

Şehir Bandosunun Hürriyetie 
hediye tepesinde Pazar akşamları 
1 saat, Taksim bahçesinde öğle • 
den sonra 1 saat ve Fatih parkın _ 
da 1 saa~ konser vermesi karar -
laştırılmıştır. 

Belediye dükkanlar ıçın çöp 
kutuları hazırlıyor 

1 Deniz Le•a,ım Sahnalma Komiayonu ilanları 1 -------
Marmara O .. ü Bahri K. Sa bnalma Komisyonundan: 

Cinsi Xilosu T0thmin fialı 
Kunış Sn. 

Vmum tutan 
Lira 

iKDAM 

Nafıa Vekaletinden : 

-----
4/7, 941 cun1a günü saaı 16 da Ank:ırada Nafıa \ .. ek;..ı.let. binası if;inde nıal

z.eıne müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiJtme komisyonunda bn ~ene 
icinde ödenectık basım Ucrt•ti t.1kribi 6000 lira bedel tahn1ın edilen ·vekaletin 
neşretmekt.e olduğu fenni ve idari mecmuaların tf'rtip '\'e tab'ın1n kapalı zart 
usulü ile vahidi tıyatları üzerinden ek~iıtme~i yapılal·aktır. Semıı. otu 

Ta4e Aab•k 
Patlıcan 

Ban1ya 
Fasulya (A.F:c} 
Domates 
Kuru soğan 
P;,.tates 
i~panak 
!.Ahana 
Pıl'asa 

Ka"-un 
Karpuz 
raze üzüm 

4800 
lHOO 
33600 
14400 
2HOO 
90000 
12000 
43200 
4800 
4800 
8600 
8000 
8000 
8000 

6 ) 
5 ) 
8 50 ) 

17 50 ) 
12 ) 
4 50 ) 
6 ) 
8 ) 
8 ) 
5 ) 
4 ) 
4 ) 

4 ! 
15 ) 

20386 

1 - Yukarıda cins \:e miktarlan yazıh 14 kalem sebzenin kapalı zar:f 
usuh1e e-ksıltm.~si 2ıTrmmuz/l94l car amba cfuıil saat 15 de İzmitte ter~ane 
k~pı~ındalti komisyon b~mda yapı iacaktır. 

2 - Bu is. ait şartnanıe bE"df'Is.iz olarak komisyondan alınabilir. 
. 3 - Eksiltmeye iştiroik edecek isteklilerin 2.t-90 ıayıh kanunun istediği 

tıcaret vesiicalarinı \"C 1528.95 liradan ibaret muvakkat temlnatlarile birlik
ta tııruim edecekleri tekili mektuplannı belll giln ve saatten bir saat evveli-
ne kadar komlı:yon ba;kanlığına vermeleri. (4728) .. 

İhtiyacımız olan 1000 adet kömür ça\'alyesiniıı 27/6/941 Cuma günü 
saat 15 de Kaıımpa.ş.ada bulunan Deniz Levazım satınalma komisyonunda 
pazarlığı yapılacaktır. İ::;teklilerin belli gün ve saatte mezkür komLı:yona 
müracaatları !lan olunur. (5072) 

1 IST ANBUL BELEDiYESiNDEN 1 
Un!tapanında Hararcı Karamehmet mahallesinin Aptülazelp:ışa cadde•in

de 17 - 17/l numaralı fırının hedim ve tehassuı edecek enkazının satısı açık 
•rttırmaya konuJmuştur. Tahmin bedeli 2000 lira ve ilk teminatı 150 liradır. 
Şartn.ame Zabıt ve ;ı.ıuamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İbale 11/7/ 
941 Cum3 günu ıaat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk 
tem.inat n:.Jkbuz ,·eya mektuplarile ihale günü muayyen saatte Daim.J: Encü-
mende bulunmaları. (5131) 

Tahmin bedeli 
610,00 

1837,50 

1577,95 

1190,35 

473,lO 

1775.00 

3284,85 

1875,60 

710,60 

760,00 

* İlk teminatı 
45,75 Haseki ve Cernıhpaşa haatahaneleri için alınacak 

bakır eşya. 

137,82 

ll8,3S 

89,28 

35,48 

133,13 

246,37 

H0,67 

63,29 

57,00 

Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi haştalıklar 
hastaııanelerile Zeynepkamil doğum evinin yıllık 
ihtiyacı için alınacak 24500 adet limon. 
Haseki, Cerrabpaşa, Beyoğlu ve Zührevi hasta
lıklar hastabanele.ilc Zeynepkimi! doğum evinin 
7ıllık ihtiyacı için alınacak 2869 kilo reçel. 
Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi hastalık
lar hastahanelerile Zeynepk3mil doğum evinin yıl
lık ihtiyacıiçin alınacak 88020 adet yumurta. 
Haseki, CerrahJJ3$a ve Bcyoklu hastahanelerinin 
yıllık ihtiyacı için alınacak 498 kilo ka,:;ar peyniri. 
Haseki ve Cemıhpaşa has\ahanelerile Zeyııepka

mil doium evi iı;in alınacak 400 clft terlik. 
Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi hastalık
lar hal'itahanelerile Zeynepk3mll doğum evinin 
yıllık ihtiyacı için alınacak Makarna, Pirinç unu 
Telşehrlye ve Nişasta. 
Cerrahpaşa Haseki, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar 
hastah.anelerilc Zeynepkf\mil doğum evinin yıllık 
Jhtiyacı için alınacak 5210 kilo kuru tizi.im. 
Cerrahpaşa1 Haseki, Beyoglu ve Zührevi hruitalık
lar hastahanelerile ZeynepkBmil doğum evinin yıl
lık ihtiyacı için alınacak 1292 kilo Beyaz peynir. 
Darülaceze müessesesi için Etibanktan alınacak 

350 ton kırıple ve 120 lOn kok kÖn''IÜrünün nakli iısi. 

Tahmin bedellcrı Ue ilk teminat miktarları yukarıda yazılı j~Jer ayn~ 
ayn açık eksiltnıeye koırulm~tur. Şartnaı,.cleri Zabıt ve Muaıııel[,t Müdürlü
ğü kaltminde görülebilir. İhale 11/7/941 Cuma günü saat 14 de Daimi Encil
mende yupılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 941 
yılına ait Ticaret oda~ı \'e~dkalariJe ihale günü muayyen saatte Daim! Encü- · 
mende bulunmaları l:izımdır. (5130) 

Eskı.,elılr inas Mcmurlo~: ı İstanbnl ııeşın.,ı icra M<'lllurlufund»ı.: 

Evvelce 29/6/937 tarihinde ltltisına · Bir borçdan dolayı satışına karar ve
karar verHen ecza~ı Yusuf Kenanıı:ı bu irilen kahv.eh::ıne eşyası ve malzemesi 
kerrc yapılan Uısfıye sonunda tesbıt e- 3o;a;g41 pa.ıarte.si (ünü &aat 14 de 
dilen biliımum malları satılmı$ ve itıcl- . . . .. . 
sın kapntılmasına, ait olduğu mahkeme- MecıJıyckoyu Karakol cadde:sı 2 No. lu 
ce karar verilmiştir. Keyfiyet icra i!las bahçeli kahvehanede aı.·ık arttırma su-1 
kanunımun 254 üncti madde mucibince retıle satılacaktır. BiriJıtci arttırmada 

ilan olunur. (5689) 13 75 ini bulmadğı takdirde ikinci 

· · arttırması 3/7/941 tarihinde per:;embe 

Ba•ıldıb 7er: •Son Telırah günü ayni r ve gaatte yapılacak ve ı 
S~biı .~. 1 Z Z E T, Ne~ri~at satılacaktır. Alman isteyenlerin mahal-
Dıreı.töru: Cevdet KarabıllPJl !inde bulunacak memurwnıua müra-

Matbaası cutları ıı:ın olunur. (5887) 

Ek~iltme &artnamesı ve teferruatı bedelsiz olarak rr.alzeme müdüdügünden 
alınabilir . 

l\.'Iuvakkilt teminat 450 liradır. 
j.,teklilt'rin teklif mektuplarını muvakkat temln~ıt VE' 

vesaik ile bu·likte ayni gün ve saat 15 e kadar meıkür 
mukabilinde vermeleri lazımdır. (3U9 - 4828) 

!l:artnamesinde yazılı 
komi5:yona makbuz 

Askeri Fabrikalar Akyazı Kereste 
Fabrikası Müdürlüğünden 

Akyazı Asker! ker~te fabrikası 1941 bi.ltçe renesi içinde yaptıracağı 
kütük ve .kereste naltliyitını kapah zartla eksiltmeye koymu~tur 

1 - Mudurnu kazası içindeki depolardan Kuzuluk köyü civarındaki 
fabrikasına ( 4645) m(>trc ki.ıtük ve kereste naklettiriJec('k beher metre mik'.i 
bmın muhammen ücreti (450) kuruş ve n1u"·akkat teminatı (1568) liradır. 

2 - Kuzuluk köyü civarındaki !alı; ika51ndan Ad.:ıpazarı ista~yonuna be; 
bin metreküp kütlik ve kereste naklettir: (' : beher metre mik'6.bının mu
hammen ücreti (210) kuruş ve muvakkat • uıinatı (788) ljradır. 

3 - Eksiltme 7 /Temmuz/941 Pazartesi günü saat on dörtte Adapaza
nnda park karşısında fabrikanın yollama dairesinde her ilti nakliyatın ek
siltm~i ayn ayrı yap1lacrıktır. 

4 - Bu eksiltmenin ilin taı·ihinden ~onra ahnm.J~ ticaret odasından ve
sika getirmeyenler eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin kapalı zarflannınuayyen saate kadar komh:yona getir
meleri ve şartnamesini görmek isteyen !erin fabrika müdürlüğüne müracaat-
ları i!An olunur. ( 4723) 

[ Aakeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu lıinlan 
l\IııhteHr eb'atta 8 kalem ve cem'an 3800 metre 

mikabı kereste alınacak 

Tahmin edHen bedeli (220,400) lira olan yukarıda yazılı kereste asker! 
fbrlkalar umum müdürlüğü merkez satmalma komi..c;:yonunca 10/ 7/941 perşem 
be günil saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. aŞrtoome (ll) lira (2) ku
ruştur. Muvakkat teminat (12270) liradır. Tekli! mektuplarını mczkür günde 
saat 15 e kadar komisyona vermeleri. 

Hey'eti umumiyesini 
ayn ihale edilebilir. 

birden vermek milmkiln olmadığı takdirde ayrı 
(5021) 

* Kırıkkalede takriben 15000 ton malzeme nakledilecek 

Beher tonuna 225 kuruş hede! tahmin edilen yukarıda yazılı nakliyat 
askeri fabrikalar umum müdürlüğil merkez satınalma kiınisyonunca 10/7/ 
941 perşembe günü oaat 15 de kapalı zarfla ihale edjJeeektir. Şartname (1) 
lira (69) kuruştur. Muvakkat teminat 2531 Ura 25 luıruştur. T~i! mektup-
larını mezkür günde Eaat 14: e kadar komisyona müracaatları. (5022) 

* 20 Ton 0.8 .. 1 mm. Galvanizli demir saç levha 
4 c 2.5 mm. Galvanizli demir tel 

2.5 c 2 mm. Galvanizli demir tel 
Tahmin edilen bedeli (26,500) lira olan yukarıda yazılı üç kalem demir 

malzeme askeri fabrikalar umwn müdürlüğü merkez satınalma komisyonun
ca 10/7/941 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name (l) lira (33) kunıştur. Muvakkat teminat (1987) l!ra (50) kuruştur, 

Tek.lif mektuplarını mezkür günde saat 14,30 a kadar komisyona vermeleri. 
(5023) 

İstanbul C. M. U. liğinden 
İstanbul ceza ve tevkil evinin 941 Mali yılına alt 250.000 kilo ekmek ih

tiyacı kapalı zart usulile eksiltmeye konulmu~tur. 
Muhammen bedel (32225) lira olup muvakk::ıt teminat 2416 lira 87 kurıış

tur. Eksiltme 7/7/941 Pazartesi günü sa<1t 15 de İstanbul Sultanahmettcki 
Ceza ve Tevkt:if evi müdürlilğtindc yapılacaktır. Talipler buna ait şartna
meyi tatil günlerinden llklnda het gün mesai !'aat.lcri dahiHnde mezkOr mü
dürlük de görebilirler, 

isteklilerin kanuni vesıkalarını havi kapalı zarflannı elı.<iltme saatinden 
bir saat evveline kadar me:ıklır müdürlükte topltlnacak komisyon reisli
iine numaralı makbuz mukabilinde vermeleri. 

Taşradan gönderilecek taahhüUii mektuplarn Po~ta gecikmcJerinden bjr 
mes'uliyet kabul edilmiyeceği ilan olunur. (4697) 

Kazanç vergisi mükelleflerinin 
nazarı dikkatine 

lstanbul Defterdarhğından : 
1 - 1941 MaJi yılı için tahakkuk ettirilen kazanç vergilerile zamlarının 

birinci taksit tediye müddeti bı.ı ay sonunda nihayet bulacaktır. Birinci 
taksJt vergilerini bu müddet zarfında bağlı oldukları Maliye Şubesine yahr
mam1ş olan mükellefler bil:ihare %10 zamla borçlarını ödemek mecburiye
tinde kalacaklardır. Cezaya maruz ka mamak isteyen rnUkellefierin taksitle
rln1 30/8/941 pazartesi günü akşaınına kadar ödemeleri; 

2 - İradı iki bJn liradan aşağı mahallerde çalışıp gayri!;afi irad esası 
üzerinden vC'rgiye tabi olan mükelle.'ler nezdinde talışanların da Haziran 
ayı tclnde verei kazançlarını bağlı bı ı ındukları Maliye Şubelerinden alma
ları lAzımdır. Aksi takdirde vcrgiler.ni cezalı olarak ödeyeceklerdir. Buna 
mah.il kalmamak üzere alilkadarların Haziran ayı iı;:Loıdc karncler!ni a.lmala-
n rica olunur. (5117) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 21 - 6- 1941 Vaziyeti 
A k t 1 t 

Altın : Safj lı:llocn.m 

Sanknot. 
12.004.515 

• • • 
Ulaklık • • • 

• • • 
JlarlfWll llııltaWdorı 

Altın: Sal lltilo.,-am 12.937,317 
.AHIDa tahvı!J kabil -- Mvla-

• Dl;.. dövizler YO borçlu K.llriııa 

M.lc.b'eleri • •• 
-Talt•ın.t: 

Der.ıhte edilen .....W Mlı:clt,J9 
ka1"1llıtı . 

Ura 

102.124.058,03 
10.995.594,-

572.048,62 

445.391,07 

158.748.563,-

Lira 

119 691.700.05 

445.391,07 

63 215.82.1,GO 

p a • 
Acil ve levlıallde 
'lluıual • 

• 

t 

• • • 

Tel&........_. & O 5 ı 

Deruhte edilen nn1tı nakdly• 
Kanunun t - 8 lnci maddelftine 
tevfiltan Hume tara1ıDd&ıı .. w 
ted.i7ı..t .. • 

ıleruhte edilen enakı nUdiJ'• 
bakiyesi • 
Karşılıtı tanıanısı altın olarak 
ıa veten teda ırüle vuedilen 
Reeskont mukabili llAvet.en tada.. 
vüle vazedilerı 

Lira 
ıa. 15.000.000~ 

7 822.019,15 
6.000.000, 13 82201P,15 

158.748.563,-

21.683.011,-

137.065.552,-

17.000.000,-

250.000.000,-
Beled.ye şehrimızin muhtelli 

semtlerine konulmak üzere y~ni -
den 150 çöp sepeti yaptırmıştır. 
Bunlardan başka dükkancıların 
çciplerini biriktirmeleri için de yek 
nasak olarak ç''P kutuları yaptırı
lacaktır. Bunlur dükkancılara be • A 
deli mukabılınde verilecek ve her 8 
gün çöpcülcr alıp boşaltacaklar • 

Kanunun 8-8 el maddelerine tevll• 
kan Hatine tara!ından vlıki tedi7at 

-ICllHaaı: 
Ticari S.neUer • • 

......_ ..., l&lı•!llt eWua: 

1 
Deruhte edilen ewaıu naıı.ı-

• 7en.in brıılılı eôam T• ...,_ 

vilit (itibari lı:ı7mellel • • 

• - E.llaaa ... TaltTUi; ......... , 

21.683.011,-

273.734.147,19 

45 971.683.93 
7.899.5211.12 

137 .065.552,

ı73.73Ut7,19 

53.871.21Jl,05 

Hazineye yapılan altın lı:a1"1ılıkh 

avans mukabil! 3~02 No.lı lı:anWI 

mucibince il~veten tedaville 'Y...,_ 
dilen . 

llll:VDUAT: 

Tiril Unm: 
Altın : Safi lı:lloıram 877,150 

3850 No. !u Jı;anuna rôre Huinoyı 
açılan avans mukabili tevdi olu.. 
nan altınlar: 

118.000.000,-
522.Cle5.55%,-

74.105.140,74 
1.233.782,03 

75.338.922,77 

dır. Böylee<. dükkanların önleri 
kirlenmed'i'n muhafaza olunacak • 
tır. 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOIUIA.'J HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Dh·anyolu 104 
Muay•ne saatl•ri: %.ll-6. Tel: %2391 

Altın ve döviz üz.erine a Yani 

TahvtUt üz.erine av.ana . • 
HazintJ"e kısa vadeli avan&. 
Hu!De7e 3450 No. lu lı:anuaa ıracw 
açılan altıo lı:afll).ıklı • ....,,. 

Hı-tarlar • • • • 
-...ıııew '··. • • • • • • 

4.741,09 
7.808.722,-

167.684.926,75 

YekOn 

175.498.390,44 
4.500.000.-
9.368.490.19 

837 .390.705,19 

Sa.fi kilornım 

DOvb Tulılıbdala: 

55.541 ne 

Allına tahvili lı:abil dövWer 
D iger dövizler ve alacaklı !Cllıinı 
bakiyeleri , 
Muhteli1. • 

?8124 167,90 
?8.124.167,90 

27.708.741,26 
27 .708.741,26 

105.331.302,ll 

-
YekOn 837.390.705,19 
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Hangi Renk Sizi Mes'ut Eder? 

~~~~dl ARASIZ.~,.,~~ 
~ ~ 

~ Bu sihrimiz yeni f~ 

f~ "Pudra renkleri,, 
~ tecrübe edilebilir. 

10 KADINDA 
9 U FENA 

RENKTE BiR 
PUDRA 

KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra, yüzünüze ıncs!ne ve binnetire bun..şuklukların 

korkunç bir makyaj manzarasını 'Ve- zuhuruna da mAnl olur. ltP-r vakit kre-
rir ve sizi olduğunuzdan daha !az]a rna köpüğüyle karıştınlmış meşhur 

ya~h gösterir. Teninize uygun renkte Tokalon pudrasını kullanınız ve bU" 

bir pudra intihap etmenin yeg;Jne ca· kaç gün zar!ında tenlnLlde yapacağı 

resi, yüzünüzün bir tarafında bir renk cazip tekeınmti1ü gOrüni.ız, daima 
ve diger tarafında başka renk pudra kutuların üzerindeki Tokulon ismine 

tecrübe etmektir. Bu tecrübey~ he- dikkat ediniz. Teninize uygıın renk-
men bugün, size parasız olarak verile- intlh::ılıında tereddüt ettiginizde lütfen 
cek yeni ve cazip renklerdeki Toka- İstanbulda 622 No. posta kutusu &.dre-
lon pudrasiyle yapınız. Bu yeni .. Cild sine (Tokalon pudr<J.sı scrvjsı T. V.) 
renkleri> (Kromoskop) tabir edilen en vaki olacak talepte size memnuniyet-
son ve modem bir makine vasıtasiyle le, muhtelif renklerde nlimunelik altı 
karıştırılmıstır. Sihr~miz bir göz, tam ulak paket pudra gOndereceğfz. 
ve kusursuz bir incelikle renkleri ınti-
nap edPr. DİKKAT: Tokalon Krem ,.e Pudra-

'l~enc gayet uyıun bu yeni pudra tarının YUksek k.alıte~d sayesinde ka-
s.aye.sinde arlık makiyajh bir yU.ı. ıor- zandı&ı rağbett.en lı;tifadc etmek ga-
rtinmiyecektir, Tok:alon pudrası, lmti- ye!'iyle ~ayın müşterilerlınizi ığfal e-

yazlı bir usul dairesinde •Krema k::ö- dip !i:ahte muknlled adi nıallar satılı-
pügü> ile karıstınlınıstır. Bu gayede yor. Hakiki Toka1on MU!tahzarları bir 
pudranın saatlerce sabit K.;"lmasını te- garanti kuponunu h.avi olup hususi 
min ettiği gibi pudranın cildin yağlı bir pulla kapatılnuştır. Pulsuz veya 
tabii ifrazatını maı.setmesin~ ve bu pulu yırtık açık kutuları kat'iyen red-

11 dedl.nı'z, pu11ularını isrurla işleyiniz._ suretle cildin kurumasına ve ser eş
::::.;.:::::::_.::::.:....:;:.::..:::.::=::_::_~.:-~~~ 

Kırıkkale Gurup Md. Satın Alma 
Komisyonundan 

Beş Gurup Erzak Alınacak 
En.akın 

Cinsi 

Miktarı ~ıuhamrnen 
bedeli 

Kr. 

İlk teı".linat İhale 
Lira Kuruş Günü caati 

Ekmek 377000 kg. 12 3393 00 10Temmuz4l 15 
Koyun eti 88416 « 40 2652 00 11 /Temmuz 15 
Sadeyağı 20600 • 140 2163 00 ) 
Zeytinyağı 2175 « 75 122 00 ) 
Yeşil sabun 9500 « 30 214 00 ) 12/Temmuz 15 
Beyaz sabun 4750 • 50 178 oo ) 
Kuru barbunya !aoul7a 8700 • 20 ll6 oo ) 

c çal.ı c 8700 • 20 116 00 ) 
Nohut 13052 • 20 198 00 ) 
Börülce 26!'0 • 20 39 00 ) 
Pirinç 8700 c 38 248 00 ) 
Salça 5880 • 20 88 00 ) 
Bulgur 21750 c 12 196 00 ) 14/Ternmuz U 
Makarna 8700 • 37 241 00 ) 
Kuskus 8700 • 37 241 00 ) 
Muh\elil şelı.rirt 2450 c 37 68 00 ) 
Kuru soğan 14700 • 5 55 00 ) 
Tuz 14700 • 6 66 00 ) 
Patates 21600 , 10 ı 62 00 ) 
Kabak 15900 c 8 95 00 ) 
Patlıcan 15900 c 10 119 00 ) 
Taze !asulya 15900 • 10 119 00 ) 
Bamya 4500 c 15 51 00 ) 
Domates 9120 , 8 55 00 ) 16/Temmuz 15 
Prasa 13920 c 8 84 00 ) 
Lahana 13920 c 8 84 00 ) 
ıspanak 13920 c 8 84 00 ) 
Kereviz 6960 c 15 78 00 l 
Yerelması fi960 c 5 26 00 ) 
Taze bakla 8480 • 8 21 00 ) 

1 _ Cins mtktarlarilc ihale günil muhammen bedeli ve muvakltat tf'mi ... 
ııatları yukand~ gösterilen bes grup err.ak_ hiz.alannda gôrulen gün ve saatler
de kapalı zarlJa Kırıkkale grup mildür1üğUnde mut~ekkil komişyonda ıhale 
edilecektir. 

2 _ Taliplerin teıtlil mektuplarını mezkur günlerde saat 14 de kadar 

kiomisyona vermeleri. .. .. .. ~,, 
3 _ Şartnameler Ankarada Askert fabrikalar umum mudurlugu satın 

alma komisyonundan, İstanbul askertfabrikalar y?llamasınd::ı satın komiıı:yo. 
nunda, Kın!tkalede croP miıdürlilğünde görülebilır. (5055) 

inhisarlar ~ Umum Müdürlüğünden 

ı - Kesif ve şartnamesi mucibince idaren1izin Paşaba}ı.(;e rnüskırnt fabri
kası binalarının badana51 isi açık eksilt!ne usulüe ihale olun~cak~ır. 

!? - Keşif bedeli c8280• lira % 7,5 muvcıkkat tenıinatı 4621.t lıradır. 
3 _Eksiltme 4/7/941 cuma günü ,.3 t 15 de Kabataşta levazım şubemiıiıı 

alım komisyonunda yapılacaktr. 
4 - Şartname liÖZÜ Ct'çen levazım fUbe '\·eznesinôcn .20> kuruşa alınabi• 

l!r. 
5 _ ?.1ün.akasaya ıirec<'klerln ek.6.ltme 1 n t.ay&Jl olunan gün ,.:e saatte k; · 

nunt vesaik ,.e % 7,5 ıüvenme para~Oiırile bırlıkıe mezkrıt komısyeına ınura
caat:ar·. (4811) 


