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Son Telsraf Matbaaaında Baaılır. Kuruştur 

Türk· Alman 1 

dostluğu Mecliste 

T iiTk htıTici politika.ı yal
nız Türk menfaatleri ba
kımından mütalea edil
melidir. Şunun veya bu
nun leh veya aleyhinde 
olmaaı bakımından Jeğil. 
Cümhuriyet yİi%J• yüz 
Türk aiyaaeti takip etmek· 
tedir. 

Fransa Devlet Reisi Mareşal Peten 
Milli Şefimize Bir Mesaj Gönderdi 

Yazan: Prof. Şükrü Baban 
ı=;F ürkiye Büyük Millet 

U Meclisi dün, bir hafta ev-
vel, Almanya ile aktedi

len dostluk muahedesini müzakezc 
ve tasvip etti. Bu kwbulde Millet 
Meclisi (amamile müttefik bulun
du. Cümhuriyel Halk Partisi Gru
pu, ve Müstakil Gmp reylerini, 
ayni san1imiyet havası içinde1 ka· 
rışbrdılar. Yeni muahedenin Türk 
milletinin umumi hey'etince ne 
kadar benimsendiğinin bu suretle 
kat'i bir delili 'bütü11 cihana veril
miş bulunmaktadır. 

Ifariciye Vekili Saracoğlu Al
man . Türk dostluğu etrafında ha· 
raretle çalışmak imkanını venniş 
olan Alman devlet adamlanna ale
nen teşekkür etmiştir. Bilhassa Al
man Führeri Hitlerin 28 Şubatta 
Milli Şefe gönderdiği bir mektupla 
Türk resmi makanıları üzerinde de. 
rin bir tesir icra eylediğini hatır
latan vekil, Alınan Devlet Reisinin 
Türk milletinin kalbini harekete 
C"lirmesini bildi!l'ini tekrarladı. Bil
hassa Führerin Rayştag'da 4 Ma· 

~-------... -------~ 
Mesajı Fransız Nazırla
rından B. Benoit getirdi 
Milli Şefimiz Y af ovadan An
karaga afJdet buyuruyorlar 

Mareşal Peten 

Ankara, 26 (ikdam muha

birinden) - Milli Şefimiz is

met lnönü, istirahatte bulun

dukları Yalovadan birkaç gün 

için Ankarayı tetrif edecekle

ri ve tekrar Yalovaya döne

cekleri zannedilmektedir. 

PETENIN MESAjl 

Ankara, 26 (A.A.) - Fran

sız nazırlarından Benoit Me

chin hususi bir tayyare ile An

karaya gelmi§tir. 

Benoit Mecbin, Fransız Dev

let Reisi Maretal Peten'in 

Reiıicümhur İnönü'ne ıahıi 
bir mesajını Mi.mildir. 

yıs tarihinde irat ettiği güzel hita· '===========::::ı============== 
benin bütün Türk çocuklannı mü· 
teheyyiç ettiği aşikardır. Esasen 
muahedenin akdi haberi iizerine 
Alman matbuatının gösterdiği mu· 
bal>bet tezahürleri !bütün Türk 
ruhlarını zaptetmiştir. Bilhassa 
oFraokfurter Zeitunıı• Tükiye ile 
Alınan d~tluğunun yeniden can· 
&anmasını ifade ederken çok me•· 
ut bir tabir bulmuşhır. Gazele di
yor ki: -.Ankara ile Berlin arasın· 

dalı:i münasebetlerin geçirdiği mu· 
vaklıat buhran eski sağlam dost
luğu örten bir sıvadan başka bir 
ıey değildi•. Sıva dökülünre eski 
dostlu'k levhası, olduğu gibi, tek-

ASKERi VAZIYET -
Sovyet -Alman har
binin en çetin devresi 

~~---~---.. --------~ 
Yarılan Sovyet hatları sür'atlej 
kapatılmazsa vaziyet müşkülleşir 

rar meydana çıkmıştır. A lman - Sovyct harbi, her ba- , lere ve akşama kadar alınan haber 
Türk ve Alınan diplomasisinin kımdan tarihin en muazzam !ere göre üçe inkısam eden 2400 

mahareti, cevvaliyeti ve bilhassa muharebesi halinde devam etmek. kilometrelik cephede vaziyet şöy. 
arızi engellerin üstüne yükselcbil- tedir. İki tarafın neşrettiği tebliğ- le hulasa edilebilir: 
mek hassası bu neticenin istihsa- ---------- Şarki Prusyadan hareket eden 
linde amil olmuştur. Türk milleli 

1
. 1 k " Alman kıt'aları Kovno ve Vilna 

ve onun kıymetli Başbuğu hakkın- n g i i Z as erı istikametindeki taarruzlarını ge • 
da Alman matbuatının kullandığı nişletmişler ve daha ilerilere doğ, 
dil, memleket gençliğinin ruhunu heyeti Rusyaya ru inkişaf ettirmişlerdir. İki Al • 
fethedecektir. Almanlar eski silah man zırhlı kolu Vilna ve onun elli 
arkadaşlığını unutmadıkları gibi hareket ettı" kllometre cenup doğusunda bir ka 
Türkler de dört sene ,beraberce kan sabaya doğru ilerlemeğe muvaf • 
dökmüş olma111n yarattığı yokınlık Londra, 26 (A.A.) _ Reuter dip- fak olmuştur. Fakat Sovyetlerin 
\'e sıcaklığı unutmuş değillerdir. lomatik muhabirinin öğrendiğine bildirdiğine göre, Sovyet Jht'aları 

Mülki tamamlık ve islil.daline, göre, Çörçil'in Avam Kaıınarasın- bir hücuma girişerek, zırhlı birlik
yine bir Alman gazetesinin güzel daki nutkunda bahis mew:uu etti- !er geçtikten sonra arkadan gelen 
bir tarzda ifade ettiği ve,.Iıile, bir ği donanma ve hava kıuvvetleri piyadeyi önlemişler ve ikisinin a. 
•din. kadar sarılmış olan Türklerin mümessillerinden ve ekonomik rasını kesmişlerdir. Münferit bir 
başka milletlere de bu hakkı ta- teknisyenlerden mürekkep olan surette cepheyi yararak içerilere 
ıwnakta müşkülat çıkarmalarına İngiliz bey'eti, bugün Orta Şarik doğru ilerlemiş olan zırhlı birlik-
inarulabilir mi? Türkiye Sevr'e kar- h e'ket ...,,~ 

y:olu ile Moslrovaya ar e~,,...- !ere karşı tatbik edilecek en mü-
ıı isyan etmişti. Almanyanın Ver- 1ir. essir usul de budur. Zırhlı birlik-
saya karşı feveranı, Ankaradan 

(Devamı 4 üncü sayfada) 
daha iyi nerede anlaşılabilirdi? 

Refah şilebi battı ! 

1 ALMAN-SOVYE-;ı 
'- Cepbeılade :J 
Vilnada 
Kızılordu 
hatları 
yarıldı 

Almanlar Lem 
!)erg şehrini 
i ş g a l e t ti l er 1 

Pazenmysl şehri 
istirJat edildi 
Sovyet tayyareleri 

Maca ristanı 
bombardıman etti 
Budapeşte, 26 (A .. ) - Alınan kıta· 

1arı Lemberg'i işgal etmişlerdir. 
Moskova 26 (A.A.) - Kızılordu 

başkumandanlığı tarafından bu 
sabah neşredilen tebliğ: 

Çarşamba günü düşman motör
lü kıt'alan Volna, Vilna veBara • 
noviç mıntakalarında ta•rruzları • 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

' 

Fin Reisiciimhuru Biti 

riN • SOVYIT 
C:epbeılnde 

Finlandiya 
Sovyetlere 
Harp ilan etti 

Sovyet tayyarelerinin 
Fin şehirlerine hücu

mu devam ediyor 

Lozan ile milli hudutlarını kaza
nan Türkiye, arlık sulh içinde, her 
tarafta imara muhtaç memleketini 
yükseltmek gayesinden başka bir 
emelle ıııiıteharrik bulunmuyor
du. İngiltere ve Fransa ile itfifa. 
kımız bu hedefe müteveccih idi. 
Nasıl ki iki yıldır birbirini J.ovalı
yan vukuat Berlince de bu cihetin 
anlaşılmasına yardım etti. İlk ham
lede tecavüzi bir ı\let zannedilen 
ittifak silahının ancak bir müda· 
faa cihazı olduğu Almanların Bal· 
kanlara inmelerile anlaşıldı. Yine 
A!manyanın Balkanlara gelmesin
den sonradır ki Türle tamamiyet 
ve istiklaline dokunulm1yacağı yo
lundaki teminatı da bizlere, filiyal 
ile tetevvüç etmiş olmak itibarile. 
tamamile emniyet verid oldu ve 
böylece e•ki uyuyan dostluk yeni· 
den canlandı. Eski dostlarla tek· 
rat iyi münasebetler tesis. etme
nin yeni dost ve müttefikleri feda 

-etmek manasını tazan1mun etmi· 

Helsinki, 26 (A.A.) - Finlandiya 1 
185 yolcu İle vapur tayfalarından 50 kişi ı Reisiciiımftıuru Rity bu a~aın rad-

• "ll . . ı yo ile Finlandiya miletine hitaıb e-

~·eceği bedihi ise de bu kendi ken
dine acık olan durumu bir de tah
riren t~' 2ih ettik. T:ıleyranın de
diği gibi •Kendi keı•dine anlaşıla
cak şey ta.,ih edilmekle daha i~·i 
anlaşı)ır. llorici~·e Vekilinin, iize- • 

(Devamı 3 üııcü sayfada) .J 

kurtuldu, vapurun hır torpı e mı, yoksa hır dere!<, Finlancliyanın bir kere daha 

mayna çarparak mı baattığı tahkik ediliyor Sovyet tecavüzüne uğradığını ve 
Ednci Finlandiya müx!a!aa savaşı.-

(Devamı 4 üııcü ""l'iada) 
(Yazısı 4 üııcü sayfada) 

Sovret •fır ıoombarclıman tayyarelerinden lıir GÖrlü tipi 

_, 
J Londraya göre 

İngiliz· Sovyet 
deniz işbirliği 
boğazların va· 
ziyetine bağlı 
Sovyetler Türkiye· 
den üs istemedi ! 

1 

Londra, 28 (A.A.) - Söylendi· 
ğİ..ne göre Karadenizde Almanlar 
Gambotlar ve Rumen filosundan 
istifade edeceklerdir. Almanların 
Rumen limanlarına bir miktar 
daha denizaltı getirerek Karade
nizde bahri üstünlük tcnıin et
meleri mümkündür. Faknt bu 

üstünlük aklukanın tesirini azalt
mıyacnktır. Çünkil artık Sovyct 

(Devamı 4 üncü sayfa<ln) '"-------..) 
ı ISVEÇIN KARARI 

ı. Fi nlandi yaya 
gidecek Alman 
kıtaatı serbestçe 
İsveçten geçecek 

Alman tayyare dafi toplarından biri YAZISI DÖRDÖNcti SAYFADA 

R U S Y A Yün ipliği piyasasile 
S E F E R i b. ht k. 

K . ı'· fikr. . oynayan ır mu e ır 
eıte ın ı ı ım1ş 

Ribbentrop'un Beş buçuk ay hapse, 725 lira pa
uzlaş ma planı ra ve mağazasının da 67 gün ka
kabul edilmedi patılması cezasına çarptırıldı 
Almanya İngiltereyi 
istila edecek kadar 

hazırlıklı değil 

Alman Erkanılıarbiye Reisi 
Mareşal Keitel 

Londra, 26 (A.A.) - Reuter ajan
sının A vnıpada bir mahalde bulunan 
muhabiri bllciır,,·nr· 

İyi malümat alan Avrup;.ı. n:nhlille
rinde bildirildiğine göre derhal Sovyet.. 
ler Birliğine: l:iiC"ıını c-fn t k t 'ı inde 
General Keitel'in noktal nü;wrı Rıbben
trop'unkine tercih t>di1m~tir. Söylen
diğine göre 1i bC"n~roj..ı 'e Al.,..nn !fa
riciye nezareıınm t. ... Lı erkanı So\·yct
ler Birliiile müı;lihane bir hal sureU 

(De,·:11nı 4 ünrii sa;. :uda) 

Iran bitaraf 
Moskı:>\·a , ~ı; (A 1\ l - Jr.n'ın 

Mo...ı;;drova Bu ıl. E~ .., ..;..>\ e~,er 

Birliği Haricıye Komıserıne 2ô Ha
ziranda şifahi bir nota ile, İranın 
Alman • Sovyet ıınuharobesi mü\•a
cehesinde kaı'i bir bitaraflıık mu
hafaza edeceğini bilıdinni.,'<'lir. 

İstanbul yün ioliği piyasasında 
nfızını rol oynamakta olan Niko 
Sakalakçıoğl•l'nun ikinci asliye ce. 
zada devam etmekte olan muha -
kemesi dün nihayetlenmiştir. 

Mahkeme Sakalakçıoğlu"nun 940 
Ni..anına kadar yün iplikleri satış
larında azami yüzde 16.5 kar ettiği 
halde o tarihten sonra bu kar nis. 
betini mütemadiyen ve tedricen 

arttırarak vüzde elliye kadar çı • 
'<ardığım tesbit etmiştir. 
Sakalakçı oğlu müessesesi piya

sada keneli karına sekte vuracak 
olan ikinci ellerin ortadan kalk • 
ması için Merinos fabrikasının bü. 
tün istihsalatını satın almış ve ka. 
nunun pençesinden kurtulmak için 
de Fiyat Mürakabe Komısyonuna 

(Devamı 3 üııcü sayfada) 

Yalova ile nasıl konuşamadım ? 
YAZAN: 

SELAMI iZZET SEDES 

-1-
1941 senesi Haziranının 25 inci 

çarşamba günü: Saat 15 i 42 ge
çiyor. İstanbul Valisi Dr. Liıt!i 
Kırdar ile konuşmam icap c:tti. 
Kendisi Yalovada. Rahatını bo
zacağuna müteessüim amına • iş 
şahsıma ait hususi bir iş olmadı
ğı için • çaresiz telefonla konu· 
§acağıın. 

•03· numara~ ı çe\ irdim: 
- Allo!.. Yalo,·ada İstanbul 

Valisi ile konuşmak istiyorwn. 
Muhabere memuru bayan te

lelon numaramı kaydetti: 
- On dakika, nihayet bir çey. 

rek sonra \•eririm dedi. 
Dikkat: Saat 15 i 48 geçiyor. 
16 yı 20 geçe tekrar •03 Ü çe 

,-irdim: 
- Allo! .. Yalovayı bekli~o-

rum. 
- Telefon nıın1aranız? 
- Biraı ev\·e) yernıİ)tİnı •• 
- Yı ... &rayım .. 

Bayan memur bir şeyler kÖ· 
nu. tu sonra bana hitap etti: 

- On dakikaya kadar vere
cekler efendim ... 

Bekl<dim ... Dikkat: Saat 16 yı 
35 geçiyor. 03 Ü çe\'İrdim: 

- Allo! .. Kızını hani Yalova? .. 
- Yalovayı n11 istiyorsunuz?. 
- Aman lrnınn bir saattir bek-

liyorum. 
- On yediden evvel konuşa

mazsınız efendim. 
Bu kadar bekledim, yirmi beş 

dakika daha beklerim, 
Dikkat: Saat 17 yi 5 geçiyor. 

•03. il çeviri~ orum: 
- Allo! .. Yalovayı verttek mi

$İniz vcrnıi)·etck misiniz?. 

- Şimdi efendim ... Be dakika 
sonra ... 

17 ~·i 16 gc~r •03• ii ~evirdim. 
Dikkat: •03. 17 ~ i 20 geçe cnap 
verdi. Soluk <:0lui;a bir 'es: ·Al· 
Jo! .. • 

- Kızım Yalovayı isli~·orum. 
- Te1efon nunıaranız? 
- Coktan ,·azdırdım kızım. 

·(Dev~ 3 ü.ncü ı.ayfada) 



SAYFA-2 KDA 

Hazreti Muhammet 
---=-= BOY 0 K TAR l HI TEF R IK A :1S __ D 1.5 Pôr;ru?~ 

---VE---

İSLAM ORDULARININ MUHAREBELERi 
Çürük evlere temel 

·direği! 
Teşblh, ıstiare, hazırrevapl:k, tu-

yazan • Z ı· y A ŞAK 1 R .)~, haflık·ba.lı.sindeııubizimseyyares.-
• . naf olur şey değil! Dutu Arnavur-c 

RGul.i Ekrom Efenıl.miz, suı.lıl hafif ve daha kullanışlı kalkanl~ köyünün beyaz çileği.. m:vunu •bal 
za..,.,.anlarrnı:.a harp hazırlıklarına imal edildi. .kutusu., karpuzu cllıni .kestiıtı, kan 
daima ehemmiyet verirler; bütün Muharebe esnasında araziden aıluyor., domate:;i kald>rım taşı .. 
e:ıı. islama, boş zama'llarında si- istuade <>1ımek.. düşman ba~kınla- armudu tereyağı.. turfanda patlı-
15h talimleri yapı:nalamru tavsiye rını de~ha! karşılıyabilmek için si- can. vay kadifeler vay .. turfanda 

Fırınlarda yarım kilo-
1 u k ekmek yapılacak! 

Denizci} erin 
sağlık • • 

servısı 

1 Temmuzda me
rasimle açılacak 

Almanya - Sovy c:. .
ler Birliği harbinin 

neticesi 
.. azan: Hamid Nuri lrmalr. 

JN... bnanya hiikiımeti siya
~ set ve askerlik erka· 

~~~-·~~~-... -------
Bu şekilde ekmeklerin daha pişkin olacağı 

tecrübe ile tesbit edildi 
Münakalat Ve -
kilinin de bulun-

nının, geçen Cihan Har
binde olduğu gibi iki cephede a mi 
zamanda dövüşmek arzusunda bu• 
luımıadıkları çok defa tekrarlan
mıştı. 23 Ağustos 1939 da inızala
nan Sovyetler Birliği - Almanya 
ademi tecavüz paktının bu düşün· 
cenin tesirile yapıldığı da çok söy
lendi. Filhakika 1917 doki Bolşevik 
ihtilalile demokrat bliyük devlet
lerle vukubulan mnhasamaların· 
dan, sabık Rusyanın Umumi Harp
teki mütt .. fiklerile has·ınt vaziyeti• 

ederlerdi: ı:erlı>r vücude getirmek .. miidafa& çingene palamutlarını derya ku-
Hadisı şerif: ~aziyetinde tqpraklardan (tabiye) zula.rı diye satan bizim seyyar es.-
[ lca.p ettiği zarna.n düşmanlar ile ve islilılcimlar inşa eylemek usul- naf, bu teŞ!ıih ve istJiarelerin en 

muvaffakıyetli 'harplere girişabil- !eri de, Resulü Ekreıın Efendinıi hoş, hatta en müıkeımıelini iri ve 
mek için, silih tcdariık ediniz.. Ve zin harp usıillerinC:en idi kalın h:ryarlara için yapeyıorlar: 

Dün yarını kiloluk ekmekler i • 
çin belediyece bir fırında bir tec -
rübe yaptırılmıştır. 

Tecrübede bunların rütubet de-

recesınin 900 gramlı klardan 4 de -

rülm~tür. Bu şekil tekmil fırın -
!ara teşmil edilecektir. 
Diğer taraftan belediyece fırın

ların teftişine sıkı bir ~kilde de -
vam edilmektedir. Ekmekleri ek • 

ması muhtemel 
Limanlar Umum Miidiirlü-

kudrotınizin yettiği derecede iyi H~'.1' meydanlarında, cerJhe te- _ Çürüık evlere temel direği 
mu1.arebe atları be:;lı>yiniz.] şelokul eder 1>1ırnE'Z, ile'l'i hatta bu.- 1 babaaaam! 
Diğer badisi şerif: hman her (u. ı nefe'I') lik mangaya, ı Dün akşam yine, pazar yerle'l'in-

rece aşağı olduğu teshil olunmuş- sik, hamur ve iyi pişmemiş bir hal 
ğü sağlık servisi 1 Temmuz 
Denizcilik bayramında açıla
caktır. Servisin merasimle a
çılması mukarrer olduğu gibı 
bu törende Miiııakalat Vekili 
Cevdet Kerim İncedayının da 
bulunması muhtemeldir. Zira, 
malum olduğu lizcre. l\tüna
kalilt Vekilimizin 1 Temmuz 
Denizcilik bayramı münasebe
tile şehrimizde yapılacak me
rasimde hazır bulıınması ihti-

[Ok atmayı ve M.a bimneyt iyice derh~l (kırk arşm)lık yer k~,.. den birinde yarı çapaçul, yarı. bıç
öğreniniz. Fakat bence; el.le atm.anı:ı: l:r, sıpe.rle_~ Y.apt:TI!ırdı. Hatta bu Jwı biri, önündeki iriyarı ruyarlan 
ata binmekten daha maJdlııuldür.] sıperlerın onune - .baskın ya.pa<:ak 1 ayni tarzda reklam ederken S<r-

Diğer hadisi ~erif: olan düşman askerlerini düşürmek kuldum: 

tur. Yani böylece yarım kiloluk de çıkaran fırınlar şidde'.le ceza -
ekmeklerin daha p1'jkin olduğu gö- 1 landırı lacaklardır. 

~~~~~~~~-... 
18 yaşından yu
karı olan kızlar 

Otobüslerden 
şikayetler arttı 

• ne girmesinden ~onra, Kayc;;cr Vil· 
hclnı Almanyasının ordusu dalıi 
mağlup olmuş, Çarhk Ru>y•,ının 
müttefikleri olup, Alman~·ay ı ,!-hi 
mağlı.,p ederek Vcrsay muahedesi
ni 19rn da imzalatan demokrat 
biiyük dc\'letler, arazi kayıplarını, 
müstemlekelerinin zıyaını , (r .. miral 
borçlarını. harp tazminatını Al· 
manyaya kabul ettirmi~lcr<!i. Yer• 
say sulhiinün yapılmasından son
ra tatbikatının devam c~·ledi(;i 11 
yıl içinde Almanyada iş<izlik ço
ğaldı. Sefalot de bu yüzden fazla
laştı. Umunti Harbin bütün dün .. 
yada husule getirdiği iktı.sadi buh· 
ranın tesirleri Almanyada daha 
fazla hissedildi. 

[Ccnfıbı Hak, (ok) un lborc-kiıtile. için (kurt lwyuları) yaptırılırdı. 
- Yahu, dedim, çüruk evlere 

üç kimseyi (cennet)e kıoyar. Biri. Fakat, (Asn Saadet)tekHıarplcr- temel direği olmak içın hıyardan 
oku VÜC'Ude getirrn.. diğeri, dku de bu sul.lere en tehl:.kt>li zaman- .. 
yaya vaz'ede.rek atana yaronn e- !arda müracaat edil~.. Resulü ziy-~de a~ma .kabağıı daha munasip 
den .. üçüncüsü de, oku düşmana Ekrem Efendimizin (OOşkuman- degıl mı. Temmuz sonuna ka- Kontroller gece ya

rısına kadar 
devam edecek 

remyeden - yani, atan _ dır.] dan)lıkları altında ct'l'eyan eden' Herif, güli1ms'1·erek beni sÜ?r •• • 
R09Ulü Ekrem Efrnduniz, sil.Mı muharebelerde daima, cesurane d"ı.ten sonra hemen ~u cev,,bı ya- dar murebbıye mali vardır. 

yapanlarla ıyi ok alanlan 600 de- süvari ve piyade!lıücun;farile o par- pı~tırdı: .. .. mektebine alınacak 
recede takdir ve en kıymetli söz- lak zaferler ekle edı~. - AslilQ kabağı çuruk evlere de-' 

Liınan sağlık servisi, deniz~ 
cilerin sıhhi ihtiyaçlarını te
min edecek mükemmeliyette 
olacaktır. Hastane, acil iılıti

yaçlara cevap vermek üzere 
25 yataklı olauktır. Buraola 
göz, kulak, burun, dahiliye 
hastalıklarından başka diğer 

emraz nevileri de tedavi edil.,. 
bilecektir. 

!erle ta!ti{ ederlerdi. Bunlara ek- * ğil, apartıımanlara teımel direği Çocuk Esirgeme Kurumu Umu- Bazı otobüslerde mıntaka far -
1 

seri.)'a: Piyade ve süvarinin muhtelif va- olur a beyıbabacığ.m... mi Merkez, Ankarada kurulan ya-
- Babam sana feda olsun. züeleri: 1 Herifteki J:ıu hazll'ceovaplı.ğa ne 1 tıh çocuk bakımı (mürebbiye) o -

kının birbirine uymad:ğı mesela; 
Mecidiyek,)yü otobüsler.le 10 ku • 
ruşa gidilen bir yere Cihangir o -
tobüslerile 8 kuruşa gidildiği hak 
kında şikayetler yapılmıştır. Bu -
nun üzerine o'.obüslerin kıt'a taksi 
malının yeniden tetkiki kararlaş -
tırılmıştır. 

Yahut; Piyade, ordooun asli kuvvetini 1 buyurursunuz? kuluna Temmuz sonuna kadar kız 
- Anam sana feda olsun. teşki.l edi~. Fakat icap ettiği Osman Canal KA.YGILI talebe kaydma devam .edecektir. 
Derlerdi. Hiçbir zaman peder ve takdırde, pıyade kuvvetleri _ ·bu- Kabul ~artları ııunlardır. 

valdelerini ·beraıberce söylemezler- günkü tabir ile _ (atlı piyade) !er 1 - llk mektep mezunu olmak, 
di... Ancak.ılıüyleıbirhitapşerefine gibi de kıullarulıyor .. bilhassa sür- Bir otomobil bir kamyona (orta mektep mezunları tercihe -
(Sôd ibni Elbi Vakıkııs) nail oldu. atle hareket olunması lıizan gelen çarpb dilir). 

1933 yılında nasyonal sos~ alist• 
!erin iktidar mevkiine gelmelerin

83.d, ok atmakta son deı--1e harplerde, nöbet ile atla:ra ve yahtıt 01mnabil tanıi.rcisi Yani, tlllll";r 2 - Yaşı on sekizden aşağı ol • 
mıdıirdi. Ve istam ordu.su teşe.klkiil develere bindirilerek Iaz:ıın gel.en 1 O'!ımôş olduğu otomobili dün TarLa- mamak. 

Diğer taraftan şehir dah!li oto- Askerlik işleri 
den evvelki Rayştag ıizaoı seçimle
rinde S'>"~·al demokratlardan ve 
kowiinistlrrden ibaret mutedil v• 
müfrit sol partiler en fazla re~·leri 
topladılar. O suretle ki sosyal de
mokratların kazandığı ekseriyet 
18 milyonu ııeçiyor. k<ll1lünistlerio 
aldıkları re~·ler dahi 6 milyona va· 

ettikten sonra, düşma.na ilk defa yerlere sev:kediliyordu. başıında tecrübe ederken orada do- 3 - Sıhhati bozuk ve sakat ol -
clarak ok atmakla ışt'har eıtl. Süvari S'lrufı, yalnız ata binen- !aşan apartıman ka.p;o.Iarından mamak. 

büslerden bazılarına gece seferle -
rinde ayakta yolcu alındığı bele -
diyeye şıkayet olunmuştur. 

337 doğumlularla 
kısa hizmetlilerin 

yoklaması 

Bu z~t, (Uhüt) gazasında, hiç [erden mürekıkep bulunuyor .. v<' Münire çarµıruştı.r. Bu şeraiti haiz bayanların altı 
durmadan diişnaıılara ok y~ğdm- ekseriyetini, muMelif kabilelere Münir yaralanmış ve hastaneye kıt'a folograf, iyi hal, sıhhat ra -
yordu. "Ve her attığı oku da, hedeıfe mensup askerler teşkil eıd.(»Drou. kaldırılımş, suçlu Yani ya.kalan- porlarile Ankarada Çocuk Es'rge-
İısabet ettiriyordu_ CD...-amı ....,.> •mıştır. me Kurumu Genel Merkezine 

Otobüslerin geceleri de kontrolü 
i~in saat 24 e kadar her gece nö -
betçi seyrüsefer memurları bu • 
.undurulması kararlaştırılmıştır. 

Fatih Askerlllt Şubesinden: nyordu. 
Mllharebe esnasında, Resulü Ek- mektupla müracaat edebilerekler-

rem Efendimiz lbir aral & (Sad) a dir. 
ı - 337 doğumlular ve bu doğum- Sol partilerin kazançlan. sosyal 

lularla muayeneye tabi kısa hizmetlile-

yakıa.1tı.onun,fas·1asızbirsurette l MAHKEMELERDE ve POLiSTE I 
ok atmasına, derin bir :hayret ve ............... ~ .................................................. ~) takrl r ile baktı. Sonra, memmuni- • 

Davutpafa kı§lası yolu 

Eser neşretmiyen veya eksik 
bırakan profesörler 

rin ve sıhhi hallerinden dolayı ertesi demokratların Almanyanm mu
seneye bırakılmı~ diger doğumluların kadderatına, idaresine- hikim ha] .. 
son yollimasına 1/Temmuz/9~1 de baş de bulunmalan, sağ fırkaların nas
lanacak ve 31/Ağuslos/941 tarıhinde yona! sosyalist lıareketlerine fam 

yetini ifade eden bir sesle: 
- Oklarını at, ya 83.d! ... Anam 

ve bab'1'm sana feda olsun. 
Dhye, bağ rdı ... O zamana kadar 

hiÇbir kimse, bu kıııdar llıüyıilk bir 
iltifata nail olınaımştı. 

Resulü Ekrem Efendimiz.. dıü~ 
mamn muharebe saflarını sars<. 
cak olan ok yağmurlarına elıom
miyet ·verdikleri gibi, en ımüessir 
taarruz siUrhı olan (lmlııc ) da: 

[Cennet, kılıçları.o göl:gesi altın
da.dil'.] 

Di,·e medhü sena eylemİıjti. 
Resulü Ekrem Efe!ld'miz, Hicre

tin 8 inci senesinde (Taif) ımuıha-
6aras nd1, (Mancınık) denilen harp 
iletini de kulhnmıştır. Bu alet, 
muhasaradan evvel. kırk gün 2ar
fiında yapılmıştır. Ve mWıasara eıs
nasmda, düşman kalcs!nin beden
lerine büyük taşlnr yağdırılarak 
iyi neticeler alınmıştır. 

* l\lüdafaa vasıtaları: 

Müdafaa vasıtıalarmın en basiti 
man (ka kazı), esasen ım<>vcuıt idi. 
Ar~lar, eski zamanlama'l'beri kü
çük k.t'ada ve yuvarlak şekilde de
mir kalkan OOtıl!amr.ayı bilirlerdi. 

Fa'.oaıt isliını ordusu teşeldkül et
tikt<'n sonra, bu kalkanlar da bir 
istihale geçirdi. Demir yerine, on• 
dan da.ha hafif ol&n kalın ve kuru 
deriıden, daha büyük k.ııt'ada kal
l<anlar vücude getirildi. 

Aıyni zamanda, zırlı istimali do 
taammüm etti. :Eski devirlerin yek> 
pare ve ağır kaJ.l<anlann.n yerine, 
damtr halkal.ıınlııın mürekk"P daha 

-
- lltüellifi: İRFAN OOC.AN 

- Mütekait albay Süleyman be
yin kızı Buit hanımla olacak lz -
divacınızın şahıtlerini, evlenme 
kanunu mucibınce muvafık görü. 
yor~z. Siz de :&>rit hanımı isliye
rek zevceliğe kabul ediyorsunuz 
dcğıl mı? .. 

- Evet ediyorum .. 
Salonda ve odada çıt yok .. her • 

kes muamelerun >eyrini takip edi
yor. 

N.kah memurunun munis yüzü, 
bankacı Kadrin n cevaplarile neş. 
eli bır ,ekil alıyor. Kimbilir o, 
şiır : ye kadar böyle kaç yüz kışı
nin s:ıadetinı hazırladı. Böyle bir 
ada e_bette kı ne 'elı olacak .. 

Önün®k defi.er. erkeğe doğru 
ı:evırd.l ve murekkep kakmin. kcn 

14 yaşındaki nişanlısına teca viiz 
eden bir delikan!ı mahlciim oldu 

~-----.. ~-~~-~-
Suçlu Ha!il nişanlısını gezmeğe çıkarma 

bahanesile köyden kaçırmış 
Bundt:n bir müdıd.•t evvel Çatal-j K.iğ.tevinin arka tarafrn::la yatan 

canın Be:lgrat k-üyünde oturan Melı gece bekçisi Hasan Efe ile hamal 
met oğlu Halil ayni lo3yde oturan ı Alıımet Çelik, yatarken mumu oon
nişanl.,;ı 14 yaşında% Safi(yeyi bi.· dü.m>eyi unut.ınuşla.rdlr. 

gün gezmek maksadile köyden Ç - Yana yana bi:ten mumun alevi 
karmış ve kaçLl'ltllŞ'tı!'. e\'vela k:i.ğıtları ve sonra da yatağı 

Halil genç kıızın m-zına geçtiğfrı- l;utuştumruştur. Bekçi ile haımal u.. 
ckn yakalanarak adiiy<>ye veril- yand1kları zaman alevleri görmüş.. 
miştir. Dün İkinci Ağırcezada Ha- !er ve ateşi söndilıımıii§!erdir. Fa
lilin muhakemesi niha~·etlcnm1-<'lir. kat ·bu esnada yatağın içinde oo1u.
Ma.hkeme, Halilin suçunu sabi1 nan 47,5 lira para da yanarak kül 
gördüğünden suçlııyu üç sene yedi olmııştur. 
ay hapse mahkum etmiştir, • . 

• .. , Digeor taraftan kıtaptıanenin pen 
Bır genç daha ~ı2a tecavuzden i ecre pervazı da ateş aldığ;ndan it. 

mahkum oldu 

1 

fa'veye haber vC'rilmiş ve yangm 
Birkaç ay evvel O~han adım.da olıir r:r ~n .. itfaiye tarafından söndii

genç on altı yaş>nda Naciye ısınin· rulmı~tur. 

de ·bir kı.zı kaçınnıış ve beri>at et- ' Duvara çıkan bir adam 

m~t.i. düterek ağır yaralandı 
Orhanın İkinci Ağırceızada de-

vam etmekte olan mU!hakeınesi Mitllıat oğlu Ahmet adında biri 
dün nihayetlenmiştir. Mal keme, dün sabah Kantaroılarda 24 nuıma· 
Orhanm suçunu sabit gördüği.inden ralı ardiyenin 6 metre yüksek:li
suçluyu 8 ay yedi gün hapse mah- rindeki duvarı üzerine otıımıuştur 
kUm etmiştir. F kat birdenbire muva.ııen.esini 

Yatağın içinde saklı 47,50 kay<'oe'tlğinden c!oilijerek başında• 
lira da yanıp kül oldu ve çeneıoinden ağır suretıte yaralan 

Evvelki gece saat 2,35 de Sirke- mı...tır. Yaralı Cerraıhpaşa hasta
ci<le, Ebll6Suut ca.dıdesinde, Kanaat 1 n.,,;itıe kaldırıl.mııştır. 

Maltepe - Gümüşsuyu şosesin • 
den ayrılıp Davu'.paşa kışlası yo -
!una müiiıki olan Bağlar yolunun 
makadem şose halinde inşası ka -
rarlaştırılmışlır. 

Bu işe 25 bin lira sarfolunacak. 
tır. tn~aata önümüzdeki ay başla
nılacaktır. 

Ortaköy ve Betiktaıt 
camilerinin etrafı açılacak 

Ortaköy ve Beşiktaş camilerinin 
etraflarının açılması için beledi -
yece ilk partide 30 bin liralık tah. 
sisat sarfolunması kararlaştırıl • 
mıştır. Bu para istimlak edilip yı
lnlacak b!naların bedellerine ve 
l"'r !erinin tanzimine sarfoluna -
caktır. 

Milli Sanayi sergiıi 
hazırlıkları 

19U İstanbul Milli Sanayi Ser • 
gisi hazırlıkları devam etmekte • 
dir. Bu hazırlıklar etrafında gö -
rü mek üzere bugün Milli Sanayi 

Birliği İdare Hey'eti bir toplantı 
\'apacakfır. 

Mürakabe Komiıyonunun 
çahtmaları 

Fiyat Mürakabe Komisyonu, 
dün, tekrar toplanmıştır. Bu top • 
lantıda mühim hiçbir karar verıl. 
memiş, mutad meseleler üzerinde 
görüşülmüştür. 

Albn diqüyor 
Altın fiyatları düşmekte devam 

ediyor. Dün, bir Reşadiye altını • 
nm fiyatı 24 lira 50 kuruş idi. 

Üniversite profesörlerinin ken - h.itam bulacaktır. b 1 
yardnnlarını yapmalarına as ı<a di branşlarına ait ders kitabı ola - 2 - Yoklama aşağıdaki eekilde ve 

. . . Nahiye ve mükelleflerin alacokları sebebi teşkil etti. Müteveffa Cüm. 
rak yazıp neşrettıklerı kıtaplann numara sırasile yapılacaktır. huneisi Maresal Hindenburg, par• 
bir kısmının henüz tamamlanma. A - 1: 7/Temmuz/941 Fatih Mer- tisinin kazand;ğı reylerin ekseri

dığı ve diğer taraftan yine bazı 1 ke~ Nahi:,~·5/Temmuz/941 Karagüm- yeti teşkil etmemesine rağmen. Her 
Adolf Hitlere iktidar mevkiini tesprofesörlerin ciers kitapları neşret. rük nahiyesi. 

dik! · 1 t tk 'kl d C - 16: 22/Temmuz/941 Şe!ıremiol lim ey edi. Almanyada sol partile-
me erı yapı an e ı er en an- nahiyesi. rin kuvvetlenmesinin, k<ll1lünist 
!aşılmış olduğundan, Üniversite D - 23: 31/Teınmuz/941 Samatya ihtilalini doğurması ihtimallerini 
Rek:örlüğü bütün fakültelere bir nahiyesi. . . sezen nasyonal sosyalist parti>i şef. 
tamim yaparak bu gibi ıırofesör - E. - l: 7/Ağustos/D4l Fener nalıi- teri, dahilde sol parti mensuplarına, 
[erin yeni ders yılı başına kadar ~· _ 8: lS/Ağustos/941 Eyüp kazası' hariçte dahi bunların yardımcılan 
0 ksik kalan eserlerini tamamlama.. G _ 16: 22/Ağustos/941 Rami nalıi- Sovyetler Birliğine, henüz tktidaY 
!arını ve olmı•·anların da derhal ,.clile IBurga-. Boyalık, ArnavuUı:ö,., mevkiini işgal ..tmeden evvel aç-
yazmalannı ehemmiyetle bildir • Ayazma, Bugluca köyleri. mlS oldukları mücadeleyi şiddet• 

H - 23: 31/ Ağustos/941 bütün kısa · . . 
miştir. hizmetlilerin ertesi seneye terklerin lendtrdıler. 

Üniversitede doçent ve yoklaması. Daha evvel 1923 de İtalyada sol 

profeıörlüğe terfileı: 
3 - Lise bitirmii daha yüksek mek- cereyanların genişlemesi, kuvvet

teplere girememiş olan okurlarda son lenmesi üzerine Sioyor Mussolinl 

Ü . li fak"lt yoklam.,ıları zamanında yaptıracaklar- riyasetindeki faco.istler Roma üze-
ruversitenin muhte f U e- dır. Bilahare senesi içinde doha yiık- ' 

11 terinde müddetleri dolmuş olan a- •ek okula girerek vesika ııetirirlerse rine yürümiişler, dahilde so ara, 
idare heyeti kararile ertesi seneye bı- har«;te Sov~·etler Birliğine karşı 

sistanların doçentlik im:ihanları rakılacaklardır. miicadeleye başla.mışlardı. 
teşei•kül eden jüriler önünde ya • 4 - Halen bir okula devam eden İnı~iltere , Fran•a, Birleşik Am~ 
pılmıştır. Bu imtihanlarda, edebi. . okurlar fotoğraflı ve pul<uz . mektep rikanın biiyük d"""okrat devletler~ 
vat fakültesinden Bürhanettın Ba- ~7:.·kalarını beraber getırmelerı lfızını- dalıili icraatlarında sn! partilere, 

tımay, iktısat fakültesinden Sabri 5 _ Biltnnlemeye kalan okurların harici müradele ga~·elrrinde S<>v· 
Ülgener, fen fakültesinden Tev - lmlih.anlarını bu iki ay içinde ikmal e- yetler Birliğine karşı İlalya ve Al· 
fik Doğanav muvaffak olmuşlar ve derek geçtikleri sınıfa göre me~tep manyadaki hareketleri her sahada, 

. . . .. . ve.ıkalannı getırmelerı milrecceht•r. iktıs~rfi ve mali hususlarda t~vilr 
kendılerıne d,..,..,.ntlık unvanı veril 6 _ Ahvali sıhhiyelerinden dolayı 

dd 1 · ettiler, hi-ma:ve eylediler, müzahe-ıniştir. Diğer taraftan mü et erı ertesi seneye kalanlar nahiyeleri mü-
dolmuş elan doçentlerden hukuk k<'lleflerile kııra mcfülne gelee<>k ve ret gösterdiler. 
fakültesinden Yavuz Abadan ve ellerindeki raporlarıruda beraber geti- Dahilde solları deviren, So"Vyet-

receklerdir. ter BirHö-i aleyl1ine mücadele ga 
Hüseyin Naili ile diğer fakülteler.. 7 - Yoklama: Cumartesi günleri ha-j il d;,,,okrat büyük devletler· 
:·:n bazı dorentler tezlerini ı1 riç olmak üzere her ıün sabah 8,30 I yes e .. · 

1 
Al 

lıklara tevdi etmiş olduklarından dan 12,30 a kadar devam edecektir, den yardım goren ita ya ve. . 
bunların tetkikine baslanmıştır. 8 - Toklama yeri Fatih Askerlik manyad:ı, müstemlekelere, ıst:s. 

şuetı.i binasıdır. mar sahalarına malik olmak, Ver. Bu do~entlerın profesörlüae terfi 
9 - Şimdiye kadar birinci yoklama- say muahe<lesini bozmak hususun 

imtihanları tedrisat başlamadan t ı ı ik' kla 
sını y~p ırmamı, o an ~nn ı. yo - da başlıyan fikirler dahi genişle· 

vvel Birincite•rinde Yanılacaktır. ması bor arada yapılacagından iki adet . , . 
>arf ve dört adet !otoırrat getirecekler- mış, kuvvetlenmışlı. .. .. 

- dir. ı939 Eylulünde de.nokrat bu,'uk 
ı;özlerin~ baktı: Tam bu sırada salonda bir gü - Odada çıt yok .. yalnız, genç bir ı O - Temmuz ve Ağus!o• aylarnda devletlere ka~ı harp yapan Al· 

_ Muharrem og'lu Kadri beyı·, rültü ol:ıyor. Ve biraz sonra da, kızın ağlayışı işitiliyor .. Berit ağ - bil~ma,.,.ret yoklamalarını yaptırmayan manya, mücadeleye 10 ay 'onra 
ve mazeretlerini zamanında muteber 1 ı 1935 H b t 1 • t,;cndı arzunuzla zevçliğe kabul e- içeriye bir yıldırım sür'atile genç lıyor. Annesi ile babası mütehay - vesika Ue bildirmlyenlerin 1111 numa- kan an ta ya, · a e~ n ''· 

, diyorsunuz, değil mi Beril hanım? bir sübay girip, evlendirme me - yir gözlerle subayı süzüyorlar .. Su- ralı kanunun 85 inci maddesine tabi Avushıryanın ilhakı, Südct! -r le 

1 k d di dik d b · k' d .. le 1 Kadı· b t ı ki ·ı• ı meskı'ın arazinin i....e:nli gibi l iıı.r .. Ses ,. uk .. bütün oda gözlerinin murunun arş.ısın a m u .. ay ıse, ın ar goz r e ·ı e.. tu u ~r;"J :ırı ı ..,n o unur. _ 
' ruyor ye bakıyor.. 337 li yabancıların son selerden dolayı demokrat hüı·!ik 

önüııde dönüyor, karanlık bir is - · Davetlilerden bazıları devletlerle had devrelere giren ih· tikbo! şuurunu sarsıyor .. dudakla- Etrafı gürültü;·e boğan bu hare- hadiseyi yoklamaları 
Ed~b'ı Roman·. 66 rı bir ""Y söylemek arzusile titri. k_et., baz.' k.im. sclerin, b. '.!.hassa. Be- derhal anlıyorlar. Çünkü Beridin :&eyoflu yabancı As. şuı-lndaı - tiliifler içinde bulunuyorlardı. 

' r ı t • · · J ı · b b oklama d t 22 Haziran pazar günü S<>vı·el· 
dı'sı'ne uza'arak.· ,.0 r faka·. hiç bir s_e.ı' söyli,_·emivor. rıdın ;aı.esının hay.re ını mucıp o- mazısı on arca ma um, u su ayın ,. ya aw 

· ' ' ,..._ k b b ki }d · b'l · 1 1 - İstanbul Vilayeti h.arlcindeki !er Birlig"ine yapılan Alman)·a , .• 
Onun b'· su· ku" tu, şahı'tlerı·n ·- a- luyor .. =nç ız, ır .an .. aşın._ı ya- m o ugunu ı tyro ar. 

- Öyle ise şurayı imza edıniz, - ._ k 1 E k k · h' b. • • askerlik şubelerin de kayıtlı olupta Be- onu takiben ftalp ilanı harbi. fa-
Dedi ilcsınin bilhassa hayatına gireceği j na çevırıyor ve tar:fı mudml' un o - r ~ ıse, o, ~ç ırd~Y.e rı:an_a yoğlu ve Beşiktaş kazaları dahilinde si<t sist<mıe tabi devletleri iki gaye 

Erkek gösterilen yere imzasını 1 Kadrınin garı bine gid:yor. İş bu 1 mıyan bir heyecanla sen e ıyor: verembıyor kveldsu aya onup, amı- ikamet etmekde bulunan 1337 doğumlu ~traf:nda ve iki cephede harp yap-
' fh k 1 . _Ferit"' rane ır şe ı e soruyor: \."e bu doi';• ırnhılarla muameleye tabi 

atıp, kalemi memura uzattı. sa a~a vardı ·tan sonra nası su • y d.... k . . 1 _Kimsiniz siz?. Nikah memur- muhtelif doğumlu erlerin son yokla- mak vaziyetinde bıralınıı~tır. 
Bu imza, yanında duran genç kut ed~ir acaba?. Bilakis daha su- ı ere uşmeme ıçın masanın 1 • d b" 1 b ' h'di . malanna şubemiz binas,t'<la t""ekkül u2ayacağı muhakkak olan miica-

1 . kenarına tutunuvor. Sübay, bir ugun a oy e ır a senın zu - 'edecek &Skerlık mccı ı., ; taraf•n~an d k' 'J kızın hayatına temellük ettiğini a sorulmadan onun hareketlerı • 
1 

· ki huruna $ebep ne?!.. -..- delenin bun an sonr• ·ı scyrı ~ ne 
- t b' . 'd' Artık Be . . . . ham ede onun yanına ya aşıp, .. • . . 2/Temmuz/941 çarşamba günü başbna ticelerinin, muharebe ceplıclrrile 

gos eren ır nışan<ı ı '· - nın bır •evet. mahıyetınde olma- ı .. . . . . .. d. .. Subay, mustehzı bır şelrilde du- rak 941/Ağusto• sonuna kadar devam 
rit onun olmuştu. 6ı icap etmez miydi?. mu,azenesmı ka) beden vucu unu, dak büküp cevap veriyor: edeceği. birlikte, iptidai madde kaynakla· 

Genç kızın rengi iyice sarardı, E\•·.nd.rme memuru, hayretle' sert kollarıle yakalıyor ve ona ce- _Ben kimim öyle mi?. Söyliye- 2 _Yoklama cumartesi ve pazar gün rının, iktısadi lrudret ·n, halk kütle 
k d .. J · b J d k Jb' vap verı.ı•or· !eri hariç olmak üzere hattanın çift leri p~asındaki ruhi ah,·alin, tema· ızar ı, goz en u an ı, a ı par- kızın yüzüne bakıvor ve ayni su. . yım .. asteğnıl"n Ferit.. nikah me • 

1 d .; B 't"' ı;:tinlcrinde saat 9 dan 17 ye kadar ya- yü1lerin vaziyetine, inki. ·an-arın 
ça an •· a~ı tekrar soruyor: - erJ · .. murlu'iundaki zu'ıuruma gel'nce: ılacağı. 

1 1 
l...-t d 

Şimdi, ayni sualler ona da soru- O da fazla b!r şey söylüyemi - Onu bilaltıs ben s!ze sormak iste - 3 _ Askerliğini sağlam olarak yap- bağlı bulunduğu an aşı ına 8 ır. 
lacak ve ayni deftere kendisı de - Söylesen'ze Berit hanım, Mu onı.; ihtiyat erl~r or.ı ·nda •onradan 

h rem O 1 <"adrı' beyı' kendi ar yor, Bog· azı düğüm11>niyor .. sarı rim .. nış' anlı bir kızın hava tına ne blr imza alacak .. Kadriyi zevçli _ ar · g u "' • - ' bklı ve anzalı bulunanlannda ye>k 
ğe kubul ettiğine dair yalancı bir zunuzla zevçli"e kabul c<liyorsu - yüzünde, kanın bir araya toplan • d ve zorla girm€k istiyorsunuz a - ıamonın devrımı r.-ucd tınre mür. caat-

nuz değil mi? masından müte\ellit kırmızılıklar caba?, J.:ırı ve hu müdd•t zarfında m raca t 
_Anlamadım?.. <>lmemi5 ol ol ..,n aynca muayeneye 

imza ..• 

behemehal nüfus cuze.antarını ber.ıbtt 
ler de bulundnrm"t n. 

5 Y kl'l?T1 '1ın devamı müddC'tinc 
• e em olanl r ııkk ~ 
cezanın tatbik ed iccc.a.ı ~ Nıkiıh memuru, burrunun ucun 

daki ııözlul!ü düzelterek BeridUı 
Gene cevap yok .• Bir türlü, ce

vet. d yemiyor .. 
me\'cut.. gözleri hadd:nden fazla 
bıiyu.nuş, e raftakileri siızu)or .. 

rvk ,-.dilMiye-ceklerl. 
(Daha var) ' - Yoklamasını yaptımuya geleı>llrin ol ınur. 

• 
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İngiliz tayyareleri 

FLORYADA Yün ipliği piyasasile Gününtenkitleri 

Pravda Diyor ki Eı: i~şas.ına oynıyan bir muhtekir habe~:n::~:i ;eldim.,dc·ıı~inı 1 t a 1 y a n izın ıstenıgor Nuınaray·ı tekrar so~·lcdim, 
AI •• 1 • • k t' ı F • ti J d tekrar bekle<lim. Saat tam 17~!0. 

man us erını 1 a a r 1 aşıs ere y 1 1- . .. .. .. . B b k h 725 ı· •03 Ü çevirdim: Dikkat .03. 17 .. .1 Beledıye, onumuzdekı eş UÇU ay apse, ıra pa- yi 33 geçe cevap verdi: 

bombardımana Atı· nada(') rım suratı e mu- ay müsaade verecek v d 67 .. k -Allo! .. 

d d
• • k b ı t ı• • ra Ve magazaSIDID a gun a- - Yalovayı vermiyecekscniı 

e Va m e ıyor a e e e me lYJZ Bazt kimseler belediye reisliğine beyhude beklemiyeyim? 

A k d l t ima Si Ce a t ld - Kapatınız efendim, biru 
-~ iman uman anığı müracaatedcrekFloryadaevin-pa 1 Z Sina çarp iri J sonrasiziararwn. 

A ı m an tayyareleri sa ı ahiye t 1 erini ftal- Sovyetler ma~lup .. olmı şa~t~n:a:::a~:e~~pm;:i~~~ii~ ka- (Baı tarab 1 inci sayfada) porundaki mütaleasında ısrar et - Arıyacaklar diye br&ledim. 

ı sk oçyaya taarruz etti yan) ara devrettı• yacaklarını S Oy l Uy Or bul olunmuştur. Ancak Floryada müracaat ederek perakende satış miştir. ?o~.k~: ::va:d~. yi1745yi ~iiı:yco:~ 
evler mıntakasmın nerede bulu - müsaadesi almıştır. Bütün bu ter- İşin dıkkate değer tarafı Yerli ' 

Londra, 26 (A..A.) - İngiliz ha- Roma, 26 (A.A) -AtinadanbiL- Moskova, 26 (A.A.) - Pravda nacağı henüz tesbit edilmediğin. tibatı aldıktan sonra Sakalakçıoğ- Mallar Pazarı ve Nıko Sakaiakçı.. cevap verdi. 
va ve dahili ermıiyet nezaretelri dirildiaine göre Alıman kuırandan. gazetesi •Barbar faşistlere ytlduı:m d ··saade e ·1 . t· T lu, hariçten •"in inliği ~"lmemesi og"lu müesseseleri Merinos fahri - - Hani Yalova ile konuşmam 

.., sür'atile muıkabe!e etmeliyiz. ıbaş- en mu v rı memış ır. es - için beni arıyacaktınız? 
tarafından bu sabah neşredilen teb- lığı dün Akropc>l'de merasimle sa- b't .. .. . d k' 

1 
kt üzerine pivasada darlık rıkarmak kasından yün ipliği satın a lıp :op-

1· - 1 lığt altında neşrettiği ıbir ıbaşrnaka- ı onumuz e ı ay -··ryı aca ır. ve yun" ı·p1ı· : 1· fı'v•tlarını yu .. kselt _ k d 1 - Yalova hallan mN)ınıl eft'n· 
ıg: Ii>hiyetlerini talyan kumandanlı- ' tan ve pera en eci erle müstehl.i.. elim, 

Dün geceki düşman hava faal;..' d . . . lede şunları yaıımaktadır; Diğer taraftan bir sermayedar mek ve f.zami kar temin etmek i.. ke sattıkları halde hiç olmazsa her 
yeti bü.rWk mikyasta olmarmşt....-.1 ~ın~. evre1ıınrştır. Merasımde, 13 Faşist Alananya, imzalamış oldu. ..., da Florvada büyük, modern çin de kendisine müracaat eden ik:sinin c!e ayni nisbetler üzerinde - İyi amma kızın> ne<len 15 i 
Bazı ma·hallere ·bı'lhassa İsknr)• anın uncu kıOiordu kumandanı General ğu ademi tecavüz paktın', hiç sıkıJ- b 1 .. . ı··· k d • 1 48 g<'~e Yalovayı istNlii{im za. "" ir ote inşa etmeği kararlaştıra •

1 

yun ı.p ıgı pera en e ra.ıcı arına satış yapmaları ve kiır elde etm"-
şım. alı' şaıık:...:nde b'• yerle tngilt~ J Bohme Atina mevki k.ıımandanı. madan ihlal aıforelk brze taarruz et- d b k tt f 1 1 man bana 17 den e,.,..ı J.-onn'11· ~-· ~ rak belediyeye müracaat etmi<tir. a ır ~a e en az a ma verme - si piyasanın fiyat seviyesi ve istik- 1 ren.'n cen-uıbu şar'·'·ı·ne"- -~·balar a- · General Salıorner ve Atına mevki ti. Gangster usullerini itiyaıt edin- " . 1 t b 1 h lk .. · ı·· · amıyacağım .ti~·lM>ll·d'nj7• Ne-'" ""' ""'"" ıruş ve s an tı a ını yun ıp ıgı rarı bakımından zaruri iken. Fiyat 
tüm ı:ş.tır. Bir miıl.<!tar hasar olmuş- kumandanlığına tayin edilen Ge- miş olan fa.şist oşkiyası harp iliın - - - - --- satın almak için kendi mağazasına Mürakabe Komisyonu Sakalakçt - den 17 yi 5 ge<;e tckrc.r sordu· 
tur, İnsanca zayiatın az olduğu bil- neral Bcrardi, 1ta~an ve Alıman efımeden topraklarıımoızı istila ett;.. T u" r k - A 1 m o n kadar gelmek mecburiyetinde bı- oğlu müessesesinin hususi olma - ğum zaman br• dakika sonra ve· 
dirilmokt.cdir. Gece •bir di;.oman tav maslahatgüzarları ve lbi,.,.Ok zevat ler. Biz 'bu hwbi istemedik, onlar rakmıştır. receğiz dedini7" 

...,,... ' -y ş d' f sını ileri sürerek bu müessese için B 1 b 1 ,. 
varesı' du.ş·· u" ru" Lmü><tür. hazır bulunm,,<lardıır. cc.>br!'n k?ihul ettirdiler . . im ı, a- d 1 M 1 B . t .. . b " 'k' t'· - un arı rn SÖJ ı..r.cn·m , -. ..., t v ' t u vaı.ıye uzerıne ır ı ı uc - )Üzde 12 gibi bir kar fazlalığı ka. . 

Londra, 26 (A.A.) - Lond.rada Meras>mden sonra İtalyan qrn•a- şist sürüsünün hürri,·etirnize, ta- OS UQU eC IS 8 oar İstanbuldaki rrakamlara şika- bul etmiştir. kimin söyledi{:ini ben ne bile-
" ğ ·1d ·-· go .. e ..ı"n gece İng'l'• · mamiyetimize, istikliılimfae ve va- yim? 0 rcnı ıgıne r ""' ı ~ !arı tarafından bir geçit resmi 'a- <·e~ etmışler ve sür'atli bir cevap · 
b b rd t ı · Alın ' tanumıza uzatt•"" kanh pençesini lb•ş tarafı 1 inci sayfada) Bu vaziyette mahkeme Komis - Ben de bu cevahı aldıktan 

cı:-c a ıman ayyare erı an- lınış !tal. bayrağı Akro- "6' alamayınca Ticaret Vekaleti nez-
yanın şimali ganbls;ndeki limanları pı ,.. .ve . )~~· . ezmekmevzubahiMir. Kudretli Sov rinde durduğu veçhile, yeni pakta dinde sikayetlerini tekrar etmiş_ yonun vermiş oldugu iki mütcna - sonra ne sö)·liyeyim? Telefonu 
bombardıman etmişlerdir. pol un uzerıne çe ;ştır. yet devletinin ibütün kwvvetlerile eski taahhütlerimizin masııniielini !erdir. Ticaret Vekaletinin emri ü. kız raporları nazarı itibara alma • kapadım ve Yalon il<' konu•ma. 

derceıttik.Böyle.:e Londra, hareketi- mış, suçlu Nikonun piyasanın dar. yı ertesi güne hıraktım , Devamı 

ı mütecaviıze bir yıldırım dıut>esi mizin saiklerini kendisile olan ittifa lerine Fiyat Mürakabe Bürosu Sa. lığındJn istifade ederek ihtikiır 1 yarınki sayımızda. 
ngı"lı"z fı"losu Cebelu""t- Ku""çu""k haberler · dır· memız· ıa··-·~dır M•""'•rHı'tler k d ki iki 1 k .. 1 k kalakçıoğlu müessesesini kontrol 

m -.. · -..·- ımız a sa ere ço. -~ze arşı· ettirmiş ve kontrolörl<!rden Alaet- yaptığı kanaatine varmış ve tet -
tankta toplanıyor ve avenesi, 200 milyon nüıfusa ma- laştır~a~ta. ve her ikası arasında 

1 

tin İyiyazıcı oğlu, Niko Sakalakçı- kik edilen sırtış kayıtlarına göre ni zamanda verikmiyeceği için 
Elcezire, 26 (A.A.) _ Dün öğleden liık Soyyet milletinin n" kadar sıkı tam bır ."'s.ıcam ve a~enk bulmak- oalu müessesesinin 1940 Nisanın _ altı satışta Sakalakçıoğlu müesse - sürgün cezasının bcşde biri olan 

sonra Atlantikten Cebelüttarık'a bir • Barselon (Stefani) - Universitel bir surette birleşmiş bulunduğunu tadil'. Çi>rçıl ve Eden'ın Avam Ka- " . . .. sesinin gayri muhik bir surette fi. 144 gün hapsin 21 güne ilavesile 
zırhlı, bir kruvazör bir tayyare gemisi &nO~d• Sovyetler Birl.igi ale7hinde nil-ı ve alçak düşmana karşı milletin merasındaki ifadeleri ve tenkitlere 1 danberı muhtelı~ tuccarlara yap • yat yükseltmiş olduğunu görerek Sakalakçıoğlunun 5 ay on beş gün 
bir denizaltı, yedi t<>rpido gelmiştir. mayışler yapılnuitır. ka»>inde ne ateşli bir kin ~adı- cevapları bu ciheti vüzuhla göster- 1 tı~~ •:1tışl:f'~\yu;de ~l.lıye ~a_kın suçlunun 2 sene müddetle Sivasa müddetle hapsine karar verilmiş-
Limanda daha evvelden 1 zırhlı 1 kru· • Vaşigt<>n - Ford müessesesi ıibi ğını göreceklerdir. Pasid'iık Okya- ınektedir. ~ıs be eı:,, .a/ ın e ar yap ıgını sürgüR edilmesine, 725 lira ağır tir. 
vazör, 1 tayyare gemis~ 5 !<>rpido ve ayda 2000 boınbardıınan ta;yyaresi imal d K Al d tluk -Led • • ak es ıt e ış ır. para cezasına, vermediği takdirde Diğer taraftan mahkeme, birbi. 
3 denizaltı bulunmakta idl Bundan bat edecek kudrette bir tayyare fabrika& nusun an 811PMlara r.adar<U1Zanan . man .os mum• esırun - Fıyat Mürakabe Komisyonu, ha 

t · edil · d d b S ti ı C ı hapsine, mağazasının 67 gün kapa. rine uymıyan raporlar veren Fiyat l<a Cebelüttarık'da 3 tı.arp gemisi tamir esıs mıştir. büyük memleketimizin bütün ;,,,.;.. ın en erı ovye er e ermen er zırlık tahkikatı sırasında müddei _ 
.. kted· Cebel'tta k k d ov ..,... d b 1 "'"""·· tılmasına, hüküm hülasasının ga - Mürakabe Komisyonu hakkında 

KOnne ır. u n oyun a - • • Vaşingt<>n - fs~razlar !ede.tal lerini.n, ne sağlam b:r •bileğe malik ı arasın a aş ıyan muazzam ~5~ ı umumilik tarafından sorulan su -
rıca 8 ticaret vapuru demirlidir. .d · . J liz ük. T" k" · b · b ka zete ile nesrine ve suç tekerrür et- da kanunen ait olduğu merc'in na. 

S 
1 aresı reisı ıess onea, lngi h .. uıne- olduğunu onlara göstereceğiz. Şim- ma ur ıyenın u yenı arp r- ale fiyat tesbit edilmeden evvel 

Amerikanın üvey• tine bir istikraz verilmesi meselesınin . .. . · lflSında bitaraflığını ilin etmesine j . ' .. . ... tiğinden Nikonun 21 gün de hap - zarı dikkatinin celbcdilmesi içın 
tetkik edilmekte olduğunu bildirmi,ıtir., dı mutteıfıkan şu karan al.mıış bu.- • · k' fı d" So pıyasada yapılan yun ıplıgt satış - sine karar verilmiştir. Ancak ka _ müddeıumumilig" e mİ.17.ekkere ya -•• d d • w • h 1 H . d.. te 1 yenı ını an ve rsat ver L vyet 1 d topt • • .. d 10 şe gon er ıgı arp • Nevyorlt - Ameri.k.>. Bahriye kaynak u~y~~~- li arı: ,_u...qın=;ı . .,rıe. e-. İcra Kuvveti Reisi Molotof Yolda·' arın a .anc!ya a;anııdyu2z0ek. nunen hE:m hapis hem sürgün ay- zılmasına karar vermişt:r. 

malzemesi• !arından öğrenildiğine göre, g bin t<>n.i- m.,.., ntw>ı.cV .n><uan suru1ermı 
1
. ... . d perakendecıye azamı yuz e ar 

b. · · . dd •---·- h·-~ , 1 şın, geçen Ber ın seyanatın e Bo- . bet' . L"- .. . .. lil<>luk Elbe Alınan vapuru, ır ln&iliz muıka "" va ......... ,..uın uull• ann.. • 
1 

h kk d ,
1 

. .. d' .... ·
8 

oıs mı muı= ve munasıp gor • 
NeyYork, 26 (A.A.) - World 

Telegraın'ın V a.şingtıondaki muha. 
birinin bildirdiğine göre kiralama 
ve ödünç verme kanunu mucibin
ce Ameril<adan sevlked;Lmiş olan 
külliyetü harp malzemesi Süvey.şıe 
gelmektedir. 

deniz tayyaresi tarafından batınlnuştır. dan kOIV'!Tlak ve imlha etımeık. Va- ~az ar a ın ~ ı crı ~ur u~'ll er- düğü ve buna göre suçlu Sakalak
• Malta (Resmi teblii) - 3 ttaıyan taruııruzı ve hürriyE"tim.i2Ji tnüda- !in tarafından ifşa edılen ıstekler, çıoğlu'nun hareketinde ihtikar ma 

avcı tayyaresi düş~n~, bir ltalyan faa için lbir tek. adam gfui ayalkılan- Almanya ile münasebnhmızm dü- hiyeti bulunduğunu bildirdiği hal-
bombardıman 1ayyaresı de ağır hasara zeltilmesinin ne kadar zaruri ol· . ,.. 
uğratılmıştır. ~ bulwınıaktay11Z. Bu, vatanın duğunu gösteren son delildir. Ber- de bılahare mahkemede suçlunun 

o Vnşingto _ N'ısan d Am ri· selflmeti için yapılan bir mücade- lı'n, Ankara ile sıkı sıkı dost dcg"il- müdafaaları üzerine komisyona ye 
n uın a e led' B .. d led b.. .. ·d ld • F' t M" kadan İngiltere7e 128.000.000 dolıır kı7- lr u muca e e utün va· ken .bile eski dostumuz Sovyetlerin nı en soru ugu zaman, ıya u. 

İngilterede gizli rad
yolar varmış ? 

metinde ihracat :yapılmıştır, Son 20 se- tandaşların düşünce ve arzuları Türk hakimiyeti aleyhindeki bazı •akabe Komisvonu evvelki kararı. 
ne içinde İngiltereye bu kadar mal yalruz lbir gayeye müteveccihtir: tekliflerine kulak asmak isteme- na muhelif olarak ve Yerli Mallar 
sevk edilmedi&i cibi bu miktar geçen 1 lihtiyatsız düşmanı e2lıtlCk ve im.. Pazarından yaptığı soruşturmaya 
sene Nisanında 1apılan ihracatın ild 1 ha etmek. mişlerdir. Politikada dostluk ve , 1 k 1 , . 

d 1 • ıstinaden Saka a çıoğ u nun yiız -
buçuJı: mislidir. (~.) ittifak, görünür e ve tantana t ım-

Muğlada zelzele oldu 
Nevyork, 26 (A.A.) - N6\ry'C)l'Jo. 

da Sdıenectady'de 20 yaşında •bu
lunan Rdbert l.ıyle, İngihterede g;z.. 
1i radyolann yerlerini tayin et- Muğla, 26 (A.A) - Dün sabaha 
mek ve sair harp fenni teçhaat U<arşı çok şiddetli bir yer sarsın-
işlerinde çalışmak için ilim ve fen llsı olmuştur. Zarar J"Qktur. Bu 
adamlarııııdan roikeklmp yeni teş- oon yer sarsıntısı ile bir hafta iıçin
kilata ilk Amerikan gönüllüsü ola· de burada duyulan yer sarı;ını\Jı-
rak ka'l>ul ed~tir. sının say1"1. on .bet;i btıJımu~ur. 

Muğlada faydalı İngilterenin Lizbon 
yağmurlar sefirliği 

Muğla, 26 (A.A) - Mıntakaıını- Lizbon, 26 (A.A.) - Stefani a-
zın bazı tütün sahalarına mebzul jansı >bildireyor: 
ve bereketli yağmurlar yağınışta. İngil.terenin Li:ıftıon Seıfıri, Riıo 
Bu mıntakadaki :ııürra vaziyetten de Janei:ro'ya n&kledilaniş ve yeri
çok memnundur. ne Jdhn Balfour tayin oılunmuştur. 

Asker ailelerine 
yardım 

Anbra, 26 (İkdam muhabirin
den) - Aslrer ailelerine yardım 
va'lliyeti hakkında Reftk İnce Da
hiliye Vekili Faik Öztrakian şifahi 
bazı sualler sonnuş ve mezkur sual 
takrirleri Dahiliye Vekaletine ha
vale edilımiştir. 
Ayrıca ceza evlerinde olduğu gi

lıi ıslah evlermde de mQhkUm genç
lere san'at öğretilmesi ve çalıştı· 
rılması için mütedavil semnaye ve
rilmesi hakıkındaki layiha Mecliste 
derdesti ka•bul edilmiştir. 

zahrla yapılan nÜ11\ayi~lerde değil, de otuz nisbetinde karla satmasın-
hakiki menf.ııAt birliklerindedir. da ihtikar mevcut bulunmadığını 
Gaye ve menfaatleri bir olanlar, ve Yerli Mallar müessesesinin de 
birbirine bigane ve batt!ı hasnn yüzde otuz kar ettiğine göre hu -
gibi görünseler bile yine işbirliği suşi bir müessesenin yüzde on, on 
yaparlar. Son İngiliz • Sovyet iş· iki fazla kar etmesini muhik gör. 
birliği de bunun canlı bir misali- m~ ve bu suretle suçlunun top -

d• tan ve perakende satışlarında yüz
ır. 

Türk harid politikası yalnız Tüıi< 
menfaatleri bakanından mütalea 
edilmelidir. Şunun vcva bunun 
leh veya aleyhinde olması bakı
mından değil. CümhuTiyet yüzde 
yüz Türk siyaseti takip elımekte
dir. 

de 42 karla satış yapmasında ih -
tikiır mevcut olaınıyacağını bildir. 
miştir. Fiyat Mürakabe Komisyo -
nunun vermiş olduğu bu raporlar
daki mübayenet ve tenakuz mah • 
kemece telif edilemediğinden bu 
cihetin aydınlatılması Fiya: · Mü -
takabe Komisyonundan tekrar is

Hüıeyin Sükrü BABAN tenmiş ise de Komisyon son ra -

ESRA GİZ ANSÔZ 
- Senin bu kadar kor!rnk ol

duğunu bilmezdim ... Haydi, yü. 
rü bakalım ... 

Delfos önde gitmek istemedi· 
ği için böyle söylüyordu. Tit • 
reyen EOllerHe arkadaşını itti. 
Mahzenin kapıst açık idi. Lava
boda bir musluk akıyordu. Ha. 
vada bir sabun ve i'.aç kokusu 
vardı. 

Şabo ötekı kapının, salona a• 
çılan kapının gıcırdıyacağını bi
liyordu. Bu gıcırtıyı bekliyor -
du. Fakat yıne sırtı ter içinde 
idi. Karanlıkl<ı salon bir mabet 
kadar ırenişti. Sonsuz bir boş -
luk hissediliyordu. Radyatörler
den sıcak bir hava sızıyordu. 
Şabo: 

- Görm'iyorum! 

T 0 RKÇ ES f: M. Feridun - ZABITA ROMAN 1 : 3 J 
Hakik atten o kadar uzak idi ki arkadaşı
nın söylediklerini iş itmiyo rdu bile ••• 

İkisinden biri bir sandalyeye 
çarptı. Öteki sordu: 

- Sen misin? 
- Buraya gel... Kapıyı bul • 

duml 
Musluk akmakta dev:ı.m f'di -

yordu. Suyun sesi jki art.adaşa 
cesaret verdi. Bu adeta kurt!.ilu
§a doğru bir merhale idi. 

- Elektriği açalım mı? 
- Deli mi oldun! ... 
Eller kapıyı yokluyor, kilidi 

arıyordu. 

- Bu sürgü ne kadar zor çe -
k.iliyor! 

aksetmişti. Şimdi ikisinde de 
koşmak ihtiyact vardt. Kapıyı 

kapamayı bile düşünmemişler • 
di. 
Köşeyi dönerek Pont - d' Av • 

roJ> sokağına saptılar. Burası 
kalabalıktı. Fakat burada bir -
birlerinin yüzüne bakamıyor • 
lardı. Şaboya vücudü boşmuş 
ve pamuktan bir alem içinde 
hareket edıyormuş gibi geliyor. 
du. Gürültüler bile pek uzaktan 
geliyormuş gibi işitiliyordu. 

- Öldli mü dersin? ... O ecne
bi idi değil mi? 

yolladı. 

İki bira! .•• Patates ve midye!. 
İlk porsiyondan sonra ikinci 

bir porsiyon ısmarladılar. Ka • 
rınları acıkmıştı. Şimdiye ka • 
dar bu kadar acıktıklarını ha • 
tırlıyamıyorlardı. Dörder bar • 
dak da bira içmişlerdi. 

Hcntiz bırbirlerinin yüzüne 
bakamıyorlardı. Ürkek hare -
ketlerle yemeklerini yiyorlardı. 

Dışarısı karanlıktı. Uzun fas!la. 
!ar la geçen yolcuların ayak ses • 
!eri işi !·ıliyordu. 

- Garson, borcumuz ne ka
dar? 

daşınm emniyet verici refaka -
tinden mümkün olduğu kadar 
çok istifade <!imek için mahalle. 
nin en güzel sokağında mükellef 
bir binanın önüne kadar yürü -
dü. Oraya gelince yalvardı: 

- Şimdi biraz da sen bana re
fakat et! 

- İmkan yok ... Hastayım! 
Bu yalan değildi. İkisi de has.. 

ta idi. Şabo resedi ancak bir sa. 
niye görebilmişti. Fakat hayali 
i§liyordu: 

- Ecnebi olduğunu iyice bili
yorsun değilmi? 

Kim olduğunu bilmedikleri i
çin bardaki zengin müşteriye ec 
nebi diyorlardı. Delfos revap ver 
medi. Anahtarını kilidin ıçıne 

soktu. Yarı karanlıkta geniş bir 
koridorun kenarında duran port 
mantonun bakırları parlıyordu. 

- Yarın buluşuruz. 

- 'Pelikanda mı? (Daha var) 

Rusya, Avusturya, Almanya bir 
taraftan, İngiltereye hüsnüniyet -
!erini bildiriyorlar ve konsolosla -
rına verdikleri talimat ile Hersek
lilerin şikayetlerini tetkik edecek
lerini bildiriyorlardı. Osmanlı hü
kılmeti tarafından da fevkaliıde 
komiser olarak Server paşa tayin 
olunmuştu. 

Server paşa, Mostara gitti. Her. 
sekte otuz t<ıbur piyade, dört bö -
lük süvari askerle bunlara muka· 
bil sekiz on bin asi vardı. 

Müsademeler devam ediyordu. 
Doga boğazı asiler elinde idi. N ak 
şik muhasarada bulunuyordu. 

Birçok sergerdeler, Rauf paşa 
kumandasındaki Şevket paşa, Os • 
man paşa uğraşıyorlardı. Rauf pa
şanın hastalığı dolaytsile Bosna ve 
Hersek başkumandanlığına Ahmet 
Muhtar paşa tayin olundu. 

11-
Sultan Aziz hükumetinin idare.. 

sizliğl, beceriksizliği isyanların te
valisine meydan vermekte idi. Ay. 
ni zamanda da ecnebi müdahalele
ri artıyordu. 

Babllili hükumeti, ordularile, 
donanmasi!e fevkalade kuvvetli 
bir durumda bulunurken üç buçuk 
kişilik isyanlar• bastıramıyacak ka 
dar idaresiz ve teşkilatsı.zdı. Hü -
kiımette insicam yoktu, 

Hele, Mahmut Nedim paşanın 

Sultan Aziz, bir türlü Mahmut 
Nedim paşasından ayrılamıyordu, 
Çünkü, her iradeye eyvallah di • 
yen böyle bir bende ve köle bula
mazdı. 

Sultan Aziz, Mahmut Nedim pa. 
p.yl İstanbula getirip şıirayi dev
let reisi yaphktan sonra şöy:e bir 
ortalığı dinledi. 

Ve, Mahmut Nedim paşanın İs. 
tanbula gelmesinin üçüncü günü 
bendesini sadrazam yaptı. Fakat, 

Sultan Aziz bu sefer başka türlü 
hareket ediyordu. Mahmut Nedim 
paşayı sadrazam yapmakla bcra -
ber Midhat paşayı da Adliye neza. 
retine getirdi. Server paşayı <f.ırayi 
devlet reisi yaptı. 

Sultan Aziz, hasmı biamanı olan 
Midhat paşa gibi Hüseyin Avni 
paşayı da kabineye getirerek ser
asker yaptı. 

Mahmut Nedim pa anın sadra • 
zam olması Rus siyasetinin lekrar 
İngiltereye galebesi idi. Rus sefiri 
tekrar meramına nail olmuştu. Fa
kat, kabinede iki adam vardı ki, 
bun!Qr Ruslara mümaşatkar de • 
ğillerdi. Hüseyin Avni paşa ve 
Midhat paşa ... 

Sultan Aziz, böyle bir kabine 
teşkil etmekle her tarafı memnun 
edeceğim zannetmişti. Fakat, bu 
mümkün değildi. 

(Daha var\ 

devlet üzerine çullanmasl ve tek!••••••••• •••
cepheli sıyaseti büsbütün Osmanlı 
hükUmetini muhataralara sevke - ÔLÜM 
diyordu. Reisülhattatin Muh~in zade Alı-

Mali siyasette. dahili ahvalde ve dullah bey merhumun mahdumu 
harici münasebatta Mahmut Ne - eski Şilrayı Devlet muavinlerin
dlın paşa, körükörüne hükUmet ve den Bay Mehmet Muhsinoğlu vefat 
milleti ink.iraza ve ifliısa sürüklü. eylemiştir. 
yordu. İşbu cuma günü öğleden evvel 

Sultan Aziz, çok geçmeden E - saat on birde Acobademde Faikpa· 
sat paşayı da sadaret mevkiinden şa camii yanındaki ki><künden kal
azletti. Ve böylelikle bir çok ka - dmlarak Be,,iktaşto Sinanpaşa ra
bine1"r değiştirerek Adana valili- miinde cuma namazını ın:iteakip 
ğinde bulunan hendesi Mahmut cenaze namazı kılındıktan sonra 
Nedim paşayı yine sadaret mev - Yahyaefendi camii ~erili ha1•r,._ 
küne getirmek için Şiırayi Dev • ısindeki aile lahdine drfMdilN·rkt'r. 
!et reisliğine getirdi. (H. 1292) 

Diye fısladı. Delfos bir kibrit 
çakt;, Nefe:ı almak için, gidile • 
C< k yolu ölçmek için bir lahza 
durdular, Birdenbire kibrit d~
tü ve Delfo. boğazmdan kes!<in 
bir ses cıkararak lavabonun ka. 
pısına coğru ko<tu. Fakat ka -
ranlıkla kanıyı bulamadı. Geri 
dönünce Şaboya çarptı. 

- Gidelim! ... Çabuk! ... 
Boğazında hırıltılar vardı . Sa. 

bo da bir şeyler görmüştü. Fa -
kat iyice farkedememişti. Tez • 
gahm yanında yere serilmiş bir 
ce<ct ve siyah saçlar mı görmüş... , 

Sokakta ayak sesleri i'1tince 
durarak beklediler. Bir cümle • 
nin birkaç kelimesi işitildi: 

- ... Eğer İngiltere bu işe gi
rişmeseydi... 

Sesler uzaklaştı. Belki geçen. 
ler politikadan bahseden poli& 
memurları idi. 

- Evet o ... Derhal tanıdım ..• 
Ağzı açık kalmıştı ... Bir gözü .•• 

- Sonra? 
- Bir gözü açık, bir gözü ka-

palı idi. 
Kudurmuş gibi ilave etti: 
- Hararetim var! 

Pont • d'Avroy sokağında bü. 
tün kahvekr kapanmış idi. Yal
nız bir dükkan açık kalmıştı. 

Burada bira, midye, sirkeli rin
ga balığı ve kızarmış patates sa. 
blıyordu. 

Endışe içinde beklediler. Cep
lerindeki paralar hesabı görme
ğe kafi gelecek miydi? Garson, 
rakamları cemetti. Paralarını 

saydılar. Artan bir frangı da 
bahsi< olarak bıraktılar. 

Sokaklar, mağazaların kapa • 
Iı kepenkleri, fenerl<!r ve uzak • 
ta dolasan polislerin ayak sesle
ı·i. 1kı arkadaş Möz nehrini geç
tiler. 

, _____ ... SÜMER BANK.._ __ ., 

YERLi MALLA PAZARLARI 

,u. 
Korkudan kım !damağa cesa • 

ret edemiyorlardı. Kibrit ku•u
su yere diışmüştü. Fakat nerede 
old· ı güru.-nüvordu. 

- K britin v r' 
- Buıde kibrit yol<J 

- Açsana? 
Fakat Delfosun en ufak hare

kette bulunacak takati yok. Ka. 
pıya sırtını dayamış, göğsünü i
ki eli!;? tutuyor .. 

- Ağzı açık kalmıştı ... 
Diye kekcled . Anahtar kili • 

din içınde döndü. Dışarıda le -
miz bir hava vardı. Dar sokağın 
ka.dırıınlarma fenerin ışlkları 

- Girelim mi? 

Beyaz önlüklü bir aşçı ateşi 
kıorıştırıyordu. Bır köşede ye • 
mek yiyen bir kadın ilci arka -
daşa teşvik edici bir .tebessüm 

Delfos bir şey söylemiyor, sa. 
bit nazarlarla önüne bakıyordu. 
Hakikatten o kadar utak idi ki 
arkadaşının söylediklerini işit -
miyordu bile ... 
Ş bo yalnız kalmamak. arka • 

MÜDÜRiYETiNDEN: 
Basma Satışları Hakkında Halkın Nazarı Dikkatine 

N AZİl,Lİ TİPi 
Sümer Baak Fabrlkalan Basmalan 'rürkiyenin h e'I" t . 't"!'da 

KA YSERI TiPİ ----
Toptan metresi 
Perakende > 

33.25 
31\.50 

Toptan ınetreci 
Perakende • 

3350 kurut• 
3 jj 

1 ·!anoulda B:lhçckapıda Bt'1nci Valaf hanındaki İstanbul mağozamızla Ka1ık yUndok ma "d n 
tıdır Keyfiyeti s:ıyın halka bıldlrir ve daha :r(lksek f17atlar'a satır l; ,am arını ı ..,, c er ı. 

tıtmak-

-- - .. - -----· 
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Alman · Soyet Refa h battı 

h • d Ankara 26 (A.A.) - Haber aldı. Cep eSin e ğımıza göre Mersinden İs.kenderi. 
(Ba

1 
tarafı ı iııci sa)·fada) yeye hareket etmiş olan Türk ban 

dıralı Refah vapuru maalesef bat -
ıu genişletmiştir Sovyet tayyare- m•ş v~ içmde bulunan 185 yolcu i
lerinden mürekkep kuv,·etli hava le vapur tayfasından 2 sandal içe. 
teşekkülleri bu mıntakadaki düş - risinde 50 kişi kadar Mersine çık. 
man tanklar tıa muvaffakıyetle hü mı.ştır. 
cum etmişlerdir. Gündüz cereyan Vapurun bir torpille mi, yoksa 
Nlen muharebe esnasında münfe. bir mayna çarparak mı battığı hak 
rit bir düşman tank grupu Vilna kında hükfunetçe tahkikat yapıl • 
ve Oshiany mıntakasında bir ge • maktadır. 
dik açm<tğa muvaffak olmuştur. ' 

Rusya seferi 

Askeri vaziyet 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

ler cepheyi yararak geçtı diye as.. 
kerin hemen ric'ate ve dağılınağa 
başlaması bir hezimete yol açaca
ğı şüphesizdir. Fakat zırhlı birlik. 
!er geçtikten sonra tekrar cephe 
kapatılarak arkadan gelen piyade 
geçirilmezse zırhlı kuvvetler düş
man cephesi gerisinde çok müşkül 
vaziyette bırakılabilir. Bunlar bir 
müddet ılerlediktcn sonra geri ile 
irtibatları olmadığından benzin ve 
diğer ihtiyaçlarını temin edemi -
yecekleri için nihayet durmak ve 
belki de teslim olmak mecburiye -

1 s tan hu l Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
Mahrukatın cinsi 

M.ın&al kömürü 
Odun (Gürgen) 

Tutan 
LK 

156 25 
188 oe 

2500 lı:ilo 
40Çdti 

Yukarıda cins ve n1iktarı göterilen mahruka·, 2490 s.ıyıh tanuınun hüküm~ 
!eri dairesmde 11/7 /941 tarihinde saat 10 da açık eksiltme suretile satın alına
caktır. 

İstekWerin yüzde 715 pey akçelerini yatırmış olarak Ba.şmud\lrlUk. Satın-
illma KomisyonUDa müracaatları~ (5168) 

Deniz Leva:ı:ım Satınalma Komisyon u Jli.nları _ı 
12 m/m lik galvanizli çelik tel halat 

c 1.5 burı-ata, 17 roda, takriben 2300 kilo c 
a m/m lik ıalvanizli çelik tel hala! 
• 1.3/4 burgata, 9 roda, takriben 1560 kilo c 

18 m/m lik galvanizli çelik tel halat 
c 2.1/4 burgata, 2 roda, takriben 525 kilo c 

2853.00 

11088.80 

• ?H.00 
u 8655.80 

mumi şekilde vaziyet cephenin ı - Yukarıda yazılı üç lı:alcm çelik tel halatın 30/Haziran/941 ;pazartesi 
(Ba~ tarafı 1 mci sayfada) 

!.inde kalacaklardır. 

bulmak tarafını iltizam elmişlen!ir. Bu bu kısmında Almanların geniş bir · t 15 d ı zevatın z.annettiğine göre, '1inıi ııaa e pazar ıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
ı _ Sovyetler Birlig; harbin önüne yarma hareketini başarmış olduk. 2 - Kat'i teminatı 1348 lira 37 kuruş olup ıartnamesı her ıün lı:omis-

ları · t b kted' Ö ·· wondan T\orasız olarak alınabilir, geçmek için ıeniş tavizatta bulunmag·a ın ı aını verme ır. nu - • ~ 3 - İsteklilerm' belli .,;;_ ve ••at te KasunM-"• bul·-·- Lo-1-0-· 
rıza &öslerecektir. müzdeki günlerde bu mıntakada •-· - ,,..,.._ -· ,. ~, -

b 
müraFtlan. (5HO) 

2 - Di!er işgal altına alınan mem- üyük meydan muhattbeleri ce. 1'1••••---••••••••••••••••••••••ll 
leketlerde olduğu gibi Sovyct l<ıprak- reyan ede<:eği muhakkaktır. Bu i l 

lstanbul Levazım Amirliği hanları iannın işgalile so,·yot harp istihsa!Mı meydan muharebelerini kazan -
azalacaktır, mak Sovyetler için büyiik ehem • 

3 - 10 milyon Almanın seferber e- · 
dilmiş olması Alman iktısadiyatı üze- mıyeti haiz olmak liızun gelir. Çün 
rinde çok müessir olmaktadır. kü Sovyet orduları bu mıntakada

Bunlara mükabil General Keitel i1l ki meydan muharebelerini kay • 
iddialan ileri sürmüıtür: bettikleri takdirde, bugün şimali 

Adet 
138 Yemek tabağı 
105 Çatal ve kaıık 
Yukarıda yazılı malzeme 30/6/941 pauırtesi günil saat 15 de Tophanede 

LV. Amirliği satmalma Ko. da yapılacaktır. İstekWerbı nllmune ve t.emi-
natlarile belli .saatte Ko. na ıelmeleri. 29 (5116) 

27 - HAZIRAN 1941 

............. ı .................... n 

O. Demir Yollan işletme U. M. 118nlan 
Mulı.ammmen bedeli 192.500 (Yü.ı dok'"n iki bin beş yüz) lira oliln 550 

ton _silındır yae-ı 7/7/941 Pazartesi ıünü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara 
da Jdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek isteyenlerin 10875 (On bin sekiz yüz yetmiş beş) liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin et 1 iği vesikaları ve teklit1erini ayni &ün 
şaat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri 1azundır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarp&Şa vemelerinde satıl• 

maktadır. (4855) 

Deniz Gedikli Erbaş Okulu 
Direktörlüğünden : 

1 - Bu oene okulumuzun yaln12 birinci llllıfına talebe alınacaktır. f~ 
lilerin ualıda yazılı evraklarla müracaaUarı. 

A - Nı.ı.lua cüzdanı ve tasdikli bôr sureli c lulı.ih edilmİI nil1us eüzdanı 
kabul olunmaz>. 

B - İlk mektep eahadetnamesi. cüzerinden bir sene seçmemiş bulunmak> 
C - Kend>Sinln ve ailesinin büsnü bil edıabmdan bulundutunu ıöoterir 

polisten musaddak hüsnühal ilmühaberi. 
D - Üzerinden bir sene ıeçmeınif çiçek aıı lı:Al>dı. 
E - Blrinci sınıf için l/E.Yldl/941 de 12 yaıını bıtinnlı ve 18 ,..,ını 

bitirmemiı bulunmak. 
F - 5 adet vesikalılı: fotolraf. 
2 - Kayıtlara l/Huinıı/941 ,unu ba,ı..naeaıı ve 10/ Atustos/941 ,unu 

ftihayet bu1acaktu. ! '~t 
3 - Kayıtlar İstanbul Deniz Xomu tanlılında ve Mersinde deniz gedikli 

ırbaş orta okulu müdür!Uğünde yapı\aca~dan latelı:lilerin bu iki mahalden 
ber hanıi birine müracaaUarı. 

4 - Milsabaka imtihanları Türkçe, Matamatilı:, •Tarib, coğrafya. yurt bil
ıisi> derslerinden 

15/ A!usl<ıs/941 Cuma ıünU aaat 1 da 13pilacalı:tır. (2947 - 4183) 

Kara kuvvetlerimiz bu grupla ay
ni istikametle hareket yapan düş
man piyadesinin irtibatını kesmiş. 
!er ve anudane mukavemet gö> • 
!ermişlerdir. Brody ve Lwow mın
takalarında cepheyi yarmak mak
sadile düşman tarafından yapılan 
te~ebbüs mukabil taarruza geçen 
Klzılordu kılaatının mukavemetile 
karşılaşmıstır. Hava kuvvetlerimiz 
kara kuvvetlerimize müessir mü • 
ıaheretlerde bulunmuştur. Düş • 
man motörlü kıt'alarile cereyan 
eden muharebelerde duşmana a -
ğır zayiat verdirilmiştir. Kıtaatı -
mız seri bir mukabil hücumla Ze. 
nysl civnnnda Pazenmysl'i istir -
dat etmişlerdir. Cernauti mıntaka
sında Prut'u geçmeğe teşebbüs e
den düşmanın şiddetli hücumları 
püskürtülmü<tür. Besarabya cep • 
hcsinde Klzılordu kuvvetleri 
Prut'un şark sahilinde'·· mevzile. 
rini sıkı bir surette tutmakta ve 
nehri geçmek için düşman tarafın
dan yaoılan bir çok teşebbüsleri 
muvaffakiyetle püskürtmektedir -
!er. Skuleki mıntakasında düşman 
ilerlemek teş-ebbüsünde bulunmuş. 
sa da büyük bir mu vailakiyetsiz • 
liite uğramış ve Prut'u germeğe 
muvaffak olan Alman ve Rumen
ler esir edilmişlerdir. 

ı - Sovyetler Birliği ordusunu ter· Polonyada cereyan eden çarpışma
bis etmeğe hiç bir zaman mırva!akat nın bir hamlede eski hudut müda. 

~~:ı~~ti~~!~tt~~~uz~s~~~:.1:: (aasını da aşarak asıl Sovyet top -
Stalin ordusunu tamamile ve yeniden · rakların.:ı intikali pek muhtemel . 

Beher kilosuna 145 kuru.ı tabın: edllen 6000 kilo ııade yağı alınacaktır. 1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu llanları 
Pazarlıkla eksil~! 30/6/941 Pazartesi günü saat 16 da Tophanede Lv. A- -----------------------------' 

tensik etmek için vakit kazanacaktır. dir. 
Ve Almanya iki cephede harp eb:neJıi Merkez cephesinin ikinci kıs -

mında yani cenubi Polonya ile Slo 
vakya ve Macaristan hudutlarının 
birl~.+i~i noktava doltru ~ıkıntı teş 
kil eden 700 kilometrelik cephede 
de harekat devam etmektedir. Al . 
ınanlar 700 kilometrelik bu çıkın. 
tıyı koparmak isterlerken Sovyet 
lnt'alarının bir noktada mukabil 
hücumla hudut üzerinde bir kasa
bayı geri aldıkları bildirilmekte • 
dir. Askerlik r.oktasından bu hare
ket Sovyetler için bir tabiye hata. 
sı telaki edilebilir. Çünkü bu par
çayı koparmağa çalışan Alman 
kuvvetleri muvaffak bir yarma ha 
rekcti yaptıkları takdirde hudut 
üzerine dağılmış Sovyet kıt'aları. 
nın geri çekilmelerine meydan kal 
maz ve esir edilirler. Buna mani 
olmak için Sovyet kıt'alarının, bu 
çıkıntı kısımda, hudut civarında 

kasaba istirdadına teşebbüs yeri -
ne geriye çekilmeleri sağ ve sol 
cenaltlarile irtibat ve müvazeneyi 
sağlamlaştırırdı. 

HAVA FAALİYETİ 

Hava kuvvetlerimiz Finlandiya
daki Alman tayyare meydanları • 
na tahriokiır darbeler indirmişler 
ve Memel'le Libaun'un •imalind<' 
ve Köstence'de petrol ı:üklü gemi. 
leri bombardıman etmişlerdir. 
Çarşamba günü hava muharebe

lerinde ve ta•n· 0 -
0 !afi batarvala

rı tarafından 76 düşman tayyaresi 
dü<ürülmilş!ür. Tavvarelerimiz • 
den 17 s· üslerine dönmemişlerdir. 

FİNLANDİYA HUDUDUNDA 

Sovyet • Finlandiya hududunda 
esir edilen bir Alman pilotu de -
miştir ki: 

cSovyetler Birliğile dövüşmek 

istemıyoruz. Mecbur edildiğimiz 
için harbediyoruz. Harpten yoruL 
duk. Niçin barbettiğiınizi bilmi • 
yoruz.• 

Çephenin bir yerinde Almanlar 
sarhoş olarak bir ileri hareketi yap 
mışlar ve ağır zayiat vermişlerdir. 
A ınan Alman harp esirleri muha
rebeye sev}<edilmeden evvel ken -
dilerine votka verildiğini söylem.iş 
!erdir. Cereyan eden bir hava mu 
harebesinde donanmaya mensup 
tayyarelerimız 10 düşman tayyare. 
si düşürmüşlerdir. 

ALMAN TEBLİGI 
Führerin umumi lı:arar&Ahı 26 (A.A..) 

Alman tebliği: 
Şarkla dün de kara ve hava harekatı 

mel<ıUu bir tanda devam etmiştir. 
Birçok hudut muharebeleri lehimize 
bitirilrnlJ olduğundan büyük vüs'atle 
Ubiyevt muvafiakyetler şimdiden ~
lirmeklediF. Donanma cüzütamlarının 
Sovyetıer Birliğine karşı mücadeleye 
iştirak etmekte olmasına rağmen İn
giltercye karşı muva!!akıyeUer devam 
etmektedir. 

BtiK.REŞ BOMBALANDI 
Biıkl'eş 26 (A.A.) - Sovyet tayya

releri bu sabah saat 5 ile 7.30 arasın
da Bükreıe taaJTUZ ederek 14 bomba 
atmışlardır. 14 kişi ölmüş ve 12 kişi ya
ralanmıştır. 6 bina yıkılmış ve 3 bina 
da hasara uğrarruştır, 

MACARİSTAN BOMBARDIMAN 
EDİLDİ 

Budapeşfe, 26 (A.A.) - Saliıhi,. 

yettar kaynaklardan !bildirildiğine 
göre Sovyet hava kuvvetleri Ma
car topraklarına taarruzda bulun
muşlardr. Sovyet tayyareleri Ka
ho ve Kasa mev!cilerini bombardı
man etımi.şlerdir. Oldukça ınühi.m 
tahribat vardır. 

mecburiyetinde kalacaktır. 

Zannedildiğine göre Amerika tara
fından demokrasilere yapılan yardımın 
gittikçe artınası. Amerikanın harbe 
girmek ihtimali ve Almanyanı.n İngil
tereyi istila etmek teşebbilsiine kalklş
mak için henüz hazır bulunmadığının 

tasdik edilmesi ordu ~etlerinin nokta.i 
nazarını tercih ettirmiştir. 

Fin - Sovyet 
cephesinde 
(Baş taralı 1 ind sayfada) 

mn •başladığını !bildirmiştir. 
Helsinki 26 (A.A.) - D. N. B: 
Finlandiya resmi istihbarat ofi· 

si aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 
Meb'usan meclisinin bugünkü 

toplantısında, devlet nazırı bu sa. 
bahtanberi Finlandiyanın Sovyet 
tecavüzüne hedef teşkil eltjğini 
kavdetmiştir. Bunun içindir ki 
Finlandiya, memleketi müdafaa 
için bütün askeri tedbirleri almıŞ
tır. 

Devlet nazırının beyanatını mü
teakip, meb'usan meclisi, hükti -
mcte müttefikan itimadını bildir. 
miştir. 

SOVYETLERİN HA VA 
HÜCUMLARI 

Helsinki 26 (A.A.) - Bu akşam 
saat 22 de neşredilen yeni bir teb. 
liğe nazar;.ıı dört Sovyet tayyare
si pyterlahti körfezini bombardı -
man etmiştir. Hasar olmamıştır. 

Bundan ba~ka 20 sovyet bombardı. 
man tayyaresi Kotka şehrine hü • 
cum e~mİilerdir. Öğleden sonra 
ayni şehir 12 Sovyet bombardunan 
tayyaresi tarafından tekrar bom -
balanmıştır. Sorsby ve Lovisa şe -
birleri de bombardıman edilmiş • 
tir. Atılan bombalardan biri, bir 
hastane üzerine düşmüştür. Bir 
yangın çıkmışsa da derhal söndü • 
rülmüştür. 

Londraya göre 
(Ba j tr.rrf ı 1 inci sayfada) 

limanlarından Köstenceye petrol 
ve buğday nakledilecektir. Sov
yetler Birliğinin de mevcut ka
nallardan istifade ederek Baltık 

filosıJndan kü~·ük denizaltıları 

Karadenlzden geçirmeleri muh
temeldir. Her halde İngiliz - Sov
)·eı <leniı ;ı;blrligı Çanakkale bo
ı.::ı.:...:!'IP"! \"aziyetinc bağlıdır. Tilr
kiyenin boğazları kapatıp kapat
mıyacağı malUm değildir. Mü
tehassısların fikrine göre İngiliz
lerırı. So\.·yetler Birliğine yapa
cağı en müesslr yardım hava hü
cumlarını garp cephesi üzerine 
tek~ıt otmektir. rı:ıütehassıslar 

ı.ıoskovaya gidecek İngiliz askeri 
heyetinin harbin denize ait kıs

mını ihmal etn1iyeceiini ümid 
ediyorlar. 

ALMA.'i RADYOLARINA GÖRE Ttl"RKİYEDEN 'ÜS İSTİYEN YOK 

Londra, 2.6 (A .A) - Şark cep-
hesinde cereyan eden muharebeyi Londra 26 (A.A.) - Saliıhiyet -
gözlcrilc gören kUııselerin çarşam- tar Londra mahfilleri Bükreş rad
ba günü Alman radyolarında anlat- yosunun Boğazlar mıntakasında 
tıklarına göre Almanlar ilediyebil. Rusyanın kendisine, Türkiyeden 
m.-.k için çok çetin muharebeler bazı üsler \•ermesini elde etmeğe 
yapmak me<:buriyetinde kalnn.~Iar- çalıştığını iddia eden haberi ya. 
dır. Ayni müşahitler Rusların .mu· !anlamaktadır. Bükreş radyosu 
annidane muka\'emet ettiklerini ve Eden ile Maiski arasında yapılan 
Rus sevkulceyş usullerinin Alıınan- son konferanstan Maiskinin Eden 
Jarın tahmin ettiğinde-n üstün ol- Tiırkiyenin Rusyaya üsler terket. 
duğunu teı;lim etmekıted irler. mesi için, Türkiye nezdinde taz • 

Alman r_ady~lan Rusların mUJh.. · yik icrasına ikna etmiş olduğu 
telif noktalarda, inkar edilemiy<>- söylenmiştir. 
cek kadar müessir bir şekilde hü- Bu hikayede en ufak bir hakikat 
cumlar yapt;klarını da itiraf et- şemmesi bulunmadığı burada be -
mektedü!er. yan edilmektedir, 

Cenup cephesinde, yani Rumen 
ve Alman kıt'alarının müştereken 
çarpıştıkları kısma gelince, Sov • 
yetler burada Rumenleri Prut neb 
rinden geri püskürttüklerini, Ru -
menler ise Prut neh~ini aşıp 3 mü 
him köprübaşı tuttuklarını iddia 
etmektedirler. Sovyet tebliğinde 

Almanlara ağır zayiat verdirildiği 
bildirilmekte, Almaıılar da bunun 
aksini iddia etmektedirler. 

Muhakkak olan cihet şudur ki 
milyonlarca insanın çarpıştığı bu 
mücadelede iki taraf da zayiat 
vermektedir. Günde 50 • 60 tayya
re düşürülüyor, 3 günde 300 kadar 
tank tahrip edilmiştir. Görünüşe 

'Öre Almanlar, harbi çabuk bitir. 
mek icin zaviata az ehemmiyet ver 
mekte ve bütün gayretlerini daha 
ileri atılmakta toplamak şıkkını 

tercih etmiş gibidirler. Buna mu -
kabil Ruslar da, yine zayiata bak
madan, ilk hamlede gerilemiş ol • 
mamak ıçin yüz binlerce insanla 
sıkı bir müdafaaya girişmiş görün 
mektedirler. 

Almanlara göre, tatbik edilen ta 
'biye muyaffak olmuştur. Bütün 
cephede ha\'a üstünlüğü temin e • 
dilmiştir. Finlandiya hududunda-;. 
başlıyan yeni harekat da muvaf -
fakiyetle devam etmektedir. 

* __ ....,,_ __ 
İsveçin kararı 

Slokboln~ 26 (AA.) - Stefani ajan. 
sından; 

İsveç parl~m<'ntosunun bugün yapdı
ğı toplantıdan sonrn aşağıdaki resm.ı 
tebliğ n<=edılmiştir: 

Alnıanya. ile SJvycUcr Blr1iği arasında 
zuhur eden muharebe dolaysiyle hası} 
olan istisnai vaziyet, muharebe haricin
de kalmak ve istikHilini muha1aza et
mek isteyen İsveç tnratından endiş6 
ile takib edilmektedir. Bu yeni vaziyet 
İsyeç hilkılmetini bazı meseleler k ar· 
şısında b1rakmıştır. 

Filhakika Norveç'ten bizim demi.r 
yollarımızdan istifade sureti Fin1an
diya'ya transit olarak bir !n-.ıca asker 
nakli için Almanya ve Finlandiya ta
rafından bizden müsaade istenmektedir. 
t~veç hükümeti hftkimiyetini koruya
cak bütün tedbirleri almak suretiyle 
ve parlamentonun tasvibi ile bu talebe 
muviltakat etıni5tir. __,._____ 
lngiliz askeri heyeti 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
İngilterenin 1foskova 13iitYfil< El

çisi Sir Stafford Cripps, halen Lon
drada görüşmelerini nihayete er
dirmek üzeredir ve mu!Jı.temel ola· 

mirliği .sa1*1alına komisyonunda yapıtacaktır. Kat'I teminatı 1305 liradır. İs- 100 • Z50 ton Toluol alınacak 
telı:lilerin belli va!<ltle komisyona gelmeleri. (30 - 5158) 

* 165 çift terlik ve 170 çi!I !Astik ayak.kabı satılacaktır. Paııarlılda art-
tırması 30/6/941 Pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği salın 
alma komisyonunda yapılacaktır. İşbu d.yakkabılar Cuma ve Pazartesi günleri 
öğleden evvel Topkapı haricinde Mal tepe askeri lisesinde görillUr. İstekli
lerin tahmin bedeli olan 1335 kuruşluk pey akçelerile )>elli vakitte komis-
~ gelmeleri. (31 - 5159) 

* Beher kil<>!<ltna 675 kuruş tahmin edilen 300 l<llo pas~ ipliği alınacaktır. 
Pazarlıkla cksiltnıeoi 4/7/941 Cuma günü saat 14 de Tophanede Lv. Amir
liği satınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 151 lira 88 kuruştur. Nü 
munesi komisyonda gorulür. (32 - 5160) 

o. Deniz Yollan isletme u. M. ila n ları 1 ... ............................... .-...... ...: 
İstanbul Şehir hatları vapurlarile parasız seyahat hakkı verilen pasoların 

değiştirilmesine b~Ianmıştır. 15/Temmuz/941 tarihinden itibaren eldeki pa
solar hükümsüz addolunacağından alfıkadarların btı tarihten evvel İşletme
miz Yolcu Yük •evisine milracaaUa pasolarını değiştirmeleri ilfin olunur. 

(5163) 

Denizcilere İlan 
İstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden 

1 - Sonleşrln 940 devresinde ter(i eden ve aşağıda isimleri yazılı kap
tanların fen oubesine müracaat ederek şahadetnameleri almaları. 

Nevzat K uzey. İsmail Akant, Vahit Okandan, Cevdet Bal.k.11, M ehmet 
Ali Özer, Refit Yüzer, Nürettin Ball Nuri Tenloğlu, 

2 - Kaptan ve çarkçıların Mayıs devre terfi imtihanlan 21/Temmuz/941 
pazartesi günü icra kılınacağından muameleleri noksan bulunanların bu gün-
den evvel muamel~t luslIWla müracaatları lüzumu ilô.n olunur. • (5134) 
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, e C<üçü~c Tasarruf .... _.,. 
Hesapları 1941 ikramiye Planı 

Ke§ideler: 4 Şübat, 2 Mayıs, 1 Ağusl<ıs 3 İ&.inciteırin 
tarihlerin'de yapılır. 

1941 iKRAMİYELERi 

1 adet 2000 liralık - 2000 - lira il 8 adet 250 liralık - 2000. - lira 
2 • 750 • - 1500 - c 35 • 100 • - 3500. - • 
3 c 1000 c - 3000 - • 80 c 50 c - 4000. - • 
4 c 500 • - 2000 - • 300 • 20 • - 6000. - • 

Sahibi: E. l Z Z E T, Neşriyat Direktörü: Cevdet Karabilıin 

BRSıl dı i?ı yer: •Son T~lı:raf• Matbaası 

ra:k: birkaç güne !kadar vaziie&i ba
şına döne<:e-ktir. 

Resmen bildirildıği:ne göre, İn
gilterenin Moskova CBüyük Elçisi 
S ir Stafford Cripps'e, Müşavirihas 
unvanı verilmişti:r. 

ZAYİ - İstanbul İtbaliit Gümrüğü
nün 6097 sayılı 14/3/941 tarihli beyan
namesine ait 29884 sayılı makbuzunu 
zayi- ettiğimizden ,.enaini cıkaraca

ğımdan eskisinin hiikmil olmadıjtını 

bildiririz. 
. Gllkriııl V•n n Kal. LIL 

Tahmin edilen bedeli (92.250) lira olan 100-250 ton Toluol A•kerl tabrl
Jr;tlar Umum müdürlüğü merkez satın alma komisyonunca 7 /7 /941 pazartesi 
günii saat 16 da kapalı zarfla !hala .odilecektir. Şartname (4) lira (62) ku· 
nıştur. Muvakkat teminat 5862 lira t.O kuruştur. Teklif mektuplarını mezk(lr 
günde saat 15 e kadar komisyona vermeleri. ( 490~) 

* 
1000 • 1500 metre mikabı ceviz tommğn alınacak 

Tahmin edilen bedeli 57000 lira olan 1000 - 1500 metre mikdbı cevlı 
tomruğu asker! fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komL.;;yonun
ca 7/7/941 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna· 

me 2 lira 85 kunııtur. Muvakkat teminat 4.100 liradır. Teklif mektuplarını 
mezkür günde saat 14 e kadar komısyona vermeleri. (4825) 

l lstanbul Komutanlıiı Satınalma Komisy on 'u _ ilanları 1 
Aşağıda cins miktar ve muhammen bede11eri yazıh iki kalam cankurtaran 

malzemesi 1/Temmuz./941 günü hizalarında gösterilen saatlerde pazarlıkla 
ihale ed1'ecektir. Keşif ve şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. is
teklilerin belli gün ve saalte kat'i teminat ve kanuni vesikaları ile birlikte 
Fındıklıda satınalma komisyonuna gelmeleri. :(5124) 
Cinsi Miktan Muhammen Kat'i T Pazarlık 

bedeli 
Adet LI. K. L. K. Saat Dakika 

Cankurtaran 10000 
yeleği 

Cankurtaran salı 400 

40800 00 

29278 00 

* 

6120 00 il 

4391 40 11 30 

Aş.aiıda cins ve miktarlan yazılı beş kalem yaş sebze 10/Temmuz/941 
&:ünü saat. 11 de. kapalı zarfla llıale edilecektir. Şartnanıcsi bet gün komis
yonda görillebilir, Muhammen bedeli 31550 lira olup ilk teminatı 2366 lira 
25 kuruştur. Üsküdar İstanbul cihet.ine ait sebzeler ayrı ayrı taliplere de iha
le ed;!ebilir. İsteklilerin belli günde en geç saat 10 na kadar t•kh! mektup
larını makbuz kar§ılıiuıd• Fındıklıda .satınalm• komisyonuna vermeleri. 

(4874) 
Cinsi )fiktan Muhammen bedeli 

TON Lira Kurus 

--~-------~~- ~ 
Ayşe kadın fasulye 
Patlıcan 

Bamya 
Domates 
Y<iil biber 

130 
130 
25 
?5 
18 

* 

13000 
10400 
3500 
375~ 
900 

Aşağida cins ve miktarları yazılı 6 kalem yaş sebze 10/Temmuz/941 gU-
rıü saat 11,30 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartnamesi her gün komis .. 
yonda görülebilir. Muhamen bedeli 27575 lira 25 kuruş olup ilk teminatı 
2053 lira 12 kun.ıştur. Anadolu ve Rumeli cihetine ait sebzeler ayrı ayrı ta
liplere de ihale edilebilir. İsteklilerin belli günde en geç saat 10,30 a kadar 
tekli! mektuplarını makbuz karşılığında Fındıklıda sahnalma komisyonuna 
vermeleri. (4875) 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 

Ton Lira Kuruş 

Taze fasulye 2os 11550 

• kabak 35 20100 
Patlıcan 80 7200 
Taze biber 10 600 
Kırmızı doma ta 80 4800 
Bamya 1,5 ll25 

• İstanbul mmlakası dahilinde 4000 liralık nakliyat açık eksiltme ile 28/6/ 
941 günü saat 11 de ihale edilecektir. İhale ton kilometre hesabiJe ve nğır ve 
havaleli yükler ayn olmak ilezer yapılacaktır. Ağlr yüklerin beher ton kilomet
resine 28 ve ahvaleli yüklerin beher ton kilometresine d<> 38 kuruş fiyat tah
min edilmiştir. Jlk tenünatı 300 liradır. Şartnamcsı her ış günü komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin beUi gün ve saatte Fındıklıda Satınalma komisyo~ 
nuna gelmeleri. (4541) 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 

Büyük harta 
kornh;i 

Küc;ük harta 

1060 

kornişi 2000 

1r1uhamme11 bedeli 

Tanesi 25 kuruş 

• • ) 
41 lira. 

Yukarıda nev'i ve miktarı yazılı harta kornişlerinin açık ek':iltmesi 3/ 
VII/1041 cuma günü saat 15 te Matba·amızda yapılacağ1ndan isteklilerin ınu .. 
vakkat ~Y ak('elcri makbuzlnrı ile birlikte muayyen vaktinden önce komis
yonun1uı.ca hazır bulunmaları . 

Şartname parasız olarak Müdürlüiümüzden "' alınabilir. (4803) 

1 IST ANBUL BELEDiYESiNDEN 1 
Tahmin bedeli İlk teminatı 

6122,50 

5180,00 

{59,19 Hasekl, Cerrahpasa \'e Zührevi hastalıklar hasta
hanelerile Zeynepk3.mil doğum evi hayvanatının 

yıllık ihtiyacı için alınacak 33400 kilo arpa, 24700 
kilo Saman, 17,000 kilo kuru ot ve 7500 kilo k•pek. 

388,50 MahAlle itfaiye ekipleri itin yaptırılacak maate
ferrUat 20 adet tulumba. 

Tahmin bedelleri ile Jlk teminat mllctarı yukanda yaııh lşlE-r ayrı ayn 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt_ ve ;'\ıfuame
l~t MUdür!Oilü kaleminde &örülebilir. İhale 14/7/941 Pa7,arlosi guml •nat 15 
de Daim! Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek
tupları, 941 yılına •İt Ticaret odası vef;ik.alan ve kanunen ibrazı lAzım gelen 
diğer ve~ik ile 2490 numaralı kanunun tari!atı ('evresinde hazırlayacaklar~ 
teklif mckluplarını llıale cQnil ıaat 14 e !<adar Da.imi Encilmet ı vc:mıele/ı 
lazımdır, <snı> 


