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veç ve İsviç
vaziyeti 

laviçre bir tara/tan lngi-
1 

lizlerden bir lokma ek
mek elde edebilmek için 

1 ALMAN-SOVYETl ~~· - ~S;;;;;; 
'- Cephesinde _J 

Almanlar 
Bütün cephe. 

onlara ve mevcudiyetini 
koruyabilmek için de Mih I er de b Ü g Ü k -
vcrcilere mümaşal elmek- ı f 
le ~eşguldür. Bü~~ ~i:ı;a- 1 m U vaf4akigefl 
aetı bu cambazlıgı ıyı ıla f 1 

J l ~!'!'-_.,..<· 
e~e~ile~ek, ~onu_ ~enüz kazandıklarını! 
gorulmıyen bır badıreden f 
atefe atıl"':aksızı? yaka- s o·· y 1 u·· yor 1 
.sını aıyırabılmektır. 

• 1 
---O----- 1 

Yazan: Prof. Şükrü Babuı 

JNı. vrupa kıt'asmı baştan
~ başa saran bu müthiş 

Sovyet kıt'aları 
1 

yeni mevzilere 
çekildi 

1 

B. Millet Meclisi 
--

Tatil Yapacak -
Mühim bir 
Bazı mallarımız 

mal mukabili 
satıla bilecek 

Ankara, 27 (İkdam muhabirin
den) - B. M. Meclisi bugün top
lanarak nrznamesinde bulunan ve 
İstiklal Hari>i malullerine verile-

karar 

ateş tuianı, iki yıla ya
kın bir zamanclır, devam ediyor. 
Almanyanın birbiriııi talip eden 
zaferleri biilün Avrupa kıt'asında. 
birkaç ufak adacıktan 'başka sel· 
den kurtulan nokta bırakmadı. Bu 
kenarda kalabilen memleketler 
ta şimalde yol uğrağı olmamak 
bahtiyarlığına nail olan İsveç ile, 
kıt'anın göbeğinde İsviçre ve garp 
müntehasmda bir çıkıntı olan İbe
rik yanmadasından ibarettir. Bun
lardan İspanya da hakikat halde 
tamamile l\l.Dıvcrin si~·asetine adım 
uydurmu~hır. Muhabbet ve al:ika
ınnın hangi tarafa gittiğinde zerre 
kadar süplıe yoktur. Esasen eski 
manad~ bitaraf da değildir. Bu 
fırtınadan istilade ederek daha 
şimdiden ufaktefek menfaatler el· 
de etmiş faraza Tanca milletler a
ras. durumunu lehine halleylemiş
tir. 

Bük re ş, Köstence, 
Ploesti bombalandı 

Motörlü Alın an kuvvetleri Romanya şehirlerin den geçiyor 

! cek ıpar~ mükMatma ait kanun la· 
yH:ıas_ ile Türkiyenin Budapeşte 
panaymna iştirak masraflarını kar_ 
şılamak üzere Macaristana gijnde
rilecek 15 bin lfranm tarih sırasını 
beklemeden Türk - Macar klirin
ginden tesviyesi ·haklk:nda Macaris
tan hükumetile yapılan anlaşmanın 

Le~ ingrad_ 
Alman tayyarelerinin 

hücumuna uğradı 
Führerin umumi karargahı 27 

(AA.) - Alman orduları başku • 
mandanlığının tebliği: 

Şarkta harekatın ilk beş günü, 
Sovyet ordularının merkezi A vru
paya hücuma geçmek üzere bu -
!unmuş olduklarını isbat etmiştir. 

Lemberg ve Bialistok mıntakala -
rında, Sovy-et arazisinin garba doğ 
ru ileri vaziyette bulunan ve pek 
tabii olarak bir Alman ihata hare. 

Hakiıki bitaraf kalan İsveç ve İs
viçre şimdiye kadar bu mevkilerini 
nnrhafaza edebilmek için hayale 

ıl kctinc maruz ve binnetice sırf mü sığmaz mü5küllıt ile karş asınıya 
hkfun ld lar. Muharip iki. taraJ dafaaya az elverişli olan cıkıntı -

::.\endis~e ~irlikte olmıyanı karşı larında, teşekküll~rimiz, kuvv.etli 
tarafın yardımcı ve yardakç151 say- 1 so'?'et hucum kıt aları tahaşşut -
nıaktadır. Farnıa isviçre az engel- !erme rastlamışlardır. Bu şeraıtte? 
1 ., zorluklarla mı -çeleşti! Sovyet ordusu ve hava kuvvetlerı 
hır·~ tayyareleri mükerr~ren İtaL il-e çarpışma, daha ilk hudut mu -
ya~ ız bombalamak için bu ufalı har-ebelerinden itibaren vukuagel
memleketin havalarını ihlal ettiler. miştir. Bütün cephelerde muzaf • 
Filhakika tayyare defi toplan ile Cer kıt'alarımız mühim ve kat'l 
İsviçre miiteuvizle.-e karşı hareke- muva!fakiyeUer elde etmişlerdir. 
te geçti. Fakat bu halile de yine Bu muvaffakiyetler, pek yakında 
Romanın şikiyet ve serzenişlerin- bildirilecektir. 

SOVYET TEBLİGİ 

Moskova 27 (A.A.) - Bugün 
Sovyet istihbarat bürosu tarafın • 
dan neşredilen ve Moskova radyo. 

ASKERi VAZIYET -
Alman -Sovyet harbi 
en nazik safhadadır. 

İki taraf Erkanı Harbiyesinin sevk ve idare
si harbin neticesi üzerinde müessir olacaktır 

A lman - Sovyet harbi şiddet • 
le devam ediyor. İki tarafın 

neşrettiğ! resmi tebliğlere ve ge • 
len haberlere göre vaziyeti şöyle 
hulasa etmek mümkündür: 
Şarki Prusyadan ilerliyerek dün 

Vilna ve Paranoviçki mıntakala • 
rında çarpışan Alman motörlü kuv 
vetleri bir hamle daha yaparak 

Rus topraklarına girmişler ve 
Minsk civarına kadar ilerlemiş -
!erdir. Fakat bu kıt'aların henüz 
eski Sov~t müdafaa hattile kar -

şılaşmamış oldukları tahmin edi • 
le bilir. Bu cephedeki harekatın e
hem,.,,iyeti iki ihtimale göre deği. 
ş-ebilir: 

(Sonu, Sa: 2 S~: 7) 

Başvekil Fransa 1 S p an ya 
devlet Nazırını 

k a b 0 l etti •Sovyet Rusya ya 
Ankara, 27 (A.A.) - Batveldl Dok

tor Refik Saydam bugün Fransa Dev
let Nazın Benolt Mechin'i BaııveltMet
le kabul buyurmuşlardır. 

MiilAkatta Fransanın Ankarıı masla
batgüzan Outry de hazır bulunmuı;tur. 

karşı harbetmek 
Üzere seferikuv
vet gönderiyor 

r FİN • SOVYBT l 
'- Cephesinde _J 

Fin kuvvetleri 
MUKABİL 
taarruza geçti 

Fin hükümeti bir 
mavi bir beyaz 
kitap neşredecek 
Berlin 27 (AA.) - Ecnebi ga • 

zetecilcrin sordukları bir suale ce. 
vaben, Alman hariciyesinde Fin -
Jandiyarun vaziyetinin tavazzuh 
ettiği bildirilmiştir. Sovyet tayya
releri ve kıt'aları Fin topraklarına 
taarruz ettiklerinden Finler Al • 
manların yanında mukabil taarru. 
za geçmişlerdir. 

RES~!EN HARP iLAN EDİLDİ 
Helsinki 27 (AA.) ~ Finlandi. 

ya, Sovye•ler Birliğile harp halin
de bulunduğunu resmen ilan et • 
rniştir. 

Londra, 27 (AA.) - Viclıy ajan
(Sonu, Sa: 3 Sü: 5) ılen yakasını sıyıramadı_ Daha 

lı:at'i hareket etmesi ve İngilizle.rlc 
münasebetini kesmesi istenildi. 
Halbuki Bem hükUmeti ıböyle bir 
hareketle ancak denizaşırı o da 
\lirlıem dirhem gelen iaşe maddele
rini büsbütün kestirmet<ten başka 
bir netice elde edem.,.. ve Mihvere 
ıle hiç yardunda bulunMDazdL İn
giliz hava taarruzları bir arahk ba
ıı İsviçre şehirlerini bombalannya 
kadar ileri gitti. Buna rağmen Lon
clrada protestoda bulunmakla, taz. 
ıninat istenmekle iktifa edildi. Bu 
kadar hafif akstilamel çelik pakt 
devletlerini İsvi~reyi İngiltereye 
brşı miimaşatldir ve müsamahalı 
bulunmakla ithama kafi geldi. Ba· 
husus ki İsviçre gazetelerinin, bil
hassa İtalyanın Afrikadaki ric'ati 
esnasında, kullandığı dil adeta Ro. 
mayı tahrik mahiyetinde bile te
lakki olundu. Ve İtalya matbuatı 
bu gidiş böyle denm eder ve ha· 
sun neşriyat tculi ederse daha a· 
zimli hareket olunacağını söylemi
ye kadar vardı. 

(Sonu, Sa: 3 Sü: 6) -------------

Macaristan da 
Sovyetlere kar
şı harp ilan etti 

(Sonu, Sa: 3 Sü: 7) 

Londraya göre 
- -~ -~- ·-

Refah vapuru 
mihverciler tara· 
fından batırılmıi 

1ngi1 tere, kayıpları
mızdan dolayı teessüı 
]erini beyan ediyor 
Londra, 27 (A.A.) - Reıııter' ı 

diplomatik muhabiri bildiriyor: 
İngilterenin Ankara Büyük Eı 

çisi, Hariciye Nezaretinden a!d.g 
talimat üzerıne, Türk Refah vapu 
runun Mihver tarafından haysiyet· 
sizce torpillenmcısindeki l<ı.ymet 1 
can kayıplarından dolayı, Tıirkiyı 
ye İ.ngilterenin büyük teesmirlerıı 
ve derin se~atisini ıbildixecektiI. 

~..._.. ..... _ ~ -

• 8"'rdı(P11 

• Vı /1" nı /fi 

' 

• uma,, 
• 

u 

• lı'ıro>10 

Sovyet • Almaa cephe&ılde ki vaziyeti ı:ü•teren lıarita 

Dün gönüllü kay

dına başlandı . ,,,, 

ispanyada nü. 
mayişler yapıldı 

Madrit, 27 (A.A.) - İıij)anya, 
resmi gayrimuhariplil< vaz.iyetinı 

tcrketmeksizin, Alman ordusu ya
nında Rusyaya •karşı hari>et.mek 
üzere bir seferi kuvvet göndernriye 
karar v~tir. 
Parti umumi .k.aübi ve Devlet Na
zırı Jose Luis A.rrezo tarafmdan 

(Sonu, Sa: 3 Sü: 2) 

,4;iıii 

Macar Kral Naibi Horti 
(Yazısı 3 üncü sayfada) 

· Atina Büyük Elçimiz 
dün şehrimize geldi 

--------~-------~ 

E. Akaggen ~nkaraya gidecek 

(Sonu, Sa: 3 Sü: 7) Ticaret Vekili Mümtaz Okmen 
-- --- ------------- -----

TA S'/.N 
TEKZiBi 

Sovgetler 
Boğazlarda 
üs istemedi 
Mitlerin iddia
ları iftira imiş 

Sovyetlerin Türki
ye ve Bulgaristana 
karşı takip ettiği 
hattı hareket 

A'.Ioskova, 27 (A.A.) - Tas 
ajansının tekdbi: 

Sovyetleır Birliğinin cftya 
Karadeniz ve Çanakkale Bo
ğazları üzerinde iddialan ol
duğu ve g(iya Bulgaristaru if
gal etmek niyetinde bulundu
ğu lıakkında Bitler tarafından 
sırf kendi hareketinin doğru
luğunu isbat etmek maksadile 
ve lıadiseden sonra, yanlı ve 
tahrik edici bir şekilde ileri sü
rülen isnatlan Hariciye Halk 
Komiseri Molotof 22 Haziran
da irat ettiği nutukta tekzip 
ettiği halde, bazı Türk gazete
ler\ ·ut1erin Sovyetler Birliği 
aleyhindeki bu iftirasını ildi
bas ederek neşretmişlerdir. 

Salahiyetli Sovyct mahfille-

l
rinin Sovyetler Birliğinin ge- ; 
rek Türkiye ile Boğazlara ve 
gerek Bulgaristana kar ı takip 

(Sonu, Sa: 3 Sil: 2) 
~ 

UYDUR!\11 A 

BiR HABER 

Saracoğlu 
Hiçbir Alman tek
lifini lngiliz elçisi
ne tevdi etmedi 

Berlinde Papenin 
sulh teşebbüsü şayi· 
alarını tekzib ediyor 
Londra, 27 (A.A) - Reuter: 
Ankaradan öğrenildiğine giire, 

Türkiye Hariciye Vekiıı Şükrü Sa
racoğlu, Alman Büyük Elçisi Vı;m 

Papen tarafından yapılan ve İngil
tere ve Amerika Birleşik Devlet· 
1-e<rini alıikadar eden fuazt teklifle
ri, İngilterenin Ankara Büyük El
çisi Knatclııbull-Hugessen'e bildir
miştir. Saracoğlu, ibu tcklilleri, H.t. 
!erin Sovvetlcr Birliğine hücumu
nu takip .eden paza:rtesi günü İn
giliz Büyük Elçi.sini kabUıl etti.ı'(i 

zaman kendisine vermi:jtir. Görüş
menin yalnız birkaç dakika sür
müş olması, İngiliz cevalbınm te
reddüde hiçbir suretle mahal bı
raknuyacak mahiyette olduğunu 
göstermektedir. 

Anadolu Ajansının notu: 
Bu telgrafm ve ayni manada işaa 

olunan haberlerin hakikate istinat 
etmediği \"C uydurma olduğu, res
mi mahfillerden Anadolu Ajansına 
bildirilmiştir. 

BERLİNİN TEKZİBİ 
Berlin, 27 (AA.) - Yarı resmi 

·bir kaynaktan bildiribyor: Alman
yanın nAkara Büyük Elçisi Von 

(SonL Sa 3 Su 5) 

Yalova ile nasıl konuşamadım? 
YAZAN: 

SELAMI iZZET SEDES 

-2-
1941 senesi Haziranının 25 inci 

çarşamba günü saat 15,ü deıı 
17,35 geçeye kadar telefon başın
da Yalovayı bekledim. Nihayet 

17 yi 49 geçe hattın m~J ol
duğunu haber verdiler. 

1941 senesi Haziraııın.m 26 ncı 
perşembe günü. Saat 12 yi 49 ge
çiyor. Yalovayı istemek iizere 
•03. ü çevirdim. •03• çalınıyor. 
Dikkat saat 12 yi 52 geçiyor. •03• 
çaldı; çaldı amma karşıma •Oh 
çıktı. Konuştum: 

- Yalovayı istiyorum. 

- •03• den istiyece.ksiniz? 
- MaHim, fakat konoşabile-

cek miyim? 
_ Tek saatlerde konuşursa· 

nuz efcndimJ 13_, 15, 17, 19 da .... 

Tesekkür ettim, •03• İi çevir· 
dim .. Dikkat: Saat 12 yi 55 geçi-

yor, •03. 12 yi 58 geçe cevap ver
di. 

- Allo! .. Yalo,·a~ ı istiyorum. 
- Numaranız? 

Numaramı ka)'dettirdim ve ne 
~aman vereceklerini sordum: 

_ On dakika sonra eevabmı 

aldım. 

Saat 15,45. Yine dünkü mna
melenin a):ni cere~an ediyor. 
•03• ü çe,irdiııı. Dikkat: •03• 
15.49 da cevap ,-erdi: 

_ Yalo,·a:vı bekli~·onım kmın. 

- Numaranız? 

_ Yazdırımştmı. 

(Sonu. S:i" 4 Sü· :) 

--- ....-- -----· 
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) Universiteye' 
yeni profesör 

BÜYÜK T AR1H 1 TEFRİKA :16 __ 

zre • 
1 uhammet 

İSLAM ORDULARI~I~ MUHAREBELERi ~ektörlükİngilizprofe Is tan bulun nazım plan-
sörlerile muhaberede 

( Yazan : Z i Y A Ş A K i R ) }1~~~u~~~~=~~ıes;~e:~~ • 1 ar) k a Z a 1 ara a S 11 dl 
İ k mııılıarebcler ('snasmda süvari ler~ reng<ırenk kumaşlardan yap.1- ;~in R<"ktörllı.k İngilterenin tanın

a rı L çok az idi. Datıa dk>ğr:ısu, 1 mış olan bayraklar istimal <>derler., mı.ş beynelmilel şö1ıreti haiz bazı 
yapııJ.11 hal'pler kAmilen Medine bir yerden diğer yere gitlikJer; za· _ · d esörler ile muhabereye başla-

~~-~~~~-.. ---~~~~-
civar nda vuk.ua gcldiği i<;in Resu· man bunları yanlannda i • t. r. Yakmda anlaşma htı.,;.l o-
lü Ekrem Efendirni-ı slivaıi sını!ına lerd'. Çünkü bayrak, j ''r olmaz bunlar angaje edilecek 
pek o kadar ehemınüyet vcr.ınomiş- lıfıkimiyet)in ,bir al.1me-rı ,.c yc • .i ders yılında vazifeye baş-

Emlak sahipleri bulundukları semtin alacağı 
müstakbel şekli bu planlarda görebilir 

lerdL Fakat, artık islfun ilıü!kıiı.meli- edı.iroi. Lryacaklardır. 
nin hudutları gene iyerek •büyük j Resulü Ekrem Efooomıiv. dP, mc D'.'er taraftan halen Üniversi· 
ı;ekrlcre başland•ğı zaman, _ her hitin bu usul ve an'anpo; :nf ka!ı:ı tedc va-zife gören mukaveleli ec
şeyi incodcn lnoe~·e takdir buyu-ı etti. Hirreti S0niy~·erjn lı . rinr; S<"- nebi profroörlerden baz.lan muka.. 
ran - Resulü Ekrom Efendimiz sü- nesinde, artık isl<im >>'llk:l-:i li t •b.ı ri:: velelerini tecdit etmiyerek vazife
vari kıt'asmın kadrosunu genişkL eder etmez, irk (smzağı rrifli'ı !erinden aydm-~ardır. 

Nafıa Vekaleti İmar Müdürlii-ğünce tasdilc olunarak Beled;yeye 
gönderilen Üsküdar· Kadıktiyününimarlarına ait nazım planla İstan
bul ve Beyoğlunun nazını planla-rının halkça bilinmesi içm birer su
reti çıkarılarak alakadar kayma-kamlıklara gönderilmiş ve BelediyE 
meı<kez binasile kaymakamlıklarbinalarında görülebilecek yerlere 
asılmıştır. 

miş .. ordunun yü.ıxlc ellisi miktan- alemi de, ;;eref semas-~-ıa drığru yiiJt- ____ , __ _ 

na iblağ e!ımişti. 1 se ı.ii . Yarım günlük tedrisat 
.. Piyade ve_süv~ri, ~er ikisidelbu-! . Res~lı'.ıllah Efend~z, iS'tikW a- kaldırılıyor 

gunku vazifoyı gonmclctelerdı ... famt>tı c-lan sanca;ı:ı. ılk defa oh- Ankara, İstanllnıl ve !zmirden 
Piy-adeler, uzak menzilli !harplerde j rak (Mescidi Saadet) in ka1YSın" gayri bazı vilayetlerde ~apılmak
evveHi ok ve sapan ile başlyorlar .. astırdılar. Ve bunun mııbafazası· ta olan yarım günlük tedrisatın bu 
düşman lıarıp hatlaıııını sarsıyorlar .. na da, (Ebu Miirşidc)yi mf'mur bu- yıl tamamen ve mümlciin olma~ı 
bu suretle düşmana faikiyei ka- yurdular ..• nk islam sancaktarı, bu takdirde kısmen kaldınlması. ve 
und kılan sonra, kılıçları 61yıra- zattn-. bunun yerine 5 saatlik normal gün
rak ka.t'i lı~LJ!ll3. kalkıyorlar .. böy· (Kıtal ayeti) nazı! olduktan son- lük ted.risat ikame edilmesi karar
lece hal'bin neticesini alıyorlardı. ra, Resuliı Dkrem F.Jendimiz düış- laqmışt:r. Bunun için icap eden 

Sü\•ariler ise; kıeşifkrde, sağ ve I man tarafına ilk seriyyeyi gönder- tetkiklf're ba.şlanıruşt.ır. 
sol cenalıların lıl!maye~inde, geçit-. dikleri zaman da, o küçüruk isliım Depo kiraları yüııeldi mi? 
!erin mu!ıafazasmdR, sfor'ırl isti!- 1 ordusuna bu sancak refakat et Son günlerde bazı depo ve ardi· 
ıam eden taam:zlarda ve bilhassa mişti. 

1 
ye sahiplerinin tac:rlerden tea • 

di.ışman ordusunun ric'~t hatlar~m (Liva) tesmiye olunan lbu san- mü! hariri yüksek fiyat talep et • 

Beyazıt meyda
nının asfaltı 

10 Temmuzda inşa
ata başlanıyor 

Beyazıt meydanının asfalta çev
rilmesi işine Temmuzun 10 undan 
itibaren b<IJ}lanılacaktır. Beyaz:<t
tan Koskaya inen caddenin bir 
kısmının duvar ve tretuvar inşaatı 
da ayni zamanda başlıyacakt:r. 

- ___,.__ 
keı;erek çevııme ılıarekalmda, rıc- cak, düz beyaz renkli idi. Baz, ra- tik!Pri hakkında alakadar makam
a! eden düşmanı !&kip ve saire gi- viler bu sancağın, Re6Uiü Ekrem !ara müteaddit şikayetler yapılmşı Valilerin tetkik seyahatleri 
bi hidematta kullan:lıyoodu. Efendimizin zeV<Celeri (Ayşe)nin tır . Mıntaka Ticaret Müdürü bu yapmaları bildirildi 

* yatak çarşafından yapılmış olduğu- hususta tahkikata başlamıştır. Dahiliye Vekiıleti tarafından dün 
,. nu rivayet edeyorlar. Buna inan- T k 1 1 ·· d ·ı bi · ı 
<ıniforma: mak, mümkün d~ildir. Çü.ıııkü, it;- Taksim - a§ 1§ a yo u Vilfıyete gon erı en· r emır e va-
İsl5''l1 ordusu 'brııyümlye başladır lam kütlesinin istiklal ve hakimi- Taksim • Taşkı.şla yolile Mete ülerin badema her yıl vilayet hu· 

ğı zaman Resulü Ekrom Efen<liıniz, caddesini Taksim meydaruna bağ- dutları dahillnde muayyen zaman. 
d .1 b" yetini temsil eden mümtaz ve .şe- 1 sf 1 k t 4 1 !arda sık s:k teftiş ve tet:lciık seya-

askerh?ri için (Tesirin) enı en ır re!li bir aHimetin, Resulı'.ıllah Efen- lıyan yo un a a t, a ran, p a-
- ·r d k '- 1 ım· ı· ·t bordu··r ve saire iMaa hatleri vapmalan bildirilmiştir. unı orma a al<>U e ~ '· dimiz tarafın.dan sureti mahsusada ma, gram ' ' · --,, - , 

(Bedir) muharebelerine ii'dirak tma ön-iimüzdeki ay içinde başla- Valiler bu teftislerine ait neticeleri 
ed • '-"tl h -L- yaptırılmış olması, hi.ç şüpıe edil- nılmaeı kararlaştınlrr.•"'•• . Bu ;.,_ muntazaman Vekalete 'bildirecek· 
da::::r;~er ~~~:7ıd~ı:: ıniyecek bir k('yd'iyettir. !ere 85 bin lira sarfol~;:-;caıktır.""' !erdir. 
n elbıst-lerle gelmlslcrdi. Ve harp İkinci sancak, siyah kumaştan --------------------------

Mürakabe 
komisyonu 

Tuhafiyecilerin lüks mağaza
lar sınıfına ithal edilip edilmi
yeceği hakkında karar verecek 

Fiyat Mürakabe Komisyonu ö • 
nümüzdeki Pazartesi günü yapa • 
cağı toplantıda tuhafiyecilerin 
lüks mağazalar sınıfına ithal edil. 
meleri için yaptıkları müracaatları 
gözden geçirecek ve bu hususta 
kat'i kararını wrecektir. 
Diğer taraftan canı eşya hakkın

da Paşabahçe cam fabrikasından 
istenilen malumat bütün müfreda
ti!e verilmiş olduğundan Müraka
be Teşkilatı piı a>adaki cam ma • 
mulatı elde edilen bu fiyat liste • 
!erine göre sıkı b:r surette kontrol 
edecektir. 

İki ihtikar vak'ası tesbit 
edildi 

Fiyat Mürakab~ memurları dün 
iki ihtikar vak'ası !Esbit etmişler. 
dir. esnas nda, uzun eteklerinin ayakla. yapt.ın·lmı.ş ve buna da (Rayet) adı r·-----------------------

rına dolaşmasL. gayetıbol yenli verilm~tir. .l fi. HKEMELERDE ve POLiSTE J Bakırköyünde Mordohay ismin-
gömleklerinin, seıbest.çe ok atrruya Rayet, livadan büyüıktü. Gayet _ de bir musevi yerli naflalıni 175 
ve kılıç kullanmıya mani olrnası ince bükülmüş yünden imal edil- kuruştan sa-maktan, Beyazıtta kır 
yüzünden bir hayli müşkülii.t çek- mi~i. Üzeri kendinden benekl~ ke- K l l k · ı b" • • " tasiyeci Adnan 60 paraya satılma-
ır.işlcrdL narları yine ayni Üşekilde saçakl. armanyo acı ı SUÇJ e ırıncı agır sı icap eden kalem uçlarını 5 ku -

Harp esnasında bu hale dikkat ve dört köşeli idi. zerine, (Keli· } d ruşa satmaktan suçludurlar. Muh. 
eden Resulü Ekrrun Efendimiz, di· mei Şahadet) işlenmişti. Ceza mahkemesine Veri en a am tekirlerin her ikisi de adliyeye ve-
ğer sefcr.bcrliklerdc uzun ete&li (Sancak) ihdas edildikıten sonra, rilmişlerdir. 
ve bol yenli e~l<'r giyihnesini (sancaktar !ık) en şerefli bir vazife • Mühim bir ihbar 
men'ederek aSker!1'rine: oldu. Çünkü (sancağı) taşı=rk ve Meg"' er kör kütük sarhoş imiş ve gece yarısı ·ntaka Ticaret Müdürlüğüne 

_ Bedeninize iyke u~"glln gelen muhafaza etmek, islfun kütlesinin çuval stokları ve satışları bakkın-
\•e ta.mımıile bir~irini7.e benzi.yeni bütün şeref, namus v~ tıa, 'lriyetini yolda sohbet edecek adam arıyormuş da mühim bir ihbar yapılmıştır. 
el'bi.seler giyiniz ki, harp esnasıııda muhafaza eylemek gıbı yUksek bır Evvelki gece Unkaopamnda, Ha- saplamıştır. Bu ihbara göre İslanbulda bir ı. 
çevilliğinizi muhafaza edobiles'. "llilnayı ifade ediyordu. cıkadm maılıalle&in.de, Gareteci so- Kemal ma.'rkemeye verilmiş \'f ki müessese evvelce temin ettikle. 
niz. EbU Mürşideden sonra sancak- kağında ıbir badibe olmuş ve Derviş dün de muhakemesine bakılm~- ri külliyetli miktarda çuvalı gizli 

D;ye, emir verdi. tarlık şerefini Resulü Ekrem Efen. adında bir adam karmanyolacıl.ık tır. Fakat mahkeme esnas nda n~ 'epolarda muhafaza ederek el al-
Bunun üzıerine gerek piyOOeler dimizin amca zadeleri ({)beyde bin suçile adliyeye veril~tır. suçlu, ne de davacılar !bulunma· ·ndan tcdrh bir surette ve çok 

ve gerek süvariler, hergiin gzydik- Hars) ihraz etmiş .. (Hazreti Ham- Dün Birinci Ağrree-ıada Dervişin dığından mu.hakeme talik edil üksek fiyatlarla satmaktadırlar. 
leri gömlek, entari, cil>l:jbe gibi :ren.. ıa), (Hazreti Ali) ve diğer mümtaz muhakemesine cürmü meşhut ola- mi~ir. .förakab~ Teşkilatına havale edi-
garerık elbiseleri bırall<arak düz ve 2evat da, onlar~ takip eylemiştir. rak bakılmıştır. Maıl>keme, hadise ~n bu mesele hakkında bazı ip uç. 
)toyu renkli birer mintan ve lkısa Bütün bu zatlar, (sancağı şeri.f)in esnasmda Dervişin sarlııoş olduğu· Bir çocuk otomobil alhnda melde edilmiş'"' tahkikat geniş. 
f&lvar giydiler. Bt!llerine birer ke- düşman eline geçmemesi için hari- nu hatta on beş !bardak şarap içmiş ağır surette yaralandı etilmiştır. 
mer bağlad>lar. Hançerlerini bu kuliide fedakiırlııklar göstermiş- bulunduğunu tesbit ettikten sonra Cağaloğlunda oturan Mahmutlu Bisikletlerin plakaları 
kemerlere takarak ,k.ıJıç kayışlaruu !er .. sancağın kudsiyet ve kıymetini ,~ 1 N [ d • · · ·ı· Dewişin yoldan g_eıçme.,..e o an ~ oğlu Fenni adındaokı çocuk dün SuL . egı§tı~.ı ıyor 
tıamail şeklinde boyunwından a&- bir kat daılıa tebariiz ettirmişler- ri)i konu.şmak ıçın durdurdugu tan Mahmut türbesinden geçerken Belediye Reu;lıgı şclırımizde iş-
tılu. dir. ·· Buna, bir misal gösıterelim: kanaatine varar. a. k bu su.çt_an. bera·, ~ofo'"r Nurettın· in idaresindeki oto- !iyen bisikletlerin pliıkalarıını de-

Elbisell'İn ohu suretle hususiyet Hicretin sekizinci senesinde, -~ kar ~ · k 

Balıkçı dük
kanları yeni bir 
şekle girecek 
Duvarlar ve zemin 
mozayik olacak, ha 
lıklar camlı kap-

larda satılacak 
Belediye Reisliği şehrimizin 

multtelif semtlerindeki balıkçı 
dükkimlaruıın yeni zabıtai be
lediye talimatnamesindeki hü
kümlere UJgun olmasını dün 
kaymakamlıklara tooliğ et
miştir. 

Bu hükümler için muayyen 
bir müddet verilecektir. l\lüd
detin hitamında eksik ve nok
sanları tamamlamıyanların 

dükkanları kapnltlacaktır. Ye
ni hül!:ünılere göre ezcümle 
dükkanların zemini, duvarları 
parke veya mozayik parke ola
cak, balıklar üstleri camlı, ka
palı kaplarda satılacaklardır. 

~-------------~ Hava Kurumuna teberrüde 
bulunanlara madalya 

verilecek 
Şehrimlıde Hava Kurumuna mü

kerrer veya fazla miktarda teber
rüde bulunan vatandaşlara iftihar 
madalyaları verilmesı kararlru;tı
rılm~tır. 

Bu madalyalar bronz ve gümüş 
olmak üzere iki cins üzerinden imal 
olunacaktlr 

Yardım Sevenler Cemiyetinin 
. verdiği konferanslar 
Yardım Sevenler Cemiyeti şeh

rimiz şulbesi taraf ndan tertip olu
nan konferanslara muhtelif semt
lerde devam olunmaktadır. Bu kon 
feranı;!ardan 6 n.cısı dün Eminönü 
Halkevinde doktor Kaztm İsmail 
tarafından verilmiştir. Mevzuu 
·Harpte çocuk .bakımı-. olan bu 
J<ıOnferaıısta birçok !bayanlar bu
lumnuştur. 

Maarifte yeni tayinler 
İstanbul Erkek Lisesi tabiiye öğ

retmeni ve Vefa Lisesi müdür mua
vini Rauf Boyender Ankara Gazi 
Lisesi müdür ve ta'biiye öğretmen
liğine, Sıvas ortaôkulu müdür mu
avini ve tarih coğrafya öğretmenl 
Zühtü Mete Karadeniz Ereğlisi 
ortaokul müdür ve tarili öğretm<'n
liğine, Kastamonu Lh,esi almanca 
öğretmeni ve ibaşmuavini Otıınan 
Faruk Verinez Zonguldak Lisesi 
müdür ve almanca öğretmenliğine 
naıklen ta(yin edilmişlerdir. 

Bir hamalın ayağı değirmen 
ta§ı alhnda ezildi 

Askeri Vaziyet 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 
Sovyet orduları asıl muharcbe

yı Polonya topraklarında mı kabul 
etmişlerdir? Yoksa büyük muha • 
rebeleri eski müdafaa hatı geri • 
sinde mi kabule karar vermişler 

ve ona göre yığınaklarını yapmış. 
!ardır? Burası malti.m değildir E
;cr Sovyetler asıl harbi Polônya 
opraklarında vermek üzere hazır. 
•1: vapmıslarsa S~vyetlerin aley -

hinde tecelli eden bu noktadaki 
J .. ..~ "" ık_i taraf ıçın de 5ok ~ü-
yuk ehemmıyeli olduğu şuphesız
dir. Eğer asıl büyük <;arpış mayı 

geride yapmak üzere hazırlanıl • 
mışsa bugünkü vaziye~in Sovyet • 
!er için büyük bir ehemmiyetı yok 
tur. 

Merkez cephesinde cenubi Po • 
lonyadan ilerleyen Alman kuvvet
leri büyük çarpışmalardan sonra 
Lemberg'i işgale muvaffak olnıu;
lardır. Alman yarma hare!<eti bu 
... ıntakada Almanların lehine ge • 
nişlemektedir. Ay~ i zamanda bu -
radaki Sovyet ordusunun vaz.'ye • 
ti, Macaristanın da harbe nıüda • 
halesile büsbütün nezakc~ kesbct
miştir. Sovyetlerin bu ınıntakada 

evvelki gün hudut üzerinde işgal 

ettiklerini bildirdikkri br kası.La. 

yı bugün kendilikler;nden tahiiye 
etmeleri çok muhtemeldir. Çun 1<Ü 
buradaki kuvve.ler bilh&,sa llla • 
caristanın da harbe iştirakilc çev. 
rilmek tehlikesine maruz görün -
mektedir. 

Sovyet • Alman harbının bu • 
günkü inkişafında ve neticesi üze. 
rinde sevk ve idare çok büyük te
sirı haizdir. Verilen kararların son 
radan tashihi mümkün olamaz. Bu 
nun için iki tarafın sevk ve id re 
hey'eUerinin yapabilecekleri her -

angi bir hata derecesine göre har 
b!n neticesine çok müessir oıabı -

' !Pn iki taraf kumandanları. 
nın kimler olduğu sarahatle ma -
lıim değilse de Alman ordularını 

başkumandan mareşal Kaytelın, 
Sovyet ordularını da henüz dün -
yada şöhreti olmamakla ber"bcr 
Rusyada sevilen mareşal TLıno • 
şenko'nun idare etmekte olmaları 
çok muhtemeldir. 

Bu mlinasebetle mareşal Timo • 
şenko'nun tercümei halini kısaca 

kaydedelim: 
1895 de Besarabyanın bir kö -

yünde doğmuş olan mareşal, 1915-
de Çar ordusuna nefer olarak gir • 
mis, makineli tüfek alayında as • 
kerliğini yapmış, ihtil1ıl hareket -
!erine er olarak iştirak etmiş. sıra· 
si'r müfreze, bölük ve alay kuman 
danlıkları yapmış ve 922 de 28 ya. 
şında iken harp akadem:sini ve 35 
yaşında da askeri politika akade • 
misini ikmal etmiştir. Geçen sene 
Voroşilof'un yerine harp müdafaa 
komiserliğine tayin olunan mare
<al Timoşenko bugün 46 ya~ında 
bulunmak tadır. * 

etine ve DerY1Şın keuu15111ı a· ırn:Jbilin ınas:na maruz lkalını.ş- ğiştırerek yeni p<i• · vermeyi a· 
~si, ayTtCa bir fayda daha (Mute) mevkimde Bizanslo.larla kola görurmek istiyen bekçi Mus- çarp rarla,t.ırmıştır. l\! en bir müd-
terr.in etıti ki o da; is!Am rniicaıhit- vukua gelen büyük meydan mıtlıa- tafayı tokatlaci>ğını 6aıbit gördL.i- tır. • det sonra ooki p':• kalarla seyrüse-

Haydarpaşada, Devlet Demiryol
ları işlerinde hamalltk yapa11 Melı
met evvelki gün <bir değirmen ta- Şehrimizdeki zelzele 
şını bir vagona yüklerken, taş •bir- İstanbul, 27 (A.A.) - Kan<lilli lerinin, düşman muhariplerindec rebesinde, sancaktarllk vazifesini ğünden 29 lira 10 .kuruş ağrr para Çocu'k mııMelli yerlerinden agır fer men'olunacakt.r. 

,_.11.mesi idi. ç,ünkfr Bedir tıarple- (Zeyd bin Hars) ifa ediyordu. tır 1 k surette yarala"""""'ır Yaralı Cer-
~-, cezasına çanp · masına · arar ver- •u .. .,. · Hediyelerini geri vermeyince 

den.bire elınden kaym:ş ve ayai;ı R th in.d . 
üzerine düşmüştür. Mehmet ağır ansa. anes etnl. 15 . 2 d k"k 29 

rinde, göğüs göğiif;e muharebe e- Zeyd, lbir diişınan oıku ile vuruldu "'"' h st - kald · -'~-
miştir. ra .. .,aşa · a anesıne u~.... metresini bıçakladı 

dililıken, ayni kııyafette bulunan ve şehit oldu. .. Zeyd'i:n, saıııcak ile Adamın hem malını çalmlflar suçlu şcfür yakal!mnuştı.r. 
k H yd un yaz saa ı e ı a ı .l 

surette yaralı olara a arpaşa ı . çok şidd ıı· b" ı . 1 sanıye geçe e ı ır ze ze-
iki kırvvet biııbirine tamarnila ka- yere yuvarlandığını gören - (Haz- Bundan birkaç gün ewel Meh· 
rışmııştı. Tanınmaıı: lbir hal a!ııruşt.ı. reti Ali)nin biraderi. Hamza, der- hem de sopa atmıtlar Belediye zabıtasının met Erdoğan adında /bir adam bir 

Nümune bastanesıne kaldııu ınış- 1 k -'ed"l . ......, M k .. _..,, .. e ayu ı m1~uır. ~r ez u.sı.:u:ıun 
tır. 

Bu yüzden de, hem müıSli.ınJ.er ve hal oraya atıldı. Sancağı yerden al- Bundan bir müddet evvel Bos- kontrolleri müddetten:beri bera'b~r yaşadı[" 
tıeın ım;,,,..;kler, birlbirlerini yuala- dı. Semaya doğru kaldlrarak iki tancıda Salih ile Hamza admda iki Gülizar isminde 11>:r kad:nla kavgc 

Kuyumcu varil kaynağı 
yaparsa ıonu ne olur? . •.. ...,..- Belediye zahrtas: dün şcltir da-

nuşlardı ... İslam askerlerinin bu- tarafa sallamıya !başladı. kişi o civardaki Kemalin meyva etmiştir. Kavga, Mehmedin evvek ' Taksimde kuyumcuıluk yapan Jı.
rayir kendisine kaynak yaıpıl:nak 
izere getirilmiş olan boş bır oen
zin varilini lehimlerken varilin üze
rindeki bul~ık !benzinler parLamış 

susi ibir -ldlde elbiselerini değiş- Fakat, du.ş·· man lot'aları kendisi- se""isinden öteberi çalmışlar, ka· hilinde yapmış olduğu knntroller kadına verm~ olduğu hediyeler' 
.,-. ·" neticesinde, Eminönünde 36 ve tl's-

tirmeler~ bu mahzırun da önüne ne yaklaşmıştı. Üzerine yağmur g;. çarlarken Kemal hırsız.lan yakala. geri istemesi ve kad:nın da bı.m 
geçti. Ve mütealtip harplerde, inbi- bi ok yağdırıyorlardı ... Harnzanın mııştır. Fakat rursızlar lbu esnada küdard:ı 11 esnafı muıhtelif Bele- lan vermemesinden doğmuştur 
um daha kolırytltia temi.ıı edile- vücudu, muhtelif yerlerinden ~ vaziyetin kötüleştiğini görünce Ke- diye nizamlanna aykıın hareket Bu esnada Gülizar Mclınıede bağ., 
bildi. limnişti. Yaralarından 91Z&n kan- male saldırıruşlar ve dövmiye baş- ettiklerinden cezalarul.rınıştır. np çağırınca Mehmet içerlemiş v< e Jirayir başından, yüı:ünden ve 

·1aca-kla111ndan ağrr surette yan
nıştır. Yaralı Beyoğlu tıastanesine 
k.aldırılınıştır. 

Saneak: !ardan bütün elbiseleri kıp!c•rl 'k:e- lamJŞlardır. Kemal de kendisini Bundan başka yürüyen tramva- kadını ıbıçakla yaralamıştır. 
O taritıte bayrak bıllamlması &ilmişti. kurtarmak maksadile sustalı çalaı- ya atlıyan 12 kişi de nıcl<di cezaya Dün yaprlan sorgusundan scınrr 
~ul bir şey değildi. Kabile reiı>- ~ nr) sını ç>kararak Salih ve Hamzaya çıınptınlmışlard:r. Mehmet tevtkiI olunımıştur. 

olunca, onu tekrar ayni adamın - Öyle değil mi Berit?. Bize ilk günleri hüküm sürüyor .. cadde .---... .. 
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1 sinden, yeni niklhlanınış iki şahıs 
yerine, ·oavgın bir kız: ve asabi bir 
erkek çıkıyor .• 

* Ayni gün .• Kadıköyle Moda ara· 
sında uzayıp giden caddede Beri -
din oturduğu aparlımanın ikinci 
katı .. 

hayatına sokmağa neden lüzum bunları yaptıran hep kıskançlık gittikçe kalabalıklaşıyor .. 
gördünüz?. Sonra şaşarım o ada- değil mi?.. ~ Ayni gece .. şimdi, arka salonda 
ma ki, bunları bildiği halde, tek • Kız, cevap veremiyor .. gözünün Beritle Ferit oturmll!i konuşuyor -
rar Beridi istemek cesaretinde bu· önündeki manzarayı daha ziyade, !ar .. anneleri, onları yalnız bırak • 

- Müellifi: İRFAN DO(';.AN 

- İsterseniz anlayın.. yal • 
nız unu bilin ki, Berit sizinle 
evlenemez ve siz de bunda fazla 
ısrar ed~mezsıniz. Şimdilik bu ka· 
dar .. arzu ederseniz sonra uzun u .. 
zun konuşuruz .. 

Susuyor. e~rafı şoyle bir göz • 
den geçıriyor. Bütün tanıdıkları 

orada .. bılhassa teyzesi ve annesi.. 
hiç bir <ey SÖ)1emeden asteğmene 
bakıyorlar. Ferit, bu sefer memu. 
ra dönüyor: 

- Yaptığrm işten dolayı beni 
mazur görmcniri istiyorum. Esa -
sen bu benim hakkımdır değil mi? 
Nikahlanacak bir çiftin kağıtları, 

on beş gün evvel, dış kapıya nedi· 
ye asılır, bunu siz pekala bilirsi • 
'liE .. yalnız; ben bu işde biraz geç 

Edebt Roman: li7 

kaldım ve sizi müşkülata uğrat • 
tım. Bu sebeple kusura bakmama· 
nızı arzu ediyorum ve Kadri bey. 
le Berit hanıma ait olmak üzere 
hazırladığınız şu sayfayı imha et-

lunmll!i·· O, evlenip yuva kurmayı, rüya zannediyor. Bir senedenberi d mak maksadile, yan taraftaki o a
zannedersem pazar yerlerinden Ö· içini .zehirleyen vak'alar, şimdi ka 
teberi almağa benzet~.. buna da başka şeylerden bahsediyorlar. 
başka mana vermeğe imkan var fasının içinde birer birer resınige- Süleyman bey ise, bir iş bahane e-

Odada hfi.disenin izahına çalışan çit yapıyorlar 
mı? İsabet ki annemden tam zama. · derek akşam yemeğinden sonra 

asteğmen Ferit, mütemadiyen an. F · r· b ı• ld ğ 
nında mektup aldım. Eğer o bana erıt, stan u ı..an ayrı 1 ın • dışarı çıktı.. 

!atıyor. Süleyman bey, Nezihe ha-
bu iş hakkında izahat vermeseydi, danberi ~n lı.9.d:seleri sıra ile Berit, oturdug·u koltuğun kcna. mm, annesi ve Beril onu dinliyor· 

1 siz çok günahkar bir vaziyete gi- anlatıyor .. Harekatta yaralanışına rına kollarını dayamış, parmakla. ar. . 
t recektiniz. Fakat ben bunu daha ve hastane hayatına ait uzun taf • rile süvarcsinin kemerini dıdikli-

menizi istiyorum. - .. ... .. . . şte böyle teyzeciğim. F · d d ·· ·· 
Memur, şaşkın bir şekilde suba- . Belki ben bu işde kabahtli idim, evvel haber almış olsaydım, şüp - silat veriyor .. Fakat bazı duygula. yor. Gözleri ara s~.a e~\ e odnu-

yın vüzüne bakıyor, sonra da kızın ·fakat siz henden daha ziyade hak. hesiz ki bugünkü ~adise de vuku. rını tamamile ortaya dökemiyor. yor, sonr
1
a tekrab~. 1ır nlmo akyla ba • 

bulmıyacaktı. Miızıyı uzun uzun , .. . . . . !arak ka ıyor.. oy e o a a e • 
ailesine dönüyor: sızdınız. Belki beni Beritle evlen- 1 t ağ lüzum yok ~ün. onları soyliyebılmek ıçın, Beritle · be , r b" h !" .. 1 - Ne diyorsunuz efendim? .. Be. dirmek istem iye bilirdiniz, amma, an a m a ·· • b b k 1 - 'ht" ra r neşe ı ır a ı var.. mu e -

k .. bu · d B - k d as aşa a maga 1 ıyaç var.. bessim yüzü. bunu peka!A belli e-
yin anlattıkları doğru mudur?. onun intiharına kadar yürümesine u ış e erıt ne a ar masum s··ı be b" t k 

1 
b d k d h ki "<il tk· u eyman Y, ona ır a ım divor. Ferit ise durmadan anlatı • 

Cevap veremiyorlar. yalnız tas • vesile olan bir erkekle yani banka i~, en e o .. a _ar a ı ~ m. . ı· sualler soruY. or, Ferit de kısa kısa ' 
d b b f 1 l yor: dik manasında başlarını sall.ıyor • memuru Kadri beyle birleşmesine mız e ır ırımızı az ası e ııevı • cevaplar veriyor. Annesi Nezihe 

lar. Berit, baygın bir vaziyette as. ıısla lüzum görmiyecekliniz, bir ai. 1 yorduk. Bunun içindir ki, en ufak hanım sonsuz bir neş'e içinde... - Suadi dinleyip de hatıralarını 
teğmenin kollarında duruyor. Fe· le, kızına bu der~ tahakküm ede- bir şüphe, baıiımıza olmıyacak iş- okuyunca deliye döndüm Beri! .. 
ridin annesi, göz yaşlarım sakla • mez bence .. hakikatler sizce fazla. !er açtı. Berit hiç ses çıkaramıyor.. Beri - ben, o vakte kadar seni haksız bu· 

din annesi Nezihe hanım anlatı • l d k d' ,.. blr mak için, kız kardeşİni!!. arkasına sile malum .. kızınız ne diye inti - Bir an duruyor .. sonra, yan ta - uyor um ve ço sev ıcım sı 
saklanıyor. hara teşebbüs etti?. Kadri beyle rafta hl-: sesini çıkarmadan duran !anları dinlem<'kle iktifa ediyor.. ru! arkadaşınu nefretle anıyordum 

Biraz aoııra ~ belediye daire • evlenmemek i9in dejiil mi?. Böyle Beride dönüyor· Akşam yaklaşmaktadır. Yazın (Daha var) 

1stanbuldan 6700 kiloır etre mcsa· 
fede bulunduğu taılımin edilmekte-
dir . 

Atina elçimiz 
(Baflarafı ı inci sayfada) 

otomci>iller Topkaıpıda l=a hir 
müddet tevakkuf etmişlerdir. Se
fir Eıııis Akaygen lbu sırada kendi
sini kalJiıhyanlanın ayr. ayrı elle
rini sıJ<arak teşekkür etmiş ve der. 
hal hareket etmiştir. 
Öğrendiğimize göre sefir kıısa bir 

müddet şeh1'lınizde kalacak ve mü· 
teakiben hiikı'.ımet menke:ı:ine hare
k"t edecektir. 

Sefaret erk.Anını getiren obomo
billerden biri ietaıibula 9 kilomet
re mesafede küçük bir kaza geçir
miş ve Ataşemiliter Sey<fi Kurt• 
bele ait otomobil diğer ıbir arnıbaya 
ça11pmıştır. Müsademe neticesinde 
ara.ban'n ön tarafı hasara uğramı-ş 
ve hil'dise insanca hiçbir zayiat ol
madan atlatılmıştır. 

Açık teşekkür 
22 Haziran pazar giinü Park 

otelde kızımız lltihri~ah Kal
kavan ile oğlumuz Hasan Kaz
manın nikuh törenlerine hu
zurlarile şeref \:eren sayın mi .. 
safirlerimize ,·e gelemiterek 
telgrafla saadetimize iştirake· 
den biitün dnı.tlarmııza ale
nen te~ekkiir ederiz. 

Tahsin Kalkavan 
Ilarun Kazma 



... 
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Saracoğlunun nutku 

Almanyada 
iyi karşılandı 

----<<>---

Muahede Berlinde 1 
temmuzda tasdik 

edilecek 

Hor'u n raporu 
~~~~~~~~ 

ispanya 
lngilterege 
tarziye veriyor 
lngiltere aleyhin
c! e nümayişler te
kerrür etmiyecek 

Berlın, 27 (A.A.) -Alınan siyasi 
mahafili Türkiye Hariciye Vekili 
Saracoğlunun Büyük Millet Mec
lisindeki beyanatmı dostane bir Londra, 27 (A.A.) - •Rueter. 
tarzda bahis mevzuu ey !emekte- İngillerenin Madrit Elçisi Sir Sa
dir. muel Hor, son nümayi'.jler hakkın-

Salahiyetli m~iller'bubeyanatı da H~~ciye Nazn:ı Sun~r'le yapt>
tamamile tasvip ediyorlar. Billhassa ğ~. mul~at. ha.kkııOOakı r~~runu 
Türk _ Alman dootluğuna ve mü- gondermı.~ır. İsp:U:ya huk~metı 
nasebetlerin iyileştirilmesi için j tam ta~zıy~ vemı~yı ~ahıh.ut ".t,. 
Hitlerin vaki teşeblbüsüne ait kı- ı mekte:1ır ~e .bu g~bi nu~ayı.şl~nn 
sımlar ehemmiyetle kaydedilmek- tekerru~ etmıyecegıne daır tem.nal 
tedir. ve~mıştır. . . 

ISPA..."'NOL GÖNÜLLÜL.ERİ 
MaLbua:t, Saraooğlunun !ıeyana- M d .t 27 (AA) Hlcii t" 

tının miiıhim ıkısımlarmı neşret- .. ~ ~> ' d.. · t-.
1 

u ~.: 
mekted, sozcusu, un gaze ecı ere ~J -

.r. . . . .• . .. 1 natta ~ulunarak, İspanyanın lher 
Resmen bıldirildıgıne gere mua-1 tarafından Sovyetlerle muharebe 

lıede Ber.linde 1 Temmuzda tasdik I etmek istiyen binlerce !spanıy.olla
edılecektır. rın müraıcaatlerinin arttıığıru soyle-

A TLANTİK TE mişt:. 

Bir Amerikan vapuru 
1 

daha batırıldı 
Nevyork 27 (A.A.) - Nevyork 

den ızcilik mahfillerin öğrenildiği. 
ne göre Rokos Vergottin isminde. 
ki Amerikan vapuru şimali At -
lant.k'de batmıştır. Rokos Vergot. 
tin İngiltereye harp malzemesi gö. 
türmekte idi. 

ispanya 
(Baı;t.ara!ı 1 inci sayfada) 

Falanj'ın lbütün tllljra te,ıkilatı şef
lerine gönderilen bir tamim gece 
yarısından sonra saat 1,30 da neş
redilmiştir. 

Gönüllülerin ne mıktara baliğ 
olaıcağı ve ·bu seferi kuvvete kimin 
kumanda edeceği heniirL maJfun de
ğildir. 

İSPANYADA NÜMAYİŞLER 

G • 1 d 1 k Madrit, 27 (A.A.) - Dün de mulı 
eçıt er en a ınaca 1 telü şehirlerde Sovycotler aleyhin-

müruriye Ücretleri de nümayişler yapılmıştır. Nüma

Ankara 27 (İkdam Muhabirin • 
den) - Vilayet hususi idarelerile 
belediyelerin ellerinde bulunan is 
kele, rıhtım ve geçitlerden alına • 
cak müruriye ücretlerine ait cet • 
vellerle tarife formülleri Müna • 
kaliıt Vekaletınce hazırlanmış ve 
Hey'eti V ekilece tasdik edilmiştir. 

Bulgaristanda mu• 
seviler aleyhinde 

kararlar 
Sofya 27 (A.A.) - Dahiliye Na. 

zırı neşrettiği bir kararname ile 
Yahudilerin herkes içinde politi • 
kadan bahsetmel<erini ve saat 21 -
den soma sokağa çıkmalarını ya -
sak et.miştir. Resmen teyit edil • 
rnlyen şayialar çıkaranlar şiddetle 
cezalandırılacaklardır. Yahudile _ 
rin radyoları alınmış, telefonları 
krs'lmiştir. 

ESR 

yişçiler ellerinde •Yaşasın Fran
ko., •Yaşasın Hitler., c Y 8'j3lUl 

MuSSvlini. ve ·Kaıhırolsun kaınü
nizm. ibareleri yazLlı bayra'klar 
oldut'll halde sokaklarda dolaş • 
mışlardır. 

İSPANYA GÖN'ÜLLÜ 
TOPLUYOR 

Madrit, 27 (A.A) - Madrit Fa
!dnj bürosunda ilk gönüllü kayit 
defteri bu sabah saat 9 da açıl
mıştır. Her sıruftan sonsuz l!:>ir Fa
lanjist kafilr>si saat yedidenberii 
büronun önünde dizil.m.iş bekliyoc. 
du. 

Tas'ın tekzibi 
(Başt.ara!ı 1 inci sayfada) 

ettiği hattı harek"t hakkında 
Sovyetler Birliği aleyhine mü
teveccih bulunan bu menfur 
iddiayı şiddetle reddettiklerini 
beyana, Tas ajansı mezundur. 

RE 

J KDAM 
~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

it BUGÜN~ 
ISlYAS~, 
L_v-A.ZIYET-.J 
Macaristan, Finlandi
yada harbe iştirak etti 

Fin - Sovyet 
Cephesinde 

(Ba;;t.ara!ı ı inci sayfada) 
sı şimalden har!'ket eden Alınan 

tayyarelerinin tekrar Leningrad'a 
ve Kronstadt deniz üssüne taarru> 
etti'klerini bildirmektedir. 

SURİYEDE 

Hür Fransızlar 
Maarabayı aldı 

1 
Alman • Rus harbi gittkçe genş.. Ayni ajansa. göre iki motörlü 

lemektedır. Finlandiya ve Maca - Alman grupu Minsk istikametiru:k 

T d ristanın da Rusyaya karşı harbe hareket etme>ktedir. Bunlardan bin 
Müttefikler Üm Ür girdikleri anlaşılmaktadır. Finlan- Estonya'nın Vilna şehrinden lnare
mevkiini İşgal ettiler diyanın vaziyeti düne kadar miip- ket etmiştir, Diğeri Baronoviç't<?n 
Lorı:ira, 27 (A.A.) - Loodranın hemdi. 'I'opraklarında Alman as • j geçmiştir. 

salahiyetli mahfillerinde bugün bil- kederi bulunduğu söyleniyordu. TURKU'Y A YAPILAN AKIN 
dirildiğine göre, Suriyedeki İngiliz Buna rağmen Finler harbe müda- Helsinki 27 (A.A.) - Turku şeh-
kuvvetleıri çok müstahkem olan haleden çekinir gibi bir vaziyet al- ri Sovyet tayyarelerinin şiddetli 
Tüdmür mevkiini tedricen muhasa- mışlardı. Fakat Sovyetler, Fin • hücumuna maruz kalmıştır. Bir -
ra ediyorlar. landiyanın Almanyaya bir üs hiz.. çok yangınlar çıkmıştır. Turku şa-

Hür Fransız kuvvetler! Şam'm metini gördüğünü bildirerek Fin tosuna bir bomba düşmüşse de ha
biI'kaç kilometre şimali şarkisinde şehirlerini bombardıman ettiler. sar yoktur. Son Fin - Sovyet har
olan Maaraba'yı Lşgal etmişlerdir. Bunun üzerine Finlandiya kend;- binde de Turku bombardımanlar-
Şam _ Beyrut yolu boyunca iler· ni müdafaa edeceğini ilan etti. Ni- dan şidde:le müteessir olmuştur. 

lemekte olan İngiliz kuvvetleri hayet Berlin radyosunun sözcüsü FİNLERİN MAVİ VE BEYAZ 
Şam'dan 17 kilometre kadar mesa· Finlandiyanın topraklarını koru • KİTABI 
fcde FrB.llfi:z t()p<;u ateş.ile durdu- mak üzere Almanyanın yanında Helsinki 27 (A.A.) - 12 Ma~t 
rulmaktadır. \ Rusyaya taarruza geçmiş olduğu- 1940 do.n itibaren Fin • Sov~~t m.u 

Mereayum'da İngiliz süvari dev- nu bildirmiştir. nasebetleri hakkında bugun .bır 
riyeleri Vi(.hy devrfyelerile temas Macaristan hükumeti ise Sovyet mavi ve bir beyaz kitap neşredıle-
etmiştir. 120 Çerkes İngi!blere tes- tayyarelerinin Macar şehirlerini cektir. . 
!im olmuştur. bombardıman ettiklerini bildire _ Gazeteler, Avrupanın Bol•evız-

İNGİLİZ HA VA TEBLICI rek Sovyetlere harp ilan etmiştir. me karşı müdafaasında Finlerin bu 
Kahire, 27 (A.A) İngiliz hava Macarlar Sovyet _ Alman harbiı;ıin sefer yalnız olmadıklarını yazmak.. 

tebliği: başlamasından~ ... Sovyet tayya • tadırlar. 
Akednizde, İngliz hava ku'VVet;. relerinin tecavüzünden şikayet e • 

!eri İtalyanın cenup sahillerinde diyorlardı. Anlaşıldığına göre, 
her biri 1-0 bin tonilatoluk müte- Sovyetler, Macaristaru da Alman 
addit gemiden mürekk~ bir kafi· askerlerinin bulunmasını kafi se -
leye taarruz etmişlerdir. Hiç değil- bep sayarak Finlandiya gibi Al • 
se iki gemiye to~pil isı>bet etmiş manlara üs vazifesi gören bir yer 
ve birinin tam ortasına bil'Yük O:ıiı ] olarak telakki etmişler ve Macar 
bomba düşmüştür. topraklarını bombardıman etmek • 

Suriyede, düşman kuvvetlerinin te kendilerini haklı bulmuşlardır. 
işgal altında bulunan tayyare mey
danlarına birçok taalTUZlar yapıl
mıştır. 

FRANSIZ TlIBLİGİ 
Vichy 27 (AA.) - 27 Haziran 

tarihli Fransız resmi tebW'H: 
Fran "\ ht'aları 20 gün süren çe 

tin muharebelerden sonra kahra
manca mukavemetlerine devam 
etmt"kte ve her tarafda düşman 
kuvvetlerini durdurmaktadır. 

Sahilde, İngiliz filosu veniden 
Fransız mevzılerini bombardıman 
etmiştir, 

Litvinof 
Eski Sovyct Hariciye 
l(omiserine mühim 

vazife verilecek 
Stokholm 27 (A.A.) - İtimada 

şayan kaynaklardan alınan haber. 
!ere göre, eski Sovyet hariciye ko
miseri Litvinof Moskovaya çağı -
rılmıştır. Kendisine mühim bir va 
zife verilecektir. 

Zan neci ildiğine göre, Litvinof 
'>ir taraftan Sovyetler, diğer taraf

n Amerika ve İngiltere münase
'>etlerini tanzim ile tavzif edile -
cektir. 

• 
G z 

Bu hale göre, Almanya Rusyaya 
karşı bu muharebeyi Romanya, 
Finlandiya ve Macaristanın da iş. 
tirakile yapmaktadır. İtalya da 
Soyyetlerle harp halindedir ve 
Sovyet cephesine bazı kıt'alar gön 
dermek kararındadır. Ancak bu -
gün Suriye cephesinde çarpışan 

milyonlarca asker yanında İtalya
nın gönderc~ği asker mik.arı çok 
cüz'i olacak ve İtalya bu harbe bir 
nevi sembolik bir şekilde iştirak 

etmiş bulunacaktır. Fakat harbe 
daha sembolik bir şekilde iştirak 

etmek isteyen bir devlet daha var. 
dır ki bu da İspanyadır. İspanya, 
dahili mücadelesi esnasında Sov -
yetlerin Frankoya karşı gönüllü 
göndermelerini hatırliyarak, şimdi 

Sovyet cephesine gönüllü kıt'alar 
göndermcffee karar vermiştir. İs -

··anın daha ileri giderek harbe 
müdahale vaziyetine girmekten İn 
;iltereden korktuğu için çekindiği 
anlaşılmaktadır. Çünkü İngiltere 

ile Rusya bugün Almanyayı mağ. 

lOp etmek noktasında birleşmiş • 
tir. Rusyanm mukavemetini zayıf
latacak rer tarafı İngiltere ayni 
zamanda kendi gayesine muarız 

addedebilir, 

* 

D 

Macaristan da 
Roma 27 (AA.) - Haber veriL 

diğine göre Sovyet t8yyareleri 
Macaristanda açık şehirlere taar -
ruz ettiği için Macaristan Sovyet
ler Birliği ile kendini harp halinde 
addet.ııreğe karar vermiştir. 
MACARİSTANDA ÖLENLER 
Budapeşte 27 (A.A.) - Kaşa'ya 

yapılan hava hücumu neticesinde 
20 kişi ölmüş ve 18 i ağır olmak 
üzere 41 kişi yaralanmıştır. Atılan 
25 bomba. fevkalade vahim hasar 
vuku1 getirmiştir. 
Budapeşte, 27 (A.A.) - Macar 

Başv<'kili ve Hariciye Nazın Bar
dossy, bugün meb'usan meclisinde 
yaJpttğ• beyanatta Macari.ıtanın 
Sovyet!CT Birliğine karşı haııbe gi
receğini bildirmiştir. 

Bardıossy, Sovyet tayyareleri.rün 
Kasa'ya yaptıkları taarruza lkarşı.
lık tecllbirleri alıınaıcağıru beyan et
miştir. 

Meb'uslar lbu beyan~ derin he
yecanla karşılamışlardır. Salt ce
nah, M:ı~aristanda Bo!şevikli~ ~ 
vilc eden demokrat partisinin kaı
patılmasını istemiştir. 

Uydurma bir 
haber 

(Baştarafı 1 inci sayfnıia) 
Papen'in Türkiye Hariciye Vekili 
Şfrkrü f::aracoğlu kanalile İngiliz 
:Büyük Elçisine bir sulh teşdbbü-
sıünd<- bulunduğu hakkındaki ha
berler tamamile hakikate muhali! 
olduğu bevan olunur. 

SÖZ 

:-'.ovyet - AlmanlAra,net7ıo'D;~ 14 
cephesinde 1 _ .. ._.....Köşesi 

(Başlar.ılı 1 inci sayfada) -
Fin ve Macarların ,u tarafından yayılan resmi harp 

t'b!iği: harp kararı 
Rusya ist,kametinde ve cephe - Ajans haberleri flnlanid) a ,.e 

nin Hcsaraby.ı b5lgcsinde Suleih :uararistanııı da Almanya . Hal· 
.-ıırtak:ısında. muharebe gece de , .• - Romanya <eph<' ,ne iştirake 

levam etmiştir. Cephenın diğer karar \'erdiğini lıildiri~·or. Bu 'a
kısımlarında, gece sakın geçmiş - ziyl'te göre So,~·eı Ru,yıı. Alman• 
ir. )·a ve Romauyadan b0 ka İlal~·a, 

26/27 Haziran gecesı, düşman Finlandi~·a ve .'\facaristanla harp 
ava kuvvetleri, Borisov. Bobru - haline girmiş lıulunuyor. 

ısk ve l\fogilov şehirlerini birçok Nanemolla: 
öefa bombardıman etmiştir. - Diinyanın l'n büyük kara va 

26 Hazi.1. ..... n 1 bütün gün, hava kuv hava muhare-belerlnln cereyan et• 
vetlerimiz, Vilna, "Brodski ve Ba • mekte olduğu muhakkak .. dedi ve 
ranoviçe istikametlerinde düşman ilave etti: 
tank kollar;na sayısız hücumlar - Fakat Maear ve Finlerin harp 
yapmıştır. Bu hücumlar neticesin- kararmda ne kadar isabetli hare
de, dü5man ağır tank kayıpları kay ket etti'·leri henüı meçhul.. 
delmiştir. 

Bükreş ve Ploesti'de askeri he - • ddlerin bombardtmanı, büyük ha Depo ve ardiye 
sar vücude getirmiştir. Köstence kiralarında ihtikar 
limanı da ciddi hasara uğramıştır. . . .. 

Sovyet hududundaki bir bölge • Gazetelerın yaz~ıgın~ ~ore ban 
de mühlm bir piştar grupu Prut j de~o. ve .. ardıy~ nhıplerı ~ıra bedel: 
nehrini geçerek düşman toprakla- lerını yu";seltı)or.~uş .. Nanen~olla. 
rına baskın yapm~-~lardır. Bu ce: •-He~ ışte/l'nıl~k.'·~·p.mak_a.~~~: 
sur ask<>rler 10 dusman askerını tır .. dedı ve . ozlermı ŞO) le bıtı ı; 
esir alarak getirmi;ler ve bir it.. - l\luhtekirler foyalarını gizle
ralyöz 8 tüfek iğtinam etmi§::'r • !"~~-•iç~ şimdi .de

1 
ddepo kkirnlan 

dir. Bütün .... ;~tarlar salimen kıt'a· ıhtııuın ıc:ıt etmış er eme · 
!arına dönmüşlerdir. 1\1. K. 

Beyaz Rusya arazisinde casus -
luk maksadile düşman muhtelif 
noktalara 4 iliı 6 kişilik paraşütçü 
grupları indirmiştir. Bu paraşüt • 
çiller yakalanarak askeri makam • 
lara teslim edılmişlerdir. Bunların 
her birinde verici bir radyo maki. 
nesi vardır. Paraşütçülere karşı 

•daha şiddetl! tedbirler alınmıştır. 
Ukraynada bir yere hava yolile 
kıt'alar indırmek için yapılan bir 
leşebbüs esnasında o civarda bu -
lunan bir kızıl süvari cüzü' amı 
düşman yere iner inmez hücum e. 
derek bütün grupu imha etmiştir. 

SOVYET KIT'ALAR! GERİ 
MEVZiLERE ÇEKİLDİ 

Moskova 27 (A.A.) - Bugün neş 
redilen bir tebliğde deniliyor ki: 

Şanlai • Vilno - Baranoviç mın. 
takasında cereyan eden muharebe 
!erden sonra -ki bu muharebeler
de Almanlar ağır bir mağlubiyete 
uğratılmıştır- kıt'alarımız 26 Ha
ziran gecesi yeni mevzilere geri 
alınmışlardır. Bu yeni mevzilerde 
yeni bir hareket için tecemmü ey. 
\emişlerdir. 

Moskova 27 (A.A.) - Röyter: 
Moskovada gece yarısından saat 
sabah dörde kadar sokaklarda ge~ 
me yasağı konmuştur. Tivatro -

B. Millet Meclisi 
tatil yapacak 

(Baıt.arafı 1 inci •aylada) 
tasdikine dair kanun layihasının 
birinci müzakerelerini yapmıqtır 
Çarşamba günü tl'krar l>:)plana· 

cak olan Büyük Mıllet Meclisi, 
çiffıçi mallannı .koruma kanuıın ile 
r.,.,namedeki dter maddelerin 
iki.ııei müzakeresinı yapaıcaktır. 

Çarşamba gii;ıkü toplantda mez. 
kiir müzakereler nihayet bulduğu 
takdirde Meclisin 15 günlük bir 
tatil yapması muhtemeldir. 

TİCARET VEKALETİNİN 
KARARI 

Ankara radyosunun dün akışam 
memleket poı;tası emisyonunda ·bil
dirdiğine göre, Ticar!'t :Veıkıileti ilı
racat ve ithalat tacirletiın:iızi alaka
dar eden mühim bir karar verm~ 
tir. Bu karara g<ire bütün dünya 
piyasalarında hararetle aranılan 
bazı mallarımızın mal mukooili o
larak sat.iması kabul edilınlştir. 

lsveç ve lsviçrenin 
vaziyeti 

tar, karanlığın ba~tığı saat olan (Başt.ara!ı ı inci sayfada) 
saat 22/45 de kapanacak.ır. Res • Zavallı İsviçre bir taraftan İn· 
mi vazifesi olmıyanlar için her • gilizlerden bir lokma ekmek elde 
hangi saatte şehre girmPk mem • edebilmek için onlara ve mevcudi-
nudur. yetini koruyabilmek için Mib,·er• 

BÜKREŞTE ALARM cilere mümaşat etmekle meşgul· 
Bükreş 27 (A.A.) _ Gece Bük • dür. Bütün siyaseti bu cambulığı 

reste 4 alarm işareti verilmiştir. iyi ifa edebilerek. sonu henüz gö-
Londra, 27 (A.A.) _ Reuter: rülmiyen bu badindrn. ateşe atıl· 
Salfilliyettar mahfilleroe söylen- maksnın yakastnı sıyınbilml'ktir, 

diğine göre Alman ve Sovyet kuv- Ta şimaldeki İsveç hükiiml'tinin 
vetleri, aşağı yukarı müsavidır, Al- de vaziyeti zordur, Filhakika asır
manlann, 15 lbin kışilik 175 fırkası, lardanberi burası sakindir. Geç•n 
Sovyetlerin ise, Uzak Şarktakileı Büyük Harpte olsun, daha evvelki 
hariç 165 fırkası vardır. büyük boğuşmalarda olsun, iir•a 

Sal•'-h•ettar m-'-~me~•e sanı!- bk mevkie mAlik olması, bii,·iik Fakat kapının kanadı kımıl • 
damıştı ve kapanmak üzere bu
lunuyordu. Baş döndürücü bir 
bal... İnsan evinde, yatağında 
olsa acaba bu hikaye sona ermiş 
olmaz mı? 

TÜRK Ç ES f : M. Ferid un - Z AB 1 TA R O M AN 1 : 4 
·~~~~~~::......~~---~~ 

- Canım istemiyor anne... '"" , """' "" 1 d.g·ına go··re, Sovv. et kuvvetleri ara- yolların gl'çidinde bu anmaması 
- Çünkü. dün akşam yine sar burasını her türlii istila selinden 

h t Y. · t' d -·1 ·• zi üzeri.nde şu tıwzda tevzi edil-
oş un... ıne ıç ın egı mı· masun bırakmısh. Fakat bu harp 

Şimdi Şabo tenha mahallede 
yalnız kalmıştı. Hızlı adımlarla 

yürüyor, koşuv~· sokak köşe -
lerınd<! tereddüt edi,.or, sonra 
deli gibi ileri atılıyordu. Kongre 
meydanına velince a~açlardan 

ürktü. Uzaktan birinin geçtiği • 
ni tahmin ~ttiğl için ağırladı. 
Fakat meçhul adam başka bir 
is: ikamette yürüyordu. 

Hoi sokağı. Bir katlı evler. 
Bir kapı. Jan Şabo anahtarını 
aradı, elektriğin düğmesini çe • 
virdi. Mutfağın camlı kapısına 

doğru yürüdü. Burada ateş he
nüz sönmemişti. Kapıyı kapa • 
mayı unuttuğu için Şabo geri 
döndü. Burada sıcak bir hava 
var. Masanın beyaz muşamba 
örtüsü üzerinde bir kağıt var. 
Kurşun kalemiie şunlar yazıl • 
mış: 

•Büfede bir ko\let ve dolapta 
bir pasta bulacaksın. Allah ra • 
batlık v€ c;in. - Baban.• 

J an Şabo sersem sersem etra. 
fına bakınıyordu. Büfeyi açıp 
koHeti görünce mide.;; bulandı. 
Bu katın üstünde küçük bir sak
sı, içinde kuzu kulağına benze. 
yen ~e{il bir nebat var. Demek 
halası gelmişti. Halası her geli· 
şınde böyle garip bir nebat ge • 
tirirdi. Sen - Leonar rıhtımın • 
daki evi saksılarla dolu id!. Bun 
!arı getirdikten sonra nasıl mu• 

]an ışığı söndürmüştü. Potinlerini çıkardık
tan aonra merdivenden çıktı 

bafaza edilmeleri lazun geldiği. 
ne dair uzun uzadıya izahat ve. 
rirdi. 

J an ışığı söndürmüştü. Potin
lerini çıkardıktan sonra merdi
venden çıktı. Birinci katta ki • 
racıların işgal ettiği odaların ö. 
nünden geçti. İkinci katta çatı • 
arası odaları vardı. Damdan se
rin bir hava geliyordu. 

Sofadan geçerken bir somya 
gıcırdadı. Babası veya anası, bi
ri uyanmıştı. Odasının kapısını 
açtı. Uzaktan boğuk bir ses işit. 
ti: 

- Jan, sen misin? 
ş:.mdi de onların yanına gidip 

bir kaç söz söylemek lazım ge • 
liyordu. Odalarına girdi. Bura -
da nemli bir r ava vardı. Kim • 
bilir kaç saat evvel yatmışlardı. 

- Saat kaç? 
- Bilmiyorum ... Pek geç de • 

ğil ... 
- Niçin bu kadar ... 
Hayır! Babasının onu azarla • 

mağa C1'sareti yok. Yahut da bu
nun bir fayda vermiyeceğini bi
liyor. 

- Gel bakayım ..• 
J an eğilip babasının ıslak e • 

lini öptü. 
- Buz gibi olmuşsun ••• 
- Dısarısı ııoğuk.. 

- Kotleti buldun mu? ... Pas. 
tayı halan getirdi. 

- Ben arkadaşlarunla yemek 
yemiştim. 

Annesi uykusunun arasında 
döndü ve yatmadan lop haline 
getirdiği saçları yastığın üzeri • 
ne düştü. 

- Allah rahatlık versin ... 
Tahammülü kalmamıştı. Oda

sında ışığı bile yakmadı. Ceke. 
tini çıkarıp rastgele bir yere at.. 
tı. Sonra yatağına uazaııarak ba. 
şını yastığın arasına gömdü. 
Ağlamıyordu. Zaten ağlama • 

ğa muktedir de _değildi. Ağır bir 
hastalığa tutulmak üzere imiş 
gibi bütün azası titriyor, vücu. 
dil büyük ürpermelerle sarsılı • 
yordu. 

Yalnız somyayı gıcırdatma • 
mağa gayret ediyordu. Boğazına 
çıkan hıçkırığı bertaraf etme -
ğe çalışıyordu. Çünkü yandaki 
odada babasının uyumadığını, 

kulağının kirişte olduğunu his. 
sediyordu. Başının içinde bir 
ha al büyüvor, bir kelime ötü. 
yor, şişiver, ve onu ezecek ka
dar korkunç bir cesamt>t kesbe
diyordu: Ecnebi! .. 

Giine~ pnncereden içeri girin. 
ceye kadar kulaklarında bir u • 
ğultu, vücudünde bir ağırlık, 

· '"'••ında bir el hissetti. Babası 
başucum.la lüzumundan fazla 
sert olmak korkuı;ile şunları 
söylüyordu: 

- Böyle yapmanı doğru bul· 
muyorum oğlum! ... Dün yine iç
tin değil mı? ... Bale, soyunma. 
mışsın bile!. .. 

Alt kattan kahve ve sahanda 
pişen yumurta kokuları geliyor. 
Sokaktan kamyonlar geçiyor. 
Kapıların vurduğu işitiliyor. Bir 
horoz ötüyor. 

KÜÇÜK HESAPLAR 

Jan Şabo önündeki tabağı it • 
miş, d trseklerini masaya daya -
mıştı. Gözleri tül perdeler:n ar
~asında ·beyaz duvarları güneş. 
te parlıyan avluya dikilmiş idi. 
Babası kahvaltı ederken ara 

sıra ona bakıyor, bir muhavere 
kapısı açmağa çalışıyordu. 

- Feroustre sokağındaki bil • 
yük bina satılığa çıkarılmış di
yorlar, doğru mu acaba? ... Dün 
bana soruyorlardı. Şunu bir öğ
reniver ... 

Ayni suretle oğlunun hare • 
ketlerini gözünden kaçırmıyan 
fakat öğle l'emeği için sebzeler! 
bazırlamağa devam eden ma • 
dam Snbo n'Üdahale etti: 

- Yemiyecek misin? • 

H • miş bulunmaktadır: Finlandiyanın 
- ayır. onun da mevkiini ""r<h. İki hadi•e 

B 1 şarkında 23, cenubunda 42, cenu-
- enı an amıyor mu zan ne- vaziyetini mü•küll.,..tirmisti. G..,.en 

d . • B k ·· 1 · k bu şaTmnde 12 Polonya hudu- -, " 
ıyorsun. a ' goz enn ızar - sene Sov,·et Rusya Finlandi:raya 

· ·· d k k im durula merke-zde 24, cenupta Uk- , 
mış, yuzun e ren a amış... taarnız ederek harbe başladığı va· 
S b . k t ıs· di rayna hududu üzerinde 48 ve ilıti-ana ıraz uvve ge ın ye kit t--"'tere ile Fransa, bu memle-

li · d 1 · ı B yatta a~arl 16 fı.ı:'ka. uo;u e mız en ge em yapıyoruz. a. kete yardrm eder •ibi görünmeyi 
· tal ı Karşıda 130 Alman, 20 Rumen ve • 

rı şu yumur arı ye. ....._. a.rzu ettiler ve hi• olmaz<& 
1 d bil 10 Fin fırkası bulunduğu tahmin ~v- ' 

Bir servet mukabi in e · e sembolik bir miktar asker ve mü-
edilmektedir. 

Jan bir lokma viyecek halde de- hlmmat sevkini iılteıliler. Fakat bu 
Almanya, Baltık denizinde bü-

ğildi. Göğsünü sıkan bir şey var- yol İsveç.ten gtt.uektir. fsv..,. ile yük deniz tefevvukuna, Sııvyetler -, 
dı. Evin sakin havası, yağ ve Finland;va arasında '"8asen Şimal 

Birliği de Karadenizde ez.iı::i bir ..., 
kahve kokusu, beyaz duvarlar, Devletleri Birlig",i namı altında mü-tefevvuka maliktir. 
pişmeğe ba;lıyan çorba, bütün teuvize kalljı bir iWfak da vardır. 
bunlar adeta içini bulandırıyor- Ç" ·ı y l B Buna rağmen İsveç hükfımeti bövl• 
du. Bir an evvel dışarı çıkmak, orçı ugos av aş• bir talebi kabul etmedi Çünkü ge
öğrenmek istiyordu. Sokaktan vekilini kabul etti rek g 0 ,•yet Rusya, gerek o zaman 
gelen en ufak gürültü onu titre- siya-.tleri muvazi olan, Almanva, 
tiyordu. Londra 27 (A.A.) - Röyterin Stokholm kabine«ini tazyik etliler 

- Ben gideyim artık! hususi muhabiri bildiriyor: Bu tehlikeyi Londra teblil;...sinden 
- Daha vaktin var. Dün ak • Başvekil Çörçil bugün Mısır yo- daha yakın ve dddi gören hiikfı· 

şanı Delfos ile beraberdin de • j lile .Londraya gele? Yugoslav b~ş.. met Londra, Paris ve Helsinkin".ı 
ğil mi? ... Bir daha buraya gelip vekılını 1.abul etmış, Sımovıç Çor-' ı-iulıırına kulaklarını .tıkadı ve hii· 
seni soracak olursa ona verece· çille bütün enternasyonal vaziyeti tiin mulıabbetleri Finler tarafm
ğim cevabı bilirim! ... Babası gözden geçormişlerdir. Simoviç da olduğu !Y.ılde oncak miinf •rii 
zengin diy'C hiç bir iş görmiyPn kendi hükümelinin yegane Yugos.. ve gönüllü yardnnlarile iktifa etti. 
bir çapkın!... Haylazın biri! .. ı lav hükumeti olduğunu söylemiş Son Alman _ Sovyet harbinin 
Fakat o, işe gitmek için sabah - ve bunu ilan eden Eden'e teşek - infilakı İsv<'~i de Alman mahrrki-
leyin erkenden kalkmıyor! kür etmi§tir. ne biraz daha yakla<!ırmıştır. Ber· 
Şabo bir şey söylemiyor, ka • !in, Sovyetlerle (RTpı~mıya başlı-

rısının sözlerini tasdik etmek Cripps Londrada yan Finlere yardan i~in İsn~ton 
mecburiyetinde kalmamak için Londra, 27 (A.A.) _ Salahiyet- asker geçirmek hakkını istemi, ve 
gözlerini tafıağından ayırmadan tar mahfillerden ibildirildi.ğine gıö- bu hiikiımet de huna muvafakat et· 
yiyordu. Birinci katın kiracıla. re İngilterenin Moskova Büyük miştir. Vaktilc lngifo Fransızlara 
rından biri, Polonyalı bir talebe Elçisi Cripps tayyare ile lbugün verilmi)·en ve hitaroflı!!a mııhalil 
aşağı i"l'rek doğruca sokağa çık- Lçmdradan Moskovaya varın ştır. olduğu ~tokholm hü'<c:11c~in~.P .. " 
tı. Ünl\'Pr teye gid yordu. Mut- Cripps ile İngiliz ihey'eti azası zaman mııdl'ild olarak ılcrı •ı•m· 
fağın üstün>! isabet edPn bir o. muvasalailarından bi!'aıı sonra Mo-ıl•n ~u sala_h;,eı bu ~cf:ı Alm~n~·a 
dada başka bır kiracının giyin • l<>tof tarafından kabul edil.nlişlec- ve Fınlandıyadan esırı:cnmrınıştır 
diği işitiliyordu. (Daha var) İ dir. Hiae:rin Sükrii BABAN 
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SPOR 
Beşiktaşla G. 
Saray yarın 

karşılaşıyor 
Milli küme maçlarına bu hafla 

devam edilecek ve gelecek hafta 
da Ankaralılarla yapılacak temas. 
tan sonra müsabakalar sona ere • 
ccktir. 

Pazar günü Kadıki;y sahasında 

yapılacak oyunlardan Fenerbahçe
istanbulspor maçı ehemmiyet iti • 
barile bir şey ifade etmez. Bu ma. 
çın normal şeraıt dahilinde ve az 
bir farkla San - Lacivertliler le -
bine netice vermesi daha km·vet • 
le muhtemeldir. Fakat muhakkak 
)ti haftanın ve hatta seneılln en 
mühim maçı Galatasarayla Beşik. 
taş arasındaki çetin müsabakadır. 

1 
(Bd:ştar<.1fı 1 inci sayfada) 

Muhab.-re memuru bayan ya· 
oındakileflt' bir şeyler konuştu: 

- Beş dakika sonra dedi. 
Telefonu kapadım. Saa.t 15 1 

35 geçiyor. •03• U çevirdim: 
- Allot .. Hani Yalova? 
- Yalo' a hattı m~ efecı· 

dim. 
• 

1941 sen,-,,i Haziranının 25 ind 
çarşamba giinü saat 15,.CS de Ya· 
!ovayı istedim, haltın meşgul ol
duğunu 17,4~ da haber verdiler. 

f941 senesi Hoziranmın 26 ntı 
perşembe günü saat 12,58 de Ya
lovayı istedim. Hattın meşgul 
olduğunu 15,35 de haber verdi
ler. 
Çarşamba günü: Yalova ile an· 

tak saıtt 17 de konuşursunuz de
diler. 

Perşembe günü: Yalova ile ı.' 
uatlerde konuşulur dediler. 

Ve hen de işte böyle, bund" 
dolayı Yalova ile konuşamaduı 
Halbuki ·bana çarşamba gü ıı 
vaktile hattın meşgul olduğuı 
söyleselerdi ve Yal•>va ile tt 

saatlerde kon~ulduğunu habt 
verselerdi h.-m ben beyhude l , 

re telefon başında bekleyip'"" 
timi kaybetmezdim, hem de saa 
21 de tekrar Yalovayı ister 'ı 
konuşurdum. 

Santralın geç tevap verm""i 
ne, santraldaki .kı21arın hinbir 
!erinden haberleri olmamasın• 
gelince, bu da ayrı bir hikaye•' 
amma, iimit ederim ki, Telefor 
Müdürlüğü bu mesele ile alaka· 
dar olur da, bizon bu hikayeyi 
de anlatmamıza hacet bırakmaz. 

Selami İnet SEDES 

ruz. Ve bunu söylerken de aldan- o o • y il 1 1 t u M llA 1 Senenin en müh:m maçı diyo - ı•••••••--•••••••••••••••• .. 
mış olmuyoruz. Çünkü G. Saray-• • emır Q 8fl s 8 ma ı ı an arı 
lıların Ankarada plasmanlarla be. ••••••••••••••••••caı••••••• .. 
rabcre ;caldıkları Maskespor ve 
G. Birliği maçlarını bilahare hük- Muhammen bedeli 150 000 (Yüz elli bin) lira olan 3000 adet deri ceket 
men kazanmaları ve bu kararın 14/7/1941 Pazartesi gunu sa::ıt 15,30 da ka~h ıa.rt .. usulu ıl<-' Anka.ra'da 

İdare binasında satın alınacaktır. 
da evvelsi gün tebliğ edilmiş ol - Bu işe girmek isteyenlerin 8750 (Sekiz bin yedi yuz elli) liralık mu
ması müsabakanın ehemmiyetini ı.:akkat tenıinat ıle kanunun tayin ettiği vesikalan ve teklirlcrinı ayni gün saat 
çogaltmıştır. 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri lhımdır. 

Şartnameler (200} kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıbnak-
Sarı. Kırmızılı idarecilerin -ba tadır. (5179) 

zı klüp ıdarecilerine örnek olabi •. 
)ecek bir hassasiyetle çalışarak- ı•••••••••••••••••••••••••••r• 
klüpleri lehine aldıkları bu karar- İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 
dan sonra arada bir tek puYan kal 

m~:ır. . . . .. • . t 1 Yıllardanberi tevliyet vazi1elerineal~ka göstermiyen ve adresleri idare-
. Şımdıkı vazıyete .. gore Beşı~-~ mizce malüm 0Jm1yan (Divanı Ililmayun kalemi lıülcfasmdan ~eyjt Elhaç 

bır puvan farkla onde mevkımı Hüıcyin Necib Bey bin elbaç Mehmet) Vakfı mütevellisi Melımct Safü ile 
muhafaza etmektedir. Onu bir sa· (Sercerrahini hassa müezzin zade Mehmet E1.) Vakfının mütevellisi Ebube· 
yı farkla G. Saray takip ediyor. kir Ag.fthın idaremize mur:.lc:ıatla vakıflarına ait muanıelcyi taki_b ve hayır 

Ş h ld · 1 k ·k· · d şartlarını ifa etmeleri iç.n ilinen vaki tebli~ata icabet etmcdiklcrınden ken-
~ .. a e şa~pıyon u 1 ısın en dılerine 113..n tanh.ndcn ıtıbaren (15) gün da'ha mühlet verilmi tir. Bu mtld-

bırısıne aıttır. Jet zar!ında da gehned kleri takdirde haklnrında ka:ıuni muamele yapılacağı 
Geçen hafta tahakkuk etmiş ol. ihtar makamına kaim olmak üzere ilanen tebhg olunı • (5214) 

duğunu yazdığımız Beşik.taşın rn.l 
li küme şampiyonluğu hıı; unut c. 
dilmiyen bir mani ile karşılaşınca 
işin rengi değişmiş oldu. 
Şimdiki vaziyet böyledir. Be -

şiktaşın şampiyon olabilmesi için 
hiç değilse berabere kalması, bu 
ünvanın G. Saraya nasip olınası i
çin de Sarı - Kırmızılıların mu • 
hakkak kazanmaları 15zımdır. 

Acaba bu ıki takımdan hangisi 
kazanır? 

Bu suale cevap vermenin ne ka
dar güç olduğunu okuyucularımrn 
elbc: teslim ederler. Biz de şö) le 
veya böyle olacaktır diye kehanet
te bulunacak değiliz.. sadece bü· 
iki satırla kanaatimizi hülasa ede. 
!im: 

Beşiktaşlıların, kazanması ıçın, 

fimdiye kadar devam ettir<likkri 
olgun ve güzel oyunlarını asabiye. 
tc kapılmadan enerji ve bilgi ile 
latbik etmeleri ... 

G. Saraylıların kazanması için 
de hasımlarının en tehlikeli oyun
cularını sıkı bir şekilde marke e -
derek gayretli bir maç çıkarma -
)arı; 

Lazımdır ... Bu ı;öylediklerimlz 

tatbik edildiği takdirde aradaki 
derece farkı maddi bir şekle girer. 

Son olarak da şunları söylemek 
l.steri.z : En tehlikeli rakipleri Fe • 

nerbahçeyi gerek fili mesai ve ge
rekse idari çalışmalarile bir hayli 

geride bırakarak karşı karşıya ka
lan bu iki çetin rakibin spora ve 
sporculuğa uyan ve şöhretlerine 
:yaraşan güzel bir maç çıkarmaları 
candan denen bir şeydir. Eğer iki 
takım da efkarı umumiyeyi tat • 
min edebilirlerse kendilerini şim. 
diden tebrik etmek bir vazifedir. 

Faruk Erer 

Japon kabinnesinde 
değişiklik yapılıyor 
Tokyo 27 (A.A.) - Re•mi Japon 

sözcüsü Japon kabinesinde tadilat 
yapılacağı şayialarını tekzip et -
m~tır. Sovyet - Alman harbı do • 
layısıle çıkan bir ihtilaf üzerine 
har.ciyc nazırı Matsuoka'nın istıfa 
<'deceği iddia edilmişti. 

----rr--
Macaristanda müthiş 

bir infilak 
Roma, 27 (A.A.) - Stefani ajan

sının bildirdığıne göre Budapeşteyc 
birkaç kilometrelik ıneıaıfcde bu· 
lunan Magy Terrteny'de büyük bir 
int'itak ohnuştur İnfilak o kadar 
•iddetli olmuştur ki Budapeştenin 
bııtun mahallelerinden işitılmiş ve 
sarsıntı hıssedibniştir. 

Felake sebebini öğrenmek içın 
ıu;keri makamlar taı!ılukat yap
maktadırlar. 

ZAYİ - 939-940 senesinde 22 nci 1 
ilkokulundan almış olduğum ~ahadet

namemi zayi ett.ım. Yenisini çılcaraca

ı:ınıdan ef>k~ınin hükmü ycı\ttur. 

T opkapı Maltepesindeki 
komisyonundan : 

satınalma 

1 _ Elli bin liralık ayaktan sığır veya sığır eti ciheti askeriyenin göste
receği yerde te ıs edilecek b~sit sahra mezbahasında teslim şartile ve pazar
Wda satın alınacaktır 

2 - İha1<' ı 2/7/9-tl çar::ıamba günü sa.:ıt 11 de 
hskeri lise binrı~ında ask<:ı I sahnalma komisyanunda 
§artnoımesi her ~ün !'llf' kür komisyonda görülür. 

Topkapı - ::\faltepe eski 
yapılacakt.ı.r. Evsa1 ve 

3 - Tt:1 ı ı ı kat'iyesi 7500 liradır. 

4 - İsteklder ihale günil ayaktan veya sahra 
şartlarından her birine ayrı ayrı liyat tekli! edtbilirler. 

mezbahasında teslim 
Ve uygun görüleni 

ihale edilecektir. (5141) 

1 lıtanbul Komutanlıiı Sahnalma Komisyon 'u _ İlanları \ 
~ğıda cins miktar ve muhammen bedelleri yazılı iki kalem cankurtaran 

malzemesi l/Temmuz/941 günü hizalarında gösterilen saatlerde pazarlıkla 
ihale edilecektir. Ke~it ve şartnameleri her gün komisyonda göT'ülebilir. İs
tek1Jlerin beli! gün ve saatte kat'i teminat ve kanun! vesi.kalan ile birlikte 
Fındıklıda satınalma komisyonuna gelmeleri. :(5124) 
Cinsi Miktarı Muba?11men Kat'i T Pazarlık 

bedeli 
Adet Ll. K. L. K. Saat Dakika 

cankurlaran 10000 40800 00 6120 00 Jl 

yeleli 
cankurtaran sah 400 29276 00 4391 40 11 30 

* Tckli1 cdil•n fiyatı pahalı görülen 60 ton yoğurt 2/7/941 günü saat 11 
de yeniden paz.arlık1a ihale edilecektir. Muhammen bedeli 19200 lira ol.up 
kat'i teminatı 2880 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. is
teklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(5123) 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türlı. lirası. 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
lannda en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki paca göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4.000 L.11100 Adet 50 lır alık 5,000 L 
4 • 508 • z,ooo • 120 • 40 • 4,809 • 
' • 250 • 1,008 • 

40 • UHI • (,090 • 160 • 20 • 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşmiyenlere i.kramiye çıktığı takdirde % 20 fazla. 
ıile verilecektir. 

Kur'alar aenede 4 defa 11 mar t, ll Haziran 11 
Eyliil ve 11 Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

Yalnız 7 Gün Zarfında 
BU ŞAYANI HAYRET 

DEGİŞİKLİK 

ina n ıl mayacak 

şey diyorsun uz J 

BiZZAT TECRÜBE 

Bayan D. BRAMALLE, bir halta zar. 
fında tecrübe ett;ği bu yeni güzellik 
tarzı tedavinin ca2.ip te. irinden hayrette 
taldı. 

Aneak bjr halta zarfında, binlerce t5bir edilen cildi ihya eden bu k.ıymet
kadınlar, bütün buruşukluklardan kur- li unsur ~imdi, pembe renkteki Tokalon 
tuldular ve birçok sene grnçJeştiler. kreminin terkibinde mevcuttur, 
Alimler, yaş ilerledikçe buruşuklukla- Her akşam yatmazdan evvel bu kre
rın meydana geldiğini ke .. retmişlerdir. mi kullanınız. Siz uyurken cildinizi 
Çi.ınkil, ihtiyarladıkça cilt biT'çok kıy- besleyip gen1,:leştırecek ve buruşukluk
metli un:surl::ırını kaybeder. Bu un~ur- 1 ler1n12ı giderecektir. Ancak bir balta 
ları iade ediniz; cilt yeniden tazeleşir zarfında senelerce genç görüneceksiniz. 
ve. canlanır. Güu.düz1er için yağsız beyaz renkteki 

IşU., Viy:ına lini\·ersitcsi profC>t;örü Tokalun kremini kullanınız. Siyah ben
Doktor STEJSKAL. 'in şayanı hayret ı leri eritir ve açık mcsaıneleri sıklaştı
keşfi de budur GPnç hnyv;ı:nl::ın~ h.ü- rır. Birkaç gün zarfında en sert ve eo 
ce,Yrelerinden istıhsal ve c HİOCEL~ esmer bir cildi yumuşatıp beyazlaştırır. 

DİKKAT· TOK.ALON Krem vePudralarının yüksek kalitesi say.esin-
de kazandığı rağbetten istifade etmek gayesiyle ~ayın müşterilerimizi iğ
fal erlip s:ıhte rnuh-a11it 5.dı mallar ı::atılıyor. Hakikt Tokalon müst:ıhzarlan 

bir garanti kuponunu havi olup husu ! bir pu1la kapatılmıştır. Pulsuz veya 
puJo yırtık açık kutuları knt'iyye0 red ~ediniz, Pull3rını ıl:ıirarla isteyiniz. 

Kırıkkale Gurup Md. Satın Alma 
Komisyonundan 

Beş Gurup Erzak Alınacak 
Erzakwı Miktarı Muhammen İlk teminat İhale 

Cinsi 

Ekmek 377000 q. 
Koyun eti 88416 • 

bedl'li 
Kr. 

12 
40 

Lira Kuruş Gün{I 1:aati 

15 
15 \ 

1 Aakeri Faı.rikalar Satmalma Komisyonu İlanları 
Kırıklı:alede takriben 15'08 toa malıeme nakledilttek 

Beher tonuna 225 kuruş bedoi tahmin edilen yulı:arıda yazılı nakliyat 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma kımisyonunca 10/7/ 
941 perşembe günü saat 15 de kapalı Larfla ihale edilecektir. Şartname (1) 
Hra (69) kuruştur. Muvakkat teminat 2531 lira 25 kuruştur. TckJif mektup• 
ların1 mezkılr ıünde saat 14 e kadar komi.syona müracaatları. (5022) 

* 2G Ton 0.8 - 1 mm. Galvanizli demir saç levha 
4 c 2.5 mm. Galvan.izU 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 umum müdürlüğü merkez satın.alma komLc;yonun
ca 10/7/941 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zartla ihal• edilecektir. Şart
name (1) lira (33) kuruştur. Muvakkat teminat (1987) lira (50) kuruştur. 
Teklif mektuplarını meıkUr günde saat 14,30 a kadar komisyona vermeleri. 

(5023) 

* Muhtelif elı'atta 8 kalem ve cem'an 3800 metre 
mikabı kereste alınacak 

Tahmin edilen bedeli (220,400) Ura olan yukanda yazılı kereste askerl 
fabrikalar umum müdürlüğU merkez satınaln1a komisyonunca 10/7/941 perşem 
be gilnü saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname (ll) lira (2) ku. 
ruıtur. Muvakkat teminat (12270) liradır. Teklif mektuplarını mezkür günde 
saat 15 e kadar Jı:omlsyona vermeleri. 

Hey'eti umumiyesini birden vermek mümkün olmadığı takdirde ayn 
ayrı ih•le edilebilir. (5021) 

* 153 ton ben :ıin alınacak 
Tahmin edilen bedeli (48.960) lira olan 153 ton benzin askerı fabrJkaJar 

umum müdürlüiü merkez sat.ınabna komisyonunca 3/7/941 per~embe günü 
taat 14,30 da paıarhkla ihale edllecektlr, Şartname (2) lira (45) kurustıır. 
Kat'i teminat (7344) br•dır. (5196) 

* 600 ton mazot alınacak 
Tahrnın edilen bedeli (73.800) lira olan 600 ton mazot askeri fabrikalar 

umum müdürlüğil merkez satınalrrra koınisyonunca 7 /7 /941 pazartesi günü 
saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (3) lira (69) kuruştur. 

Kat'i teminat (9880) liradır. (5195) 

* Tahmin edilen bedeli 17750 lira olan 16000 adet ateş tuğlası ile 6 ton 
ateş kili askeri fabrikalar Ankara merkez satınalma komisyonunca pazarlıkla 
satın alınacaktır. Teminah kat'iyesi 2662,5 liradır. İsteklileruı 4/7/941 ta.· 
rihli cuma günü saat 11 de mezkUr komisyonda bulunmalıln. CSartname oa-
rasızdır.) (5190) 

* 50 Ton Bor yağı alınatak 
Tahmin edilen bede}j (25.000) lira olnn 50 ton Bor yağı a. ker! !'nbrikalar 

umum mudürlOgil merkez satınalma komiryonımca 4/7/941 Cuma günü $:3t 
14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasızdır. l\.luvakkat tcıni-

nat (1875) liradır. (5197) 

* Muhtelif eb'adda 16.000 adet ateı tuğlası 
6 ton ateş kili 

Hcy'eti umumiyesj takri
1

ben 71 tondur. 
Tahmin edilen bedeli 17.750 lira olan yukarıda yazılı ateş tuğlası ve 

flte3 kili aslterl fabrikalar umum müdürlüğü merkez satJnalma komisyonun
ca 4/7/941 cuma günü saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname parasızdır. Kat'i teminat 2662 lira 50 kuruştur. (5216) 

Sadeyağı 20600 • 
Zeytıny<.ığı 2175 • 
Yeıil sabun 9500 • 
Beyaz sabun 4750 

140 
75 
30 
50 

3393 00 10Temmuz4l 
2652 00 11/Temmuz 
2163 00 ) 

122 00 ) 
214 00 ) 12/Temmuı. 
178 00 ) 

. ................... l ....... l ......... 111111111111 ........ .. 

/1 İstanbul Levazım Amirliği Hl İlanları 
• 

Kuru barbunya fasulya 8700 • 20 ll6 00 ) 
• caıı • 8700 • 20 ll6 00 ) 

Nohut 13052 • 20 196 00 ) 
BörUlc~ 2610 • 20 39 00 ) 
PMnç 8700 • 38 248 00 ) 
Salça 5880 • 20 88 00 ) 
Bulgur 21750 
Makarna 8700 

• 
• 

12 
37 

196 00 ) 14/TemmUJI 15 
241 00 ) 

Kuskus 8700 
Muhtelif şehriye 2450 
Kuru soğan 14700 
Tuz 14700 
Patates 21600 
Kabak 15900 
PaUıcan 15900 
Taze !asulya 15900 
Bamya 4500 

• 37 

• 37 
• 5 
• 6 
• 10 
• 8 
• 10 
• 10 

• 15 

241 00 ) 
68 00) 
55 00 ) 
60 00) 

162 00 ) 
95 00 ) 

119 00 ) 
ll9 00 ) 

51 00) 
Domates 9120 
Prasa 13920 

• 8 
• 8 

55 oo ) 16/Temmuz ıs 
84 00) 

Lahana 13920 • 8 84 00) 
Ispanak 13920 • 8 84 00) 
Kereviz 6960 • 15 78 00 ) 
Yerelması 6960 • 5 26 00 ) 
Taze bakla 6480 • 8 21 00) 

l - Cins, mlktarlarile ihale günü muhammen bedeli ve muvakkat temi
nnUan yukanda gösterilen beş grup erzak hizalarında görülen gün ve saaUer
de kapalı z.arlla Kırıkkale &ruP müdürlüğünde milteşekkll komisyonda ihale 
edilecektir. 

2 - Taliplerin teklif mektuplarını mezl<Or günlerde saat H de kadar 
kx>misyona vermeleri. 

3 - Şartnameler Ankarada Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satıı: 
alına ltomJsyonundan, İstanbul askcr!!abrikalar yollamasında satın komisyo. 
nunda, Kırıkkalede grup müdürlüğünde görülebfür. (5055) 

1 IST ANBUL BELEDiYESiNDEN 1 
Üsküdar - Şile yolunun 7 +500-10 +ooo kilometreleri arasındaki kısmın 

esaslı tamiratı kapalı zarf usulile ek~iltmeye konulmuştur. Keşl1 bedeli 
14737 lira 49 kuruş ve ilk teminatı 1105 lira 31 kuruştur. Mukavele, Eksiltme 
Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şatnameleri proje keşi1 hülôsasile 
buna mütelerri diğer evrak 74 kuruş mukabilinde VHO.yet Nafia Müdürlü
ğünden verilecektir. İhale 14/7/941 Pazartesi günü saat 15 de Daimt Encü
mende yapılacaktır. Talir-lcrin ilk terrtinat makbuz veya mektupları, ihale 
tarihinden sekiz gün evvet Vil3.yet Nafia Müdürliığüne mürncaatıa alacakları 
fenni ehliyC"t 941 yılına ait ticaret od3sı vesikalan imzalı şartname vesair ev
rak ile 2490 numaralı kanunun tanfatı çevre;inde hazırlıyacakları tekli.t mek
tuplarını ihale gunü saat 14 c kadar Dıı.imi Encümende bulunmaları. 

(5221) 

* Tah. Bed. İlk temi. 

10871,25 815,35 Ha~tanelerle sıhht miif! scsahn yıllık lhtiy~ı için alına-
cak 216,750 kilo kesilmiş meıe, 2ıı.ooo kilo kesilmi< 
gürgf'n ve 162.500 kilo kesılmemi:s gürgE'n odunu. 

8720,80 654,06 Belediye daire ve şubeleri için alınacak kırtasiye. 

Tahmin bede11eri ile ilk teminat miktarları yukarıda yaıılı mevad satın 
alınmak üzere ayrı ayrı kapalı zart usuliJe eksiltmeye konulmuştur. Şartna
tnelerj. zabıt \·e muamelat müdüİ-lüğü kalem.inde görülebilir. İhale 7/7/94.l 
Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Talipleri.o ilk te
minat makbuz \'Cya mektupları ve 941 yı.lına ait ticaret odası vesikaları ve 
kanunen ibrazı l;lzım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tfuifatı 
c:;evresinde h.azırhyacakları teklif mek!uplarını ihale günü saat 14. de kadar 
Dainıi Encümene venneleri J.ftzımdır. (4915) 

1 rnhisarlar 'Umum Müdürlüğünden 

1 _ Mevcut müfredat listesi mucıb;nce 9 kalem hurdavat levazımı atık 
eksiltme u.sulile satın alınacaktır. 

2 _ Muhammen bedeli 498 lira muvakkat t.>m!natı 37.35 liradır. 

3 - Eksiltme 1/7/941 sah günü saat 11 de Kabataşta levazım 1Ubemiı· 
dekl alım konlisyonunda yapılacakfır. 

i - Liste sözil gec:;en şubede görülebilir. 
5 - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan ıün ve ıaatte %7,5 rüven-

pıe paraJ.arile birlikte meıkOr lı.omiıyona ınüracaa\lan. (5219) 

Beher kilosuna 145 kuruş tahmin edilcH 6000 kilo sade yağı alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmes.i 30/6/941 Pazarte ,i günü saat 16 da Tophanede Lv. A
mirliA;i saltnalma komisyonunda yapılacaktır. Kat'i tcıninatı 1305 liradır. İs-
teklilerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (30 • 5158) 

* 165 çi1t terlik ve 170 çift lastik ayakkabı satılacaktır. Pazarlıkla art-
tırması 30/6/941 Pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği salın 

alma komisyonunda yapıJacaktır. İşbu ayakkabılar Cuma ve p, ... C'si günleri 
öğleden evvel Topkapı haricinde Maltepe askeri lisesinde &· .; :r İstekli· 
lerin tahmin bedeli olan 1335 kuruşluk pey akçelerile belll vak.ile komis-
yona gelmeleri. (31 • 5159) 

Adet 
138 Yemek tabağı 
105 Çatal ve kaşık 

* 
Yukarıda yazılı malzeme 30/6/941 pazartesi günü saat 15 de Tophanede 

LV. Anlirliği. satınalma Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin ntlmune ve temi-
natlarile belli saatte Ko. na gehneleri. 29 (5116) 

* Kilosuna 69 kuruo tahmin edilen 9250 kiJo niş3dır alınacaktır. Pazarlık-
la eksiltmesi 4/7/941 Cuma günü saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. Kat'i teminatı 957 lira 37 kuruştur. Nümu-
nesi komisyonda görülür. (35 • 5213) 

* 600,000 adet büyük kopça ve 1,900,000 adet küçük kopça pazarlıkla alına-
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 7230 lira ilk teminatı 542 lira 25 kuruştur. Nü
cnuncleri komisyonda ıörülilr. Pazarlıkla eksiltmesi 4/7/941 Cuma günü 
f!aat 14,30 da Tophanede Lv. Amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (34 • 5212) 

1 Deniz Leva..ım Satınalma Komiıyonu ilanları 

Marmara Oaaü Bahri il:. Sa tınalma Komisyonundan: 

inşaat ilanı 
ı - Keşi! bedeli 14344,05 ltradan ibaret olup 24/Hoziran/941 gününde 

yapılan kapalı :zarf eksiltmesinde talibi çık.mayan ve gösterjlecek bir mahal
de yaptınlaca.k olan inşaatın, yenjden kapalı zarf usulilc eksiltmesi 14/Tem
muz/94 l pazartesi güniJ. saat 15 de İ.lmitte tersane kapısındaki komisyon bi
nasında yapılacaktır. 

2 - Bu ise ait resim, fennt ve idari şartname ile projeler komisyonda 
&örülebilir. 

3 - Eksiltmeye iş~ edecek lslekHlerin bu gibi iı;lcri yaptııdanna 
dair N3fia Müdürlüklerinden alacakları - eksiltmeden üç gün evvelki tarihli ... 
ehliyet vesikalarını ve 1075 lira 80 kuruştan ibaret ilk teminatlar.ile birlikte 
tanzim edecekleri teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (5191) 

* 1 - Tahmin edilen bedeli 44850 lira olan 100 ton sabunun 8/Temmuz/ 
941 salı günü saat 14.30 da kapalı zarf'a eksiltmesi yapılncakt~r. 

2 - İlk teminatı (3363) lira (75) kuruş olup ıartnaı esi her {<Ün ko
misyondan alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını belli gün ve saatten bir saat evve
line kadar İstanbulda bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeler!. (4877) 

* 12 m/m lik galvanizli çelik tel halat 
• 1.5 burııata, 17 roda, takriben 2300 kilo c 

14 m/m lik galvanizli çelik tel ruııat 
« 1.3/4 bura:ata, 9 roda, takriben 1560 kilo c 

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

2853.00 

3088.80 

714.00 
8655.80 

1 - Yukanda yazılı Uç kalem çelik tel halatın 30/Haziran/941 pazartesi 
rQnU saat 15 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kat'i teminatı 1348 lira 37 kuruş olup şartnamesi her gün komis• 
:rondan parasız olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin belli gün vo saatte 
müraeaatlan. 

Kasımpaşa.da bulunan komisyona 
(5140) 

Sahilli: E. t Z Z E T, Neıriyat Direktörii: Cevdet K arabil&in 
Buıldıiı yer: .Son T elcraf. Matbaası 


