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1 a7lık lG~U 

latan bal GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Ciddiyetten ar i ı 
sözler karşısında: 

TüTkiye, TüTk - Sovyet 
münasebetleTini bulandı

Tacak hiç biT haTekette 
bulunmamaktadıT; bita
Taflığımızı ilan ettik bita
Tal kalacağız. T ürkiyenin 
dürüst politika•ına itimat 
etmek lazımdır; çünkü, 
Türkiye, daima bu itima
da ~ÔY_İk surette haTeket 

1 
etnuıtır. 

Y-ı Abidin DAV.ER 

A iman - Sovyet Harbi başlar 

r Reisicumhur 
Dün Ankaraya 
av et uyurdular 
Ankara 29 (A.A.) - Reisi . ı Heyeti iiwları, meb'uı;lar, Ve-

rüınhur İsınet İnönli bugün k31etler erkanı ,.e ınilli mii • 
Ankara'.'·a dönınüşlcr ve An .. esseseler utnuın ıniidiirleri ile 11 

kara gurınıla B. i\I. Meclisi mevki \ c merkez inanandan -
Rci'i Abdiilhalik Rcnda, Baş- farı, Emniyet Direktörii ve 
vekil Doktor Refik Saydam, garda bulunan kalabalık bir 
V~killer, C. H. l'arti.'i Genci halk kütlesi .tarafından se -
Sekreteri ve Genci İdare lamlamışlardı.r. 

Milli Şef At Koşularını Teşrif Ettiler. 
Ankara 29 (İkdam l\lubabi- mu teşru ederek at y...-ışları -

rinden) - Reisicümhurumus nı nihayete kadar takip bu . 
İsmet İnönü bugün hipodro - yurmuşlardır. 

1 

1 ALMAN-SOVYET l ı 
'-- Cephesinde _ı 
• iki Sovyet 
ORDUSU 
Muhasara 
EDiLDi ! 

Almanlar yedi günlük 
harbin blançosunu 
bir t ebliğle bildirdi 

Ber1in, 2Q (A.A.) - Alınan orduları 

Muharebesi 

DlıatAT 

~aı.eleye 

gt:ındertı. 

""rak ıert 
verilmeı. 
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Her yerde 

3 
Son Teı..,af Matbu.aında Baaılır.11 Kuruştur 

• 

.buyiik bir rol oynıyan ıa rutlaraan oir kol 

[ l1N • SOVYBT j 1 
Cepbeılnde ..,) 

Rumen-Rus cephesi 

Macarlar 
S o v yet Mannerlıeim 

dün bir emri- Topraklarında 

başlamaz, Türkiye, bitaraf -
lığını ilan etti. Türkiyenin, sene -
lerdenberi, ne kadar dürüst bir dış 
siyaset takip ettiği malı'.im olduğu 
halde, yine bir takım manasız de
dikodular başladı. Anlaşılıyor ki 
siyaset filemi, dedikodusuz yaşa . 
yamıyor; bu, onun gıdasıdır. A -
jaruı telgrafları ve radyolar, her -
gün min3sız bir riTayeti, esassız 

bir şayiayı yayıyorlar; bunların ü
zerine ya bir takım tekzipler inli -
şar ediyor; yahut da 'bir sürü aca • 
yip mütalealar, ihtimaller, farazi -
yeler yürütülüyor; yersiz endi§e · 
ler ileri sürülüyor. 

başkumandanlığı şark harekatı hak:kın

da1 bugün biwibiri ardına aşağıdaki 

fevkalade tebliğleri neşretmiştir: 

1 - Şarktaki tehlike tehdidine kar
şı hare.kete geçen Alınan kuvvetleri, 
22 Haziran sabahı saat S de düşman 
kuvvetlerin.in muazzam tahşidatının 

4000 Al~ Sov- yevmi neşreti Macar - Sovyet kıta
lar ı arasında çar
pışmalar başladı 

Son günlerin dedikodusu Tür • 
kiye _ Sovyet münasebetleridir. 
Londra Büyük Elçimiz, İngiltere 
Hariciye Nazırı ile mutad müla -
katlarından birini yapı™'a Londra
daki müstakil Fransız ajansı, or -
taya şöyle bir haber atıyor: 

.Lonıd'ranm siyasi maıhfillerin -
deki mütalealara göre, Türlciye -
nin, İngiltere ile çok dootane mü

Amerika 
ordu su 

nasebetler idame etmekle bera - \1 b d d .. 
ber, SoV')'eUer Birliğine lkarşıı has-- Ca ın a unyanın 

mane olmasa bile gitgide artan il:ıir l her hangi bir yeri-
vaziyt't alır gibi olıması yüz.ünden .. • • 
bir hw.ursuzluk hasıJ. o,)muş!.ur. ı ne gonderılcbılccek 
n;.'lCe:"aleyh Von Papcn'in, Kaf - - ~ 

ka_sy~ya doğru Alw_a~ kıt·~ıar:"'."" Ruzvell Slı'msonun 
Türkıyeden gcçmcsını temın ıçın, 

Türkiyeye Gürcit:ıtan ile Kafkasya- t 1 b, , t ı tt ı 
da müslüttna_nlarfa~~n ~ - a e ını asvıp e l 1 
rak'ların verılmesı vadıle yenı ıma
::ıevralar çevirmesıind<>n endişe e -
dilmektcdk .• 

Sonra, şöyle ihtarımsı bir haber: 
Eden Türkiyenin, Rııs - Alman 
harbinde tam bir bitaraflııktan çt· 
karak herhangi bir suretle Alman 
davasına müzaheret etmesinin İn· 
giliz - Türk dostluğunun ruhuna 
uygun diişmiyeceğini Rüştü Arasa 
izah etmiş imiş. 
Arkasından, yine bir tekzip: 

Orduya 10 m ilyar 
daha verildi 

Nevyork, 29 (A.A.) - cD.N.B.s 
Vaşingtondan öğrenildiğine göre, 
Amerika harbiye nazırı Stimson 
meb'usa.1 meclisine gönderdiği 
mahrem bir tezkerede, bir buhran 
halinde dünyanın her hangi bir 
tarafına Amerikan ordusunun gön 
derilmesini mümkün kılacak bir 
kanunun kabulünü teklif etmiştir. 

(Sonu, Sa: 3 Sü: 6) 

Amerika Cümhmre isi bir ziyafette 

yet tankı hala çar
pışmıya devam ediyor 

K IZILORDU ... ,.. ............ ,.. '" ......... .,..,, ...... w-

Yeni mevzi! ere 
ric'at ediyor 
Moskova, 29 (A.A.) - Sovyet 

istihbarat bürosu tarafından pazar 
sabahı neşrolunan tebliğ: 

28 haziran günli zarfında yeni 
mevzilere doğru ric'at dmekte o
lan kıtaatımız şiddetli dümdar mu 
harebeleri yaparak düşmanı mli· 
hinı mağlubiyete uğratmışlardır. 

(Sonu, Sa: 3 Sü: 5) ı 

\_IS~ANYADA_l ! 
lngiltere ve 
Rusya aleyhin
de nümayişler 

Türkiyede den iz üsleri elde et -
mek h~sundaki Rus isteklttine 
tngiltet"enin müzaheret vadinde 
bulunduğuna dair çıkan haberler 

Söylendiğine göre Ruzvelt, har- -:;=========;;;;;;;;;~ı-----:-------
biye nazırının bu talebini tasvip ' S U R f y E' D E 

Barselonda lng iliz 
gazeteleri yırtlldı 

F ranko İngiliz 
elçisile görüştü 

yalandır. 
Londradaki m üstakil Fransız a

jansının bu neşriyatına müvazi o
larak Tass ajansı da, Türlı: - Sov· 
yet dostluğuna dair uzun bir tel _ 
graf veriyor. İki devlet arasıbdaki 
iyi münasebetlerin bir hülasasuıı 
yaptıktan sonra, şu garip mütale -

etm~tir. c r •. p p s GİZLİ BİR SİLAH 

MOSKOVADA lngilizler 
TEMASLARINA 4 şehir 

aları ilave ediyor: 
•Hariciye Komiseri Molbto!'<ın 

22 Haziranda bu hıısuısta kat';iıyen 
sarih ve tamam beyanatta bu, -

lulJIDWi ohn.asına rağımen, Türle 

Vaşington, 29 (AA.) - Haııbiye 
nezareti, tayyarelerin Amerika sa
hillerine yaklaşmasından çok ev. 
ve! yerlerini tayine yarıyan ve 
radyo şualan esasına istinaden 
işliyen makinenin kullanılmıya 
başladığını cumartesi günü bildir
miştir. 

0~~~ (;~!v~~ z a ptett i 

Barselon, 29 (A.A.) - Barselon
da Sovyet aleyhtarı nümayişler 

olmuştur. Kalabalık bir halk küt
lesi İngiliz konsolosluğu önünde 
ıslıklar çalmıştır. Satış yerlerin. 
deki bütün İngiliz gazeteleri yır
tılınıştu. 

Yeni aletin teferruatı gizli tu
tulmaktadır. 

tof tat"ad'mırlan dün İngiliz 
hey'eti şerefine venıen res _ A v s t u r a 1 yalı 1 a r 6 

FRANKO İNGİLİZ 
ELÇİSİLE GÖRÜŞTÜ (Sonu, Sa: 4 Sil: 1) (Sonu, Sa: S Sil: 1) 

L <Sonu, Sa: 3 Sil: 7> J Vişi tayyaresi düşürdü 
~~--------~~-~.;-------~ 

SPOR 

Mllll kiline maçlarmın şelırlmizdeld son ha.itası dün 7"J>ıldı, Beşiktaş - Galatasarayla 1-1 ~~ kaldı ve Fe • 
ncrbahçe - İstanbulsporu 5 - O mallj)p ettl Yukarıdaki resimde şampiyon ola ıı Beıll<ta, lak.uıunı,,. dünldl ma~ Ga. 
lalasara;y kalesine bir hO.cwnu ıil<übıle~. Ma.ı:ların lıWilatı 3 o.ncu .. ,.radadlr. 

Kahire, 29 (AA.) - Suriyedeld 
Müttefik kuvvetleri, Tüdmür'ün 
100 kilometre cenubu garbisinde 
Saba Biyar'ı işgal etmişlerdir. 
Şam mıntakası, Müttefikler Ce

belimazhıır'ın bir kısmını işgal et. 
mişlerdir, 

27 haziranda, Sayda'nın 12 kilo
metre şimali şarkisinde kain Şe
him ve Mazbut zaptedilmiş ve 14 

kilometre kadar şimalde Saad.iye 
ve Esseyer işgal olunmuştur. 

(Sonu, Sa: 3 Sil: 1) 

... . .. ....... .. "" """""''" .... 

Madrid, 29 (A.A.) - General 
Franko İngiltere büyük elçisini 
kabul etmiştir. Buna dair hiç bir 
resmi tebliğ neşredilmcmiştir. 

MENZİN İŞİ 
Madrit, 29 (AA.) - İngiltere 

makamatı tarafından İspanya da -
hıli istihsalat• iç .n icabeden ben -
zinin nc::lı lımc •unda ızemilere 
na\·i certs yerilmck·t:ıı rr.lina e • 
dilmesi üzerine Temmuzdan itiba.. 
ren benzin ~arfiyatın rı rlJ!;a ziya • 
de tahdidine karar verilmiştir. 

. .... ....... ... .. 

BiRKAÇ GU~l ç 

Genç ve değeTli arkadaşımız, «Süngüler parladı» ro
manının müellifi ldan Doğanın eıı.eriri ne•re l aşlıyoTuz 

J.!ARANLIKLARIN ADAM! 1 
ı Adlı bu e•er ldan Doğanın en kuvvetli eıeri olduğu 

ı ~---g•i•b•i_m_e_v.•İ•m•ı-·n-•e•n-g•ü•z•e•l •e•d•e•b·•i-r•o•m•a•n•ı•d•ır---~ 

Alman orduları 

Finlandiya dan 
Murmansk'a 

taarruza geçti 

Mareşal )1anne.rheiııı 

Lond.ra, 29 (A.A.) - .B.B.C.• 
Litvanyada Rus geri çekilme hare. 
keti cuma günü devam etmiştir. 
Stokholnıdan dün gece gelen ha. 
berlere göre Almanlar Finlandiya-

• 
(Sonu, Sa: 3 Sil: 2) 

,,, ... . 

Asri Cihat 
YAZAN: 

SELAMI iZZET SEDES 

1914 harbi sona erdikten sonra 
Anupada lokomotif 'azifcsi 
görmek i!otcycn bütün de\lctler, 
birbirlerinin iç rejınılerilc uğraş
mağa, iç nİ'.!amlarını yıkıuağa 
çalıştılar. Almanya Bolşc,·izma
yı bir •ilıracat emtiası• sa)·ıp 

boykotaj ilaıı etti ve çok kc -
re bu boykotaja riayet etıniycn
leri silahla tedibe bile mecbur 
kaldı; dıımokrasiler Bolşevizma 
ile beraber nas) onal · sosyaliz
mayı da aforoz ettiler; faşizma 
kendini haricin taarruzlarından 
koruyabilmek için ideolocy2sı • 
nm bir ihracat emtiası olmadı • 
ğını iddia etti. Birbirlcrile mü -
cadele halinde olan rejimler de 
bir noktada, Bolşe\İznıanın kö
künü kurutmak noktasında ga· 
ye bakunından birleşdiler. 

Bugün garip bir tecelli ile bu 
ga) eden ayrıl mı§ görülen İngil· 
tereyi bir tarafa bırakırsak, se
nelerdenbcri Bol~evizma)'a diş 
bileyü>il'r elele vererek Bobe -

8QM.~ JY.Y /1 
Mukavemet 

e diyor 
Bükreş, 29 (A.A.) - Alman Ru. 

men cephesi umumi karargahı'lın 
tebliği: 

Sovyet Rus ordularına karşı ha
rekat. Bukovina dağlarından der. z 
kıyısına kadar dcrnm etmiştir. 
Düşmanın bütün mukabil hücum 
teşebbüsleri geri püskürtülınü~

tür. Tuna deltasında harekat hala 
devam etmek:ed.r. 
Düşman Yassi, Buzdr ve Galatz 

ve Köstence bölgelerinde bir kaç 
bomba hücumu yapmış ve sivil 
halk bombalanmış ve mitralyöz a
teşine tutulmuştur. 26 haziranda 
düşman Bükre~in bir mahallesi ü. 
zerine bir kaç bomba atmıya mu
vaffak olmuştur. Son günlerde ha. 
va muharebelerinde ve yerde 32 si 
Rumen tayyareleri ve hava dnfi 
bataryaları tarafından olmak üze
re takriben 135 Sovyet Rus tayya. 
resi imha edilmiştir. 3 tayyaremiz 
kayıptır. 

Düşman memlekette bir kaç 
köprü ve civarına para•ü'.çülf'r in

(Sonu, Sa: 3 Sü !) 

• . • 

vikliğe asri bir cihat ilan etti 
ler. 

Bu cihat karşısında Türkiye· 
nin bitaraf kalmasını, bu;,Jne 
kadarki lıarl'l<t•!ini tadil etme . 
mcsini t:ok tabii g(irn1rlidir. 

Türl..iyc Bolşe\·iı.nıaya. kar~ı 

kapılarını açmamı~tır. Fol.al bu 
Sovyetlcrlc uzun seneler t oo;.t 
knlına5ıına nıfıni te~kil chnı.:ın·~

tir. Alınan~:a ile- \·ı·!~ulıu!on te -
rnaslarında, ticari nıiinascbctle

rindc bu men1lc0kctin iç rejin1i .. 
le aliikadar bile olmamış, nas • 
yonal • sos)·alizrna~·a kendini 
katiycn alakadar ctmiyen bir i
deoloçya gibi laka)! kalmı-tır. 

Tiirkiyc mukaddes İstikliıl sa
'\.'a~ından sonra yalnız ve ynlnız 
kendi İstiklfıl ve tanı hakimiye
tini göz öuünde tut111us, kim • 
senin ideolocya!'\ına satasına .. 

mt~, kinlS<'nİn topra~na j!Öt 

dikıneıniştir. Bugiin Türkiye 

gene ınukaddesatının koru~·u • 
cıısudtı.r ve gene dr ba~kalan· 
nın rcjiınleriJe aliıkadar dl•ğil ~ 

dir, kiıusenin topraa:ındtt g(i1ii 

Joktur ,-e bunun i<;İıı de 
bu asri cihRt kar""nda hibraf 
kalmas ı pek ta biidir. 
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---VE---

J""LAM ORDULARININ MUHAREBELERi 

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

Son moda çörekle· 
re buyurun! Kahve tevziatı 

Dün ba.kt :n, yarı çörekçi, yarı 
borekçi fınn.ııuı iri, teııgiihın Ü -
zerine d<irder, beşer kiloluk hld - bu sabah başlıyor 

- \ Amr' . \ ~ hakiLlı de olsa- Resulü Ekrem Efendi · rellez kuzuları gibi bir ~eyler uzat.-
var .. Esas n lRcsulUllah) da ba- rr ~in (emre muhalefet) gösteren· mış; birl<aç müşteri de te2!galha ya- -ı--------

na r ver · Eıı:"...ınie ıeri 1>iıa kaydü şarı 00 şereflerden mışmış, bc:zyuna bunlardan parça H"ç bir suiistimal ve zorluğa meydan 
•Sao: n, l'ı.mr ile = n:zda bir tı- mahrum elma;ı çok dikıkate şa · parça kestir.ip tartlmyor, sonra da 
laf ç omam.• d~ ... Teltl fıro-ıyan bir ~e6.e~e<lir. Ve, tsınz:ı or · onları, koca koca laig lara..ı;.ardır· Verilmiyecek talimatname hazırlandı 
den vazgeçiyorum. Ve sana ıtaal dusu-ndakı disıplınlın eheımniyeti · tıp .lroltuk.larına Sl'kıştıl'arak cad · Şehrimizde kahve tevziatı bu rafından verilen kahve miktarı 
ediyorum. ili gOOtenıneğe e'll büyük delildir. deyi tutuyordu. Üzerleri nar gibi sabahtan itibaren bılfiil başlıya.. kaydolunacak ve kuru kahveci her 

D.ye, ~C\ap vcrdl Resulü Ekrem Efendimizin en kıpkırmızı, ve içleri süt gıöi, hatta caktır. Vilayet kahve tevziatını günün tevz:atını bir liste ile vila· 
M elc-.m en dıkkate şayan olan kat'i emirlerinden biıri de, (ku - &iitten de beıırmeyaz olan bu nes - hiç bir suıistimale ve zorluğa ·ete bHdirecektir. Bu suretle kuru 

cihe.i §UfiSı<l't' ki, (Elbıbckir) ve ma_ndan) !ara mutll.ak şekilde ita • neler .merakımı çekince hemen ben meydan ~·ermiyecek şekilde orga- kalwecilerin ellerondcki kahve 
(Ömer) g.Jıi iJo guzide s:olı.we de, attir. de fırına daldım: nize eden b:r talimatname hazır- mil<larını her zaman bilmek, Vila-
kıı;ük !birer kııt'a kurnanda:ıı sıla- Hadisi şerif; - Nedir onlar öyle yaıhu? lamıştır. Bu talimatnamenin ha- yet için mümkün olacak ır. 
tile bu te'Jip lruvvctı •Tas:ncfa bu· [ (Elınir) !erin -yani, kuman · Çıraklardan biri cevaıp vcrtli: zırlanmasında eses, Tıcaret Veka- Diğer taraftan Belediye, kahve. 
lunu)~rlar .. Amr' n bıitiliı cımrl..,. dan ve zırbitlerin- emirlerini din - Çörek beyim! Jeti taraf•ndan hazırl~narak !stan.. ferin nohut veya arpa ile karışt:-
nne itaat ed orl rdL leyiniz. Ve o emnn Mıklimına tia- - Ne biçim çörek 0 öyle? bula bild irılen taliIT'atname ol- rılmaması için de tedbirler almak· 

Bir gün, .m 'rrik kabi ]erden tıi- )et ediniz_ velev iti, size tayin o· - Çak gü<ıel, çok leızzetli çörek muştur. Vilayet tarafından hazır- ladır. Kuru kahvecilerin tevzi e-
rine yllkla m anlı. Ertesi g<m lunan (F,mir), aııası lre<;lk bi1' ha- efendim? !anan talimatname dtin bütün ':a- decckleri kahveler Belediye tara. 
ba km ya c-aklardı. beş köle olsa b'le._] - Şekerli mi onlar, sade mi? za kaymakamlıklarına bildlrilmiŞ- fından sık sık Belediye kimyaha. 

K i-te Resulü ll-crom Elendim' - Pek az, belli belirsiz bir şe - tir nesmde tahlil ettirileceklerdir. um ndan Anır, ımlıımun yak - . •· ' . . . . 
1 

: keri var, baniya içınde , er ha · 
kışlığını hissettımıun için 0 g..,. zm bu g ı eınırlemdır ki, e'\-Ve<lfı ..;o. 1 Nahiye müdürl'eri kendi mınta- Memurlara y~;-ııiacak tevziat, 

30-40 neferle teşdkk.ül eden İslam vaıım:ş,, ha yokmuş 5;..,ı lbir şey. kaları da!ı:Jinde bu'unan her aile-ce r erde at • yaJmmmnasııı 1 _Kaça kilosu? Belediye memurlar kooperat·fi ta-
e7"..rett:. Hal uki aomııu'liecsa ordusumı kısa blr zaman zarl-nda _ Seksen! ye kahV"" alırak üzere bir numara rafından idare edilecektır. Her da-
tlir sı - .., a... erin iliklerillC kadar (30 bin) ııeferiik bir ordu haline _Kes <bakalım ;ki yüz elli gram vtG"ecek•ir. Numara:ı kiıf:ıt üzerın. irede bulunan memurların isimle-
"' ~"'tL / gclirdi. Ve İslfun 'hükumetır>in bu ~- k h · h · ·· h · · t b t 1 k b ı d .., """" da bize! ıre a venın angı gun ve angı rı es ı o unaca ,.e un ar an 

S •~- .t . _,, 1 , dutlarmı da, Hind dc11iz!erinden, k k h ·d ı - ı 
1 ı"''""'.1 mu r "'a.n arın a- Bızans hudut1ar>ra kadar geniş - l'sta kesti, tı-zgahtar tarttı, çı - uru ·a vecı en a ınacagı yazı a- 250 gram kahven'n bede i olan 71 

ras nda (Ö ''er) de \•ardı. Ömer, · 1 . raldardan biri kağıda arcl~ ben de caktır. Bu suretle kargaşalığa ve kuruş ayni idarenin mutemedi ta.. 
dayan n.adı; ettL 'f miiıbareği çantama yerleştirirııce izdihama mani olu~acaktır. rafıdan toplan~cak ve kahveler 

- Bu a<lıırr niçin att-ş yaıct;r - yürüdüm. Kahve alacak ailelerin tesbitin- kooperatiften mutemet tarafından 
ın :ur?. A ker, ooğl.' t .., olccek. ÇAPULCULU(;UN l\IEN'İ Eve gelince biziırdki sıordu: de esas, muh elif tahriri nüfuslar alınarak memurlara tevZi olunn-

Dl)e, soylemneğe tıaşlad:.. Resulü Ekrem Efendimizin vaz- - O ne? esnasında tutulan ru:e defterleri caktır. 
(Ebu Bekir) danhal mudahale ett;ği disiplın, deııhal çapulcuJu _ - Aç da görürsün! olacak:ır. Dün sabahtan itibaren 0\-elciler, kahvec:Jer ve gazino-

ettı; ğun Ôl':tne de geçtı. Açınca afallndr: numara tevziine muhtelıf nahiye- cular kahve almak için sarfiyatla-
- Karışrra ya Ömer-!.. Resulü!- İslam ordtı6u artık her yerde - A .. francala iıIT''ş .. hem de ne !er tarafından başlanmıştır. rını gösteren bir liste ile kayma-

~. askerJiktekı vuk .ıi ve mallı · muza1teır olmağa b~ladığı za.man, bevm, hem_ den~ _rumw;ak! _ ~~ru kah~ecilerın. _ihtikanna kamlıklara müracaat edeceklerdir. 
matına b nııen .Aıınr'ı ılıize 4ı:ııman· vı.dma gelen mulıara:.ıelere bir ta- Hemen bıre: dilim kroıp l«ırşı ı manı olmak uzere Vılayet esaslı Bunların alacakları kahvelerin 
dan fıaym etti. Kıııruındana itaat! k:m kımseler de . onıillu oiaı ak ~ 1 klı_ atL:ıtırm~a başladtk. ~1:'ğm t-eabirler almıştır. Kuru kahvecı.. 1 miktarları kaymakamliklar tara-
en büyük borcumuzdur. tirak ediyorlar. A;;rp bilt.ikten son . dedıgı ır>1:,i rr.uıbarek şe:y'. ~akika • !erin yapacağı tevziat esnasında fından tetkik ve resbit olunacak 

Diye. _(Ömer) in ~nü loesti. ra, d;ışman mallarını yağ:ıooya gi-/ ten ço~ gu:rel, çok ı:~~;:ı;;.,,:'i~ birer emniyet memuru hazır bulu. ve an~ak _kaymakamlık_lann vere-
R lu :.t, Ucndmıız, .askerle - rişıyorlardL .. RC9Ulü Ekrem Efen- ra, şek_e~ı de g~yet . ğ nacak v? bu memur tevzıatı kon- ceklen musaade nısbetınde kahve 

·ne karşı her ıradctt 0 i hutlbede: dimi:ı:, bu mab:aUa lıakıik:! müca - 1 Onun ~\ zey; n, ~ır d te~r; ' trol edecektir. alabileceklerd;r. 
[İtaat, .maddi ve manevi fn2'1lıe - bitlerin arasına karıışanları de11hal 1Y_ınn~~ ... :tta Y1'eme~.,,:.,:- - 250 gramlık kavrulmu< kahve Bugün sabahtan itibaren tev;iL 

t . d"' allıi . a ve ım.ıııu ... "l)me ven<.·uıı:nn. • 
ın esası.. unya ve ret saade - lardcttı. Hatta (Ha)"ber) c"'lglne B ,_. . .. ,_ • kid tstan paketleri ivi bir surette zımbalan- ne b~lanacak kahve miktarı 5>0 

tı.nm· ı,..,,llC --'-r ] 'd ek lan rd •.Jt· -'- u ... ıçaın çon>ı< es. en - · J ! t b 1 ı t h · 
.,... a '"'.'""". 

1 gı ec 0 
. ~ uyu = ış """r - bulda dk yok gilıiyrli gcliy.ır ba _ mış olarak ve üstünde kuru kah- uva dır. s an u a evve.ce a sıs 

M ali;ııdeki ayetı kerimeleri şerh kıcn !radettığı hutbede, bu husus-ı 1 G ~iıb . di kii -k k'n- vecinin mührünü havi ambalajlar edilmiş olan 1364 çuval kahvenin 
ve h b le, t te h L! taki asilfı e alic~ime dil na. a a şım ıı came " h Jk ·ı kt mütebakisi geldik"" a\.·ni esaslar ;_:~ k~urhara_ı _ _.:._:ıab'I mu a .. . . ~e hv ı· k - !ar içinde Ye tııpkı francala sekl~ halinde a a verı ece ırl.. 'Un . ,_ 1 kt 
en "''"' ı_ .,.r . ar=-.·"' ı ';.~usa - şuncesını ıza ey ıyere ; de yollarda da tek tük satıı'mıa;ıa Her kuru kahvecıye VI ayet ta.. dahı · de tevzıat yapı aca ır. 
m na gosternuyord~. H~tta, ıta.at · _ Orduda, diniıniZin y>ii.ksemı..,. ba !anan ve şekeri ha vanmış, ha • 
sizlığe temas eden ı:vı hıımeti bile si için oihat e<leceklerckn başka, km kabfönden olan bu son 
tasv;P e!:miyo~u·:· lşte, ~ir misal: h'ç kimsenin bulunmasını ar:zu et- :.da U:öreklcr, sa.bıık francalanın, 

Hıcretin yedincı senesınde vu - mem. kil()SU sP.k.~enclen yeni bir Jst.lha -
kdıulan (H~r) muhardl:ıcsi mu Diyerek, ganimet alıruık veya - lesi ooacak! 

Köylerde sey
yar slnemalar 

i Toprak mah. 
sulleri ofisi 

..!' i:ıatıe hitama ermıış.. düş· but çapulculuk yapmak ınaıksa<lile O<man c~m,.,l KAY iLi 
manlarırı .sullı ve amiin talep et · orduya iltihak etmek isf.eyenlerıı 
m!.'Si üzerine, Rc.ıulii Ekrom F.Jen- hakiki müoahitlorin arasına kabul 

~ 

d mı.z h.rom d -ma1 durmasm em etmek istemedi. Mes' t bire ienme Parti köylerde sesli 
film gösterecek 

Bütün mıntakalarda 
mübayaa başladı reylC'm .!. Haibuki kaimin bir kö- Hadisi şerif; 

fCSİ e sıkışmış kalmış olan b~ [Her kim ganiımct mal-na hlya-
on yaıhudi. dıılıa hıi.lô. sili'hlarını 

teslim etıımırnişlenli_ Medineli bir ~:.:;; .. v~Y~;;~~~~ 
genç bımların üzerine atl!l.dı. Ha- nun irtikabı ortaya loona.cak, ken
rilr-ulade bir şecaatle çarp tı. Ya· d.isi rezil olacaktır.] 
h udiler! Jdiın.ik-ıı tepcl.odikten son 
ra, 2'.drğı der>n yara !arın tesiri le 
kendisi de oraya di.işiiıp kaldı._ Bu 
hah gih.-nler deıtıal Resulü Ek -
rem Eıendimi7~ geldiler. Medineli 
gencin k~ramanlığından bahset · 
tiler. 

- Bahtiyar dclikarıııh' .. Cenne · 
tın ka.pıısıru, keD<li k.ıılıcı ile kerıd>-
sine açtı. 

Dediler. 
Resulü Ekrem Erendimı:ı, bu 

mütalea.)'1 reddetti. Mü.barti< ç00-
re6İnde ıhoşnutsu.ııluk eserleri gö · 
rünerek: 

- O delılkarilı, muılııasmnatın ter 
kı halokıındaki eımrimize mullıalefel 
gösterdi. Asiye, Cennet ıheW ol · 
ma:z. 

Diye, oevap ven:IL 

MıJ!ıarabede feı:lıııyi can eden mü 
cahidlerin rekledikleri en bü,yük 
manevi mükafat, (şahadet) mer • 
teıbesi ve (Cemet) nimeti oirdı.ığu 
bakire, -velev hlzmet ualaıadile 

Müellifi: İRFAN DOOAN 

Tam oo üç buçuk asır evvel R..,. 
$UIU Il'.crem Efendimiz tarafındaıı 
(harp hukuku) namına """"''edil!!D 
bu düstur, (asri saadet) deki İs · 
lam ordusunun en mukaddes lıir 
prcmsibi idL Gerek ~-.:lan muha
rebelerinde ve gerek ccJbri hücum
larla zaptedilen beldelerde he>r mü 
cahit, eline geçen -k )ımatli, kıy
met.ıi:ı>- her türlü eşyayı getirir, 
ganimet eımva.lini toplamağa me · 
mur olanlara teslim ederdi. Böy -
lece biriken tŞYa ve emval, harp
ten soınra ~iatın alııki'ıımı mu -
cibinee- bil tün müca.h.ltlere tak· 
sim edilinlL 

Resulü Ekrem Efendlmizin koy
muş oldukıla.rı bu mukaddes düs -
tur sayesindedir ki, asri saadeti..,. 
kıi İsl&n ordusu her llıaı:t>i za.ferle 
netice'lendinniş.. muhardıe e6tıa -

sında yalnız vazifesini düşünmek 
ve yapmak sayesinde, ~ ıbir mağ• 
l~ kabul etııııerr>Şti. 

(Daha var) 

Edebi 8-ıan: 69 

Kız susuyor ve tekrar gözlerini ıha?. Muhakkak kı sen Kadrinin o
öııüne eğ:yor. Ferit, yerinden kaL lacaktın değil mi?. Bunlar aklıma 
kıp ona doğru yaklaşıyor ve elle- geldikçe öyle fena oluyorum ki Be 
rile Ber:din ellerini tutup konuş • rit... Mesela: Günün birinde se _ 
mağa başlıyor; ninle karşılaşsam ve sen de o va -

- Doğrusu çok çekmişsin Berit.. kit tamamile Kadrye bağlanmış 
bunlar yetmiyormuş gibı, üs~elik bir kimse bulunsaydın .. değil mi?. 
a·lenin sana yaptıkları eziyet ha - Ne acı şey bunlar ... 
kikaten görülmemış şey .. eğ"r an. - Bunlar olamazdı ki Ferit .. şu. 
nem tam zamanında bana mek - na inan ki, daha izd;vacunm ilk 
tupla bunları bildirmemiş ols:ıydı S.Oında tekrar hayatıtna son ver -
s-en bugün, Kadri denilen 0 ada • :mek için uğraşacaktım. Hatta ben 
mın bedbaht ailesi; ben de. öl un - 1 bu işi daha evvelinden yapacak.. 

ceye kadar vicdan azabı ile yaşa - ı tım aınına, ail'E'III çok sıkı hare~t 
;yaca.": bır talihsiz olacaktım. Hat- etti. Annem, yanı.rodan bir saniye 
tl bugunku gelişim de bir mucize bile ayrılmadı. Bu sebeple ben i.. 

Kumkapı Or;amektep tarih ve 
coğrafya muallimı Bayan Remziye Halk Partisi bir seyyar sinema Toprak Mahsulleri Ofisi bütün 
Giınal il-? gazeteci arkadaşla"ımız.. gurpu teşkil etmive karar vermiŞ- mınatakalarda b~ğday, arpa, çav
dan Sait Keslerin düğün merasimi · dar ve yulaf mubayaasına başla
evvelkt gece Basın Birliği merke- tir. Bu grup köyleri dolaşacak ve , mıştır. Fiatlar hükumetin tayin et
zinde yapılmıştır. Güzide ve kala- köylülere faydalı §"kılde muhtelif 1 tiği nisbetier dahilınde malın ka
balık bır davetli kütlesi düğünde !itesine göre tesbit olunacaktır. 0-
bulunmuş, geç vakte kadar eğle- filmler gösterecektir. Bu sure\le fis her taraftan ihtiyaç nisbetinde 
nilm~tir. Genç evlilerı tebrik e_ köylülere müteaddit, faydalı, ter- mübayaa ta bulunacaktır. 

der, saadet ve ncş'e ta_ııyan uzun biyevi, zirai, sıhhi, !:cari, iktısadi, Tütün ikramiyeleri 
yıilar ıemennı ederiz. k. tevziah bulıyor 

sınai filmler parasız gösterilece -,, 
Ticaret kursları . • , . . .. . .. Harp mallıll-enine ver.lmekte o-

tır. Vılaye.ımız koylerınde goste. 1 il .. 'k 
1 

· t · · 
Maarıf Vekaleti akşam ticaret an t un ı ramıye erının evz:ıne 

kursları meyciana ge4rmiye karar rilecek filmlerle zamanları tesbit ı'temmuz ayı içinde ba)anacağı ha-
vermiştir. olunmaktadır. her alınmışlır. 

Bu kurslara 12 yaşından küçük 
ve 45 ya,ından bıiyiık alebe alın. 
mıyacaktır. Tedrisata l teşriniev

velde başlanacaktır. 

Denize gireceklerin boğul
masına mini olmak için 

İstanbul Belediyesi yaz mevsimi 
esnasında açikta denize girenlerin 
boğulmasına mani olmak üzere sa. 
hillerin muhtelif noktalarına l'eh· 
like dubaları koymakta i-di. K" 
mevsimi esnasında -çıkarılan bi 
dubaların yerlerine konulması içip 
''ayrnakamlıklara tebligat yapıl· 

mışt~. 

BU YAPILAMAZ MI?-
Kadıb.öyündeki otomatik telefonlar 

İstanbul P. T. T. müdürlüğü Kadıköyünde otomatik telefon 
merkezleri yaptı. Halkın ihtiyacı bakımırulan çok yennde 
bir hareket ol.an bu icraatın memnur..iyetle karşılandığını in. 
kar etmiyoruz. Fakcıt bir nok ta var. Bu otoma'ik telefon mer· 
kezlerindeki ahizeler iyi işle miyar. Meseıa. dün Aa.dıköyün. 
den istanbııla telef<>rt etmek istiyen bir arkadaşımız sesini bi. 
ze duyurabilmek için iki tele fon merkezi değiştirdi. 

Muhterem idareden soruyor w:: Bu otomcıtik ahizelerin sık sık 
kontrol edilmesi yolile halkın. mü.§kilô.ta uğramaması temitt e.. 
dilemez mi? 

sonra icra edecektim. Berit ara sıra göğüs geçırıyor, - Bunları artık karıştırma Be-
- Bugün ise böyle bir şey kal. sonra başını daha ziyade Feride rit... Biliyorum, bunlar başka şe-

madı değil mi Berit!.. yaklaştı"arak, kırıldığı noktaları kilde de halledilebilirdi. Fakat oL 
Kız cevap vermiyor .. yalnız göz- söylüyor'. , matlı işte .. sana olan sevgim beni 

!erile tasdik ediyor. Her nedense - Biliyorum Ferit.. o kadın ha. son derece kıskanç yapmıştı. Şim. 
icinde. bir senelik acının ve ayrılı. kikaten omulmıyacak derecede i.- di o günleri hatırlamaktan ziyade, 
im zaafı var.. / didor. Çünkü daha mektep sırala- bugünün .. saadetini yaşamıya ba-

F ·ı b ı h' d" rında iken n~ mal olduğuııu gbs. kalım .. soyle bakayım, artık bana erı un arı tsse ıyor ve onu d d • ·ıs d • ·1 ., 
yavaş yavaş eski halin-e getirmiye termi,ti. F<okat sen ilk nazarda bu- argın egı ın egı. mı ... 

1 B. li B ·d· Jl · d na inanmıyacaktın.. inansan bile Kız, onun ellerını tutup, başını Ça ışıyor. ır e erı ın e erın e, . . .. - .. 
1 b · k d' .. 'aki ed ıyıce gog•une yasıyor· diğer eli saçlarında.. hep anlatı- eru en ı arzuna gore • P e- • · . . . 

· kti t · e Suatla ben" bir - Esasen danlmadım ki, şundi 
yor .. sarı saçlı başını Berıde yak- cdekikn .. as egın n .. k .. hı 1 d.. dargın olayını. 
laşhrıyor, Beridin başını kendı a · a yanyana gorme şup 'e e. · . . . 
· · ıı ·ı d · · t k · · kfıf' ı d' - Şu halde eski sevgın yıne goğsiıne yaslıyor .. e erı e e onun rının a vıyesıne ı ge emez ı. d .. 

1 
·~ 

yüzünü ve yanaklarıru okşu,yor. Bak bu işte ne kadar kabahatlisin mevcut egı mı.:: . 
- Sevgi insana her şeyf yaptırı- ki, asteğmen Suat çok iyi bir ar- - So".""ya ne !uzum va: Fer~t? .. 

yor Berit.. kım derdi ki bizim ara- kadaşın olduğu halde, hiç bir şey Her şeyı sana olan sevgun ıçın 
ınızda böyle bir Md:se vuku bula- sormıya lüzum görmeden buradan yapmadım mı? .. 
cak ve biz bir sene ayrı yaşadıktan uzaklaıııyorsun.. halbuki 0 vakit Birdenbire kucaklaşıyorla_~:· .~ 
sonra bu gece tekrar birleşeceğiz.. ben de ayni düşüncelerle seni hak- rit, gergin kollar1le kızı gogsune 
o, Emel denilen sarı çıyan halı.. sız buluyordum. Nitekim seni E- yaslıyor, saçlarını okşuyor; sıcak 
nmdan l>ir türlü çıkmıyor .. insa.. melle yanyana, kolkola da gör. r nefesile onun yüzünün her yenni 
nın bu kadar fesat ruhlu olacağını düro. Fakat ses çıkardım n.ı? .. El._ yakıyor, kavuı;ı~or .. sonra da.,.du
tasavvur etmezdim. ileride hatıra- bet bunları öğrenirim. deyip geç- daklarını Berıdin dudakları uze.. 
!arımı okuduğun zaman görecek- tim. Ve öğrenmlye teşebbüs etti- rinde bırakarak öylece kalıyor .. 

se in t rafından Kızın gözlerinde bir iki damla 

r "' Büyük dil 
urult y 

Önümüzdeki aylar 

içinde toplanacak 

Maarif Vekili 
Ankaraya gitti 
Maaril Vekili Hasan Ali 
Yücel dün akıam Anka
raya avdet etmiıtir. Gar
da resmi daireler erkanı 
ve gazeteciler tarafından 
t • ·i edilen Vekil bir mu
harririmize demi§tir ki: 

- Büyük Dil Kurulta
yı önümüzdeki aylar için
de to~!anac:ı':tır. Bu yıl 
Köy Enstitülerine 3000 
talebe alacağız bu işe e
hemmiyet veriyoruz . \,., _______ ,.., 
Bira sarfiyatı 
~ 

Kış aylarına nisbeten 
çok yiıkseldi 

1 

f DIS ~Poim~I 
Türkiye ve 

J ponya 
Yazan: Prof. Şükrü Baban 

A syanın ta öbür ucundaki 
l\likado İmparatorluğu le 

Avnrpa ve As)·onı:n biri ·me n k -
· tasını teşkil eden Tür ki} e Cumhu
riyetinin milletler arası durıtnıla • 
rı arasında bugiinlerde d" ·ate de
ğer bir benzerlik var. Bu miişa -
behet arızi \'C rnuvakkattir. Fa • 
kat ne de olsa bu tenazur kaydc -
dilıncğe değer. Avam Karnarn~ 1n· 

da, Alman - Türk dostluk mırnhe
rdsinin imzn~ı üzerine. re-re;\ nn e
drn münkerderde meh'ıısl:ırdan 
bir zat Tiir ·iyenin İngiltere ile 
müttefik \e onun ha<ını Al. '"'" 
ile doc;t oinıası ,-a2i etini tt: ""i 
k bil bir hal olarak ı;ürmii~ o du. 
Muhafazakar fıı-kaya mensup hu 
tncb'usa nazaran lıir kapı ya acık 
\'eya kapalı olmalıdır, arnlık <ıl -
ması ilılinıa•i me\ cnt değildir. 

lfolbuki l.'7akşaı ktaki Tokyo ılni • 
b.Un~C'tinin ~İ} a eti hiraz incelene .. 
rek olursa oraı!a da } ine ayni mıı-

~ hafazakar İngifü milkt wkilini 
hayrete diişiltcC"ek ' J.ııvsnlno:anın 

k· bııl eedıniycçcği bir lıal gôre -
cektir. 

l\lalümdtır ki bunc!an t· m on ay 
ev\'cl 27 E) lı'.ıldc Brrlinıle akdetlı· 
len ve Uçüılii na-mile tarihe mal 
olan bir ınukanl l"!anıe ile Al -

Son giinlerde inhisarların içki manya, İlal) a \"C Japonya bir it • 
sarfiyatı ıırımıştll'. Biiha.>Sa b.ra tifa!, akdetıni~lrrdir. Bu ittifakna· 
sarfiya.ında klş aylarına na.::aran me ile üç büyiik de,·lct kendi ha· 
mühim yükselmeler giJriılme1<te· yat sahalarını iyirc a. ·ırmıslar \'C 

dir. As~·ayı, bütün ,·üsatılc Japon ge-
İdare, bira satış!arilc tevzi.ı~ın- ıoi leme yeri olarak kahul ctmi · 

da geçen sene olduğu gıbi aksak. !erdi. Bilahare Romnn\'a, nıaca 

lıkiara meydan bırakmamak için ristaıı, Slovakya. Bulgaristan hat
bu sene her türlü tedbirlen almış. ta bir aratk Yuı:oo;lavrnnın da il
tır. Şehrin en uzak semt.er:ndcn tihakile yedi, sekiz dnlcti sine • 
yapılacak talepleri zamanında kar sine almasına rağmen üçüzlü pakt 
şılanıak ıdn tevzia; teşkilatı ge- adını taşıma1<:ta ısrar YC _deva~ .,. 
ni~letılıniş ve bunun için de yPni- den bu kombmezonun Mıh\"crrıleı 
den bir kaç kamyon satın nlınmıŞ- bakımından ga~·<"'i Amerika~·ı ol 
'ır. Bundan ba•ka ihtiyaca yetecek 1 duğu yerde mıhl.'."":'ak v~ harbe 
'•e stoku temin edilmiştir. İnhi. girmesine bir ıruını te~kıl etm ... k 
arların elinde bulunan bira fab- idi. Ilatta belki de lngiltereyc mu-
nkalarının istıhsala ı da arttırıl- himm:ıt ve erzak bakımından da 
"'iŞ olduğundan bugünkü sarfi) a- \•ardrmıru kesme le ümit olunuyor
tın bir misli bira temint yf' tevzn du. Yani bu han~erin u~u Va'>ing· 
imkiın dahiline konulm~tur Hal. tona mütevecrih idi .. Thtcr Rı>z • 
kın bir<t, şarap, lıkör gibı az alkol- velt vaıiyeti. olduğu gibi görmek· 
'il içki'ere fazla rağbet etmesi yü. te teredd;it etmedi ,-e diktatör • 
zündc.ı son aylar zarfında rakı !erin hiç bir tl"hdidinden kor ını-
sarfiyatı hayli azalır.nıtır. yacai!ın; ilan etli. Ödlinç ve kira• 

----<>--- İam~ kanunu bu ittifaktan sorua • 
dır. Buna rağmrn Aml"rika Cüm • 

Dokuzınıcu işletmede hur Reisinin lıiılil bazı miihim ve 
istihbarat bürosu kot'i adımları atmakta tereddüt et 

Devlet Deıniryolları dokuzuncu ıncsinde Birleşik Devletlerin har • 
işletme mıidurlüğü, alelümum yol be hazırlık<ız bıılunmaları ile be
culann ve trenle se1ahat etmek is- raher mulıtemel bir Japon karşı • 
ti)enJn;n edinmek istedikleri rra- Jasmasmın da saik olduğunda. ne 
ılımatı derhal verebilmek için bir knılar saklaııır.>a saklansm, şüphe 
istihbarat büro.>u teşkiiı'1e karar yoktur. 
'enni~tir. Çünkü Büyük Britanyaya mü -

Dört me~urdan terekküp eıôe- himmat ta~ıyan gemiler yolda 
Ae» oln bu büro memurları yolcu- muttasıl Alman denizalh ve tay -
.arın her istedikleri allımatı ve- yareleri tarafından batrrılmakta 
recek ve müracaatlerini dinliye- ve bu ·oldaki zayiat ç11k kabarık 
ceklerdır. istihbarat bürosu bu ay yektlnlara yükselmektedir. Bu ha 
ha,ından itıbaren faaliyete geçe- le bir çare buhmma•.sa yani Mis • 
cektir. ter Çörçilin dedi~ gibi silôhlar fn-

Yüzde 50 tenzilatlı deniz gilizlerin eline teslim edilmezse bu 
tarifesi yardım keyfiyl"ti tahakkuk e~.is 

· İ · 1 · sayılamaz; çünkü Bahrimubıt'ın 
Denızyolları daresı, zmır fuarı 00· . !'ki • . d' ·ı · Ak ve .. . . . . d. _ li rın ı erme m ırı en yıyec, 

munasebetıle Izmır ıle ıger - 'l"h B"yük r 't n"ava ven.imi• 
l d 'eli l 1 . 1 sı a n :ı a " . .., Man ar arasın a gı p ge ıne er ı- d le d-"""d' Bin11.,.Jeyh bu 

•'.n tatbik edilecek yüzde elli ten. eme "6" ır. . . · 
ilatlı bilet satışına 10 ağustosta gemilere harp gemıl.erı .ı~rfik e.~ • 

· · • mek Beyaz Saray mi-safırmce du -
!:>aşlamıya karar vermıştır. Agus.. ülmekte idi. Falcftt bö le bir re 
tos baslarında ayrıca_ limanımız- şükn Al .. ti ril Y iisa 
rlan İzmire hususi bir sefer yapı- fida at . ma~ .. uetv.ve e ehmTeL-yt-
' . . ak d k emeyı ve uınn ~ mu a ~ue 
ıacak ve fuara ıştır e ece sa. ip 1 B ta.kd'rd Ma~uo • .. 1 . 1 taş akt I ınuc o ur. u ı e 
nayıcı erın eşya arı ınac ır. idal "-1 • 

b Japonyanın «: e a .. acagını 

mat yanaklarından aşağı kayarak 
Feridin dudakları arasında eriyor .. 
mazi bir an için kafalarından sili
niyor.. Berit kollarile onu bütün 
kuvvetile kendine çekiyor ve bir 
seneden beri gülmiyen taliinden 
intikam almıya çalışıyor. 

* Bir sene evvelki günler Ferit i
çin yine b~ladı. Bugün Beritle 
beraber Modada bir sandal gezin. 
tisi yaptılar ve geç vakte kadar 
durgun sular üzerinde dolaştılar .. 
Artık yakında tebdil havası bi

tiyor .. tabii tekrar alayına gide
cek .. bunları uzun uzun Beride an-
tatıyor .. 

Onlar bir aene evvel bu zaman.. 
lar yine böyle çok şeyler konuŞ
muşlardı. Fakat talih bu iki genci 
her nedense biribirinden ayırmış
tı.. 

Eğer böyle olmasaydı, bugün 
Fer t!e Berit evlenmiş bulunacak· 
tıl. · .. Maamafih yakında onlar ev. 
ler,ecekler •• 

tasrih etti. Proje de şimdilik da ha 
Ueri götürülmedi. Ayni Japonya 
üçüzlü pakt ile bailanarak Ame · 
rikayı tehdit ve teskin rolünü oy -
narken iki ay evvel Rusya ile de 
bir dostluk ve ademi tecavüz mu
ahedesi imza etti Böylece Ame • 
rika ile harbe tutuşmak iztırarın· 
da kaldığı takdirde Sovyetler tara

fın.lan emin olmak istedi. Ha1bu • 
ki vukuatın inkişafı başka bir s&
yir tırkip etti ve Almanya Rusya 
ile harp haline girdi. Şimdi Japon
ya bir taraftan Almanyanm sadık 
müttııliki, diğer taraftan hasını 

Rusyarun da dostudur. Ona t""a • 
vüz etmiy""~ gibi dfuıınanlann.a 
da yardımda bulıumııyacaktır. Top 
raklarmdan, üsle-rinden iı<tifade e
dilerek Krzıl Rusya ·a karşı bir ha
rekette bulunulamaz. 
Avımı Kamarasındaki ınt'>afa • 

zakiır meb'us (Vint•rton) u hay 
te düşür.,.,elı: bir vazi)"et daha' 

Japonya, t111kı Türkiyen.iıı 
gilterl'yı> miitt•lik <:l~uflı .~1' -
maı>y&Gm mütt•flkıdlT. Dı 
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İngiliz tayyareleri 

iman • 
1 

gemisini 
Bombaladılar 

L ııcıra, 29 (A.A.) - İngiliz ha
va ıebligi: 

İng:liz bombardıman tayyarcle. 
rı Alman gemi kafilesine taarruz 
etmı t ır. Bir tayyare dafi gemisi 
ile h~r birı sekizer bin tonilatoluk 
iki aşe gemisine bombalarla taar
ruz cdılmiştir. İaşe gem.ilerinden 
birıne ateş verilmiştir. Tayyarele.. 
rimizden hiç biri ziyaa uğrama
mıştır. 

Dun ögk>den sonra İngiliz bom. 
bardıman tayyareleri Şim~l Deni
zinde Holanda açıklarında bir mik 
tar düşman av tayyarelerıne tcsa. 
düf tmi b~rd:r. Cereyan eden mu
hareb de müteaddit dü<man av 
tayyareleri hasara uğratılmıştır. 

Rumen Rus 
cephesi 
(Başlarafı 1 inci sayfada) 

dirmış fakat bunların ekserisi esir 
edı miştir. 

Budapeşte, 29 (A.A.) - Macar 
tebliği: 

Kıt'alarımızla Sovyet kıt'aları 
arasında, hududun müteaddit nok. 
fosıııda ~t<'ş teati edilrııislir. Düş
manı akip -eden kıt'alarımız, mü. 
tcaddit noktadan hududu geçmiş-
tır. 

Amerika 

Fin - Sovyet 
cephesinde 

(Daştarafı 1 inci sayfada) 

nın şimalinde yeni bir harp cep· 
hesi tesis etmişlerdir. Almanlar 
burada Şımal Buzlu denizi sahilin. 
deki l\lurmansk limanına doğru i
lerliyorlar. Geçen harpte Rusyaya 

bütün malzeme bu liman vasıtasi-

le gönd-erilmişti. 

MAREŞAL MA..'WERHEİM'İN 
EMRİYEVMİSI 

Helsinki, 29 (A.A.) - Mareşal 
Mannerheim bu sabah Fin asker
lcrıne hitaben aşağıdaki günlük 
emri neşre imişti: 

Kış h3rbimiz elim bir sulhla ne. 

ticelenmiştir. Sulha rağmen mem. 
leketimız mütemadiyen düşmanın 

şak:ce tehdidine maruz kalmış ve 

tccı ım edilmişti. Başlangıctan beri 

düşman devamlı bir sulh isteme-
miştır. Akttdilen sulh bir mütare
keuen b.\Şka bir şey değildı. Bu 

mütareke de şimdi nihayet buL 

1 

muştur. Düşmanımızı biliyorsu. 
nuz. Bu ditşmanın, yuvamızı, ima
nımızı, vatanımızı imha etmyi ve 
milletimizi esaret altına almayı is
tihdaf eden emellerini de bilivor. 
•unuz. Şimdi karşım.zdaki düş
man ayni düşmandır. Şimdi hu
dutlarımızı tehdit eden tehlike de 
aynıdir. Ortada hiç bir sebep yok
kan, düşman, şiddet kullanarak 
masum halkımıza hücum etmiş ve 
memleketımizin ıizerine bombalar 

Beşiktaş: 1 
G.Saray: 1 

---<>---

Fener bahçe İst. sporu 
SRO mağlup etti 

Beşiktaş şampiyon 

Müthiş ir arp vasıtası 
DD 

BU HARBİN DAl-IA BİR ÇOK YENiLİK
LER GETİRECEGİ ŞÜPHESİZDİR 

1.Jolandırıcılığın 
daniskan mı? 
Eir g 

damet getir 
dmcı. n n ifiaa m 
de n rediyor. Ayni g tenin un 
kü r.ilsh ,ııun ilik s· • Tlda koca 
b"r b ' .. gozl. , ~ tı. Go -
rülm-eın· lbir dola:ııd tT..cıl k!... !ay 

J 
ret t'.'tmedi«, belki meŞhur tef ika
nın reklamıdır, dedik. Fakaı a -
nemcxlla: 

Milli küme maçlarına dün Fener Yazan: Ş. Hôzım __ Ergöknı'!!!_ !!!!!'!lll!!!!!!!!o!'''!!'!'l'!!!!!!!!!!'!'!!!'!!'!!!"'!"'""!"""'l- _ Bu dolandmcd k halberi ç.c* 
stadında devam edildi. l - mühim dedi ve ilave etti: 

İlk müsabakayı Fenerbahçe ile ra u harp, hava kuvvetlerinin ıe-ı · te o birçoklo.n gelmekt~dır_ Kendini 1 kaddüm edecek Ve bun lan yerıne _göre, - Muzaffer ve Ahmet adlann-
İstanbulspor yaptılar. Müsabaka. lg) sirini açıkça gö>term ş bulu- nuşanlann acınacak Iı.allen ununde dur- paraşutçuler, hava pıyadelerı takıp e-. d ki b . . _. __ • ., 

nuyor. o kadarki mu\·a!fak ol- mıyalım; zamanımıza yazık olur. Fakat decektir. aı . U tkı 31..li.Liu Son .ı-OSlan 1\.9 

nın ilk anları her iki kalenin de mak, havada iıstün olmanın yollarını ı meydanda olan hakikati bir daha lek-1 IE" akat bu fikir hiç bir zaman tefr.k;asma kı:zıp, nedamet geıtı en 
c:cldi gol tehlikeleri atlaunasile bilmek lazım geldigini bır kaıde ve ka- rarlanıak faydalıd.r: Bol plAnör _ve bol U- ciddl bır mukavemet gö ter- dolandırıcı Maılıımut Saame do n
s·· r'atli ve hcyecanh geçiyordu. nun halınde tcbani.z ettıren say1SJ2 planön:i.ıye mal k olmak prtıyle bır har- mcs b klenmıyen mildafaasu dırıcrl ğm daniskas göst lı: 

Fener hakimiyeti yavaş yavaş rnısaller, b.r çok e kı fikir adamlar~• bin tahini iYJye çevirmek mumkundur. vaziyette bulunan y rl e k:ır da pa- Y'QIU ile taze bir ders vemıeğe kal-
kcııdini gösterdi, Ve n;hayet on dillcnni bıle yuttumıuşıur. Hava ıll4l· fE5l ara tçUlCTk bu harb!Jl ilk ye- ı·aşütçu kull .ınuy caDı ıı :ın suıa alın- ı..~-

1 
F'·-• 

hın1 yarduncı ve teferrüattan saymış o- r-""'" rulı "1 olmuştu; fakat en mamak 1.ızc dır. ~ış ar ga nm .. 
dokuzuncu dakikada Niyazi çok tanlar b rcr giınatı olarak !tel!dini ciddi baskımn pi nörlerle ı Illil a bl.e böyle 11 ;:yor ki bu harp • 
yakından sıkı bir şiltle ilk golü belirten bı.ı kanaaUerinin onundc bu yapılacağını unutmıyahnı .. B u Y ü k 1 muhar lıede planur ku nmak 1ht ma- Son emirler 
yaptı. gun, gerçek sôyluyecck •oz bulama- hir gilr!lltü ile ga!il avlarunak 1 llıı.i solda sıfır bir halde bırak cak da- 1939 da başlayıp bütün dil'!'lVa • 

Bu golden sonra Feırerliler taz.. \maktadır. Bununla beraber, senelerce\ ihtlm ilerini öldilrerek, cebri bır işgal ha bin bir y< Iıkler g °' kl r. Ve :ılın k . t . 1 • . . . müddet c.T >'l are ile ne bır harp ka- t için, ğogus gtıiüsc harp~er vererek bu ıt barla m ele, turlu tarda te- Y~ yay 8 a.5 nı r u, 
)~klerını ar lırdılar. Kırkıncı da- zanılınış \'e ne de ıayyarcsizlJkle harp •·- k in len • ~•tçU art.ık, celli edcc k bu b n b, n 1 0 karşıj bır çok ımha makineler nın n sı 
kik d F • ~ K d . k h. . r..a.zanma C ge pa ..... 'nkü' tL L· • 

.a . a ener sag açı,,ı a . rı a- knybedilmıp dı; enıerın mu ım hır plilnörde taşınacak a k rl ve mal- butUrı ıckn k kuctı e ı z , kal' n ıa. olan <ıllp ., 2" a ıp 
lecının elınden topu enfes bır kafa , :nının mdı hava silahının rıcedd-h- zemcye yerini bırokac:ı lı: .... D yük h ;yul kabı y limw b r a:aya getıre. nilikle.- gösterdı. Bu 
ile kaptı. Top ağlarda ... Bir dakika hğ• ll~ m 1 oldukları da gorulmıyo~ kayıplarla kapanan Gint harb' iyi rek ıler hır ö e t<'dbırli, tı.azırlıklı mı>ne eri eski ha !erde de 
sonra Naimın uzaktan bir şütüne dcgı!dır. Bunlar o miıhledılerdır ki tutu ·ış yerlere kaıı;ı paraşUlçü un ıUt ve uyamk b l rnmak dır. Ve ol .,. muş·· olmakla beraber bu 

. . . .. .. .. 1 cıddı bır imana dayanmayan kanaatleri hamlede kullanılmasına b r son olmak- rasiyle k rşıla c-: ğımu. vikıa d lik . -· . ' . 
kalecı seyırcı kaldı. Bu da uçuncu ve gBrilşrnelcri Ue bir m1lletl fellkete tadır: I!arckAta, gifrültıısW:ce karan- plfuıor.en~ b • . :c ; lık buyuk kut.. hamn genışlıg1 ıçinde ır 
gol. Ve devre de (3-0) Fener le!ıi- ldahl sGru iyebılirler. lı.klar içınde düşman içlcrıne akarak leler halinde kullanılmasından ibarettir. mahiyet taşııyar. Zaman z man he-
ne bitti. ~ ün parnş\11-ulüğiln bir lüks bir tarafta yerl~ecck plino ler ta- Beklıyel m, g receıı :t. nüz harp dışında ve a rbe n.i 

İkinci devre Fener tazyiki de- lb.P oldu ıın1 u ve kıı.a'°ddank ınkenbpae. gİI'ffiİŞ devle~rin ordu b 
.. raşutçu erın ana ı uı c- r 1 

vam ettiği sıralarda luzumsuz kuo gıb, avlan caklarını soyliyenıer Lostk istikametinde Alman-Rus cephesi mandanlarm n ha at 
sertlikler yapan İstanbulsporlular- pek çoklu; bugün ayni •~•mlar, eğer lcıi ve koca kıoca resi.mi rı 
dan iki kişi sakatlanarak saha ha. istor<e Alnıanya'nm po~aşütçülerıe Su- (Baıtara!ı 1 inci sayfada) tam ortasın~~~~:-a:iı ~a~~e=Y~~- !ara geçirildi. Fakat nE>tlce n 
rici oldular. riye'ye gc cbikccği iddıasınrtarlırlar. ı- 1 Savlay istikamelnde kıtaatımız, çok fevkinde bit" sür'atle edi-

0 b . . . d kik d N . d"" kmcısl de bırıncisi kadar ham olan bu _ h b' h !d bul ıerdir. le b kum nd ağ ,..._,,,_tYe 
n ırıncı a a a acı or.. fikırlcr tizcrınde durm::ık neye yarar?... bir çogu sar oş ır a e unan DU$1nanm adetçe kuvveW Ustunh.i- n a a anm. m Ytn'J''Ç 

dJncü golü de ağlara taktı. Bunu Fakat şunun !i.zerinde kuvveUe ve is- bir çok ~sir almışlardır. gune ragmen, A an a kuvvetlen, bitti. Nanemolla: 
az sonu Rcbiinin beşinci golü ta- rarla dw·ınalı ki hava kuvveUcrinc da- Minsk istikametinde kıtaa •mız. daha 22 1 ran n ıt b.ren b r beı:ı· - Acaba bu,günkü .mağlup ıııt-

ln 1 k mele u atmııılır. Y lnız bavalarda ce-
atmıştır. Memleketin istikbali siz. kip etti. yanarak ya 12 havalarda deg• • ara· duşm·· anın muharebe tanklanna reyan eden mut.. beler emasında, kumandanlar.n !hezimeti hisseıttik-

iki tak d lardan ve denizlerden de ham.leler yap- • 1 -" 
den hareket bekliyor. Milletimizin 1 Bundan sonra_ her · un a mak; bumın gibi, hava kuvvetleri sa- karıı muvaffakiyetle m'-i!ıarebeicr uvcı tayar erunız ve da ı ba ryala- ten ro:ıra ver~Kleri_ ~ . em~ l!l' 
düşmanına karşı açılan bu mukad. tedrıcen gevşedıler ve maç ta bu yesinde, havadan, karad. n ve deniz- vermekte ve bunlann arka d )

0
fU ı un12, •22 5u\'yct tayyaresı duşu m;!J- neleroir? dedi ve !IOZ!.erini şoyle 

d-es harpte sizi, beni takip e!miye şekilde (5-0) Fener bahçenin gali. Jerdon gelecekleri durdurmak da müın- ilerleme ·ne muhalefet e'me~te. le dır. 22 Haz ran • nın:ı kadar, yer- bitirdi: 
· ·ı d · '"e tahrıp edilen tayya cerde beraber, 

davet edıyorum. Eger Finlandiya· bivctı e sona er ı. kündUr. . . . d'r Bu is'ıkamette 27 hazıranda :ı.ovyet hav kuv rı 1.811 tayyare - Bu emirler lıir araya geliri! -
(Daştarafı ı inci sayfada) nın istikbalini _temin. için kudret:i BEŞİKTAŞ · GALATASARAY 1 G ;";, ':.,':;,11 ~~a:'.,i{~~~2 !;= v~kua gel n muharebeler bakında •ynı gun Alman hava kuvvellerı yalnız se milletlerin mukadderalıı:nm han 

Va ·ngton, 29 (A.A.) - Ordu L. Alman ordulanle sılah arkadaşlıgı Oyuna Galatasaray başladı. İlk yarccilikle yani plfınorcülükle alın2 :ı esaslı ma!Cımata nazaran "5 tayyare kaybeı ı r. gi kelimelerle ôh;üklüğü an.Iaş fa -
çin 12856 tayyare ımalini derpiş yaparak duşmana karŞt cesaretle anlarda Galatasarayın arka arka- alay edilmişti. Bir çoklan bu işi bır du manı :ı9 uncu tank kolorı.lıısu. KA A ORDU:. u TAARRUZU cak.. 
eden kanun projesi, imzalanmak bir haçlılar seferi açarsanız kahra- ya akınlar yap•ığını görüyoruz .. lüks oldugu k.adar m.u. thiJ __ bir israf say- naimensup 300 kadar tank tama- 2 - Şark Alman ordusu 22 Hazinuı 

R ıa d a u u ül kt d akıl ııabahı gcnış btr cephede hududu, ceç-
üzere ayan meclisi tara! ndan uz manlarımız mezarlarında tekrar Yedinci dakikada Mehmet Alinin mııı r '· ııg n P ınorc ıı e •. •rn . t h · edı"lmı·şlerd'r m'" ,.e talı •şu·ııerlnı b•"-mekle olan 

M. K. 

• • •• • .. .. • y !ı yeti~m ·ş olarak tAyyarccılıge gır- men a rıp . "V v ~ 
vclte gönderilmiştir. Kanun, gerek dırılecek ve yanı başımızda bulıı- ç~~ guzel b;r şutu dıreıı: 5arp~ı. miş olonln diğer\.,ine tercih edilmesi Lostk istikametinde dünkıi gün So,yet ordusu tertibatınm ortasına 
bu tavvarelerin imali gerek diğer nacaklardır. Böylece Be~ıktaşlılar buyuk bır lazım gel re ini iddia edenlerin başında, ··a' nıştır. Düşmanın hudutta tesis eı-

agır tpten olmak !i.zent 200 SoV79' 
Lınkı, 150 den faua ıop, IOll !erce oıo
pıobıl ıttmam olunm~tur. harp ;,;alzcmesi sipariş edilmesi i- Silah akadaslanm, beni takip tehlikeden kurtuldular. işte 0 bıı-çokları gelmektedir Kendini muazzam bir tank muharebes· baş ğıı,;l kuvvetlı 1slihkfımlar kısmen daha 

çın 10 milyar 38~ milyon 821 bin ediniz. Kareli _ahalisi tekrar ayak- Bu tehlikelerden sonar Beşiktaş . .. .. • lamış ve buna iki taraf an takri- . ~~n g~;::u~·:;;;:ı~~~~· =u·~a~:d:a.ı;:: s- Prıpet. ba~.i.Brının cenup 
ınıntakasu da harp, bi.ıh...sa ııiWde ıe
fekküllere karşı yapılmıııtır. 624_ dolarlık tahsısat kabul etmek. • lan~yor. Fınlandıyanın yeni fecri ta yarn5 yava~ açılmı~a başladı. sarfedılPn but_un gayr~tlere. r_ag-

1 

ben 4000 tank ıijtırak etnuştır. Bu '~tr :ıayıaUa Ak= kalmı.ştır. 
tedır. hızı çağırıyor. Maç çok ı._-erı Ye o nısb~tte zevk. men <l-0) Beşıktaş lehıne bıttı. muharebe devam etmektedır. ı 23 HAZiRANDA 

_ ~ li oluyor. Nıhayet on beşıncı <lakı- İkinci devre ba tan s~ııa kadar Lemberg cephesinde düşmana 3 - 23 Haziranda duşman taamı> 
Lemberg'ın 1: rbuıda en kuvveUı ve 

en modem islilıkaıiilar aaha4.ı ve kah
ramanca wıan 4 rdaıı· ~om'a-'isıl::ıt-F'...,.. 
dilmiitır. Şımd1 kıta arımız muzaUe
r<lne Lemberl liz rme 'J'unııneı<tedır. 
1-ember& in limalinde Alman zırhlı ıu
menıerı harp e eı~k Luck a do&ra i· 
ierlemeie devanı edıyorlar. 

s U r i y e c r ı• p p s kada Hakkı büliın müdafaayı sö- , bir didi~me halinde ve zevksiz bir karşı muannidane ve idmot! mu. ~~~~r:;:'~~~nbilb~~=ı.!~~~~= 
kerek topu köşeden Galatasaray 1 ~ekilde devam elti. Oyunun bu şe- harebelcr yapılııfakta ve duşrr;an tur. Bütun So\·yel ıes bbüsleri pus· 

(llaştarafı ı inci sayfada) ağlarına taktı. kilde bıteceği tahmin olunurken kıtaalımız tarafındaı mühim mağ. kiırtulmu,ıur. Ve bunun içinde ceptı..-
Kahire, 29 (A.A.) - İngiliz ha. (Baştarafı 1 inci sayfada) Golü yiyen Galatasaraylılar he- nihayet kırk üçüncü dakıkada Ga. h'..biyetlere uğratılmaktadır. ının bzı mın . kalo.nnda ııddeW ve kan-

va kuvvetleri Orta Şark tebliği: mika4ıu.!de Cripp6'le l\Iolotd men hücuma geç!iler Eşfağın çek. latasarD sol açığı Melunet Ali çok . . h 1ı gögus ı:oı:tıse çarpış atar olmuştur. 
•- ,_ · •. .. . .. , .. · . . .. . Tayyare kuvvetlerımıı ava mu Grodno kalesine t ruz edllmif ve 

Suriyedc, Tüdmür civarında kı- ...,krar Mnı'IŞllu,lardır. In - tı~. guzel hır şu•u Mehmet Alı uzaktan enfes bır şutle beraberlı. h b 1 . • afla' ,,·etle ı"da ı . d ,,, bi uh -'"-den sonra kale Duşmanın zayiata k lı ve millhlf 
olmuş.ur. Bir çok düşman tankları lah
r'p edı~ Yalnız Dubuo cıva -
dakı muharebelerde 285 tank ve 42 d 
tn agır çapla olmak u.ıere b çok top 
iğtinam olunmUJtur. 

•~ ı ·ı· h • ı· · · ı S . .. .. . . . b"" 1 are c 'Crını mu\r :\. , - şıa c'""' r m a ..... ~ 
talarımıza hıicum etme ... e o an gı ız eye ının aza arı <YV • gı.çlukle kornere attı. gı temın ettı. Ve maç ta oy ece 

11
• . d.. b'·,.·u·k ıapted!lmıştir 

6 V . . . . . me e ırmış ve u~m .. n::ı u.~ · 
Geln - Martin" tipinde ı~i tay. yet orou, donanma ve hava Kırkıncı dakıkada bır Galatasa- (1-1) berabere bıttı. d b l . ı· ek n\ le kara DU.ıııan hava kuvvetlerinin 23 Ha-

l E ar e er ınc ırm sur, ı . _,A 
yaresi, Amerikan tayyare eri kul- kuvvetleri .,,,.,.efile Alınanya ravlıya kasdi bir hata yapan Şo- FARUK ER R . . _ h tt b manda da ugradığı zayıat fevk~de 

.,... . .. 1 . . .. I ku\•vetl 'rımıze muza an e u- • im t A 1 gü ün ak••mı bir !anmakta olan bir Avustralya filo. rcfı hakem oyundan "tkardı. Boy- Mıllı kume maçlarından evvel ı••ır 0 . ~ur. yn n . ~ 
ya kar91 yapılan miicarlelede . • . . • lunmuştur. evvelk.ı gundo ben tohr p edılen Sov-

tillası tarafından muharebeye mce Sovyet!er BirJiğine yapılacak lece Beşıktaşlılar on kı<ı kaldılar. yapılan hususı maçlarda Feshane .. . 
1 

bir tav ·a.. yel ıayarelerın!n s:ıy!Sl 2_582 ye baliA 
bur edilmiŞ-:ir. Bu Avustral •a filo- B:raz sonra Galatasaraylı Salim 1 takımı Hereke takımını (4..2) yen- Tu5la uzerıne yapı an . · ~ olmuştur, 

9 - Alman ilen yürÜ)'ÜfÜ B a s
tok'un şark sahasında k.ı So' y t o 
sunu tamamıle ihatasına m 

tillaııı, hiç bir kayıp vermeden, bu en seri yardırn.ları görüşmek de a\·ni iıkibete maruz kalınca o.. lmiş ve Fener • Galatasaray B ta- re hucu mu esnasında du manın ı 24 H !\ZİRANDA 
6 düşman tan aresinin altısını da üzere şimdiden temasa gel - yun ;.,r: leşmiye başladı. kımları da (3-3) berabere kalmış- Tuna nehri uzerind~ bulunan iki Bresi • Litovsk kalcslne Alman _top-

alevler içı'nde du-·urm·· Ü<,tür. mio!erdir. De . b d s k" kı l d monitörü batırılmıştır •twıunun malik olduğu en kuvvetlı si· 
"' """'S vrenın un an onra ı smı ar ır. • 1Ahlarla laarnız edılmıs ve kale elimi-

muştur. Duşmrun bu çemberı 7 
çın ıtınJerdenberi 7aplı&ı um 

fPbbüslere rajınen cewber her 
ha zıyade daralmak r. Bır kaç 

ESRA GİZ 
bir kaç saniye yalnız kalabil
dim. Hemen elimi daldırdım. .• 
Fakat istemiyerek fazla para al-
mışım ... 

- Ne kadar! 
- İki bin franga yakın ... 
- Bu rakkam Jan'ı korkuttu. 
- Küçük hesaplar için şu üç 

yüz frangı al .. Osı tarafını P87• 
laşınz! 

- Ben istemem! 
İkisi de hararetle konuşuyor

lardı. Şu farkla ki Delfos'un is. 
rarı bir llehdi\ tpklini alıyordu. 

- Bundan tabil ne var? ... Her 
zaman paylaşmıyor muyuz! 

- Benim bu paraya ihtiyacım 
yok! 

- Benim de yok! 
Bir evin birinci katında kAgir 

bir balkona gözleri gitti. Burası 
cŞen Değinnen• in dansözü A
del' n oturduğu möbleli odanın 
balkonu idi. 

- Oriıdan geçmedin mi? 
- Geçtim... Kapılar her sa-

bahki gibi açıktı ..• Viktorla Jo. 
zef bann içini süpürüyorlardı ... 

Jan parmaklarını bütün kuv
ve:ile sıkıyordu. 

- Dün gece gördüğünü iyice 
biliyorsun değil mi? 

Delfos vücudünde bir ürper
me ile sarih bir cevap verdi: 

- Gördüm. Bara gelen ecne
bi oldu unu iyice biliyorum. 

- Sokakta polis yok mu idi! 
- Hayır. Her şey noımaldi ... 

Vıktor benı uzaktan gordü ve 
selamlach... l'elikan'a g:ırdller 
ve s kağa yakın b r masaya ~ 
turarak lngıliz bırası ıamarladl. 

ve Delfos 
peşleri 

/an, geniş 
geldiğini sıra 

omuzlu adamın 
hissediyorlardı 

~oRKÇESI: M. Feridun· ZABITA ROMANl:6 

lar. Pek az sonra karşılarına o
turan bir müşteri J an'uı dikka
tini. celbetti. 

- Arkana balmı• Aynadm 
görürsün ... Dün akşam orada ı.. 
di ... Anlıyorsun değil mi? 

- İri yan adam! ... Evet far. 
kındayım .. 

Karşılarındaki masada akşam 
•Şen Değirmen• e son gelen ve 
bira ısmarlıyan müşteri vardı. 

- Her halde buralı değil! 
- Fransız tütünü içiyor-

Dikkal! ... Bize bakıyor ... 

Delfos garsonu çağırdı: 
- Hesap! ... Evvelden de kırk 

iki frank kadar borcumw: vardı 
galibe? 

Paralan görünsün diye cüz
danım açarak yüz franklık bir 
kağıt uzattı. 

- Buyurun! 
Hiç bir yerde rahat edemiyor

lardı. Burada be§ dakika otur
madan kalkarak sokağa çıktılar. 
Jan endişe ile arkasına baktı. 

- Adam bizi takip ediyor ga
liba_ Her halde arkamızdan ge
liyor ... 

- Sus! ... Beni de ku~kulandı. 
rııcaksın! ... Ne diye arkanuzdaa 
,.ı.ın? 

- Her halde o- Adamı.. Ec.. 

nebiyi bulmuşlardır. Yahut ta 
ölmemiştir ... 

Delfos artan bir şiddetle: 
- Sus canmı, sus! 
Diye söylendi. Konuşmadan 

üç yüz metre kadar yürüdüler. 
- Bu akşam oraya &itmek ıa

zım mı acaba! 
- Tabii... Gitmezsek belki bir 

mana çıkarırlar ... 
- Aklıma bir şey geldi ... Adel 

belki bir şeyler biliyor ... 
J an sinirlerind<? bir ağrı hM.o 

!lediyordu. Nereye bakacağını, 
ne söyliyece~ni bilmiyordu. 
Arkasına ba kmıya cesaret ede.. 
miyor, geniş omuzlu ad•mın 
peşleri sıra geldiğini hissediyor
du. 

- Eğer Möz üzerindeki köp
rüyü arkamızdan geçerse bizi 

takip ettiğine şüphem kalmıya
c:ak! 

- Sen eve mi dönüyorsun? 
- Ne yapayım, annem kızı.. 

yor ... .. 
Sokağın ortasında hıçkırarak 

ağlıyacak bir hale gelmi ~ı. 
- Köprüden geçiyor .. Bizi ta. 

lrip ediyor demedım mi san? 

- Sus!. .. Bu akşam buluşu
nız... Şimdi ben de eve &idiY'>" 
rum! 

-Rene! 
- Ne var? 

- Bu parayı üstümde yk)amag 
istemiyorum.~ Bana bak ... 

Fakat Delfos omw:laruıı si.L 
kerek yanından ayrılmıştı. Jan 
takip edilmediğinden emin oL 
mak için mağazaların camlarına 
bakara\ sür'atle ilerliyordu. 
Möz'ün öbür tarafındaki sak!n 
mahalleye geldiği zaman takip 
edildiğinden biç şüphesi kalma
mıştı. O zaman dizleri titrerni
ye başladı, Başı döndüğü için 
az daha duracaktı. Fakat bili
kis daha hızlı yürüdü. Korku o.. 
nu sanki ileri itiyordu. 

Eve geldiği zam.an annesi me-. 
rakla sordu: 

- Ne oldun? 

- Hiç ... 
Yüzün sapsan olmll§... A. 

deta yeşile dönmüş ... 
Sonra hiddetle i!Ave etti: 
- Bu yaşta aefahate başlar

san sonra ne yapacaksın?. .. Dün 
gece kim biHri nerelerde idin, 
kimlerle düşüp kalktın? .... Ba. 

ban bu hallerine nasıl göz yu
muyor anlamıymıım!... Hayıli 

• otur sofraya 1 ... 

- Karnım aç det!L 
- Y.ıııe mi eç dejilT 

~~~~~~~! 1,. duşmilştiır, Diı,,"1T!anın bu son ka
lesi de 24 Haziranda iıücumla alm

gune kadar bu Rus ord n ya les 
olacaklar yahuİ da imha edıleceJde 
Merkez cephesinden Alıııny 1 
taarruz etmek çın tahlid edJılailt soz 

- Anne bana dnlmnma "l"e 
olduğumu bilmiyorum, bugün 
h ic keyfim yok ... 

Fakat madam Şabo'nun kes. 
kin gözleri merhamete gelmi.. 
yordu. Jan'ın ann-esj saba.lılan 

akşama kadar ayakta dolaşan 
kısa boylu, kuru, sinirli bir ka. 
dındı. 

- Hasta iaen doktor Çljıra
lım. 

- Hayır-. İstemem... 
Merdivenden ayak sesleri işi

tildi. Mutfağın camlı kapısında 
bir talebenin başı göründü. Ka.. 
pıya vuruldu. End~U ve muh. 
teriz bir ses sordu: 

- Sokakta dolaşan adamı ta
nıyor mwıunuz madan Şabo? 

Talebe kuvvetli bir Slav şive
sile konuşuyordu. Gözleri a!efli 
idi. En ehemmiyetsiz bir ıey f. 
çin hiddetıe kapılırdı. Talebelik 
yaşını ll!l!Çmiı olmasına rağmen 
üniversite kaydedilmişti. Fakat 
derslere devam etmiyordu. 

Gürcü olduğunu ve memle. 
ketinde evvelce siyasetle uğrat
tığını her kes biliyordu. Asil ol
duğunu da kendi iddia ediyor-

du. 

ınıştır. 
Alman llerley~i Vilno ve Kovno•ya 

varmıştır. Ayni Ciln içinde bu iki ,.,_ 
birde alırunııtır. 

4 - Alman um ba~ketlııi durdur
mak için Sovyet orduou sayısız tank· 
tarla taamız roerek renlerirnizle irti
batımızt kesmek veya üzerine kapana· 
cak olan çemberleri kırmak lelebbü
•ünde bulunmuştur. Faknt Alman hü
cum arabaları, tanlı: dafl topçu letelt· 
külleri !le birlikte harıı ederek, baVll 
dafi bataryalannın ve bava kuvvetle-

bu bır çok SoV7el toınen 
işle bu olacaktır. Bu ın da 
piyade tümenierimlzle muhahz k.ı 
7apmaktadu. 

ıo - Blaliatolt havzasının her ki 
tadından ilerliyen Alman zırhlı ,,. mo
tilü Uimenleri Mimk mınta-a ' -
JDJi\ardır. Yeni bir b07ll!< ınuvaffakl
yet bıwrianJ10r. 
il - SoV)'et RUQ'IQ'a katil ilk ha

rekit, 22 Hw-dan 21 HuırııDll kadar 
takr- dalı! 1Qııııık lmkina ol-malı 
ı.. .....-. ııoıı: ınllblm nelicelere var-

• rinin yardı.rnlan ile muzatterane tutun-
1 mağa muvaffak olmu'1ardır. DilJlnan.uı 
muaZ2am yeni tankları da k- Almu 
askerinin ~ ve li!lhlanmı· m=...,.. _.ııtlen tewl JMe atu 
mı eonafı lmqımlda alha.1e' matlOP lımıh IQI&- lılılkA. lllt lilDlelde 40 
olm\lltUr. . billdC fala .ır aldık. 

SOVYrnJ!:IUN TANlt ZAYİATI GııD"Jm aruında ıılıı>dl7e Udar 800 
Bu dO<t S(lnlilk muha..-ın - - fDla llDp ..,.ıık...., 11 tonluk en 

da imha edilen SoYJ'Ot tulklanıwı - lır tipte .- - ı,m ıau da 
,... ım kil Bunun uıoo Gali ordu labrib edllmll '""8 aptoıımmlliltur. 
tev*kflllerl ff mlltebaklııiııi da ilan ..._. "* bbllk aılld&rda 
kuvvetleri tahrip etm.iflerdlı'. tank dafl .,. bava dafl '°pu, maldnell 

5 - ZI Haziranda lı:ı1alaruııız Baltılı tüfek. tlif*, cııtonııılıll _... ıie ain -
sahalında cüreW ltlr 1flıil7lllle Tuna ıştır Bu nbelv ....... -le faz -
nehrine nrmlflar' ft bu nebr1 bir çok ::ı . .,;p!r+edır. Qt,;.1m bilin muha -
noktalardan ~· Dımaburs edllmit nzlJoofte lıulaııa9'Rııl or 
.,ebri elimize dilfmilflür, llu llerl~ :rmm teollm .. = « ft7& lmlıa 
mAııl olmak içlıı dflp>anm Onıılala edDn ""'• - dalı& p11r ç<* ar -
mukabil tıoarnızlarl& 78PlıJı lri!Uln le- ı-tUr 
,ebblloler ukerlerinıkla k.alaramanlıtl ~ han lı;uvvetleri. SoVJ'e\ haft 

Jmrfdll>d..:ı::.~ dMıiralb 1tunetleriDI kahir bir maflQbiyele ui-
1 - .,. ntnuflır , ıtınlllk mu]larebedıt. av -

kuvvetleri So,-yet dCJllllll!llUID8 karp ctlar · tnareierl ..,.. ban ft 
bir çok lıareltetleıde bulumın>1lanlır. ' .. ,,.. a 

8 
ııa rdl 

Şarltt Baltık denizinde bir Sovyet - bataryalan tarafından. .,. ta 
mı,.ri ma7ftle batınlnul ve Mabinı 'J'A ~ 4TOO SOvyet tanansi brip 
Gor:k! laııvazllrO alır buua utratıı- edilmiıtir. Bu rôam• - '1 .. 

kaJQ>lan ~· .Apt.m d -
mıflır. AbMn clenlaaltılaan iki Sovyet saıfılıda hava ıtuvvellerbnla 150 
Jenizalbmu tahrip etmişlerdir. Alman det lştlr Alman _ 
tıüeumbotlan iki destroyer, bir torpilo ~~ ~__.:....Rı.. falki'J'eti .
""' bir denizaltıyı batınn,.larıbr. =~- ve u~~ ...... 

- Kimden 
ikı ııov.,.et destroyeri tarafından ı' -;,,cl.,,d.,,ır ... ==""""""'"""""""""' ... ...,...,.,. 

bahsediyonuıııu: ıı::l!sten~ ...... yapılaa tıoamız te-1' 
mösyö Bogdanovski? 

- Biraz gelir misiniz! 
- Kadını penceresi sokağa 

bakan yemek odasına kadar sü. 
riildedl. J an arkalarmdaıı git
mlye tereddüt ediyordu. Niha
yet o da poncerenin vanıııa gitti. 

fl>ııılıa ftr) 

şebbllsü sahil batarya.lan tarafından 
a>dm bırakılmıştır. ıı::- bir bombardı
pınancıan aonra Sovyet doalro7erlerin -
den biri berhOYa olıD111 ft dl~ sfl· 
mıe azııldapuftır. 

1 - 26 Huirm>da, ~ hOcmn 
arabaları x'""'°._ tlmalinde iki cıın
deııberi d..vam etmelcte olan mOthiş 
.. tal* WCJ dam anıharebesiat zafer-
.. bltlnnl'1erdlr. ~ taamızlar 
eemımı. .... lmlıa ... 1mı.u-. 2t • -

DOKTOR 
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Ciddiyetten ar i 
sözler karşısında 

(Baştara!ı ı inci sayfada) 

ma1Jbualının Ilit:cr tara{mdan tas
nı edilen bu a~ık yalan ve i!ti -
rayi, hala bugüne kadar üre1ımek
te JıSrar ey lcımesi şayaıu hayrettir 
Türk matbuatının, Türkiyenin ha
kiki dostu kim ve dilij.ma.ıu kım -
d i r? m<Eelesini inceleme5i datı a 
miınaslp olmaz mı?• 

Bize kalırsa, asıl şayanı hayret 
olan şey, Tass ajansının Tiiı:Gc mat
buatı ile münaka'13ya girişmek is

lemesi ve bize akıl öğretmeğe kal
kışmasrdır. Türk matbuatı, dostu
nu düşmanını pek iyi bilir ve her 
odstluğa hakiki laymetini verir. Bu 
bahis üzerinde Tiirk gazetelerinin 

ısrarı, dün bu sütunda bizim söy -
lediğimiz, Anadolu ajansının da 
notunda kaydettiği gibi, Molotof 
yoldaşın 22 Haziran tarihli bcya -
natmda bu bahse dair kat'iyen sa
rih ve tamam beyanatta bulunma
mJ..j olması ve tekzip mü leha~l6J 

Tas5 dostumuzun da ancak altı cün 
sonra bir tek:ıip vermesi sebebile ol 
muştur. Biz o geç kalmış tek:zip 
ten dolayı memnuniyetimizi be -
yan ederken Tass'm tekrar taar -
ruza geçımes~ hakikaten şayanı 

hayrettir. Biz, zamanı gelince bu 

linsusta yalnı:ı: Alman değil, Sov -
yet vesikalan neşredileceğine da -

ir olan yan resmi Alman tebliğin
de bahsedilen vesikalar neşredi -
!inceye kadar meseleyi kaııan:ınış 
addediyoru%.. bu bahiste, tenkide 
layık bir taraf varsa o da Türl< 
matbuatı değil, bir teıkz.ip için altı 
gün vakit geçirmiş olan Tass ajan
.. dır. 

Londradan gelen müstakil Fran
sız ajansı haberinin anlattığı dedi
kodulara gelince, bunun cevabını 

Anadolu ajansı, telgrafın sonuna 
ilave ettiği şu notla vermiştir: 

•Türkiyenin tam 'bitaraflılktan 

inhiraf etmesi ihtimali üzerinde yii 
rütülen tahminler ve İngiltere ha
riciye nırzITm·n Timkiye Bü -
yük Elçisile vaki oJan ımii

tad mülii.katlarından birine ba -
zı maMillerde atfedilmek iıste -
nilm manalar, Türkiye resmi me
hafilinde ciddiyetten ari sözler o -
la-rak telfilcl<i edilmiştir .• 

Türki}·enin, Alman - Sovyet har 

bi karşısındaki siyaseti, her türlü 
~iipheden, karanlıktan ari olarak 
gayet dürüst ve aydınlıktır: Tür -

kiye bitaraflığını iliın etm~tir; 

Türkiye her sözünde durduğu gi • 
bi, bu harp müvacehesindeki bita

raflığına da tam bir şekilde riayet 
edecektir. 

Biz, •ne bir karış toprak veri -
riz; ne de bir karış yer isteriz• 
prensibini yıllardanberi ilzami dü

rüstlükle tatbik ettiğimiz için, Gür 
ciMan ile Kafkasyada müslııman -
larla meskun toprakların Tiirkiye
ye verilmesi gibi tekliflerle alaka
dar olmıyacağnnız tabiidir. Kaldı 

ki böyle teklifler de vaki olma -
mıştır. Türkiye, kendhini Sovyet
ler Birliği ile barlıe sokacak olan 

bu gibi teklliler karşısında kalsa 
dahi, böyle maceralara girişmeği 

kaıbul etmez. Çünkü, Türkiyen.in 
takip ettiği siyasetin esas prensi
bi •tecavüze uğranıadtkça haıibe 
karı.şıruunakt tır. Türkiye, emper

yalist değildir; bunu söyl..-ken de 
lhtiraslarmı.rı.ı cizlemeğe matuf 
bir riyakarlık yapmıyoruz, t1ım bir 

hulusla söylüyoruz. Türkiye, em

peryalist olmadığı gibi nıacerape
rest de değildir. Türk milleti, ken
di hudutları içinde ilerlemek, yük
selmek ve mes'ut yaşamaktan 

yurdunu imar etmekten brujka hiç 
bir hedef takip etmemektedir. 

Türkiye ve Japonya 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

raftan Tündyenin Almanya ile 
dost olduğu gibi Ahnanyanın düş
manı Rusya ile dosttur. Birbirine 
tıpatıp uygun iki hal... 

Japonlar Anıerikaya karşı hare
ketinde Rıısyadan em.in olmak için 
dostluk paktı akdetmişler, Stalin 
de, Japoııyanın arkadan bir taar -
ruza uğramaması için, bugünkü 
hali derpi~ ederek, bir dostluk mu 
ahedesi imzalamıştır. İlk tah:>k -
kuk eden ihtimal Japonlann der
piş ettikleri şık değil, Ruslarrn ta· 
savvur ettikleri durwın olmuştur. 

Japonya bıı yeni inkişaf karşısın -
da henüz vaziyet almış ve politi -
kasını ilan etmiş değildir. Tokyo -

nnn çalı: t«eddüt ~inde olduğu 
şüphesizdir. Japonyadan gelen ha
berle.r ruızırlu, erkiınıhaııbiye rü · 
esası ve sarayın sıkı müzakereler -
de bulunduğunu gösteriyor. Ka · 
bine müttefikleri ile yeni dostu a
rasındaki bu boğuşmada bitaraflı

ğını ilan etmiş değildir. Türkiye i· 
se muhasamatın başladağı gün te -
reddütsüz hadiselerin inkişafı kar 
şasmda lıitaraflığmı cihana ve iki 
tarafa bildirmiştir. Maamafih bü · 
tün bu siyasi durumlar harbin a -
lacağı şekillere ve safhalara göre 
tabavvüllere o:naruulur. Siyasi ha
yat ta§laşnış, durgunlaşmış bir sa. 
ha değildir. !Rusya ile birıat Al -
manya bir dostluk paktı ile düne 
kadar birbirine bağlı değiller mi . 
idi? 

Hayriye Lisesi Müdürlüğünden: 
Lise, Orta ve İlkokul ta1ebesi için 16 Temmuz da bq:layacak olan taW 
ikmal kurslarına ~tirak etmek isteyen talebenin Pazartesi ve Perşembe 
günleri saat (9) dan (12) ye kadar mektep İdaresine müracaat ederek 
!simlerini kaydettirmeleri ~zıındır. Kayıt ~i 10 TemmU2 Peroembe günü 
saat (12) ye kadar devam edecektir. 

__ D_e_n_i_z_Le __ •_a_:ı:ı_m __ s_a_b_n_a_lm_a_K_o_mı_-_•Y_o_n_u __ ı_ıa_n_ı_an_~ 
Marmara Oaaü Bahri 1<. Sabnalma Komiayonundan: 

Talım.inl llatı Tutan 
Cinai Kilosu Kuruş Lira K. ;;;.;;::=-------= ~-----:.~ 
Süt 
Yoğurt 

36.500 
32.850 

13 4747 00 
15 4927 60 

9672 60 
1 - Yukarıda cim ve mlk.tan 71lzıh ilD kalem 7!yecelı: maddelerinin ltıı

palı zart csulile eksiltmesl l/Temmuz/941 salı günü saat 15 de İzmltte Tersa
ne kapısındaki komisyon binasında 7apı.lacal<tır. 

2 - Şartnamesı bedelsiz olarak ko rusyonumuzdan alınabilir. 
3 - Eksiltıneye .iştirak edecek is1eklilerin bu if!erle ilgili olduklarına 

d$ ücaret v<>sikalarını ve 726.44 liradan ibaret muvakkat teıninatlarile bir
likte tanzim edecekleri teklif mektu:p1annı belli gtin ve saatten bir saat ev-
veline kadar komisyon ba~kanlıjpoa vermeleri. 14727) 

* 90 Metre demir boru 75 m/m kutur 
G adet c dirsek 75 c c 
5 c sülüs valf 75 c c 

50 metre demir boru 60 c • 
10 adet c dirsek 60 c • 

l c c t.lçlü • 60 c c 
2 c sülüs valf 50 c c 

90 metre demir boru 100 c c 
6 adet « dirsek 100 « c 
3 c cüçlü c 100 c c 
1 « üçlü valt sandığı 100 « • 
l c sülüs val1 100 c c 

30 met.re demir boru 126 c c 
4 adet c dirsek 126 c c 
3 .. c. üçlü dirsek 126 c c 
1 c c dörtlü c 126 c c 
1 c sülüs valf 126 c c 
1 c kurbağa tulumba 4 No. 
ı « sülüs vall 150 m/m c 

200 metre· demir boru 4 pusluk.. 
İhtiyacımız olan yukanda yanlı 20 kalem muhtelif cıns malzemenin 

1/7/941 salı günil saat 15 Kasımpaşa da bulunan Deniz levazım satınalma 
komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte mezkfı.r 
'komisyonda bulunmaları ilan olunur. (5240) 

100 Tane batarya düdüğü 
1200 Kilo kireç 

8 Tane tahta 400X25X3 
l Adet Termoampermetre tamiri 
l c Cıvalı tesviye edici tamiri 

* 

2 • Hortum ağızlı 5 s/m kutur. 
16 c Damacana ellişer kiloluk 
30 c Cep feneri ampulü 
16 metre Spiral hortum •50 m/m iç kutrunda sekizer 

olacaktır. 
metrelik iki parça 

1 adet Rakor iç kutru 3,5 dış kutru 4,5 boyu 14 s/m, rekor sonu dış kutru 
7 ,5 iç kutru 6 ve g<mi.şllği 3.5 s/m 

1 adet lıortum ağızlı 
30 metre bez hortum işbu rekora uyacak 
uo c Spiral hortum 45 m/m lç kutrunda on be~er metrelilı: altı pazç.ıı 

olacak. 
İhtiyacımız olan yukarıda yazılı 13 kalem muhtellf cins malzemenin 

2/7 /941 Çarşamba günü saat 15.30 da Kasımpaı;ada bulunan Deniz levazım · 
satmalma komisyonunda pazarhğı yapı1acaktır. İsteklilerin mezk:Or gün ve 
saatte adı geçen komisyona müracaatlan ilin olunur. (5263) 

~ * 50 Kilo Kalay çubuk 
&O c • külre 
20 • Nişadır 
50 c Tuzruhu 

i c Pamuk 
15 c Bakır levha 
1 c Bakır çivisi 
l c Kaynak 

20 Çift Firdöndü 
8 Adet Blok gargarı halkası 
6 c Zincir kilidi 
8 • Kilit ve zincir 
1 Levha 2 m/m kutrunda Golnt 

50 Kilo 5 m/m lik kösele 
200 « İçi telli Gointlik !islik 1 1/2 ve 2 m/m 
50 c c c Kıtınger kAğıdı 1 1/2 ve m/n, 
9 metre Alıcı spiral hortum. 

İhtiyacımız olan yukanda 17 kalem muhtelit cins malzemenin 2/1 /941 Car
çamba günü sa:Jt 14 de Kasımpaşada Deniz levazım satına1ma komisyonunda 
pazarlığı yapılrıcaktır. İsteklilerin belUgün ve saatte mezk:Q.r komisyona mü 

oaatlan il.in olwıur. (525l) -o. Demir Yolları işi tme u. M. ilanları 
Muhammen bedeli 150.000 (Yüz elli bin) lira olan 3000 adet deri ceket 

14/7/1941 Pazarte.i günü saat 15,30 da kapalı zarf -usulü ile Ankara'da 
İdare bina~ında satın alınacaktır. 

Bu işe girn1ek isteyenlerin 8750 (Sekiz bin yedi yüz elli) liralık: mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saaı 
14,30 a kadar Kl')mı ... yon Reisliğine vermeleri lüı.ımdır. 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak· 
tadır. (5179) 

Türkiye, kendi hakiki emelleri -
ni tahakkuk ettirebilecek ycgSnc 

yolu olan bu siyasete dört elle 'c 
samimiyetle sarılını~lır. Bu harplı 
bilarof kalmak i -in elimizden gele~ 
ni yaphk, yapıyoruz ,.e yapaca -

ğız. İngiltere ile müttefik oldu&~ 
u1uz gibi Almanya ve Sovyctlcr 
Birliği ile de dostuz. Sovyetler Bir

liğine karşı, asla aleyhtar vaziyet 
almış değiliz. Biz, son iki yılda Al 
manyaya yaranmak isteyen Mos -

ko,·adan soğuk ve ekşi bir yüz gör 
müş olmakla beraber, yine imza -
ladığunız dostluk paktlarına sadıl 
kaldık. Son günlerdeki sitemli ,., 
sinirli nc§riyatun.z ise, Moloto' 
yoldaşa atfedilen düi"'anca istek -
lerin günlerce tekzip edilmemi~ 

olmasından doğmuştu. şimd~ o dr 
izale edilmiştir. 

~--m:ıııııııııı:cmcm111ED111ıc:m1CB:rzı:::::::l!Ellm ....... ~ 

.üdürlüğünden r rnhisarlar Umum 

1 - Mevcut müfredat list6i mucıbjnce 9 kalem burdavat levazımı açıl< 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Türkiyenin dOGt politikasına iti- 2 _ llluhammen bedeli 498 lira muvakkat teminatı 37.35 liradır. 
mat etmek lazımdır; çünkü Tür _ 3 - Eksiltme 1/7/941 salı günü saat il de Kaba~ta levazım fi\lbemlz-
kiye, adiına, bu itimada Uiy* su d.ıti alım kom1syonunda yapılacaktır. 

4 - Liste sözü ge(en şubede &örülebilir. 
rette hareket etmiştir. ı - İsteJdilerın eksiltme ;çln tayin olunan gün ve saatte %7,5 güven-

Abidin DA VER 11>11 paralarile birlikte mezkl)r komisyona müracaatları. (5219) 

mucize lbile ayrılmadı. Bu selepıc oen ı.. ı·-: b b~t· bu acı günreri ha.. ıgım zaman ua, ~--·--
dakika k!ncı intiharımı, ancak bu e'«Q.en sın.. ıze, u u~ dındır ıahl<lr edildim değil ıni?M 

• K.a · ba • ıandıki'ln z.ırlıyan he o a • 

o. Deniz Yollan işletme U. M. ilanlan 
30 Hazirandan 7T emmuza kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri,kalkış 
gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattına Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 
de (Ege) ve Pazar 16 da (Cuınhu· 
riyet). Galata nhtımmdan. 

Bartın hattına 

İzmit haUma 

Mudan7a haUına 

Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 
18 de (Ana1arta). Sirkeci rıhtımın-
dan. · 
Salı 8 de (Seyyar), Perşembe 8 de 
(Ülgen). Tophane rıhtımından. 
Pazar, Pazartesi, Salı 9.50 de, Çar
tamba, Perşembe, Cuma 16 da (Sus) 
Cumartesi 14 de (Marakaz). 

Bandırma hattına -

Tekmil Mudanya postalan Galata 
rıhtımının KarakÖy cihetine 7ana
şır ve ayni mahalden kalkarlar. 
Pa:ı.artesi, Ça11>amba1 Cuma 8 de 
(Marakaz). Galata rıhtımından. Ay. 
rıca Çar~mba ve Cumartesi 20 de 
(Konya). Tophane nhtımından. 

Karabiga hattına Salı ve Cuma 19 da (Mersin). Top
hane rıhtımından. 

İmroz hattına Pazar 9 da (Ülgen). Tophane rıhtı
mından. 

Çanokkale ilave 
posta 

Ayvalık hattına 

Perşembe U da (Seyyar). Tophane 
rıhtımından. 
Çar~amba 15 de (Bursa), Cumarte
•i 15 de (Saadet). Sirkeci rıhtımın
dan. 

İzmir sürat hattına - Pazar il de (İzmir). Galata nbtı• 
aundan. 

İzmir 2. sürat postası - Perşembe 13 de 
nhtımmdan. 

(Tırban). Galata 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlll malfunat a§3ğıda telefon nu· 
maralan Y""ılı Aceııtelerim.i:zden ötrenilebilir. 

Galata ~ Acenteliii - Galata rıhtımı, Limanlar Umum Mü-
dürlOğü binası altında. 423e2 

Galata Şube • Galata rıhtımı, Mıntaka Llman Re-
isliği binası altında. 40133 

Sirkeci • • Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 
0271) 

1 IST ANBUL BELEDiYESiNDEN 1 
Tahmin Bed. İlk Temi. 

1741,80 

2460,00 

2612,24 

2370 

1050,00 

130,65 Karaağaç müessesatı Buz fabrikası ve soğukhava mah
zenleri ihtiyacı için alınacak 7 kalem boya levazımı 
vesaire. 

184.50 Motörlü vesait için alınacak 19 adet büyüle, 11 adet 
orta ve 7 adet küçük yağ .filtire cih.azı. 

195,92 Haseki, Cerrabpaşa, Beyoğlu ve Zührevi 
bastanelerile ZeynepkAmH doğum evinin 
yacı itin alınacak 6 kalem kuru erzak. 

177,75 Haseki Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi 
hastanelerile Zeynepkfunil doğum evinin 
yacı için alınacak 1580 kilo tereyağı. 

hastalıklar 
yıllık ihti-

hastalıklar 

yıllık ihti-

'18,75 Cerrahpaşa ve Beyoğlu hastanelerile Zeynepkfunil 
doğum evi için alınacak 1400 kilo birinci nevi Adana 
pamuğu. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukanda yazılı işler ayn 

30-HAZIRAN-.. 
Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten 

• 
1 LE 

fırçalamalısınız 

ÇUNKU: 
Bir defa fırçalanmakla diş

ler lemizlejımıiş olmaz. Ailz 
guddelerinin ve dahili uzuv

ların mütemadiyen alınan ec

nebi maddeler mikroplar, ye

mek, içki, sigara vesaire diş

lere, diş eUerine blnbir mik

roplar aşılar, Arızalar husule 
getirir. Bunlar blrike birike 
nihayet dişlerde çürüme, et
lerde iltihaplar ballar Artık 

felAketi önlemek Ye durdur• 

mak lazımdır • 
1Vaktinde ihtiyatı elden bırakmıya 

dişlerinizi sabah, öğle ve akşa 
her yemekten sonra 

s A N i 
DIŞ MACUNU İLE FIRÇALA YINii 

Eczanelerde lbiiyük İ'triya t mağazalannda bulunur. 

-
Şirketi Hayriyede 

Her sene olduğu gibi bu sene de sayın halkımıza kolaylı! 
mak üzere bir Teınm-uzdan itibaren Boğazisinin her mıntak 
mahsus olarak. .• 

Fevkalade tenzilatı. 3 ayhk 
Abonman kartları 

hazırlanmıştır. Sayın yolcularımızın Yirnıi Hazirandan itibı 
bu kartlan Köprü gişelerile İda rei Merkeziye Kontrol kale 
den tedarik edebilecekleri ilan olunur. 

ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Mü- •••••ı•••ı•mım•••••••••••m•••••m 
dürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 7/7/941 Pazartesl günü saat 14 de Da-
tmt - Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek
tuplan ve 941 yılına ait Ticaret odası ve::ikalarHe ihale günü muayyen saat-
te Daiml Encümende bulunınalan. (4988) 

İstanbul Levazım Amirliği İlanları 

Beher kilosuna 675 kuruş tahmin edilen 300 kilo pasq iplii:i alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltınesi 4/7 /941 Cuma günü saat 14 de Toph"Jlede Lv. Amir
liği satınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 151 lira 88 k:uru~tur. Nü 
munesi komisyonda &örülür. (32 - 5160) 

* Müteahhit nam ve hesabına 449 adet tımar fırçası alınacaktır. F!a.zaılwda 
eksiltmesi 3/7 /941 Perşembe gtinil saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği satın 
alma komlsy~unda yapılacaktır. Nümunesl komisyonda görülebilir. Talip
lerin 37 lira 4 kuruş Uk teminatlarile belli vakitte komisyona &elmeleri. 

28 (5115) 

* Yıldızdan Gülhaneye 90 ton !ave marin kömürü nakil ettirilecektir. Pa· 
.arlıkla eksil!ınesi 2/7/941 Çall8J1l.ba günü saat H,30 da Tophanede Lv. A· 
mirliği satınalına komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 270 lira kafi le· 
minatı 40 lira 50 kuruştur. Taliplerin belli vakitte komisyona ııelmeleri. 

(36) (5267) 

* Beher kilosuna 65 kuruş tahmin eclilen 5 ton tavlı tel alınacaktır. Pa-
ıarlıkla eksiltınesi 2/7/941 Çarşamba günü saat 14 de Tophanede Lv. Amir
liği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Kat'i teminatı 487 lira 50 kunıstur. 
Nümunesi komisyonda eörülilr. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(31) (5268) 

* Beher kilosuna 350 kuruş tahmin edilen 9000 kilo san sabunlu kösele 
alınacaktır. Pa:iarlı>ia eksiltmesi 4/7/941 Cuma günü saat 15,30 da Tophane 
İst. Lv. AmirHii .ıatmalma komis;yo nunda yapılacaktır. Kat'i teminatı 
4725 liradır. Taliplerin belli vak.itte komisyona gelıneleri. (38) (5269) 

T opkapı Maltepesindeki 
komisyonundan : 

sabnalma 

1 _ Elli bin liralık ayaktan sığır \·eya sığır eti ciheti a!":keriyenin göstc
rec<!:ği yerde tesis edilecek basit sahra me-Lbahasında teslim sarlile ve pazar
lıkla satın ahn.ı.coıktır. 

2 - İh:ılcsi 2/7 /941 çarşanıba günü saat 11 de Topkapı - Maltepe eski 
tı.skcrl li.:.e binasınd::ı a~ker! ~atın<'.l.lma komisy001unda y;:pılacaktır. Evsaf ve 
~artnamesi her &:ün me2klır komZ}"yonda gCrülür. 

3 - Teminatı kat'iyesi 7500 liradır. 

4 - i _tekliler ihale günü ayaktan veya sahra 
şartlanndan her birine ayrı ayrı fiyat tekli1 edebilirler. 
Uınle eclilecektir. (5141) 

mezbahasında teslim 
Ve uygun ııörüleni 

Nafıa Vekaletinden : 
4/7 /941 cuma günü saat 16 da Ankarada Nafia Vekaleti binası içinde mal

zeme müdürlüğü odasında toplanan malzeıne eksiltme komiı-yonunda bu sene 
içinde ödenec<·k basını ücreti takribi 6JOO Hra bedel tahmin edilen Vek:Alctin 
ncşretmekte olduğu fenni ve Jdarl mecmuaların tertip ve tab'ının kapalı :ıarl 
usulü ile vahidi fiyatları üzerinden ek~iltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı b~elsiz olarak malzeme müdürlüğünden 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 450 liradır. 
İsteklilerin teklıf mektuplarını muv,ıkkat teminat ve prtnamesinde yazılı 

vesaik ne birlikte ayni gün ve saat 15 e kadar mezk\lr komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri lA.zımdır. (3419 - 4Ş28) 

,- Aakeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 

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

Tahınln edilen bedeli (220,400) Ura olan Y>Jkarıda yazılı kereste 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 10/7 /941 
be günü saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Sartııame (il) lira 
nıştur. Muvakkat teminat (12270) liradır. Teklif mektuplarıru mezkot 
aaat 15 e kadar komisyona vermeleri. 

Hey' eti umumiyesini birden vermek mümkün olmadığı takdiri 
ayn da ihale edilebilir. (5021) 

* 50 Ton Bor yağı alınacak 

Talırnln edilen bedeli (25.000) lira olan 50 ton Bor yağı askeri fat 
umum müdürlüğü merkez 68tınalına komisyonunca 4/7 /941 Cuma güı 
1.,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasızdır. Muvakkat 
nal (1875) liradır. (5197) 

* Kırıkkalede takriben 15000 ton malzeme nakledilecek 

Beher tonuna 225 lrunıı bedel tahmin edilen yukarıda yazılı ıı 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma klınisyonunca 
94~ perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna 

Ura (69) kuruştur. Muvakkat teminat 2531 lira 25 kuruştur. Teklif 
1arını m~ &ünde ıaat 14 e kadar komisyona müracaatları.. 

* 20 Ton 0.8 - 1 mm. Galvanizll demir soç levha 
4 c 2.5 mm. Galvanizli demir tel 

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

malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komi 
ca 10/7/941 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zartla ihale edilecekti~ 
name (1) lira (33) kuruştur. Muvakkat teminat (1987) lira (50) ku 
Tek.lif mektuplarını mezk:Ur &ünde saat 14,30 a kadar komisyona verme 

* 153 ton benzin alınacak 

Tahmin edilen bedeli ( 48.960) lira olan 153 ton 
umum mildilrlü!li merkez satınalma kom ~onunca 
ıaat 14,30 da pazarlıkla ihale edileceklir. Ş;ırtname 
Kat"i teminat (7344) liradır. 

* 600 ton mazot alınacak 

(5023) 

benzin nskcrl fab 
3/7/941 pcr cmh 
(2) lira (45) k 

(5196) 

Tahmin edilen bedeli (73.800) lira olan 600 ton mazot askeri fab 
umum müdürlüğü merkez satınalmn komisyonunca 7/7/94.1 pazartesi 
saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (3) Ura (69) kuruştu 

Kat'i teminat (9880) liradır. (5195) 

* 
' 1 1 .. Miıhteli! eb"adda 16.000 adet ateş tuğlası 

6 ton ate, kili 

Hey'eti urnumjyesi takriben 71 tondur. 
Tahmin edilen bedeli 17.750 lira olan yukarıda yazılı ateş tuğ 

b.teş kili askeri fabrikalar umum müdürtüğil merkez sntın~lma kom!s 
ca 4/7/941 Cuma günü saat 11 de pazarlıkla hale edilecektir. 

Şart.name parasızdır. Kat'i teminat 2662 lira 50 kuruştur. 

* 15 Ton Kulp ipi alınacak 

Tahn in edi1en bedeli 18.000 lıra olan 

Sahibi: E. İ Z Z E 'f, Neşriyat Direktörü: C~vdet Karalıilıin 
Basıldıiı yer: •Son Telınf• Matbaaq 1 

umun mı du 'utü mc:·keı. ea1ınaıma kon 
c-aat i 1 c:ıe pazarlıkla ihale eau.ec<'klır ş 
2700 lıradır. '5~17) 

15 ton kulp ipi askeri fob 
,·onurcJ 7 /7 /94 l Pa:.:.:ırlc~i.. 

rtn ıe para"ızdı.r Kat'i ti 

l sevinç Ylliı belırıyor, wnı .. u~··- . 

I 


