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"' ~ .. ~·~,indür Avrupa matbuatıuın Türkiye lehinde al me aldığı ııtayişli yazılar he.kikaten her T&rkü.ı göğsünü 
~~ilıarla kabartacak kadar parlak ve hayranlıkla doludur. Türkün istiklal ve hürriyeti uğruoda göze aldığı 
~ '• takındığı kahramanca t vır; ve hareket ona gözleri kam hran bir giiaeşten parlak istikbali temin etmi~tir. 

~'-~ !ı~1tt•.fik, bitaraf, düşman, her devlet ve millet bugün Türklerin dostluğu ve it birliği ile iftihar duymaktadır. :... '~t, th iıe ~na uzahlan sevgi ve saygı elini coşkun bir samimiyet ve teveccüh ile tnkmağı kendi ıi rana uygun 
~. "-· ~ •e ıevkettiği milli iıtiklil ıefinesini korkunç d lgaları ve çılgın farbnal rı aş rak mukaddes gaye ve hedefine 
'\IS~ 'it •ttı her saat biraz daha yakl şmakt~~ır. 

~ ~ Al anya -Rus- A ma -So_y~e.! Ev sahipleri 
~\t"ıllnya ile h rbi Ame- harbi de__ ve kiracılar 
'• )~t Rusy rik a h Y· Almanyanın o usun 
~~~harp. ret uyandır ı yanındaltalya. 
--~ 18 C8b8ftft0• V• ington~:.:ı-Almaoy da bulu 8C8k 

~ ı~ ~ı11at bombası ile Rusy~ r sınd !lan olu-
,, ~ h nan h rbıo baberlerı bur d 

._thuan haber' büyük bir heyecanla karşı-
' -~~ • laomııtar. Yüksek hükmet 

~ 1 ~~ ~11 •e cehennemi memurlar bu kadar şümullü 
"-~') llfililı bomb .. ı bir hareketin int ol rak p t 

~' ~'"- ~~~ baberia Bay lat verm ıi beklenmiyordu. 
.~, ,._,,. Q aeıredilen Bu vaziyetin Amerika si-
Ş~ttli~ . okunduktan yasetiade bir değişikliğe 

~ ''' ıle Moskova ebep olmıyacığı ıiyasi m -
' ~b ~ hali vaziyeti bafillerde bildirilmektedir. 

~ ~~' 11 tdilaıiı oldu-
'- o, ta"tur. 

~~Ilı._ eı gündenbcri 
~ ~""; tilli Balkanlardaki "'- \~ "-ı 1tç'kcrelc bu ları. 
;.- ~t >,d, "" ti rle yalnız 
~ ~.~ı~tt~hıid ve tak

" ·~"tt, 11 
FiQJiadiyacio d,• ••lctl"i 4:ed birler 

L. •111 t \ ~-~di,, . ' llleai böyle 
I \'\ \t't "111 doğa cağın 

\ \
1
" ,,'?•hyor ise de 

,; 
l 'L ~~'•ı ~Y~k bir sür-

~
't\t, • 2•bı 1 
ttı llat' p t y D 

~~-~lii dıı., etmemek 
j ~·N,,2:1.Almanyaoın f. ~.~ '" d ?'et ve mec· 

~ ' ~--~~Yı hir b yli 
ııd göriiali-

4>1 ı de b 
ttll ttt k u aıeael 

' )6~ Berlinin 
) ~, 1 tQdiği me-
~ı,, 122İltere ile 
·~ "-•lr hu 

' )'tleriQd udn· 
)' "1 e o-
,,_ O.kovanı 

~''-ıaı' ~I •ny 
, ,~' ~-~im v 
~- 'flalt, •ıiklr 

'-\eri ıulkaıt • 

lan k şf dilmedikce böyle 
buhranla bir zam nda Sovyet 
Ruay aleyhinde düşmonc 
bir harekete geçmek isten i
y ceğiai arz beya et
mi~tik. 

Fak t, Bay HiUerin bo 
yaonamesinde harp ebehi 
olar k ortaya ttığı m sele
ler gösteriyor ki Moskova · 

nan gerek Balttk denizi 
etr fında ve gerek Alm n-
1 rın Balkanla da b rekete 
geçtikleri bir aud t kip 
ettiği siyaset Berlin tarafın
dan biç bir suretle do t ne 
telakki edilm miş ve biJikıs 

bu har ket t rzı Almanyaoın 

dü m nlaranı memnun ed • 
cek h dis ler suretinde ka
bul ve tefsir edil iştir. 

Bay Hitler Sovyet Rusya) ı 
İogilter~ il iş bir(iği yap
makla ittiham etmektf.dir e 

onun hiy netint1 1$anaat ıc· 
tirmit olduğundan bu bek 
1 nilmiyen teşebbüse girmiş 

bulu uyor .... 

IRRI SANLI 

HITLERLE MUSOLINI 
BiR ARADA 

Rom (a.a) - Romadan 

alınan hab rlere göre 1011 

v ziyet üze ine Italy•nlar 

Ruı·Alman harbinde müt

tefilu il birlikt hareket 
edecektiı. 

-----
Ankara - (Radyo gaze

tesinden:) 
Koordinasyon heyetinin 

yeni bir kararana göre mo · 
-bily si ile birlikteki;-alana.i"" 
evler hakkında mobilyeler 
için mahalli belediyeler tara· 
fıodan takdir edilacek kıy
met üzerinden yüzde yirmi 
cisbetinde bir senelik kira 
bedeline zam edilmek sure
tiyle muamele edilecektir. 

Alman harici
ye nazırı Sov

yet sefirine 
not sı 

8. RIBENTROP 
Berlin, ( .a) - Alman ha

riciye nazır Bay Fon Ribent
rop bu ab h B rlin Sovyet 
elçisine bir nota vererek, 
notada zikredilen sebepler 
dolaynile AlmaDya ile Ruıya 
~raaında harp hali mevcuc 
ba 

m 
yay 

S hib, Nqri7a 
Amiri ve 8q 

Mub'1riri 
S RRI SANLI 

lik 7,5 Lir 
6 Ay!ık4 .. 

AYISI (100) P ARJ 

ya Ru 
ilanı-

harp etti ----
Hitler "beuanna 

sinde bu ha~bin JD,8 
lü Sovuutıordir" dl 
Hi ler Mosko 
vayı ondrai 
işbirliği yap 
makla itha 

ediyor! 

8. STALIN --
Berlin, ( a . a ) - Alma• 

devlet reisi Bay Hitler Al· 
man milletine hitaben ba 
sabah 6,43 de neırettiii bir 
beyannamede Almanya • 
Sovyet Ruıya araaında barp 
b li mevcut bulunduiaaa 
bildirmiıtir. 

B yaonamede Hitler .. Şa 
nda düuyanın en blyik 

askeri hareketi yapılmakta• 
dır. Şarki Pruıyadan kar· 
patlara gid a bir ••"-da 
h rekete geçilmiıtir. Finlla· 
dıya ordusu Sovyetlere karıı 
hareket geçmit bulunmak· 
tadar. Alman ve Rumen 
orduları karpatlara doğra 
yürümektedir. 

Führer, beyanaameaiode 
Ruıların 2400 kilometrelik 
bir cephe boyunca Almaa-
1 ra karşı tahşidat yaptaiım 
ve bu vaziyeti izahattan 
sonra bu harekete Alman 
milletinin istikbali uqııaa 

karar verdiğini bildirmiıtir. 
Bolıeviklik bizi arkadaa 

vurmak ıçın uğH117orda, 
muhak ak olan bir ı•J 
varsa o da Ruslarla lnıili•· 
ler birleıerek aleyhhni&e 
geçmeğe uğraııyorlardı, Al· 
mauya bu vaziyet kar 111acla 
atil duramazdı. 

Hitler beyaaname.ı.d• 
"Bu mücadelede Alma•,. 
Allabın yarcl~ il 
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ıyaya karşı:Veyvelin ihtarı Rumen Başve- Alman ve Ital- Hür Fransızla
apılacak Fransız Soma- kilinin mille- yan gazeteleri rın başkumaıı· 
harekat lisi! Cibuti tine beyan- TOrklUBDin b8U0k ro- danı GI. Katro 
rdiiSulii-Manar- dahil teslim namesi ıono tabaroz et. Şama girdi 

Rumen ordusu- olmiılıdır tlriuorlar Londra ( •.• ;-Hür fra•· 
--0-- o--- F ranıız umumi kararribı••• 

Antonesko mer- Kahire (ı.a) - Bu ıabab Berlin (a.a) - Bu Hbah teblij'i: 
LB dD Almanlar orta şark logiliı kuvvetleri gerek Almaoyada ve gerekse Resmen bildirildij'iae ,. .. 
~l U baı kumandani general Va- re dün iıgal edilen Ş•'°' 
ft. vel Fıanıı:ı Somaliıi umumi ltalyada çıkan en biiyük ga- bu ıabah baıkamanda• ,r 
rllllDda 8decıkler valiıine radyo ile verdiği bir zetelul Türkiyenin hurnn neral Katru ıirmiıtir. 
!fDdra ( 9,15 radyo ) _ mesajda Fraaıız Somaliıiai ve yarın dünya ıiyasetinde -••---
.fanya ile Ruıya araıında Ciboti dahil hür Franıızlmra oynadığı ve oynayacağı mü· ..__. 
lıbulan harp bıli üzerine iltihaka davet etmittir. him rolü tebarüz ettirmekte Köslence tSP ~ .. 
aa kaynaklarından alınan Aksi takdirde müttefikler ve Türk iıtikliliae dayanan ı• ot " 
rlere göre Finlandiya harekete geçeceklerdir Me- şuurlu Türk ıiyuetiain )İye mi edİ lf ~ 
eıinin kum-andanı Ma- 1aj ıada ieDer•I Vavel tek- ehemmi) et ve azametini 
elm Ramen cepbeıinia canlandıran makal ler --··----

-· B&kreı ( a.a ) - ıcaıt• lr lifioin kabul edilmediii tak- e yaz· 
ı \aadaaı general •e baı makta devam etm kt d. 1 dirde Cibutiden çocuk ve e e ır er. cenia tahliye edildiji :;,

kında ecnebi kaynaklar dit 
fındaa verilen haberler dtıt 
ru olmadığı barada bil 

~ Aatoneıku ve ea niha· GENERAL ANTONESKO ----
f merkaz cepheyi de Al- kadınların tahliyesi için iste· 

·l k ·ı k abl t" d 1 Berlin ( A. A. ) Rumen R J • 1 qJI UVVetlerİ tarafından Dl ece mu e ın e verı e• e t 
~ ~anda edilecektir. ceği bildirilmiıtir. baıvekili ve Rumen orduları UZV ID me. 

başkumandanı General Anto· •• A 
1 ~iz • D ft d 1 v d nesko Rumen milletine hitaben SBJI ve me-
' mır e er ar 1210 an: 8f8~1d.akİ beyannameyi ntşr kan matbuatı 

mektedir. f" 
Fakat bazı kadı• ''' 

cuklar1n ba ıehri terk~ 
Muhammen B. etmıtbr: leri doj'radur. Bo ıe~ 

pasif korunma tecrl •V' 
Japılmııtır. Ve hava t• 
leri alınmııbr. 

Lira K. 
1 ~ Karaçay m. bahçeli ıokık 1377 ada 16 parsel 

47 m.m 20 tajlı ev 100 00 
1 l,> Tonman m. 828 ao. birinci yiiluek ıokak 

422 ada 70 parsel 89,50 m.m 4811 tajh araa 36 00 
l KültDr m. mlicahitler ıokak 1116 ada 8 parsel 

27 m.m 21 tajh hane 100 00 
a Çorekkapı m. 1275 firkat sokak 1525 ada 19 

parsel 67 m.m 33 tajlı baaeain 10 hissede 
8 busesi 280 00 

i3 Karııyaka bahriye m. 1716 ncı yemişçi paşa 
sokak 164 ada 13 parsel 130,50 m.m 30-32 
tajlı hane ve diikkia 1950 00 

ı 34 Karııyaka oıman zade çıkmazı sokak 111 
ada 9 parsel 166 m.m 32 tajlı hane 100 00 

35 Karııyaka donanmacı 1724 ncü yıldırım kemal 
ıokak 65 ada 36 parael 29,25 m.m 711 tajlı 
araa 

36 Karııyaka bahriye m. 1869 uncu karakol 
ıokak 174 ada 11 pusel 1966 m.m 1/1 
tajlı arH 

58 50 

491 00 
37 Karııyeka alaybey 1683 üne& yıldıı sokak 

20 ada 2 parsel 291,50 mm 16/3 tajh arsa 140 00 
f 138 Karııyak• alaybey 1682 inci ıel met sokak 

e 28 ada 8 parsel 100,50 m.m 36 tajh araa 300 00 

45 00 
if 39 Karııyaka alaybey 1683 ilncll yıldız sokak 

30 ada S parsel 90,50 m.m 16/1 tajlı ana 
40 karııyaka alaybey 1672 inci mirat ıokak 

20 ada 18 parsel 1512,50 m.m 17/4 tajlı 
ıebze babçeıi 1512 00 

741 lrarııyaka alaybey 1682 inci ıelimet ıokak 
202 ada 22 parsel 112,50 m.m 9 tajlı ar1a 

742 karııyaka alaybey 1682 inci aelimet ıokak 
28 ada 7 parsel 92,50 m.m 34 tajlı arsa 

7~3 karııyaka alaybey 1693 üacn mimar •İnan 
ıokak 41 ada 12 puael 136 m.m 3511 tajlı 

57 00 

45 00 

araa 65 00 
744 karııyaka donanmacı 1696 ncı Henı&m sokak 

55 ada 15 paısel 87,40 m.m 14 tajh araa 
745 ikiaci karantina iskele caddesi 733 ada 15 

88 00 

parsel 110 m.m 46 tajla hıne 1000 00 
746 lçkuyular 11 no lu ıokak 1887 ada 3 parsel 

12384 m.m bili no. zeytinlik 1200 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peıia para ile 

14-6-941 tarihinden itibaren 17 gün müddetle m6zayedeye 
konulmutlur. ihaleleri 30-6-941 tuihine müeadif pazartesi 
ılntı ıaat 15 dedir. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yiizde 7,S de· 
poıito alrçeıi yatırarak yevmi meıkurda M. Emlak mlidlir

elıkil Hbf komiı1oa11Da m8raeaatları illa 

"Erler, bu gün zilletimizia 
intikamını almak için siliha 
ımrıldık, Kral, millet ve ben 
ıizden hu zılletia intikamını a· 

---
Vaıinıton ( a.a ) - Ruz· 

veltin Roben Moor Yapara· 
nun bir Alman dttnizaltııı 

lınmasını isteyoruz, bolıevikler taraf ınd•n batırılmHı &ze
in aldığı yerleri istirdat zamanı . k il d - j 

rıae ongreye yo a ıgı meıa 

stelmiıtir. Avrupanın en bllyük h kk d A "k tb . . a ın a mera an ma u· 
ve ıerefh orduıu ıle beraber 

--·-----
Amerik•Y' 

seferler 
atı hararerli neıriyatına de- ----- ~ 

harekete çeçtik" ıözleri ile ır vam etmektedir. ik• : J 
beyannamesine ıon vermiı· ı Tirkiye ile Amer P" 
tir. Gazeteler hllkumetin mu· aında vapur ıeferleri•' "d" 

f k ·-i• /.. --o--- 1 aıa ettiği etumuiyet ile laamaıı karar1 şebr•-

T •• k M alacağı tedbirler arHındaki ret &leminde bilylk ~ 
ur . acar farkı tebarüz ettirmektedir· ka ile karıılanmııtır·id'~ 

• ler. tacirler devlet d•• b""."ı 
tıcaretİ Gazeteler hidiıeain vuka- idareıiue miracatta .. ;./ 

Ankara - Mac:aristaala undan evvel bir çok ıenato rak vapurları ıidlf tl;,11 
imzalanan ticaret anlatması- azalaruun nakliye vapurları· navlun fiatleriai 

901 

nan tatbikine bmşlanmııtır. tealih edilmesi huıuıundaki dırlar. ı•1 
Macariıtaaın bize verdiği aoktai nazarları hatırlatmak· Bize verile11 ~;,1' ~ 
maddeler araııada demlryolu tadırlar. göre, tacirler Alll_' 1•t'' 
levazımı, cam, çivi, eczai Keza Mayıs ayı kayıplara ba11a Ultlia, zeytıll •?ı 
tibbiye, buhar ve dikiş ma· hakkında )agiliz amir•llık lamut hüliaa11 

9
e =•"P"J 

kineleri de vardır. daireıi taHfından neıredilea kil ıevketmek iıt• i•t~ 
rakamlar ciddi telikki edil· ler. Tacirlerin bll .,ıl"' J 

Buna mukabil memleketi 0 1.,. meai huıaıunda matbuat miit· alikadar vekilet 
mizden Macariıtana tütün, fı'ktı·r. • ti 
d · k mıı r. .fi 
erı, uru meyve, üzllm ve 11' 

~:~:k~:;1 ı•y1 •• ibr•ç 010• Istanbul ırümrükleri J>ılf 
---- dürlüğünden: ,1 ... f" 

7 42 Çuval kah &•.••• mUdUrıu~u.nc1e aahl~sız ••Y• • ,-
• Mıktarı Degen Temınatı el ~ 

ve geliyor ~:_ ~~ _::~ ~:'.~ _::~ ~~~ _:!~.-;' 
Meyveciler birJiği idare 1365 000 130147 00 9800 00 Safi ip•:), fi~ 

heyeti dün birlikler bina- 10·6 941 günlil Politika (lıtanbul), Uluı (Ak•'•"' -
ıında bir top1anta yapmıı, (lımir) gasetelerile ilin edildiii üzere yukarı~ 0 ,,-

memleketimize ıetirilmiı zılı eua 27 6 941 saat 13,30 da 1549 ıayıh . ;,ı...ı~ 
olaa 36,000 çuval bahveden bince 9e 2490 sayıh kanun hiikümleri d••' ,l•' ~ 
ıki aylık ihtiy•ç için lzmiria artırma uıulile satılacaktır. lıteklilcria pey •":.,. 11~ 

glinü öğleye kadar vezneye yabrmaları ııııııo · j.;f 
hi11eıine ayrılan 742 çuval p" 
kahvenin biran evveı ,ehri- Izmir inhisarlar baş Ol 
mizo getirilmeıiai temin 
edecek m6zakerele•de bu-

lunmuş ve bu huıusta b•zı 
kararlar ittihaz etmi~tir. 

Dr. Fahri Işık 
bmlr Memleket baıtane.l 

Roatke11 mOtehH•m 
Roatkea •• Ele!Ktrllı tedaYlıl 
r•pılu. llıdael &erler Solıalr 

Ne TaLafON Bft 

lüğünden: 
11
,, 9'1 

Bı~ mlldllrlilğllmüı ve lımir tnttla fabrik•"c1a1ı '' ~ 
yılanda yapılacak mamOl ve y•prak tütDD ••• 1, ~ 
lariyle makine akıamı, bos zaraf ve sair •f ı5 11 

917/941 tarihine mBıadlf çarşımba gllall 11•
1 il" ~ 

edilmek liıere yirmi giin mtlddetle pazarbi• ..,ı_.11 
Mulıammeı bedel tutarı 19483 mu•akkat 1'tt' 
lirad11. hlekliferiD tayln ohıaıa ı•• •• ••• 
llil•lıcleki komiı1o•a mi rıcııtlan. 


