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Türk milleti, bu günü kutlarken Lozan 
Kahramanina kar$l duydugu engin 
§Ükrani bir kerre daha gOstermektedir 

K&botal hak ve nbnellnl Tiili< mUle~ 
k:uandmau4 olan Loz:>n wramam 

Milli §efiml:.I 

"· R .E F A H ·i 
FACiASI 

ti ~-us 1< 
~. ~ 1'1fl.l 

Ttili< i.yrafJ. ancalt ta.botal bakluru aldlktan llOJ1l'a 

:renl vapurlarda da.l~alanablliW4tlr 

1 TEMMUZUN MANAS/ 
Bugün 1 Temmuz Denizcilik bayram1dir. Bugiin, kabotaj hak· 

kmm Türk vatonda~lirrma geçti j!;inin on· b~inci yildonümüdür. 
Bu münasehetle mcmlrkctimiziu ber sahil ~ehrindc büyük mcra
sim )apilacak, Lozan \nuahcdcsile icmin olunon bu hakkm chcm· 
miyeti bu "esile ile bir defa da ha belirtilecektir. 

J,cnan muahedesinden evvel ecnebi bayrajj't t""yan vnpurlar • 
da Türk limanlari arasmda seyrüsefcr-ede-bilirlerdt Bu bal deniz· 
cilii(imizin inki~afma en büyük engel t~il ediyordu, i te kabo· 
taj haklu, yani Türk limanlan arasmda sefer hakkmm münha· 

(Sonu, Sa: 4 Sü: 1) 
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Harbinin Japonyada 

Almanlara gore: 

Sovyetlerin 
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Ïlerliyen Alman motorize k1t'
alar1 111 u ha sa ra alt1na al1nd1 

Hükûmet bir·taraltan l°" 
purun neden t1e na11l at: 1 
hgam tahkih ede~ke~ di· 
ier tara/tan da bi~ ~alebe 1 
185 yolcu bindir1lerek 
torpil, mayin, bom~a te~
lihelerinin dola1tig• bi~ 
denize ç1karilma~in.da~i 
ted birsizligin me• ulayefl· 
ni ve diger rnes'uliyetle
ri aramah vasilesile .mü: 
kelleltir t1e bu "~ileyi 
yapacagina 1üphem•z yok 

tur. 

y-: AbiJin DAVU 

Bugün ve gece yap1-
lacak büyük merasim 

Tesirleri 
beliriyor 

Î U r k i y e ye 
1 
~ lma et harbi bütün 1 man teblil:inde Biyalistok'un §'!nal 

g Q r Q n t j 5 j n j ~ §idd:t~J:ov:varn etm.ektcdir. ~e cenubuna ilerley~n kuvveUerle 
lki tarafm ne d ·ti 1 tcbhglere ve ikl ~us ord_usunun_ ihata ed1 m1~ 
dün ak§am te· g hnan habcr • oldugu b1ldmlllll§1t. Almanla:m 
lere gore ~e adar ~ ki vaziyeti bu iddialarma Sovyetler §U œvab1 
§Üyle hulâsa ~heler e ûrnkündür: ~~r':°ek_lcdirler: •E.vet,_ Alman mo. ,-._-.\in denizcilik bayra

mm• kutlarkcn ber T~~k 
denizcisinin, ber Tü~· 

kün "arkî Akdcnizde kayoayip gi· 
den' Refah ~ebinin kur~~nlarin• 
b

.. ük' t .. le dü<iine<:cg1nc, on· uy ecssur • .. h 
lar için yüregi sizhyacagm~ ~up e 
yoktur. Refah faciasi, bu rn•l~• b~~-
ram1 matemli ve cJcnùi bir gun 
haline sokmu<tur. Çiinkii 150 ka· 

• 1· T"rk gen· 
dar güzide ve k1y1nct l 

11 
• • 

• . 1 11 <eh1tlcr1 
c~ bu facianm m•' 111 • 

olmu<lur. ' A. n 
Refah na.stl bath? Anadulu J3 '. 

1mm ilk verdigi babere gor~ g"11ll 
ra torpillenerek yahut dn b•~ mat- , 

• 1 Hiikumc · 
yme çarparak batm•~ ir. isk de· 

-· Amerikada 

Askerî haz1rl1k 
---o-<>---

900 bin genç as
kere ahnacak 

185 yolcu ile Mcrsinden · e~ k· 
riyeyc giden bu §ilebin bah~• ;,c. Hydopark 30 (A.A.) - Ruzvelt 
kmda tahkikat ya1>11•3 ktadir. hi;« pazar günü bir kararnamc ne~rt·. 
minin bir yanlt§h~a nu. yoksn. b' 

k 
· Jrn1111• ir dcrck ônümuzdeki l Temmuzda 

rek ve ]1azll'lanara 1!.: ...... ' .8• ba~hyacak sene için Amerikan 
kara ordusuna almacak askerlerin 
r.::iktarim 9{)0 bin olarak tesbit et

mi~t;r. 16 Te§I'inievvel 1940 dan 
sonrn 19 Y•§UU ilcmal edenler ya. 
nn kayit muarnelelerine blll;lcya • 

. • k <'i ltl """ ) su1kaste n11 ur-ban t- " t i!Jni 
but da bir mayine nti ~arp '~ ak 

· t '.\'•P'" anlayrp ona gore, n';';riY•. : beiJe· 
iizcre tahkikatm b1tntc<tnl k ' b. e•· yo . 
m.-ktcn baska yapacak ir ~ ' 

' • d1'k bau .,.,. 
tur Bu sebeplc §Ull • 1 . 

·. t klari ne'i"" 
neb1 radyolarmm yap 1 met 
ynta, propagandadan fazla k•Y caklard1r. Mütebass1slar yann or. 

hkiJ<ahn ne- · ·· t 
vermiyerek resmi ta 1 duya kaydedilmek içm muracaa 
ticcsini bekliyoruz. •-·• edecek olanlarm 700 bin ki§i)"! va 

. sil ~""~ Fakat bu fac1anm . ".". cpbe· racagm1 tahrnin elmcktedirler. 
gcldigi hakkindaki hart~•. c:phesi -·--<>--
5inden bn§k• bir de dah

1
h . ·etli $ O V y e t 1 e r e 

vard1r ki o da avrica ehc•n~•) _ 
· 'k deger. 

1urette tetkik ve tahk• ~ . bildi· 
Refah bir §ileptir ve h•""

1 
tasi· K a r ~ 1 y e d •. 

• . .1 1 · ··olcU , 
tnntzc gOre, ~· ep cr1n .l Bll ka· 
mos1 kanunen memnudur. ..ilr· 1• 11 t 

• . t --rn bll nunt n1enlnu1ye f' rag 1.. • • d. ·1~ .. . .• t1111 1r1 

be nasil olup da 18" k•" ·111 H b d • · • ·1 rna~ mi~tir? '.\Inrmara gilll to~1';j.rJrrin· a f e l y 0 f ' 
ve tav,·nre bomln1~1 f • de 
den c.min w masttn 1 ir ir d nii) YAZISJ nôRDÜ:SCÙ SAYFAOA 

(Sonu, ~a· ,) 5 1.1. t 

(Sonu, Sa: 3 Sü: 4) 
• 

Paderevslti 

P o l o n .u a l 1 · 

Musiki~inas 
Paderevski oldü 

Nevyork 30 (A.A.) - Paderevs. 
k b1r haftalil< haslahktan sonra 
Olmü~tür. 

K1z karde§i Antonina Wilkovs
ki. yaveri Sylvlan Statackaz ve 
dok1<>rU Padcrevski, ol.inciye ka • 
dar yamba§mdan a)·nlmam1~ar • 
d:~. 

~-

Japonlar Asyan1n 
yeni nizam1ndan 
ba hsediyorlar 

Ahnanlar hasmane 
bir hareket telâkki 

etmi§ler 
:Mo,1<ov•. 30 (A.A.) - ilk gazet•ci· 

ter toplantLS~ dün Sovyct istihbara: 
bürasunda Y Plln)1'hr. Sovyet istihba-

. osu (ef m . rat bor • uav1al Lozovski bu 
mÜJ13.fcbeUe blr nutuk Euyliyerek de-

m~tir ki: . 
Hindist A So";etler B~lJli.nin A'rnnn naziliti an, vustral - tarefi.ndan tahriksi:< b11 le<:avüie ug· 
ya ve Urahn ~a k d radio!• m••ûII''!;:"·. Nazlltr hilcumlarm1 

Y r Jn a nekll goster!!l IÇJn uydurma Sebep-
J a p ony anJn •• f tere roüroca•t.~.tnuslerù1t. A!manyanm n U U ZU So et1er BirJlgm~ harp ilâm milnase. 

t a n J n a c a k t be:;;. mtler'in soyled!j!l_ nutukta bü-
J r yilk çapta bir vc mUhtehf çaplarda da 

Tokyo 30 (A.A.) _ Royter: Sag 99 yalan vard~;,.~ ~:anlar_ Gobels'in 
cenahm orgaru olan Kokum c:· fabril<Sslllda mecr!m1§hr, Sovyet bu t . in iylm k miserler is1 reis mua . . 

n gaze es1. ne§rettigi bir ba§ . Halle o ·ye Jt()!Iliseri Molotof 22 ~m• 
makaled~ di y or lti: ve Har1c1 dyod• sOyledigi nutUkt .•· 

Eg' er M.ih manda ,.. yalanlam a Hit-
ver hegemonyas1 U • j 1er'in beyanatUU ·~ ve Hitler'e 

(
So ~~-·45" 

nu, Sa: 4 Sil: 2) ~ - . u; 1) , -~~,.,. · ...... 

l Cuma Günün· r • 

l den itibaren 
(\ ---·,---

Genç ve degerli arkada§inuz 
edib J ~ D · riun oganrn bu yenr 

es e ri ni ne§re ba§liyoruz. trfan Dogan 

l~aranhklarm Ada~~ . 
lkdam k ·1 . d ~evk t1e heye. 1: 

an erini ba11ndan aonuna ka ar ~ dir 1 

\a . can verereh aürüh liyeceh bir roman ,.,!!!!- JJ 
_<é 

-* 

En mühim rnek Ill 
1 

r :Minsk torlu birliklen Biyahsto't'un §i • 
mmtakasmda muharebe et ekte<lir. mal ve cenubunda il••rlivcrek 

cereyan e rn .,. k ··ru · 1 · 1 a· Her iki taraf d .. "k kuvvct ,.,ms o crme ge m•§ cr :r. Fa • 
vc z1rhh te<e~"c!ln ?uyu ahada kat Biyalistok'un dogusullda Al • 

' U Crtni bU 5 barbe sokmu< bulun d r fJ . (Sonu, Sa: 3 Sil: 6) • rnakla i · _....,.,,....,,.....,......,.....,..,..,..,..,..,. ___ _ 

~~........,.-...,~ ........... -.-."'-·-:~ 

Bir olüm haberi kar~1s1nda .. 
benkle me~hurdur; o politika 

YAZAN: 

SELAMI IZZET SEDES 

Nevyorktan bir haber gcldi: 
Padcre\!ski bir haftahk hastahk· 
tan sonra olmüstiir. Müte~e!fa 
bir senedenberi. vaktinin büvük 
bir kismm1 Polonyd ugruna. ça· 
llljm1ya tahsi• etm~ti. 

Ki.sa bir hastahktan sonra O
len ve bir seneden be ri Polonya 
uj;runa çah!jmnkta olon Padc· 
revski hakkmda siyasî mahalilin 
neler siiyliye-celderini bilmiyo· 
rum, belki de siyasî muharrir· 
Ier müteveffanm siyasi ~ahsiye
tinden bah5"decckler, onun Po· 
lonyaya yaphf:r lyilikleri say1p 
dOkecekler, vetnnsevcrli(:ini O· 
ve-cekJerdir. Ben siyaset adam1 
Paderevski ile hiç me>;gul olma· 
dim, politikac1 Padere~s~i'.Yi t~· 
nmuyorum; fakat musik1 alcm~· 
nin ycri çok güç dolabile~e~ bir 
ruhunu kaib~ttigine enunnn. 

Nevyorkia kisa bir ha,tahk· 
tan 'onra olen Pndcrc' <ki Po· 
lonya ugruna <·al1 uiJsite def.il. 
bc.-;erin iç duyzularma ,·erdifri 

a d ··td' •
1 

-ohret yn1nm~ cg1 1, bclki 
' e , 1· 'k . bit an ro 1~~ -.~ on.un p1~·ann tu!ll· 

dan butun r1hana ynyilmi< 
}arlD • t'f d > <ohretindcn is • n e etme k 
oJao ' k t b' b. . tir }'a n onun 1r 1rJe ... 
istcm•~ · .. . uvi:unsuz duygulara du· 
rwe eo n~k kabiliycli muhnkkak 
%Cll \Cf1 • 

k
. . t a·Jemine tam hir ahenk 
1s1v~c •• 

• d' ,·e Padcrev " yme 
vel'eme 1 , t . 1. b' b 

1 
• b'ir ph·ams , iç • rr es-emsa siz .. . 

tek • 
1 

ak tanmd1. Onu vme ar o ar . . ~. . 
yâdcdecek tarih 111us1k1 tanh1· 

dir. 
Bugünkü bedbaht Polonya 

bclki de ugrun• çah~anm arka• 
smdan go7 ya<1 dlikmiycrcktir, 
fakat yarrn o~un münüt'Si çnh· 
nirk<·n her Polonyah gof:siinil 
koharlarak: Bu nbcnk bcnimdir! 
di~:c Ovi.inecektir. 

Onun Oliirnii kar~asinda §ôyl~ 
dii§iiniiyorum: S::?~·nt1a siyasrt 
bir sal11sta pck tnplanamt)'Of '"" 
~:ide beyneln1ilrl bU~·iik snn':it· 
kâr ,.l'"tL'?lir1ui~ oJan tnillrtler de 
siyac:t·tle \an"nti hirl<- Hr~lint 

dc rlc•kr n pol'tikayn kurbou gi• 
cliyorlor. 
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1"-'LÂM ORDULARININ MUHAREBELERI 

Yazan: ZÎYA $ -AKÏR _ ) 

Denizden geçtik 
havuza c.ia raz1y1zl 

lki gt.i-!ldi.Ir sic:ûU.arm ta.dl çlk-1 
mlf.Y ... 1ba.,"1ad1 • . t"•U! &..ti.:. oemze sil 
t,:ti, ~imedim an11wa dtM ôgledc1 j 

IKDAM 

Dün on sekiz bin eu-
' valka ved(Çlha geldi 

~---·~--~~--llmllml··~~~~~~~~-

Mahalle mümessiileri evleri dola~arak kah
ve almak numaras1n1 d~gitm1ya ba§ladilai 

Resulûllah Efendimrzin ~ - J miz, yanmda (Bilâli Ha~) ol.du- sonra tleni;: de, u~e rie., gèil de, bu1 
mandanl.g1 alt.nda, dokuz seneje j gu halde bir k.adm meclis.t_nde bu- mund<t tütrrJyt v~laà'... B<l§1(1(. 
yakm bir za.man, mütemadiyen lunuyiordu ... SOz, harpten .korkm;1- . amrt:;t, kenilim ·::a~.ak.,11.unda mat 
hanbeden islâim ordusu, ancak · mak için, hartie hazr ·b-.tlunm:y-Q .• j baa<lay11n, ~-in...:!, de11l2li n..1:ede t> 
(Uhüt) muharebesinde sars1l:m_ :i;-1 ve h~roe ~az1r bul~k i.,;in d~, j laca.i.s;.J\ de.?C~·~·. çay 1., gôlü z:.e1~t 
tu- ki; (veriJ.en emiri ibmal) yu - asken teçhizatm valctfile ihzar ed1l- j bufa<:ü '.~-r11? ~"'.-.i1-ci aya g1tnn1j- <. Evvelce Brezilyaya sipari§ edi • , hk mühürlenmi§ kâg1tlarla halka 
zunden vuok.ua gelen .bu hâd.iseyi ~ ohnasma initikal etti. Kaduùar, I kal\r.sam, gidip ~!el:me;i, ~a yi.- ien kahvelerden 18,000 çuval:.ik sati~acakt1r. 
de Sll'aSl gelince arzOO.CCctlz. bu sôz.lerden mütehassis oldular. kanma.cn, lrn.runm"'->1., dinJ.emnesi bir parti dün iskenderiyeye gel . Diger taraftan dünden itibaren * Askerî teç'hizata, kendilertrnn na- l falan filân alq;éum lia.ait OOku.zu. mi§tir. Kahvelcrin tahliyesine b~ j nahiye müdürlükleri mahalle mü. 

Seferberlik: 1 :d yarormda bulunaol:oilecclllerini · hattâ onu lbulur. Kô.d~oy tara- larrm1§hr. Bu kahveler de derhal messilleri vasitasile evlere kahvc 

Belediye, §Ubelere 
yeniden tebligat 

yapt1 

Buna dikkat et
miyen memurla-

ra ceza var 
Du.~manlarla çukan hertlangi bir ' sordular. Resulü Ekreœ Efendimia 1 fma geçecek: olsam, yahwt .Boga- Ankaraya nakledilecek ve Tica • alabilmeleri için numaralar tevzi. 

i.J.rtilâf üzcrine, Resulü Ekrcm Efen.. deM.aJ. cevap verdi: J za dogru uzansam, ~1 yukari ret Vekâlctinin tesbit ettigi esas • ine ba§lanmt§hr. Arkasmda hangi Kirtasiye faslmdan yeni ba-
dimiz eshab1 kiramile i~re ede- . - Tesadduk [1] .eài-mz. Velev, 1 yine ~yni hœap! lar dahillnde ia§e te~ilâti tara - kahveciden almacag1 yaz1lm1§ o- 1 ZI tasarruflar yapilmasi tek· 
rek 'barbe karar verir vermez, der- z1ynet ~alarn1rz bile <>Isa. Eskiden Kumkapi., Yenikapi, fmdan tevzi edilecektir. Evvelce lan bu fi§ler bilâhare kahveciler mil belediye §Ubelerirre bil -
bal sefe11berlik ilân cdifod1. Ve ibu Dedi ... Bu sôzleri cyiten karlm- Samatya sahillerinde deniz ha· gelmi§ olan 30 b in çuval da dahil tarafmdan nahiye müdürlüklerine dirilmi§tir. Buna gore kay1t 
ilân keyfM.· ti d e, ya "~hriin her fa- lar, d(!T-hal lrollarm.adki bilezikleri, mamlan va.OO... iIJSan lbèiyle mcak- 1 ak .. h. I 1 k t" 7 defterlerinde her kâg1dm iki 

·J " • •• _ • , o m uzere a en rnem e e m iade olunacak ve oradan da vilâ - t f 1 rafmda tellallar bag·rtm::.k ve ya- ! pal'llllaklarmdak1 yuzü.klen, kulak- •larda pek bunaldi m1yd1, on ~. y'·k kal iht" a t . d .lm. yete go·· na~rilecekti·r. 0-·gï u""tu··len kah ara 1 da kullam acak, küçük 
lla . l 1 dak.i kü. l . ' artl ' B ' 1 • • d kik . . . b l . l a u we iy c1 emm -e i 1§· ~ hut ha ( 1esci 'i :;c·nf}e top 1)a- 1 ann pe er1 ç1,; 11ar. 1- rll1ml a· a 1ÇJllrCI<: ura ara mer, . . , . . velerden dün muhtelif semtlerde rnuharrerat için büyük kâg1t 

rak tebJigatta b...ilurumak swetilc lâh H~'nin açtJg1 etegine dol- çabll'Cak s-0yunur ve yalaµ ~p su-, tir. Ayrica Rio dan _yeru parti kah. nümuneler almmt§ ve tahlil edil • kullanan, rnektupla yap1labi -
vukua gelirdi. j cluroular. Hattâ baz1 lœ.dmlar, 91Ti- ! ya bir. iki dalrp çi.kar, serinler, fe- veler de gelmcktedir. mek üzerc belediye kimyahanesL lecek muharrerati telgrafla 

Seietberlik err.rf, ha!:-: tarai.n-1 l",. ndaki gômle".&!eri çllkarip vere- \ rahla:-, yin" i~inin •ba{1:na d.ôni!rrli Diger taraitan 1stanbulun Tem- ne gonderilmi§tir. yapan, diger k1rtasiye mad -
dan daima süh.û1,•:t vc: soj; ... lCk'!!l.li- , ce~ derecede fedakârLkta bulun- 1 Sulan i-e"rlbat oldugu 1çin buralar- muz sonuna kadar olan ihtiyac1 1 delerini fuzulî israf eden me • , 

Tahlil neticesinde bunlar hileli l.Jkla kaI'§tlamM.1. Ç..u i:;.1, h.::-ke- 1 dular. daki hamamfar !.:..patùd! aar.roa, içm ayrd an kahvenin de pcraken- rn.urlar tecziye olunacaklar. 
ein orduya .itin:nrl1 v .. m ... Hartbin 1 Seferherlik ile ba~hyan harp ia- sulan temiz 01an Saraylburnu., A- gorülürse satan kahvecinin dük - d 

I:> decilere tevzime ba§lanrn1§hr. Bu kâm kapahlacak ve kendisi adli • l. ir. neticesinin, mut.lclta zafer ilE neti-
1 

ncsi, yalntz para ve mal venmiye h1rkarp1 taraflarmda ne için u:n- ,J 
celenecegine her.kes k.uni:a.t besil"- m· r;has1r k.alm1yordu. Re:;ulûllan lann yenileri a(,'bhnad1 acaiba? Ga· kahveler ogütülecek ve 250 gram- yeye teslim olunacakhr. 

drgi için, h iç krur.se te~ ka.p.1- Efendimiz, geri hiz.metinin ehem- zeteler yazdilar k.i yeni aç.lan \'(>- --- - • F asulgacz!ar 
rnaw1. miyctini takdir buyunmU§ oldu~ cuk bahçelerinde çœuO<larllll ballô'll E k. ·1·k k 60 k 1 k h 

Seferberltk rr:· :J r-:.~ uzun sür- !an ii::in, biLha$a (Madine) ~n- yapmalan için temiz ve akitr suh. s ICI l yasa l 0 a ve ta. <:. d. d A k 
meirli. Hanbe i~irak cdecek olan- de del'hal bir faaliyet b~1yor.. havu.zlar yapllacakim1§.. bal'\• oldu k b • d "l' 1 m 1 e n araya 
\ar, çarça<buk ~Jerini tesviye oder- 1 cepbooen geJecek olan ag1T ~ra- olacak, ~rin münasip m~an· e di 1 e Ce ~1yan 1 r a am hey'et go""nderecekler 
Ier. Silfihlarm1 ve birlœç günl.ük l.!ara ba.lamak, cephey~ erzak ve larma büyükler için de lbi;-er havurz "1t 
y?) eceklermi ala:rak dertial §ehk j zahire yollamak, orduda buhman yapilsa da i§ zamanlar.nda uzak 
civannldaki (toplanma rnevkri.i)ne 1 fakir askerlcr;n ailelerini aç b1- deni.zlere gidemiyenler bu havuz
giderlerdi. J rakimamalk içi.n muntazam te:rkrlât lara dall-p çllksalar .. diyeceksinrz ki : 

Eli siltilh tutan herkies, aslœrdl. 1 yap:J1yordu. Ve bu hl2lmetlerle - Beyazllt havuzunu unuttun 

_ _,_>----
Koltukçu dükkânlan 

1 
Mürakabe k o mis yo-

kontrol edilecek nunca Adliyeye verildi 
On yedi, on sekiz y~~nda delikaD- tnel'l':ul olma.k da (cihat) addedi- rrru? Belediye Reisligi dün kayma • 
l.ilar ile ak sakalh. fakat dinç mü· liyordu. Unutmadtm amrna. oraya dal- kamllklara gèinderdigi bir emirle 
clllhi.tlerin (sancag1 F.if) altin.a (Daha var) mak da neden..cie .hmi.iz MP.t ?'1m~- , k?ltukçu dükkânlarmm urnumî 
toplanmalan, çok Wvi hir manz.ara m~! Hayur saihlplermden brrkaçi bir kontrolden geçirilmesini bil • 
~l ederdi. [1] Burad&ki (tesadduk) dan oraya bircr siftah etJscle!' de arka- tliruistir. Bu emre gore tebhirha-

Asker, ihtiyaç ni3bcfüide a.lm.Ir- maksat, d:ienciye verilen (sadaka) larndan !herkese de si.ra gelse! Ne 11~ mühürü olm1yan hiç bir mils -
d1. Ml.Ilhan~ orduya lü~wnlu olrn1- degildir. Dogrudan dro.gruya (iane)- olur sanki?.. tamel e§ya sahlm1yacaktir. Di~r 

Ticaret Vekâletinin fasulye fi -
yatlarlill tesbit etmesi üzerine ev
velce mal tophyan spekülatèirlerin 
m~ül vaziyette kald1g1m yaZIIll§ 

Fiyat Mürakabe Komisyonu dün tik. Haber ald.Lgumza gore izmirli 
Mmtaka Ticaret Müdürlügünde tacirlerden bir kaç1 Vekâlete mü • 
toplanml§ ve bazi ihtikâr vak'ala- racaatla kendilerinin bu mil§kül 
rile deri fiyatlan hakkm.da karar- vaziyetten kurtanlmalanru iste • 
lar venni§"tir. mi$lerdir. fstanbuldan da iki ki§i-

Fènerde 60 kilo çekirdek kahve. lik bir hey'et bugünlerde Ankara
yi bir çuval içinde naklederken ya gidecektir. Diger taraftan Îs • 
yakalanan Salih isminde biri ver. tanbul mürakabe te§kilâh fasulye 
digi ifad't':de bu kahveleri kilosu miktarile maliyetler:ni tesbit et • 
160 kuru§tan olmak üzcre inebo - mei!e ba§lami§hr. Bunlara âzam.i 
ludan temin ettigini sêiylemi§ fa- sah§ fiyati tesbit edilecektir. 

yanlar, ger1 hiz..metlerinrle bi.rak1- dir. Osman Cemal KA l'Glll taraftan Belediye Reisligi seyyar 
L"Tdi. • . - koltukculuk ve eskiciligi de tama. 

MU'hanp ordunun kuvveti olma· r 1nen kaidumav1 kararlaJittrnt.1§ • 

&'ITia ne derecede dikkat edilirne HKEMELERDE p 0L1 s TE 1 ttr • 
gen hlxmetine de o dereced~ ehern- Ve p ' -----0-

miyet verilirdi. Çûnkü muhacip or- Garajlarda otomobil içinde 
dunun muvafiak1yetmi tœni.n ede- D d k b K J 
cek en mühlm funillerden biri de urup urur en a tan arta ro. adam yataranlar 

kat bu iddiaSI sabit gèirülmedigin. l ------(\...--_ 
den adl!ye~e .teslim edilmesine ka. Memlekette faideli 
rar verllm1§tir. 

geri hinnellerinin iyi bir &Urette Ban garajlarda gcceleri otobüs-
Bundan ba§ka geçenlerde ya§ o- agmurlar 

Iarak büyük ba$ hayvan derileri - M vl 
30 

(A A ) M"l" 
idare edilmesi "cli. m1Jrkorünün çarkç1s1 mahkemede lerin, otomobillerin içind!:' adam 

Mubar.ip ordunim haridnde ka- yatmld1g1 yap1lan âni kontrollerde 
nin sati~ fiyat1 85 - 100 kuru$ ola. vug a. ·• . - las ve 
r k ..... b"t dil · t1· Bu der"! . Mugla c1varma kafi miktarda ya -

lan - erkek ve lœ<lm - hexikes, kera- - anl~11m11~tir. Bi.tnun üzerine 4 ga-
a ,.,s 1 e m~ . - 1 erm ~ 

1 
. .. 

1 mezbahadan toplan olarak sat • gan yagmur ardan tùtun er ve 
d1Sîni geri hizmeti ile mükellef .i- Çarkç1 Mehmet, s~plaman1n kasten k1nlm1§ raj sahibine ceza kesilmi§tir. Ba • 

dec!Aeyrdeti1· •-e..w... e.· oldug"' unu soyledi, suçlu tah iye edildi dema geceleri bul kabil kontrollere 

lan için de yüzde 10 kâr haddi fa- . mahsul çlJk istifade etm~tir. Zürra 
bul edilmi§tir. memn~ur. 

"'" ...... slk s1k devam o unacakhr. 
(Bir (gati) ye, ve!ev i~ne ip- Bundan w müddet evvel KartaJ l lrine ve &mra s!rl.na ve muhte.J.it E b . 

lik geçiI11'1ek tlerecesinde bile hi:r romorooru Ha.}j(,."'te r11h.tiima b~gh yerlerine bi.çak saplamak Suretilc yü ün imar plânt 
met ve muavenet eden kirme"ùin dururken batma§ ve lba;trn.a bàdi- oJ.d~tü. ~ehircilk mütehassIS1 Prost dün 
geçmi~ gün hlar.m :enÎltbl Hak sesinde de gem:inin çarkiç· Meh- Dün Hüseyinin anuhakennesi Eyübe gi.derek iskele civarmda a. 

Eglence yerleri kontrol 
edilecek 

Evvelki gün Pazar münasebeti
le her kazada kaymakamlar tara -
fmdan eglence yederi temizlik, 
tarife, ve istirahat bak1mmdan â.. 
nî ve umumî bir kontrolden geçi. 
rilmi§tir. 

a.f ve mai firet eder.] met rne.s'ul tutularak maihkemeye tkinci Agiroeaada nïhay-etl~ ç1lacak olan yeni meydan ve stad 
Dïger âyet: veril.mi~i. tir. Mahkeme, Hü.seyinin suçu.nu yom hakkmda tetk1kler yaprnl§ • 
[Bir rnr:icahir..1 gi~irip ku§éltan Dtin.k.ü celsede Mehmet gemin.in s.a.bTt gordu,&üooen suçlunun thare- ttr. Diger taraf an burada yapila-

ve onu silâhlandLran kimse, o mü· ~ia olundugu gibi Jcili:.1.in volfu· ketine uyan Tül1k Ceza Kanununun cak Hükûmet mahallesi projeleri 
cahit derece-mde (gazâ) ~ f>- nun açtk.ibrra.lo.lmasmdan de.gilde; 448 inci maddes'ne gôre 18 sene de haz1rlanmaktadir. Hükûmet ma 
lur ... Harbe giden bir anücahiidn saplamanm kasten J.<.mJan.'fj ol.ma. hapse a:nahkûm etmi~ir. Ancak hallesi için y1kilacak binalar ve is-
evlât ve • ·a..lini boy r ile styanet smdan batt1gm1 sëiylll!UÎ§ ve ~ahit hâdise 01masmda Hüseyinin ni§an- timlâk bedelleri tesbit olurunak • 
erlen, onl:lra - Allah l17.l3Sl için · olarak getirikm~ olan Mmta!ka Li- lisi Esmanm yeni ni§anl s1 Hasa- tadl.r. 

Bu kontrollere Üsküdar ve Bey
oglu semtinde Belediye Reis Mu
avini Lûtfi Aksoy da i§tirak et • 
ml§tir. Tutulan ceza zab1tlan ye • 
kûnu geçen haftalardan daha az • 
d1r. Bu da kontrollerin mü~ssir ol
dugunu gèistermektedir. D:ger ta • 
raftan baz1 içkili yerlerde, raktla
ra ve §araplara yap1lan vergi zam
ianndan §Î§e ba§ma 5-10 kuru~ 
fazla almd1g1 gèirülmti§tür. Bele • 
diyt! Reisligi bu kabîl yerlerin i • 
3imlerinin tktisat Müdürlügünc 
bildirilmesini is temi§tir. 

yardw ~e muavenet e1llni§ olan- man R~ligi fen hey'eti âza.s!ndan nm elinde bIÇailda ibahçeye çlknnas1 Unutkanlar çogalda 
1ar da - keza - aynen (gaZ'â) ecir v11 $efik de yalmz kilistin volfunun bir itahrik say.ld1goorlan suçun ha-
scvabuu iktrSap eyl~ olur.J. açtk kal:masmdan gaminin batm1- fifl ilmesine gidilmi:j ve Hüseyi-

Di r âyet: yacagim ë7ylœnl§tir. nin 12 sene agir lhapse .rnab,kiu:n e-
[Nâsm en efrlali o mCTd rnfun!in- Mahkeme, talhkikatm gl"l'l.1;;letil- dihnesine karar v~'""tir. 

air ki, (Ali.ah) - din ve va.tan • ug. n:_esi ~~ ~~~eY'l1. d~~=~~ Evinin duvarmda hazine bu-
r:unda can ve rnalm1 bezlederek gune ~a~ .. "'Y ve sUIÇ u •>nui1111t:i l 
mücahedeye · irak ey r.] hal*inda da tathliye karan ver- lan arabac1 stanbulda 

Gerek bu â.yeti kerlmeloc ve ge- m~ir. yakaland1 
rek bunllan t · etlen mütea<ldit Katil Hüseyin 12 aeney• Birkaç gün evvel Edirnede, evi· 

• · §erifler, geri hametinin' e- mahkûm edildi nin duvar.ml ta:mir ed01. Ali adm-
hemmiyetini {,"OOtcrmi.rye kâfiidir. Birkaç zaman evvd Haliç Fene- da ibir uaba-<:1 üç kilo artxm rpar;; 

Gërfrlüyor ki (asker ailelerine rinde Q)aihriyeli Hüscyin adlflda bi- bul:m!Ji'itu. Ali bu paralan R1 -o b 
yardltlTI) usulti d , RastW. Ekrem risi, bic gün esld ~ avine k:Ismm1 F.,d;,mede, bir k.Js1 - • <1• 
Efendimiz tar fmdan vez'edi~ gi~ ve onda cerayan eden bir tstanbulda satm lj ve tbir gec" sar
tir. (Harp ianesi) toplam.a.k da, bu ka.vga e5Tla911lda ikendisini t\Jl:ma.k ~Llk SU"as:nda bunu sôylemirj· 
c:ümledendir. ve ya.br:i' .. :mak irtiyen Mustafa tir. Dün arahaC"l Ali yaka.lanarak 

Bir gün R ulü Ekrem Efendi· N azif adinda birisini evveliâ ens~ adliyeye verilmiljti:r 

lüellifi: 1Kl<'AN DOOAN 
Ettbî Roman: 70 

:;ï~mdi, Beritte bundan bir kaç r du. Ben bu izdivaçtan sonra, ye • 
•.> evvel oldugu gibi, evlenmektcn 

1 
niden dünyaya gelrn~ gibiyim. Sa 

çekingen b:r duygu yerine, tama. adet, varhk, )a§amak, emel, heye. 
mile Fer1dio olmak dü,üncesi var .. can, her §ey bans kcndini gôster
çünkü o, Kadri g.bi bir adamla me~ b~lad1. Onunla muhakkak 
betbaht olmtya degil, sevdigi bir ki mes'ut olacagim... 
aubayla nres'ut olm1ya çah~yordu $imdi, bundan on bir ay evvel 
ve bir kaç gün sonra bütün bu ar- oldugu gibi, Haydarpa§él istasyo • 
zularma ~avu~U§ olacak... nunda bulunuyoruro. Fakat bu• 

Etraf Jyi~ê! karard1gi zama? san· nunla geçen seferkinin arasmda 
daldan •ndtlf'r ve kolkola girerek ~k büyük fark var .. on bir ay ev. 
kalabahk caddede ilerilemiye ha§- vel buradan ayrilirken, ber ~ye 
ladJ.ar.. bir hiç nazarile bakm1§hm. tstan-

- II - k1 ka bul muhitinden u:r.a ~ncaya • 
!fa at insana muhakkak Id bir. 

gün gülûyor. l§te, ugun en mes • dar âdeta nefsimle mücadele et • 
ut günùmü Yll§ayarak 1stanbul • mi§tim. Beritten .kaçLgoim için faz 
dan uzakla§lyorum. lasHe sevinmi§tim. 

Beritle evleiidi on ~ gün ol - Bugün i.ie. bunlarm hiç birisi 

yok.. istasyonda bizi te~ edenler 
mevcut.. yani geçen seneltinin ak. 
si. 

Bcridin annesi ve babast I!'e§'e 
ile bir~yler anlatiyorlar, yakmda 
bizi gormege geleceklerinden bah
i;ediyorlar. 

Annem, kompartiman pencere • 
sinden gülen gozlerile onlari sey. 
rediyor. 0 da geçen se~ benim 
gibi, hattâ benden daha çok mil • 
teessirdi. 

Birinci kampana ça1d1.. istas -
yonda bir telâ§tir ba:zladi. Beritle 
ayni pencereden bu manzaray1 sey 
rediyoruz .. Nezihe hamm mütema· 
diyen annemle konU§uyor, ara s1. 
ra da bize bakarak gülümsüyor .. 
~di, ikinci kampana çald1 . ko 

~u~malar daha z,yade ba ladi ... 
son el siki§malariru bitirdik.. ar • 
hk gozüm arkada kalmadan, müs
terih olarak 1stanbula veda ediyo
rum. 

Son kampana ile beraber, kesldn 
b!l' düdük etraf1 çmlanth ve istas. 
yon yav~ yavai bizdcn uzaklq. 

Tünel ve Tramvaylarda bulu • 
nan muhtelif unutulmu§ e§yalarm 
yekûnu iki ay içinde 1000 1 geç -
mi~ir. Bunlarm arasmda ekseri -
yeti ayakkabilar, hurdavat e§ya • 
Jan te§kil etmektedir. 

Muayyen bir zaman zarfmda sa 
hipleri çlkmazsa bunlar sahlacak. 
lardtr. 

llkmekteplerin mahrukat 

ihtiyac1 

$ehrimiz ilk okullaruun mahru. 
kat ihtiyaci bu yil 300 ton odun ve 
14-00 ton kèimür olarak tesbit ediL 
~ ve mübayaasllla b8§lanm1§tll'. 

~ithanede çop yakilacak 

$~hanede ç-Op yak1lmas.i muhit
ki hallun ~kâyetini mucip ol · 

"TlU§tur. Bunun üzerine badema bu 
·ada hiç çop yakilnuyarak denize 
dèikülmesi teblig olunmU§tur. 

maga b~ladi. Bostanci, ilh... durmadan geçiyo. 
Mendiller sallamyor, geride ka- ruz .. 

lanlarm biraz daha ko§arak bagi. Ara s1ra, Beride geçen seneki 
rI§lari i§itiliyor. hâdisenin seyahat safhasm1 anla • 

Biraz sonra ilk viraj1 dèindük ve t1yorum. Ôyle üzülüyor ki.. 
art1k istasyonu gèiremez olduk, $imdi ise, onun aksi oldugunu 
~imdi, ellerim Beridin belinde soyleyince birdenbire ne§'eleni -

ve ba§tm ona yakm bir §ekilde, ko. yor ve gülerek gêigüs geçiriyor .. 

nuiuyorum: . . . saadetin bundan fazlas1 bilmem ki 
- f yi bak Bent, d1yorum. Belki 1 1 .. . o ur mu ... 

de buralan b1rkaç sene gorem1ye. . . 
ceksin. Gidece ~ imiz yer èiyle kü • B.e~it de ara sira bana hass~s1 -
.. k g . 1 k" . b" l yet1m anlahyor .. bankac1 Kadn de 

çu bir yer !;.i ihtima 1 ~m ir-

denbire skub 'hayale ugratacak.. onu bu y~lfar~an bulundugu yer_e 
Gülerek yüzüm bak1p cevap 1 gèi1 ürecegm1. soylcrmi§ de, o da. 1-

verdi: 1 çindcn ac1 b1r §ek1lde gülermI§ .. 

- Hiç de èiyle degil Ferit .. dag çünkü o. Kadri ile evlenecek olsa 
ba§ma gitsem gene !stanbulu ara. imi§ bu yollara dîi.§meden evvel, 
rnam .. sen yammda olduktan son. ba§ka bir yoldan ebed.î uykusuna 
ra, her yer benim için birdir. Hem gidec km~ .. 
az m1 çektim bu §chirde.. rnes'ut Bunlar1 soyleyince oyle fena ol.. 
olmak içm muhitten ziya~e zen - dum ki .. fazla anlatmasma rney -
gin bir kalp lâz1rn degil rru?. dan b1rakmadan, dudaklanmla 

Onu iyice kendime çektim. dudaklanm kilitledim. 
Sür'atten dogan rüzgâr saçlan· Pendikle Tuzla aras1m h-emcn 

mizda geziniyor.. . hen1en bu ~ek1lde geçtik .. tstanbul 
K· ztltop1 a.le. Erenkoy, Suad1ye, tarnamile g0zden kay bolunca da 

--o---

llkokul kamplar1 aç1ld1 

ilk okul kamplan dün sabahtan 
itibaren aç11m111tir. Kamplara bu 
yil geçen senelerden daha fazla 
ragbet gèisterilmi§, bir çok aileler 
çocuklarm1 bu kamplara ücretle 
kaydettirm~lerdir. 

Bir çocuk tramvay albnda 
kald1 

Üsküdarda, Selmana~a mahalle • 
sinde Hâkimiyeti Milliye cadde -
sinde 71 numarada oturan on ya • 
i mdaki Nuri Türkkan, KIS1khdan 
Üsküdara gitmekte olan vatman 
Ahmedin idaresindeki 25 numara-
h tramvaym romorkunun on sa • 
hanhgma tak1lm1§hr. Bir ara da 

uri tramvaydan atlamak istemi$ 
ise de müvazenesini kaybederek 
ramvayin altma girmi§tir. Çocuk 
Jir tesadüf eseri olarak yaln1z sag 
yag1run parmaklanm kaybetmek 
ahasma bu feci kazad.an kurtula
Ji~tir. 

Yarab. Nümune hastanesine k:al. 
hnlnu.§, müddeiumumilik tahki -
; ... ata b~I~t1r. 

kompartimana girip, annemle ko -
nu§maga ba§lad1k .. bu kadmcag1z. 
daki ne~'e, muhakkak ki bizirn • 
kinden daha fazla ... 

Çiinkü, o ~imdi, sevdigi iki ki§i
yi bir arada mes'ut gorüyor .. bun
lardan biri oglu, yani ben; digeri 
de karde§inin klZI, yani Berit ... 

Artik, dünyada hiç bir arzum 
olm1yacak .. 

Çünkü, annemi istedigi saadete 
kavu§turdum .. 

Askerlerimi ise her vakit ne§' • 
li yapabildim .. 

:Seride de tamamile sahip ol • 
dum ..• 

Bundan sonra bir tek gayem ola
cak .. o da; yerine getirebildigitr. 
bu üç arzumu, èilünceye kadar tc
madi ethrebilrnck ... 

Ve ben hep bunlar için çah~a • 
cag1m .. 

* tki gùndenberi alayima ge1m;§ 
b lunuyorum.. 

CDaha var) 
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!DIS POLiîlKAI 
Frankonun 
me m 1 eketinde 

Yuan: Prof . .Sükrü Baba.a 

fë5) u harbin. ba§Iadig1 gün· 
l,g) denberi lspanyawn Ko-

diyosu muhahbet ve 
dostlugunun hangi tarafta oldu.
guuu saklanuya liizU!lll gonnedi. 
General Franko kiz1llarla iç mil· 
cadelesinde ve kalk.mma sava§lll
da Fransa ve lr\,"'1ilterenin, Fran• 
saru.n daha çok, i:ngilterenin dah• 
az, k1z1llara yard11D ettiklerini ve 
onlarm galebesi karbm oynadtk· 
larm1 buna mukabil de italya VI 

Almanyanm fakal bilhassa italya• 
mn kendisine ne kadar geni§ mik
yasta diplomatik ve askerî yard.un 
yaptigin1 unutmu§ degildir. 

Esasen ispanyanm hallebnek is· 
tiyebilecegi da\'alar daha ziyade 
Fransa vc ingiltcre ik·dir. Büyük 
Britanyadan i tooigi iki asi.r cvvel 
ansizm kcndisinden almm~ olan 
Ccbclüttar1k'm iadcsidir. Fransa
dan ise Fastaki vaziyetin l\Iadrit 
lehinde düzelliln1esi istenile,bilir. 
Ç'.inkü i.spanya eski büyük impa· 
ratorluktan bugünkü tâlî duruma 
dü~esini bir türlü hazmetme· 
mekte ve Fransanm son sukutun· 
dan istifade ederck mevkiini dü
zeltmek istemcktcdir. Akdenizin 
garp havzasmda hâkim bir vazi
yet almak §imdilik bu gayeyi te· 
min ede.bilir. Fastaki mmtakastnl 
geni§letmek, Tancay1 bcnimsemek, 
Ce'belüttarik'1 almak bugünün en 
yakm gayeleridir. Battâ bunlar· 
dan biri Tanca meselesi halledil
mi~tir bile ... 

Büyük Britanya ile Fransadan 
boyle kopanlacak meyvalar itiba. 
rile zmmî ve mülkî ihtilâf oldugu 
gibi Krzil Rusya ile de üç ki.isur 
senclik dahilî harbin almacak ma· 
nevî intilumu vardrr. Almanya yal
D.IZ Fransa ve lngiltere ile ugra§tr• 
ken çok ihti~'ath hareket eden is
panya halk1 Berlinin Sovyetlere 
harp açbgm1 ~itince tamamen co~ 
kun bir manzara ald1. Bu.gün Mad
ritte, yarm Barselonda, obür gün 
daha ücra bir yerde Sovyet aleyh• 
tar.t nümayi§ler yapd1yor ve dik· 
kate §&yan olarak da her Sovyete 
h .. llllkâr tezahüre Ïngiliz sefaret 
veifa konsolosluklarma ve yahut 
gazetelerinc ka~1 bir hareket de 
kari§iyor. Îngifü sefarct ve konso
losluk binalarma diplomatik ma· 
sunîyetlere rr.gmen hücumlar ya· 
pdm~ camlar k1nlm1~ maddî ha
.sarlar ika edilmistir. llükûrw.et bit· 
tabi icap eden ta~iye ve tazminatl 
venni§tir. Fakat Londrada art1k 
ispanyaya kar;i itimats1zltk son 
haddine varnu~tir ve bugiin in
gilterenin elinde bulunan en kuv· 
vetli silâh kullamlm1ya ba§hmit
hr: Benzin ve erzak irsalini tah· 
dit ve hattâ men'etmek. Bir taraf
tan nümayi§ler devant edcrkcn 
diger taraftan Sovyetlerle bogul!" 
mak üzere güuüllü asl<cr yaz1hmya 
ba§lam~br. Bugün Frankonun ha· 
riciye naz1rhg-tm yapa11 (Sun cr) 
gayet hararetli bir Alman tarafta· 
ndir ve rivayetlcre inanmak cai1 
i6e i~ ba§tna geldigi gündcnnerl 
barbe girmek yolunda çah!~m1~ 
br. Esasen Grneral Frankonun 
yakm akrahas1 olan bu zat gayet 
faal, ate§li ve Falanj t~ilâtmda 
nüfuzlu bir zatt1r. Tanca ~ini bir 
kalem darbcsile tesviye etmiy• 
muvaffak oldugu g'bi ispanyaya 
biitün haklarm1 kazand1rmak da· 
vasmdad!l'. Biitün iberik ~ibihce· 
ziresi halkmda Sovyetlere knr§I 
kuvvetli blr husumet ve kin '!al"· 
d1r. Portekiz büki'tmeti de bu ba
histe Madritten geri kalmamakta· 
d1r. Esasen Portekiz hiç'bir zaman 
Sovyet Rusya ile siyasi· münase
bct tesis etmem~ ve bu fikrinde 
bugüne kadar dayanm1~tir. i pan· 
yada cereyan edcn kanh cidal LiZ'
bon ricalini tuttuklan yolu tcrkct 
tirecek bir âmil degil.ii. Yalnn: Por 
tekiz otedenberi Bü,·ük Brildn~a· 
nm ayr!lmaz peykidir. Bütün hu
dutlan sahilden iharet olan V' 

kara tarafmdan onrak i panva ih 
revrilmi§ bulunan bu kü ük mem 
Ï«.>ket miistemlekclcri sa ~inde ya· 
§Iyabilir .• lüstemlcke ve adalarma 
sahip oht§U da bir dercceye kadar 
dcnizlcr htkimi ingiltcr«.>nin lût· 
(una baghd1r. Bu itibnrla çok e Id 
1.amanlardanheri Londraya ibngh 
sad1k bir dost i'mumunu mul afa· 
:za' a mccbur:lur. lo'akat bu Sovycl 
al~yhtarh~ davn. 1 Port kiz DeYlct 
ieisi (S lazar)1 da müskül hir 

'111.'vkie soknw"tnr. Ïngiliz dostl 1gu 
\ ' C :'.\'I kof dü§manh);"t nrasmda sa!. 
lnnmaktad1r, Digcr tarafla 1 is-

(S\>nu, Sa: 3 SU: 2) 



Mütfe/ ik le r 

vain 

Beyrut k0 P1s1ndo ____.,....._ 
ileri harekàt de

ediyor 
Londra 30 (J\./.·)k - (B. B. C:) 

Suriyede VichY ~i~•ler; tarafJI\· 
dan sahile yerle~ ba ~ olan top· 

d )-ell •aj . 
lar, mütema ' rnütlefik. ate~1 açma 
!anna ragmen tiJlde ik asker1er. 
Beyrut ishkam~. ~il 1_ k!lorne\. 
re ilerJem1~Ie.rd nizl~il<ler, ile· 
ri hareketlerml tehtf ak için 
son günlerde zsP ~b' Oiduklan 
yerleri tahkim et r~"bekUyorJar 

t rY8 '''•r· · Avus•ralya ... a. il•letq 1 6 Vichy 
tayyaresi du~urm •r. 
~-FINLANDlyA 
~ 

Amerika1•18!'l har. 
be girme1er11\in se 
beplerini anl"t•vor 

ALMANLAR 

Moskovago
lunu açmaga 
ça/1~1gorlar 

Muvasalas1 k es il en 
A 1 man tanklann1n 
vaziyeti mü§külle§ti 
Londra 30 (A.A.) - B. B. C: Al 

manlarm Sovyet cephesinde plân
Ian, §imdi aç1kça anla§ilmaktad1r. 

Alman ordularmm Minsk üzerine 
yaptiklar1 muazzam hamlenin he
dofi, ordularma Moskova yolunu 

açmakh. 

Sovyel ordusunun mukaveme • 
ti. bu plâm akim birakhrm1~tir. 
50vyet mukabil laarruzlan Alrnna 
tabiyesinl altüst ediyor. Gerilcrile 
muvasalalan kesilen Alman tank 
gruplari, Sovyetler takviye kuv -
vetleri ald1kça vaz1yetieri mü§kül

le§mektedir. Va~inglon 30 (~~r' F'i111a
11 

• 

d1ya elç11igl,. fin !Sll\~11 Sov 
yetler Brrli~'. ~ar~ ed~ ll~ 01- F k 
dugu vaz.iyet• 128!1 .a llzu11 b': r a n 0 n u n 
tcblig rn?§retmi~ttr. 11 )'14 t: 

ahnmasmda 19!0 }la~~ Yet~ tneni leketinde 
lanm1~ olan sulh .. "-l,•des li• rab 
Rusl11r tarafm~a~ rn.uteaddit de-~ <aai:a • -..u.l_fada) 
lh.âl edilmesi am•l oJ!lluilur. î fa anyanm l\lihver safma - ....... c. 

li .,, Sovyetlerin, F1n1and· •b. P .. i.mda karadan çok kuvveth bll' 
gue \'L 1Yan ~ 'lir Am 'k C'" dahili !~Lerme sist-ema l.~ h1r . in taiyika uJ;~1yab1 . eu a um· 

rette mudahale ettikl~tt )e su •
1 
burreisi M,ister Ruzvelt geçenlerde 

1 k tin istiklàlini tehdit lllcrn • . nutkuoda Asor adalormdan 
e e ru 0YlcdJt bll'. b l Al 1 

leri kaydolunmakta rb., · • bahsetmi~ v_ekaruraka a
1
rm if ~•n .. ar 

A anyarun lt h 1 in bir ile~~ 0 vaz. ""' i::~r: m a f.. ç esine musaade edilenuyeceguu 
tahk tayyare ka h :cnneyan ederek muhlemel ibti-

A.A ) - • Y 1 tî bir tedbir olarak Amerika Ï!j· 
Lodnra 3o (... · l(j,,,~lllehass y•Jinden bah se kadar ileri gitmi~ti. 

bir zatm verdigi ma ·~'.a - g• tekiz Cümhurreisi yalunda A· 
Mihverin A vrupada Vt 0rt &ore yor . ed . 

1 KDAM ----

Bugün ve gece yap1la
Amerika 1 

1 

• meras1m cak biiyük 
l Casuslara kar~1 
1 §iddetle mücadele 

(~tarafl 1 inci say!ada) ' nizde bir fener alay1 yap11acaktir. 
10,40 da iinlerinde banda muzika 1 Bunun için Kiiprûdcn geœ saat 

1 oldugu halde mek:epten hareket 21,30 da ve 21,40 da Denizyollan • 
1 cdecek ve Taksime gelecektir. Bu. mn ve :;>irketihayriyenin 4 hususi 

rada bayrak çekme ve çelenk koy- vapuru kalkacaktir. 

etmege ba§lad1 ma merasiminden sonra nutuklar Üsküdar Halkevinden: 
siiylenecektir, l/7/1941 s 1 .. .. k De 
BARBAROS'un MAKBERES1NDE . a 1 gunu a §3ml -

Nevyork 30 (A.A.) - 22 si Al • 
manyada dogmu§ olan 29 ki§i ca • Taksimdeki merasimi müteakip 
susluk suçu ile itham edilerek tev· Be§ikta§a gidilecel< ve §anli deniz
kif edilmi§lir. Casusluga ait kanu- cimiz Barbaros Hayrettinin mak • 
nun kabulündenberi casusluk toh. beresi ê:inünde de nutuklar sê:iyle • 
metile kütle halinde yap1lan tev • nip Büyük Ôlünün hahrasma hür· 
kifatm en mühimmini bu son lev- meten 1 dakika sükût edilecektir. 
kifler te~kil etmektedir. lhtiram sükûtnnu bir resmigeçit 

Bu tevkifleri tahkikat bürosu §e taktp edecekhr. 
fi Edgar Hoover Pazat günü bil • Saat 13,30 da Devlet Limanlan 
dirmf§ ve bütün mevkuflarm ca • l~letmesinin yeni hastane,inin a • 
susluk zanm altmda bulundukl.an.. I çtlma merasimi yap1lacakhr. 
m sê:iylemi§tir, Saat 15 de Modada büyük ve zen 

Mevkuflardan be§i daha evvel gin mükâfatli deniz yar1§lan yap1. 
hapse girmi~ kimselerdir. Mevkuf- lacaklir. 
lnr arasmda 3 kadm vardir. Gece de Kiiprüden Çengelkëyü -

ne kadar imtidat etmek üzere de -

mz bayram1 §erefme :;>ems1pa§ada 
bir spor bayram1 yaptlacakllr. Ev. 
velâ denizden yüzerek bir me§ale. 
li yan§, tnhisar deposu ënünden 
ba§hyarak Anadolu Klübü binas1 
iinünde bekliyen tak1m arkada~la
rma me~aleleri teslim ederek 3 ki. 
lometrel:k bir sahil boyu me~ale 

yari§t yap1lacaktir. Bundan sonra 
kot ba§kam Halûk Hekimoglu ta • 
rafmdan gunün mahiyeti, beden 
terbiy-esi, oyun, jimnaslik ve spor 
hakkmda g-Orü§meler yaptlacak -
hr. Ayr1ca boks, eskirim, alev çem 
berinden geçme hareketleri yap1 _ 
larak günün geC<!Si kutlulanacak • 
hr. 

Edgar Hoover, yaphjit beyanat· 
!a, bunlardan bir ç<>gunun harp 
malzemesi yapan fabrikalarda, bi.. 
rinin de Transatlantik hava hat • REFAH FACiASI-
tmda çah§tt)itm sê:iylemi§tir. .. (B'!litara!• 1 lnc~ sayfada>. 1 uk safmda gelir. 

. . , dee-tl, muhar1p devletlerm ber tur- Bugünkü denizdlik bayram1mn 
Maznunlardan bm Kap da dog lü harp va51talarmm birbirlerik · · · • · · b . , sev1nc1n1 ve ne§ csm1 ir matem 

mu§ Fredencb Oubert Tuquesne \ çarp'-'jhklan muhatarah bir mu· havasile karartarak slfira indiren 
isminde bir muharrir ve konferans · harebe sahasmda sefere çikan bir bu facianm hariçteki mes'ulleri 
c1d1r. Bu zatm beynelmilel bir §Oh ~ilebe, kanunî memnuiyet olmasa gibi, dabiklekilerini bulup çtkar
reti vard1r. Alman olan Max Blank dahi, nas~I olur .d.a 185 gencin ha- makta, hükûmetimizin elinden ge· 

. yab emn1yet edi11r? leni yapacag-1 tabiîdir. Gerçi mes-
mda bll' maznun ise Ruzveltin 

e Bize oyle geliyor ki pek bilyilk ullerin bulunup cezalandmlmas1, 

1 N anlarda kapahlm1§ bir mes'uliyeti olan bu affedilmez Akdeniz sularmda can veren 0 kiy-
o an istihbarat a- • bata, kotü bir tasarruf dü~üncesile metli gençleri hayata iade etmez-

A VUSTRAL Y ADA 

Çok fliddetli bir 
yer sars1ntun oldu 

Nevyork 30 (A.A.) - Associa -

i§lenmi~tir. Refah, anlll§•lan, ls- se de, bir daha boyle vahim ted
riyeden 1ïirkiyeye geleeek 1 birsizliklerin ve hatalann tekerrü-

-......... • gid" rd h ur g1 -::_ enuye 1yo u; a- rüne mâni olur. Mes'uliyetlerin a· 
e-. 111 d "t"" sün, denildi .. oy~e~'4.l/U a ID ur· ranmas1 ve suçlular1n te<:ziyesi, 

"ileplerin yolcu :.~~:.,.;,.. medenî bir camioda en büyük ni· 
~ ala.-- d 1 ' b • 'l'd" nm en mühim sebebi, bu gen>iler- . ve a a et 1ca 1 ve ami 1 ir. 

Bu "lba '"ikfun f Türk il de ancak mahdut mürettebabn ca- letiol, bU ük' . e m, m -
• • Y b1r lt:~'ir 1 ve 

U 
.. nü nihayete a~arkta ,.,r adalnrl.D.l z1yaret ecekti~. Bu 

Pazar g 
1 183 tk.~ hafta l"uretle ~lister Ruzvelte fili bir c.,. ted Press'e Sydney'den verilen bir 

ç·nde kayip an ·-n ·li · · k h b ·· S d 'd ki · 
1
;g olmakta.dl!I'. Bu ra~eye ba- ·ap verilmq olaca b.r. a ere gore y ney e SlSmog • 

nm1 kurtaracak kadar tahhs1ye va- beyeon 1 inde btraka~ b' " ~ 
s1tas1 ve filikas1 bulunmas1dir. A· ber cephesi baklundnki t.:;,~~k'"1 ID 

b R rab ·1 b' . • ln• ca a, e §' e mm 185 yolcu sür'atle ikmal ederek efkâ.., umu-
almas1ru münasip gorenlerle buna miyeyi · tenvir ve teselli ede(egin. 
razi olanlur, gemiye bu kadar ~ol- d • · 

k t b'I k kad en em1n1z. 

5A )'F .A. l 

.SAYFA - - 3 

Askerî vaziyet / Àfane mo1fan•9 
Minkste çok §iddetli • _--.- -/<o~e l 
muharebeler oluyor Gündelik -

(Bn~tarafl 1 inci soy!ada) yanllflar 
:nan piyade kit'alannm ileri yürü. 
·ü§leri durduruldugu için asil mu- Sa~un Galip Savci hergün gaze

i1asaraya giren bu mmtakadaki Sov 1 t~Icr:_1 okuyup __ meslekdo§larmm te
yet ordulan degil, Mmsk onlerine lif zaflarim, ~ur~çe_yanh :lanm bu. 
gelmi§ olan Alman motorlu kuv _ lup h~, zarif bir ifalle de ortay• 
vetleridir. koyuyor. 

Dün Nanemolla: 
Eger vaziyet bu §Ckilde is.,, 1a. _ Hergün birinizd!!tt birinizi ka. 

ni Alman motôrlü kuvvetlerinin lemine dolayan Savc1y1 bngün de 
ben yakaladun!- diye &Oze ba§lad1 
ve anlatt1: 

- Hakk1 Tala, bir hikâye yaz. 
m1~ bn hikâyesinde: •E,....a ha111r 
mm bugün sabaha kadar gozle

liyeeek olan bu kuvvetler bcnzin · rine uyku girmemi§li. demi§. Sa
vesa!r ihtiyaçlan ikmal ve takviye J dun Galip Savc1 da: •Sabaha kadar 
i>dilemiyecegi için kendiliklerin _ denildigine gore 7ugün. ~egil, 

d d ~ b lk d t ·· l •bu gee"" dfllnek dogru olur d1yor. 

piyade k1t'alan ve geri ile irtibah 

kesilmi~ bulunuyorsa bu motê:irlü 

kuvvetler mü~kül bir durumda ka 
'abilirler. Çünkü bir müdd.et iler-

en urma6 a ve e e es11m o - .. . 
, . Savc1 da yamhyor. Cumle •m•~· 

maga mecbur biralnlab1hrler. , . ., ·idi. ile nihayetlcndii(in<> güre 
Lemberg'in dogusundaki Alman \ •Esma hannmn o g""e sabaha ka

yarma harckâtma gelince, Sovyet- dar gOzüne uyku ginn<mi~ti. de
ler bu taarruzlarm püskürtüldügü· mek çok daha odgru olur. 

Ve gülerek ilâve etti: nü ve Alman kuvve'.lerinin mü • 

him zayiata ugrattld1guu bildir -
mektedr. 

Cenupta Rumen ve Alman ordu 
larmm mÜ§tcrek hareket ettikleri 

mmtakada mühim bir harekct gèi.. 

rülmemek'.edir. Buradaki Rumen 

- Eger hergiin muharrir lcrimi
~in telü zâflarile türk~e yanl la· 
r1n1 düzeltmiye kalksam ajan<larla 
makale ve f1kralara yer kalmuzd.J!. 

YC1Tcul1 
ve Alman kuvvetlerinin daha Zi - propagancla 
yade o cephedeki Sovyet k1t'alan. Bu ser.e btanbulda bira sarfiyab 
m yerinde tesbit vazüesmi al~ ber senekine 11azaran çok fazla 
olduklari samlmaktad1r. 1 imi§. biraya ragbet arthkça arh· 

Prusyadan §imale dogru taarru· yormuf. Bunnn sebebini •u:aklar:la 
za geçen Alman kuvvetlerinin aramamak lâznndir, çünkü i,;::~ 

Dunauburg'u i§gal ettikleri bildi _ sadiyatl.D.l arttrracak kadar hava· 
rHmektedir. Bu haber tahakkuk 1 lar .. inmadL B!r arkad_a~ bunu bi-

1 rolarm nefasehne ver.ye>r. Belkl 
ettigi takdirde, Balbk devletleri dogrudur dedik de Nancm-01la b~ 
arazisinde yani Litvanya, Letonya 01 sallach: 

ve Estonyada bulunan Sovyet k1t'a _ Hayu dedi, bira satl§lannlll 
larmm mü§kül vaziyete dü!l"cek - çogalruasindaki se-hep yar>Jlaa Y•· 
lerine hükmolunabilir. Hatti eger rarh propagandadll'. 

bu taarruz sima! istikametinde bi. 
~az daha ilerliyebilirse zikretti -
!}im,. takada bulunan Sovvel 
kuvvetierjn n ~ ve esir edil -
meleri de muhtemc?drr-. 

Ve §iiylece &Ozü kesti: 

- tçki aleyhtarlan az m1 propa 
ganda yap1yorlar _. lier men'edileoa 
§•Yin tach da, revac1 cl.a artar!-

M. K. rcnin en yüksek. hafi.illt bu &e- ,Alman _ Sov_yet cidali •liir id~ raf âletleri dün gece §Îmdiye ka.. 
yckimudur. lng:hz kaY!jila ':&Y• Joji muhorebcs1 mnnz~ros1 arzeth· dar Avustralyada hissedilen yer 
yaredir. Fakat pilo•ln:ri11 ~ 6a ta iinden Avrupada ~nnd1ye kadar •<>- sarsmt1iarlJUJl. en §iddetlis.ini kay
m1 kurtanlm1§ bulunlllak lt kis yird kalmllj .birçok devletlerrle detmi§lerdir. 

Rus haberlerini de 11az!3dir. dansa ~tirak bevesleri uyanmak· ---o---

eu ur ara 1 ece ar cankurta- B • • • • • h ed k 
1 - • f'l'k 1 u emmvetim1Z1 1z ar er en ran ye egi~ i 1 a ve sa verdiler f · k b • d • yük 

'? D . . k 1 t ac•a ur anlar1nm gozyaslar1 o· --~P~·U" " tarihî rornan:12A ___ .._ ________ _ 
mi. eruz nnam ve anun ari, s- kan a'l 1 • ~ .. J 1:1 ~ 1 ~ L e er1ne ' ' j ' t) • r 

kate almak suretile, <iü~ dt: - tadir. K.t'a .\vrupas1 ken~i arzu ve lsveç hükûmeti bita• 
y1plan .bu hafla içinda k 1 istegile Almanyanm açbgt bayrak 

mektedir. 1 etraf1pda toplanmaktRd>r: Finlan· rafhJiin1 muhafaza 
Y 1 K d" Jtomanya, MacarMan, itaJ. ÎÇÏD tertibat ahyor ugos av - t ,, iya, tt" tsveç ~imdiden mevki al· 

nutu5( SO'fl r Y• ha~. isviçre, ispanya, Por· ; . Stokholm 30 (A.A.) - Stefani a 
~Cf( ml§!ar d b'T h b iansmdan: 

Londra S O(A.A.) - ~ tekiz .,e Fransa a u un .mu a · fsveç bitarafügtmn muhafazaSU11 
dan muharebeslnin yù11<; ,,_ "Y ,aminû ve hakikî olarak . , 

b li\ d"" k li~,. \lÜ betler ad 8 .. ük' B 't kolayla§tu'mak 1ç1n lsveç kara su-nase e e un a ~am tlld u • iarafmd rr. uy r1 an. 
nutuk sëyley•n Yudos'· Yo,\3 ~ Berlm kt' A b' lanna Aaland adalarmdan 56 de • " .. ~ ,,. . bütün 1 a vrupas1 •r· . . . k d 
y-er umumî harpte inti" ''tah l'i1 ya hartÇ• reœ 6 samye arz1 §tmahye a ar 

1 
"?Il . bulunmaktadir. Esasen harp .. 

Jarmm ·;e skocyah h~'~ii,, okto!' 1'~•1 . . . . . uzanan bir mmtaka dah11inde ma
rm St~bistanda.ki k~.a lt1c1! • kerî. siyasi ~e iktisadi gmft l;.tr ym diiküldügü bahriye kuman -
rim hat1rla:ml§ ve ingi~ "1 lt .' ~. jjJnillerle idare olunmaktadlr. danhg1 tarafindan bildirilmekte • 
n• hi•ab!'n bir nutuk IÏi)l.,:::,1~ti· H. ~ükrü Baban dir 

·""!11r 

• 
E z 

tanbul limanmda i~liyen §irketi mizi sunar12 s~";:~.' DazA•yVEe erl· 1 Sultan Ai·1z as1I o·· 1du""ru .. 1.i·u· ". 
Hayriye vapurlaunda bile yüzler- ' 1 m • R Q f' 

ce cankurtaran si.midi ve yelegi FRANSJZ )/. azan;Me S.....; .Karayel-
bulunmas1 mecburiyetini tahmil 
ettigi balde, eger Refah ~ilebi 185 H S Çünkü Hiristiyan tebaa bÜ· yordu. 
:rolcusunu kurtaram1yacak kadar ayJr everler tün m:rabahac1larile beraber a • Fakat, Hüseyin Avni pa~an1n . 
muhdut cankurtaran yelegi ve tah. C · t"' yaklanm!§lardi. Gê:irülüyor ki, Rus rine serasker olan Narruk ~a bir 
lisiye filikas1 ile DUlyin dolu oldu· emiye 1 nin larm Mahmut Nedim pa~ya te - mazbata ile padi§ahm vermi~ ol • 
i!'ti iki mubarip tarafrndan resmen Senelik iç lirna1 sirile verdirdikleri bu karar hem dugu emrin icrasma hâil oldu. 
Oân edilen ve d•nizalb gemilerile NI dahilî ve hem de harici b><mniza Sirp pren.si Milan, büyûk bir zamnamenn 19 uncu madesi mu- -i---

tayyanlerin mekik dokuduklan ci_bince Temmuz'un 5 incl Curnartesl büyük belâlar hazirlanu§ti. lgna • Sla\ barelretinin reisliginde bu • 
bir denize çikbysa, bundan dnha gunU saat 18 da Cemiyetin Mertr.ezin- tief fevkalâde muvaffak olrnu~tu. lunmak istiyordu. Prens, evyeJâ 
büyiik bir mes'uliyet tasavvur edi· de vulr.u bulacakltr. Hariçte ve dahilde Osmanhlii'!a hudut islihkâmlarm1 tefli§ etli. Hü 
1 b ')' '? Go.terlleoek ....... , e 1 ir m1. ..-~ muhib geçill<'n Fransa ve tngilte- soy.n Avni p8-$8n1D sera.>kerlikten 

· · likl b .. h 1 - Murahhas llzillann tebrlyesl. Tedbirs12 er, una mun asir 2 _ Relsin Raporu. re kaybedildi. Fakat Ruslor kaza- atilmas1 mühimdi.. Sirplar, iste • 
de~ildir; çok tehlikeli bir deniz yo- 3 - Veznedann J\lall Raporu ruyordu. diklerini yapabUeceklerd1. 
lunun seçilmi§ olmasr da, bunlarm 4 - Sülüs Azânm yeniden lntihabt Diger taraftan Bulgaristan da Bu t'Snada idi kt Berlmde mi 7.a· 

•• z 
ahp veriyordu. Genç Bulgarlar ker de bulunan üç ~imal dcvletl 
külliyetle muhaceret edivorlor ba§\eki!lerinden Avusturya ve 
Rusya ve Sirbiyeden siJâh a"hyor ~ Macaristan ba§vekili kont Andra.. 
lard1. <i"mn bir IAyihas1 ortaya ç1kl1. 

Rus konsoloslannm Kazanlik, Lâyiha §Oyle idi: 

- •• ç<,rel< ... ~ 
Ben "" ·• orada dol3§1yor... ale ....,_,., 

Bu adam muha'k-k b~ lilr\i 
ctRKÇESl-;-M. Feridun • ZABITAP. OMANÏ77-j 

Btt,;an bir evi bogarken bazanda sarho~ 

HASIR SANDIÔI'.'1 ESRARI 

•Bu sabah saat dokuza dogru 
cNebatat bahçesi. nin kaptlar1-
m açarken bekçi çimenlerin ü -
zcrinde oldukça büyük bir has1r 
sandik giirmü§tÜr. Sand1k ucun. 
da snglam bir asma kilit bulu • 
nan bir çubukla kapatdm1§ oi -
dugu için bekçinin gayretine 
ragmen açilmam1~hr. Bekçi bu
nun üzerine polis memurlarin • 
dan Leroy'i çajitrm~ o da key. 
fiyeti dê:irdüncü dairenin komi
serine bildirmi§tir. Sandik niha
yet saat ona dogru bir çilingir 
tarafmdan açtlmca hâdise ma • 
hallinde bulunanlar deh§el 1 • 
çinde kalm1~lardir. Sand1gm l · 
çinde ikiye bükülmÜlj bir ceset 

bulunuyordu. Kati! veya katil -
Ier cesedi sand1ga s1gdirabilrnek 
iç!n boyunun f1kralarin1 ktr • 
maktan çekinmemi§lerdir. 

Eski Zagre, Ç1rpan, Haskê:iy kaza.. 1 _ Hirlstiyan ahalinin scrbest 
lannda, Fili1>e ile Rusçukda te~ • icrayi âyin eylemelerl 
v1klcrile ibtilâl cemiyetleri te§ek.. 2 - 11tizam usulünün ilgas1. 
kül etmi§ idi. 3 _ Zürram araz.i tasarrufunun 

Zagre ve K1zanhk Osmanh me- L<lah1. 

\ 

!. (' l V 

po ~~;~ $abo bU 'tièir~ de-
gildi. 5~ 

- Hay!l', dedl Ut.~ ltesi 
polis zannediyors~e r \ •d•· 
mm her halde bu,,. ~cJ>I' 
vard!r. 

Gürcil. §Üpbell blr 
bakti. Kendl Usaninda ter• 
ler aoy ledik.ten aonra a 
ç1kt1. Jan 11eni5 omuù ~ 
tanun~ti. 

_ Haydi gel bir loli: 

ye ... Yoksa bemen d.:.11 
gmrtm! 

Mësyo $abo o[lle ~r, 1 • 
ne gelmezdi. Bun un iç~~ ye 
rnegi mutfakta ye"Jtd ~arn 
:;>abo ayakta de~ 1(.1 il -
de yemek yer, mut~1 ma 
sa ile ocak arasmd• t-,_ l?lix. 
di. 

Jan ba§tnt e~r~ 
lokmay1 yutmajja 
nesi onu dikkntle i 
B,rden yanma gc 

akl 

- Bu kraval• n'J 
dun? 

_ Bunu mu? · ~ crdi ... 
- Her ta1m al F Del 

(os ç1k1yor ... Sen~ ç ~zict. 
nefis yok mu? 8' r le ben 
utaniyorum. Bu IP pa-
ras1 var' fa kat nyok ... 
Arkada mm an .,c1 111 • 
kâhh degilm!il '""' 

- Annec [lim! 
Her zaœm &') 

bu fer valv~ 

gordükleri dagz kâbustu 
dl· 'fahamIYltkalmam~h. Ev- len bir sesle uykudan uyan1r gi.. 
de geçirrnege i'cbu~ , oldn~ bi silkindi. 
birkaç saatm iisi 1çm bir ~- - Gazet do Llej ... $imdi ç1k. 
)cence olmaroa5 ~tiyordu. t1! ... Has1r sand1kta bulunan ce-

Kar§•~a, çoc~b 5eneler~ni sede ait heyecanli ta!s.ilâti yaz1-
geçird1g1 mek d duvari o • yor! ... 
nünde meçhul_b•. n gidip gel Hemen iki metre llerisinde 

- .. r g1 1 ,. 
digini goru ordu. geni§ omuzlu adam bir gazete al 

_ Jlay1r oglum, ',,, gidi§in! mi§, paranm üstünü bekli)•ordu. 
begenm1yorum!... ~r Hanri Jan elini cebine soktu, karma • 

gibi sonunda 51 d.. kar1~1k bir halde soku§turdugu 
daym . · •te * 
JTlek istemiyorsa~ §llll 

0 
ken- banknollann arasmda u!ak pa • 

dinl kollamalmn.... ra bulamadi. Nâçar yoluna de • 
IJazan kê:irkü :ük s~rh la • vam etti. Biraz soma yaz1hane-

k tesadüf ett1klen, l,O d nin kapmm itiyordu. Nolerlik 
ra . .. t"" de' a 
b . erdivcnm us un memurlan vazifo ba•mda idi • ir m ke If • 
vm cephesini boya~ n_bùk- Ier. Ba~kâtip siiylendi: 
!en bu day1 aile içm ka ·u - Yine be~ dakika geç gelùi. 
t>ir §eydt. niz ... Çok deg!I amma bu ge -

_ Halbuki daym okum.U\ cikmeler s1k sik devam ediyor ... 
adamdt. Her istedigi i~e gire _ Affedersiniz... TramvaYt 
!irdi. .• bekledim de ... Küçük hesaplan 

Jan agzmdaki lokmayt çign tetkik tdecek misiniz? 
medcn ayaga kalkh. Port ma~ Yüzünun her zamanki gibi ol· 
todan §&pkasmt aap evdcn kaç_ 

1 adi~im hissediyordu. Elmac1k 
Li'j §ehrindc gazeteler baer.nemildcrinin üstünde deris1 ya. 

sabah nushas1 çikanrlar. F_a~at yordu. Goz bebekler: zonklu • 
o~leden sonra ç1ka.:,diklnr1 1km- rdu. Ba~kâtip deften kan~ti -
ci tabilan daha muhlmd:r Jan :or, sayfa'.arm altmèak1 ye • 
gôzlerinl kama•hr~n btr nevl !art tetkik ediyordu. 
güne'1i bulutlµ .~ç~.n~e §Chr~n Yüz on sekiz el!l ... Tamam 
merkezine dogru yurudu ve Mo
zii ge~tikten llODra kulafllla ge-

cebinclu paralar1 bozdur. 

mad.Jgma pi§ltlan olmu~u. tkin. 
ci kâtiple daktilonun bas1r san· 
dlktan bahsettiklerini i§itti. 

- G rafopulos... Hangi millet
ten imi§ bu adam? 

- Yunanli imi§ ... 
Jan'm kulaklar1 ugulduyor • 

du. Cebinden yüzlük iki bank • 
not ~1kard1. Ba§kâtip soguk bir 
tav1rla }ere dÜ§en bir §eyi i§a • 
rel etti: Üçüncü bir yüzlük! ... 

- Paraya hiç k1ymet vermi -
yorsunuz galiba?... Cüzdaruruz 
yok mu? 

- Var ... Fakat ... 
Pa'ron paralan bëyle karma. 

kan~1k cebinize soktugunuzu 
gê:irse hiç memnun olmaz'. ... 

Hah, bende bozukluk yok ... Bu 
yüz on sekiz frank elli santimi 

tekrar kayd!l geçirirsiniz ... Pa • 
ran1z bi·crse benden sorars1mz .. 
Simdi gazetelere ugray1p resmî 
ilânlln dagtl•n ... Bunlarm mu

hakkak varm ç1kmns1 lâz1m .. 
Dcmek o ecnebi bir Yu• anh 

:i~ ~'·. 
Disar• dnnca Jan btr gazete 

ald1 ve n1~yezzi bozuk para a -
rad1g1 ; m sokal!.'an geçenlerin 
ar<..omd· bir r üddet ka.a1, :;;;m_ 
d \ üruyor ve ara ~ira zelip ge. 
çen.~re ça.r;;iarn.' okuyorùu: 

cK1rk ya§mda kadar tahmin 
edi1en maktulün b\1· ecnebi ol • 

d ugu simasmdan sarahaten an -
la,1lmakta ;di. Cüzdam aran~ 

ise de bulunamami§hr. Buna mu 
kabil yolegmin cobinde Efraim 

Grafopulos 1smmi ta§iyan kart
v1zitlcr buh1nm11~tur. Maklulün 
ec'lcb'i r :is e~indc ve oteller • 
dck. hüvivet varakalarmda is _ 

mine tesadüf cdilememesmden 
Liej'e pek az b1r zaman evvel 
geld ,. anla§il~ aktadir. Tabibi 

ad1i cesedi henüz muayene et -

memi§ !Se de CL'layetin dün ge. 
oe ika ed ldig1 kuvvetle tahmin 
eu:lmektecllr. (Daba var) 

murlannm dikkatlerile fesat er • 4 - Àzas1 fslâr.1 ve Htrist:yen 
bab1 tutulup hapse atildL Bulgar efrattan müreklrep olmak ilzere 
ihtilâlinin yakm oldugu anla§ildi mahalli bir kontrol n1eclisi le§:üli. 
1se de lgnalM!f Mahmut Nedim pa- 5 - Vergilerin mahalli ihtiyara 
§'IYI tehdit ile Edirne val.isi Hur • sarfi. 
§it P3§ay1 ai.il, Filibe mutasarnf1 Bu lâyihP. henüz teblig edi'.me. 
ile Zagre ve K1zanhk kaymakam- digi bir sirada Midhat pa§a adliye 
lanm yerlerinden athrdi. Ve mah nezorctinden çekildigi gibi Mah • 
pus Bulgarlan sahverdirtti. m.it Nedi.m p~ da rnezkûr lâyi. 

!§te Mahmut Nedim p~run "'- haya mukabil: 
yaseü, ~te dewin rezaletL .. Bu, - Fermant adalet! 
zàf Bulgarlara: - Ar~ ileri 

Kumandasm1 vermi~ti. Mah -
mut Nedim pa~an:n bu tek cepheli 
ve müvazenesiz siyaseti devleli u. 
çuruma sürüklüyordu. Ruslar, 
S1rphn da durmadan te§vilc ve 
t&hrik ediyorlard1. 

1 
Serasker olan Hüseyin A vni pa· 

~a, bir yandan Bosna ve Hersege 
ihlilâlci gê:inderen, diger yandan 
da Bulgaristana tecavûzkârane a. 
yak atmak isteyen S1rbiyenin mil· 
tehammil hareketlerine kar~ N~ 
ve Vidin kalelerine derhal kâfi 
miktarda askeri kuvvetler topla • 
m1~t1. 

lf(natief, serasker pa~mn acele 
ve taro yerinde ald1Jit tedbirleri 
casuslan vas1tasile haber ald1j!m.. 
dan buna da itlraz etti. 

Rus sefiri fgnatief, esasen Mid
hat pasa ile Hilseyin Avni paianm 
§iddetle aleyhinde idi. Ïtirazlan 
derhal kabul ve serasker Hùseyin 
Avni pa~a aziolundu. 

Sultan Aziz, Hüseyin Avnl pa~a 
•arafmdnn Sirbiyede toplanan kuv 
vetlerin geri çekilrnesini emredi • 

namile bir ferman ~eyledi kJ 
mündericat1 §U jdi: 

• ... Bosna ve Herselt taraflarin. 
da en uyade mucibi ~âyet olan 
arazi lensikah ve iltizam usulü 
g1bi mevaddtn 1.Sfahma ve tanzi
mah hayriy.:? ile (H. 1272) ferma. 
nt münderecatmdan olan serbes • 
tiî edyan ve mezahib ve müsaada
tm tekidine, Htristiyanlardan ali... 
nan bedelâh askeriyenin tenkih 
ve, tadiline ve muhakimce bau 
tensikat ve azil, mecalis ve muha.. 
kim âzas1 hakk1 inti"abatm1n tev
siine, memuriyetlerini sullstimal 
edenler haklnrinda abalinin 1.§t! • 
kâve salâhiyetleri olmasma_,. 

Vesaireye dair idi. Bu ferman1n 
maddelerini v" mânalarm1 §erh !. 
çin bir de bir meclisi icraat te§kil 
ettl. 

Mahmut Nedim p~a. ne yaph. 
~1 bilmiyordu. Ruslar ne derstt 
onu yap1yordu R ~! ra o k .,ar 1. 
nar=1~t· Id, Osmanli fmparator • 
lugunu ancak R slar him11ve ve 
1 whafaza edeceklerine kan!di. 

rn...,.. nr) 
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SAYFA - 4 
---- --==---------:------------ -----.....:1:....:K DAM 
BÎ~""b:~~!~ZUN MÂNASJ Alman - Sovyet 1--:D:-en-:-iz- -:-L-=.e ... -a-:s_1_m-:_S-:_a-t_m_a_lm-:_-.--K-o-:_m-:_ia_y_o_n_u-:_-t=1-.4=n-l=a-n-Ï--,-

~·;;i~irT~~kT~•·arktant~ca§latrmI~I gcçtigi tarih elan 1Tcmmuz1926 dan- cephesinde Ci.nslM. armara ÜHÜ bahrî K. Satmalma Kom1'syonundan: Istanbul Levaz1m .Âllânlan 
1 are 1 o unun tonaJ·1 artn11 Tu""rk de · il .•. 

b 
.. ··k • k" ' n1zt 1g1 K. uyu m ·~afa maz.har <iltntl tur. (B 1losu Tahmin fiati .., a~tara11 1 inci sayfada) 

. T~.r~ n~~l~ti, hugiinii kutlar ken, Lozanda bu büyük hak ve Berlin 30 (A.A.) - Alman ordu· Semiz otu -4800 Kuru~ Sn.) 

~~~~~gt en '~me .~kazr.nd~~n11~ olan • tillî ~cf ismct Înonii'ne kar§t lari ba§kumandanhgmm fevka _ Taze kabak 14400 ) 
1 engm 11 ram 1r kcre daha sayg1 ve scvgilcrle tckr _ 1âde teblig1: . Pathcan 33600 ) 

lamaktadir. ar Bamya Lemberg, bugün Alman kit'a1~11 lHOO ) 
J Fa .. •ya (Ay~c) 24400 

tarafmdan zaptedilm"~1:r. Alm;;r Domales 90000 )) 

6 
5 
8 50 

17 50 
12 
4 50 

H b 
harp bayrag1, bu s.1!:.· '1 saat 4 2• Kuru sog;w 120~0 ) ar in japon. ,i.,nbPr1 kaknin fü;ermde dalg~ • P.it:itcs 43:?00 ) 
l.u1maktad1r. f•p<Ul:ik 4800 ) 

; f1h.3rta na Cevap . yada t • 1 • . l\to kov:i 30 (A.A) - Sovyet is- P1ra a ::gg )> 

eSlf erz t1hbarat ofisinin ak~am tebligi: Kavun 8000 ) 

6 
8 
8 
5 

• 4 

Hitlerin nutku-

Umum tutari 
Lira 

J0386 

(Ba$t.-irafl 1 !nef sayfada) 1 (B ta r . 29 Haziran günü Fin vft Alm.~.,1 Karpuz 80 
soyled1g1 slizlcrle hile li kâitJtlarl oyu as r: 1 1 mcl sayfada) ~ raze üzüm OO 4 ) 

b
. k k1t'alan Baren!z denizinden F.n. 8000 15 ) 

oymyan 1r k.umarhanc ile siya N ~• :in a~ara Rus.vanm As\.'a ki.~- 1 " k d · 

l f k cd 

and; va >,;; ' • k d - , ù ari a cms ve miktarlan yaz1!1 14 k 1 . 
e. n emed1gin1 yüzüne vunr.ù~·i..r. .i vay1l!rsa, ,Tap0nva \'ahim me h - r,.r.eztne a ar büti.in cer u•ulile ('ksi!tmc.i '1.1 :.mmuz/1941 çar b .. .a emt sebzenm kapah zar! 

~~~~·~·1i!~ t~iblbcntrop'lun ortaya at.hklari ;elele;le kar~1lasacakt1~. Dt$ J\.Io • ~ U7.t'rJrdC' taarruza geçmi~ler - kap1· mdaki k.om;syon binasmda yap1'::k~1r~wiu saa 15 de Izmitte lersane 
n ira ari ya anlamak mümku , 1. t . . . dtr. 2 B · •t t degild.r. M_am. a. onh bu yolanlar havay1 ,o IS an vc §lmal_1 g.arbt Çm mm - V1.lno • Dv1·nsk - ~ i.se a1 §3r •:ame bedelsiz olarak komisyondan ahnabilir. U t tt•,. akast b d dd istikametindl' . 3 - Eksiltmcye 1~lir:'lk cdecck is'.cklilerin 2490 sa · · 

sa c .,.1 1çm bu hurafcleri arasma ' un an Cl 1 surette müte. c::~i hcaret v~ikalarim ve 1528 9. r d .b yù1 kanunun 1Sted1gl ~rh.etmek umumt slhhat balunundan 'S. îr -0lacakt1r. Rus - A Iman harbi vv e, Kedani, Poneje( ve Kovn<' te tanzim edecekleri tcklif , a kt1ra an ' aret. "'.~vakkat teminatlarilc birlik-
1yli olacakbr. Size bu yalanlardan Oç iarki Asyada .Taponvanm refah sa mmtakalarmda yap1lan muhareb<'- ne kadar komisyon ba"kan~; uplar1m belli gun ve saatten bir saat evvcli-
lll sal getlrecetim: • • !~ri mütcakip yeni mt>vzilerine ''C'. , ma vermeleri. (4728) 

1 - Hitler beyanatmda &.vyct i:i~mm cografi hudutlarmm sarih k l k ., 1 ' * 
pilotlanmn Alman topraklann' i ben'~- :.urette tahdi<lini tüzmnlu ktlacak- l en i. a anm1z1 cenahlardan vc Marmara Üasü babrA1 K Sat l K • d u.. arkad k C'--' . • 1na ma om1syonun an: 
Eedigml iostermek icin Alm:in hudu- ir. an vurma maksadile sey - "''"' K1losu T hm" 

d 

.. "ar d"" ·· ··t · a m fiyati Tutan 1·lk temm· at1 
una tecavüz ettilclerinl asoylcm~tir. Uçlü pal<tla kar§iltkh olarak ta- , U§man cuzu amlarmm yaph. kur~ san. lira lira kuru• 

faka~I hâdisenln hakild mah!yet! ta- nman yeni Asya nizam1 ve Mih - g1 t~~bb~s~er akamete ugranu§hr. Bulgur 110.001 25 OO " 
ma~1 e ba$kadtr. 1 Kânunsâni 1941 den · . Mmsk istikametinde kit'alari _ K aym ~enenin 21 Hazlrnnma kadar Al- verm yem Avrupa nizam1, hâlen uru fasulye 58.00G 18 50 
ma_n tayareleri 324 defa Sovyet dev- gayri sarihtir. Ve muayyen hudut- mizla tayyarelerimiz bir gedik aç. Nohut 58.000 19 oo 
leb hudutlnna tecavüz etmi~lerdir. 'an yoktur. H. erhalde Almanya maga muvaffak <>lan motôrlü dü"- Kuru üzüm 50.000 30 OO 
Halb .... ,,,,. 1 ··dd R k l " Sade yaliJ 50.000 145 OO 

u .. 1 - ... n mu et zarfmda Sovyet usyalllJl Mihver nüfuzuna •'-·bi· man uvvet erini durdurmu<>lar. tayyarel · · · • 1 ... Y Zeytin 20.000 SO oo 
er1 geç1c1 .. rza ar yüzünden an- (llmas · t···· d_1r. K1t'alar1m1z tarafindan, u··sle _ 

cak seltiz defa Alman hududu üzerin- l 1cap e •Jg1 dÜ§Üncesi ile ZeytinyaiJ 21.00(1 66 OO 

27500 
10730 
11020 
1500b 
72500 
6000 

13860 
22500 

2062 
804 
826 

1125 
C875 
450 

1039 
1687 

50 
75 
50 
OO 
OO 
OO 
50 
50 

de uçmu$lard
1
r. Alman t:lyyareler nln ~~1er B~ligine kar'§l hanbe gi- rmden ve piyade kuvvetlerinden Sabun 50.000 -45 oo 

bu tecavüùeri üzerlne kAnt.mu-A-i'dn ~~- "'"'er Mi!hverin saJho~ irtibat1 kes!lmi~ bulunan hava kuv 1 - Yukanda cins ve miktarlan 1 ki ,,..,, ,. ""6 ~· kapah zarf li1 ya2l 1 se z kalem yiyecek maddeleri 
verilen notadan sonrn Mart 1941 de SoYyetler Birligini Orta ~ark ve vetlerimizin fasùas1z ate§i altmda Ça~ b _ ~ e ekdltm~ye konul mll$tur. Ek.siltmesi 

16
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bir diger nota vermek icabetmi~, fakat Afrikay1 ihtiva edecekse, Alman - ~on derece mÜ1ikül bir mevkide bu vaptl:a:t1~. u saat 15 de Izmitte tersane kaplSlndaki komisyon binasmda 1 

bu teeavüzler lckcrrür etlllll cihetle l ' 21 Nlsan 1941 de Almanyanin Mosko- ya ve b1lyanm, Hindistanda, A - urun. aktadirlar. Huduttan bir geri 2 - Bu maddelere bl ··t hhit t k l madde l in a .. r mu ~a ara!mdan fiyat verilecejli gibi her 
yadald Büyük Elçisine ycniden bir nota vustralyada, Uralin §arkmdaki Sov çe 1 me hareketi yapan piyade se. ç yn ayr1 muteahh1tlerce ve ayn ayn fiyat teklif ed'I b"lir 
'Yer.ilmek litrumu baSll olmll$1ur, Bu "et araz.isinde Japon nüfuzunu ta tir klt'alanm1z kanh muharebeler 

3 
- $artnamcsi 25000 liradan yukari olanlar bedel ile di" 1

1 

~ blcd.l 
IOn no...,.~ 27 _.,_ 18 -•-- k d.. slz olarak kamo,,vondan almabilir. ve 

6

er eri e • 
- man.w ....,,..., arasm- mrnamalari için hiçbi:r sebep mev. verere U§manm piyade ve mo - .. J 

da Alman l>iloUannin 80 dcla Sovyet .·ut dehildir. !Orlü kollanm Lida Volkovis· k bat 4 - Eksiltmeye ii;tirak cdccck taliplerin 2490 sayih kan isted··· 
truaodana 1ecavüz ttikleri kaydcdil- ., ~ikalanm ve hlzalarmda yazù1 temh1atlarile blrliktc tanzim unun '~ m~tir. Almanyanm Mo lro~ dakl Bi.i· -----o---- tmda tevkü etmililerdir. ht maktuplarm1 belli gün ve saattcn tam b. t lin edecc~l lzy 
yü:t Elr:isine Sovyct Hariciye k . Pr- s tJ k Lut.slk istikarnet.indc matorlü kJJt., ba kanh~ma vermelerl. ir saa evve e..,Jîi) 

l~i tarafmdan tevdl etncn 21 H~z ran ovye ere ar~I alar kütleleri arasm<l~ mühim rnu-
tarihll notada 19 nisanla 19 Haziran ~a~~eler cdvam ctmekted;r. Bu 
arasmda Almn tayyrclerlnin 180 defa yed1· m1·11et l'St1kamette OO"""'anm tank cu""zu--
Sovyet hududunu tecavuz etmi~ olma- ., ... 
larmdan sikâyct cd •mistir. Bir çok h ta~lan alksammm harekeie geç- Ceviz tomrugu almacak 
dPfalar AIInan ~ ')'rderi Sovyet top-' a f be di yor m~. olmasma rai:'mPn, Nm:ograd - ! b ik-èr1nal teslim ~rtile sekiz yüz kilomeh"C>lik mesafe 
r~klan üzerlnde 100 H:'I 150 kUomctre Vol!nsk - $epetovka istikaroat:. ta r 1

3 
arakatst olmak üezre til!enk kundag1 imaline salih 

lren ücreti a~kerl 
ceviz kütüJderi sa-

b
derinl,ginc kadar ilcrlerilslerdir. Tabil Vichy 30 (A.A.) _ Bir taraftan dogru yarmak !ba.t..,;-: - ::· ?.1rt~n m a maca 1r. 

u, pilotun yoluna G~tnm~ vcya bir R t~üsler ,. --""" gen p11skiürttil- Taliplenn kütüklerin evsafi 
ânzay1 izahtan ziyade bu uçu$l;mn kc- oman~a, Mararlstan, Slovakya vc m"!';:;" -.C1llll1aJn~ fokat, tank cilzü- komisyonuna müracaatlan. h~kmda malûmat almak üzere satmalma 

fi! maksad1le y:ip1'd•klanm g.il~terir. :-11land1ya ordulan Alman ordu - tamlnn .. 'l\'l.Zln ve l vn ikuvvetlni- * (5280) 
Glirl!lliyor ki Hitler hakikatl tahr1! t•t- «~rtle i~birligi yaprr:a.}"a '-••'"1·Kcn . . . Tnh.rnin edilen bedeli 17750 lira olan 160oo .. 

' Cl c• ..... J ~ a e~ • 1 a,;,,.crt !abrikalar Ankara mer kcz satmalma koml s ug asl 1 c on mist1r. ldJg· '-'r tai·aftaJl -'.- +Alvan gufe. !TJl.Zrn ar.k t1ka) fl pjr l:f'ri darhe- f k ]' ,.,. adet atC t "j ") 6 t 
Ribbentrop'un 22 Haz1randa ver ri ktl':i.;.a .., .urinùa harekûta i~ • leri e, <lu~a.~. t.~iù <"ibi.itamlari· satm almac~ktir. Tcmlnati k t•· . 2662 5 1. d 1· t Ynnunca pazarilkla -:.: , " d . . .. il a iyes1 , ira ir. s ekhlertn 41 

digi notada Mart 1941 de Sovvnt- .rt,;1 .:"cdP.l'<"gl habcr verilnwklo:: ve l n.n ve .mo .... r,\i P'.~"1 .c~nm oüyük ~ nhh cuma gun saat 
11 

de ni"2.kûr komisyonda bulurunalan. 
71941 

ta-
lt'r tnrafmdan Tür' . ./-'-.. en 1 MaJri~ hükûme;im 1spa11y0l gii- I b::.r bmm 1mh~ ('(11lna..,"1:r. cSartnnme paras1zd1r.> (5190) 

~'Il"'::. B 'I' , •. 
garantinin Alm" .. - ~.1 has - j r.~11lülerinde. mü""o:ckkil !:"r lm'a 1 .. 1.1~? ;1

, • i:rnic fmipE"flYalist M V D • 
mnnc u'1;/(reket o'dugu bild.ril- 1{!1 er:Irr_ie.sin: der~i~ pttig; res - ha:p .Ç':'·' •. ~ay i1!t'l·lrrc ~l!fml~ 1 • • • en1z Merkez S a t1nalma 
~tir. Eu deklarasy•mun m tn: \men b,ldrrt1mckted1r. Bu suretle ol .. n .B.tlrr \ e gcnerallf"l"1. yrol 1 OmÏSJOn d ne~redilmi~ir. Bu de larasyon a· 8ovyeilerc ka,r~t ycdi rnHletin as- t,•1.in!nk .fr·-pt~. 2001 

tlPn fa7Ja Sov- Miktan Hepsinin Kat'i n n 
caba ne için Alrtian1ara kar~1 has-1 kerier1 harp edece:.< d,•111ektir. Bu y:t. tan11.., 6()1) t.op i['timim ett•klc- fiyati 
mane bir barekct t~kil ctmr·klt! • kit.alann her birinin j'!lpac::gi var r~ni \"f'\ a imh:i c<\ 1~1\l<lmni, 40 adet ______ ...:.u::.:·r.:"~..:..:::::=.:::::::~:::===:::::::::::::::::::::::::'.::---

d 1 
bJJ"den r l K l<i • k · · 

dir? Ribbentrop'un beyr.nat!nd:.: J ur. A rnan ordusunun cepheyr. . 1 .Rz a !T.J J'\J.J ~s en esir 2000 24000 
Portatif 3600 

çadsr 11 no 
11200 Mahrutl 1680 •17/941 saat 100 

çadr 11 
gatm. al1natak olan !Id cins çad1 rm yukanda gosterildi~ tizere pazar

hkla cks11t?Jesj icra edilecektir. Taliplerin ~artnamei; . ni gêirmek tizere ber 
gün ve eksillmcye girmek için de belli gün ve saatte komisyona müracaaUan. 

(3822) (5274) 

ne kadar az akhselirn ve ne kod:..r ~ 1gd1g~ munzam kuvvet yamnda, 1 etti.K.er.n: w ayni m1i<lde~ i<:!'1<lC' 
çok hile oldugunu an,amak güç tabiaiile zay1f clacaktir. 1 r:er:i·~r. 150 t~yynre ka:y1b"yl<'di1<
degild1r. Sovyet!er Birligi, Türki- Geçen .. seneki muharebelerle 1

1::in1
•. l·~~yo ile ~,;l<l!rmi;;1~rdir. 

ye ~le tecavüze maruz kald1g1 tak- harp kat1hyeti son dere:ce artm1~ K.r,<l1l'!rinm t;m!;, top ve esir lka
dirde Sovyetler Birliginin bitara! olan ve 1y~ teçhiz edilmi§ bulunan 1 Y:~l.ari h.~kkmda Alman radyn.su 
kalacag

1
m bildirmi§t'r. ~imd: Al. Finlandiya ordusl:, Leningradm 60.lKtt ka!imakt:i<li=. H11 ;;ç1•k ve t?f-

manyamn Sovyetl"'r Birligine harp §imalindPk1 muharebeJ.erde l1!ç r~furll§ yalanl3:-1 tc>k.zip dmcrr:rlc ---
ilân etmesi üzer<ine birçok memle. ~üphesiz bûyük b!r rol oymyacak- bile degm~z. Hakikr.tte, vaziyet ta- YEDiKULE TÜRK ERJ\fENi IIASTANESÎNDEN: 
ketler ve bu meyanda Türkiye 1- tir. mamilc ba~ad.Jr. A!rr.anlar, Sov- Senelik asgarî Senelik âzamî 
ran ve Afganistan bitarafhkla~nt General Antoneskonun kuman - ~·et nududunda 170 firkadan ziya- 4000 Kilo Beya.z: Karaman 5000 Kilo.Beyaz Karaman 
llân etm1~lerdir. Amerika da bita- dag1 altmdak: ordunun takriben de tar~dat ya_r;m~lardir. Bu f 1rka- 50'00 .Kilo Stg1.r eti 6000 Kilo Sigll' eti 

raftlr. Bu izahala nazaran bitaraf. 1 milyon ki§iye balig oldugu tah- larm .:wgari ü.çtc •b ri tank firka1an 9000 J{ilo. 11000 Kii,.;.-
llgtm ilân eden meml'l'ket!erin hep 1 min edilrrickt0dir. ve anotë.rlû ft&:.>!ard.:r. So\-yrl ·k.ot- Hasta.narnize lâ"Z'um olacak ve miüredatt yukanda ya7.llh lbir 15cne-
i;i Almanyaya ka~1 ha~mane bir Dündcnberi Karpatlarda muha • alarmm huciutiara gct1ril!!'JV~mi~ Hk et satin almacagmdan taliplerin en muvnfik §artlanm lbilrliren 
vaziyet alm1$ demcktir. rebeye ba~hyan Macar ordusu 1938 o1masmdan isli!ade roerek Al- kapah zarfla 4 Temmuz Cuma ak§am:na kadar i1k pey akiçesi ola-

3 - Üçiineü nokta Bogazlar me. <enccind~n itibaren ba!itanba~a ten manlar, •harp :lân ct.mrèen hirs1'.1- rak be~ yüz lira ile birlikte Çakrr akiçùar Büyük Yeni Han No. 50 
selesidir. Bu Hitl<.'rin musikiye ne sik edilmi~tir. Jar gibi, hudut muhafaz.a k:1.'alan-

1 
Türk • Ermeni Hast_anesi 1rlaresine müracaatlari. 

derece vukufu old.igunu bilmiyo- Macar ordusunun umumî sefer- m:izm p~tar cüzütamlan, ç<it•p-i.:- ------------------------
rum, fakat Hit1er bu mcseledcn bPrlig: 1 milyon asker ternin ede. malara, a~cak hai1~in, ~birinci gün daifuesi akamete ugra!Tlll§:t1r. 1 istan~ul Asllye tiçiincü Hutuk Bâ-
bahsederken son derece tiz bir ses bilir. Bu kuvvetler general Vitez sCJnlll1<la ~ttrake in1Kan !bul:mu~ 7 veya 8 günlük §!ddetli çarpi§- 1r.11;'111t111den: 
~ikarmi§tir. Hitler, M'>lo~<>f B-erli- Sonys'in kumandasmda bulunmak la1-d1r. ;nalar neti<'esinde, Alrnanlar asga- Istanbul Merkez Komutanlgmda 204 

YJ!d1zda? Gülhaneye 90 ton lavemartktl etlirileccktir. Pa
zarh~la ek"1ltmesi 2/7/941 Çar§llmba günüa Tophanede Lv. A
m•rhg1 salmalma komi.syonunda yapllal'ak~del. 270 lira kat'i te
mmah 40 lira 50 kuru~lur. Tal!plerin bellii.yona gclmelcri. 

(36) (5267) 

Bchcr ~ilosuna 65 kurus tahmin ~dileh tel a11n:icakltr p .... 
z::rhkla ekstltmes .. 2/7/941 Çarsamba gunùTopnancdc Lv. Am..r
lig .• sntm'.1lma ~omisyonunda yaptlacakttr :r.1 487 lira 50 kurustu~. 
Numunes1 komJSyonda gorülür. Taliplcrinc kom;syona gclmclen. 

(31) (5268) 

* 600,000 adet büyük kopça vc 1 900 000 akopça paz~rhkla alina-
caktir. ~epsini~ tahmin bcdeli 72~0· lir~ ilk Il lira 25 kun1$tur. Nü~ 
munelen kom1~yonda gorülür. Pazarhkla 4/7/941 Cuma günu 
saa~ 14,30 da Tophanede Lv. Amirligi s:1tm1•yonunda yap1la<'aktl 
Tallplcrm belli vakitte" komisyona i;elmeler · (34 • 5212) 

B~her kilosuna 40 kt!rus ta hm: edilen.ilo 51g.r eti knpah. zarl
la eksiltmeye konmu~tur. Ihalesl 17/7/94! Pgünü saat 15 de Ista;i
bulda Tophancde Lv, Amirllgï satmalma iunda yapilacak~1r. llk 
ten:i•nah 14,748 lira 70 kuru~tur. ~lnames.yonda gorülür. Istekli· 
le~m kanunt vesikalarile teklif mektuplanm tinden bir saat evvcl kO· 
m1syona ver.rr...eleri. ) (5288) 

Beher kilosuna 52 kuru~ tahmin* edilen ·oyun eti al1nacaktLr. Ka
poh. z~r?a eksiltmesi 17/7 /941 Per§Cmbe gü~15 ,30 da TopMnede Lv. 
Am1rl1ki satmalma komisyonunda ya pilacaktt teminalt 2340 liradtr. 
~saf ve sartnamesj komisyonda garülür. ist'I kanun1 vesikalarile tek
li! mektuplarlnt ihale saatinden bir saat evnisyona vermeleri. 

140) (5289) 

50 
50 

500 
500 

adet büyUk bak1r kazan 
• küçük bak1r kaza~. 
« balnr kapal..11 bakraç. 
« bak1r karavana. 

* 
. Yukanda ya~.1h 4 kalem balur ]1lal~e al tir. J>azaThkla eksntme• 

s1. 8/7 /941 Sah gunü saat 14,30 da 1'0J>hanede ~ ]\.mirligi sahnalma ko
m1syonunda yaptlacaktir. Hepslnin tahmin bcd ""ô5o 1\ra ilk teminatl 1~28 
hra 75 kurustur. Nümuneleri kornisY<Jiida go ~· '.l'aliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (41) (6291) n., 

Adet 
1000 b.:ilnr yal tavasi. 
lOH c Kevgir. 
,000 « garavana. 

10,000 c Kapakh bakrac 
470 • Büyiik kazan ' 

250 « Küçùk kazan: 

--

me ,Yukanda yazih 6 knlem ba takJt!ll \lui .,..,.tir. rhkla cksilt.-
. 51 8/7/941 Sah günü saat 14 de 1'11ptianede Lv. Abirlii!i satmnlma ko-

~17onu!'1da yar.1.~acaktir. Hepsinin l<hryiin bed li 217,980 lira llk teminat1 
• 49 hradtr. NumuneJerl komisyoll<la gèirüliil'· (42) (5291) 

Istanbul Komutan hii Sat1nalm-. Komisyon 10 _ tlânlar1 1 
. A§a/tldn cins ve miktarlan yazil1 he$ kalèrn ya~ sebze 10/Temmuz/941 

g~~~a saa.t .11 de kapall zarna ihole edilccektir. Sartnamesj her gün komis· 
Y gorUJebilir. Muhammcn bedeli 31550 lira olup ilk tcmlnoh 2366 lira 
25 kuru~~u.r. ~sküdar istanbul cihetine ait scbzcler oyri ayr1 taliplere de iha
le ed1leb1lir. lsteklilerin belli IN.nde en geç saat 10 na kadar teklif mcktup 
Ianm makbuz kar§il•&tnda Fulcùkl1da satmalma komisyonuna venneleri. 

(4874) 
Cinsï Miktan :Muhammen bedel 

:-------:-----_..._2.TON:-----------Lirn Kuru§ 
13000 
104.00 

3500 
3i08 

- d . . ta l ine ~gi a cms ve m1k r an yaz.;i... .~alern YBli sebze 101 
nü saat 11,30 da kapah zarfla ihale • 1lecektir. Sartnam 1 Tcmm~z/941 gil. 
yonda gèirülebilir. Mutiamen bedell 27575 lira 25 kuru es hcr. Siln komis-
2053 lira 12 kuru$tur. Ana?olu ve Rumoli cihetine . li olup 11.k temlnati 
Jiplere de ihale edilebilîr. Isteklilerin Il lli günde algt sebzelcr oyn ayr1 ta-en eç saat IO ~o 
teklif mektuplanm makbuz 1tars1h~liida Fmdildida 8 t •' 

0 
kadar 

vermeleri. (480/ a lll<lhna komisyonuna 
Cinsi Jdi1Ca1l 

'fp Muhammen bedeU 
:----:~-:--------..._.::;--~-..._ _ _....,.._ ___ L!:!ira Kuru,, 

Taze fasulye , O!I 
c kabak !Ill 11550 

Pafücan 80 20100 
Taze biber 10 7200 
Kmnm domate! 80 600 
:aamya 7,IJ 4800 

~ 1125 

Beher aded!ne 80 ]cll fiyat tahmin edllen 6000 ad t 
me ile 18/7 /941 günü sa 11 de !hale edilecekür Sart c ~vuk açlk eksflt-
1onda gorülebilir. Mut'men bedeli 4800 Ura ~lup i';;;~Csl. h.er gün komis

isteklilerin belli r ve saatte FlDcùk11da satmahn emm,.~i 360 lirad1r. 
meleri. (5304) a komisyonuna gel 

l lnhisarlt Umum Miidürlügünden 
ni ziyaret ettigi s1rad11. Bogazlaru: ~a.d1r. Macarlann ge~e~urmay re- Nizamî kit'alarun:z ise dfu:"l:nanJ~ ri 2.500 tank, takriben 7.500 tayya. sayih inzibat eri ~fm.m oglu SERVER 
SovyetlP.r Birli<Hne verilmC'si hak. 1 ~ 1 korgeneral Werth drr. temasa, ancak hartbin üçünci.:. vc c kavbetm~;l<'r ve 30 000 den iaz- Çiray tara~mdan, I:rnur Askeri Merkez .,.. Sl 1 d r b ; : ~ . · hastahanesmde hastabak1ci ikcn, ma-
lnnda kcndisi ile anla~ild1gmt soy. ovacya or usuna ge mce, u bazi ma.hallerde dortlüncü gum .a 0c;1r vcrm1~l{'rd1r. halli mezküru tenkcderek yeni adrcsi- 1 _ Mevc'lll.l!redat listcsi muc

1
bince 9 ulezn h lemi~tir. Sovyet hükûmeti bu be· nrdu 2 p1yade f1rkas1 ile bir dag geçebilm.i§lerdir. t~te smf lbunur Ayni rnüildet zarfmda bizim ka- nin. dahi mcçhul oldugu taayyün eden eksiltme usuliliti.n abnacaktir. . urdavat lcvaz1m1 acllr 

yanatm hakikate hiç bir suretlc· f1rkasmdan ve küçük bir motèirlü içindir ki A1manlar, Bielistok'u yiplanmiz ~udur: 850 tayyare, 2900 EMINE Çiray aleyhine mahkemenin 
2 

_ Mu}'llen bedell 498 hra 111uva~at teminat . 

Uygu lm d 

r. b tmi b k1t'adan mürekkeptir Slovakya GrodTWV":IVU, Brest'i, Vilno'yu v< 941/384 No. lu dosyasile açilan bo§an- 3 _ Ek.,.e 1/7/9
4

1 sait gUnü 63at 11 de l{aba•-

1 37

.35 liradir. 
n O a 15lm eyan e § U- ·, ··-·rJ mdar tank, 15.000 kadar kay1p ve !lla davasmm celsi muhakemesinde: d ki alun 1'.syonunda yap1lacaktir. '"Sta levaz1m ~ubemiJ: 

lunmaktad1r. Hitlerin Bogazlar hak ord?su. g~neral Catlos un emrine Kaunas'1 i§gale muvaffak olmll§lar· 'Sir asker. Ilânen davetiyenin tcbllgine ragmen e • - Li•àzü geçen $Ubede gorülebiliJ 
kmdaki beyanah, Sovyet siyaset:. verilm~tlr. d1l". Almanlar, kendilerine heder Alman radyosunun tafrafuru§ ma~kemeye gelroemi$ olan M .. al.eyh 5 - ;lib·1~rilik··nt eksi~~_!- için ta fin o~an Kiin ve ~tte "' 
nin esas prensiplerini anlam1yan olarak birkaç gün içinrle kât'alar:- Emme hakkmda g1yap karan Itt1haz me paral~ ir e m=-....- komisfDna 1>üracaat1ari. 7o7,5 güven 
ve aldanmaga müsait kimseler için mak ve tahakkuk cttirmek içil\ e- mnm ya)"l'lmasma rnâni olmayi vc haberlerine ka~1 hakh olarak ile. ve ilânen tebligine karar verilerek mu- ___ _ ------- - -------- (521

9 

uydurulmu~ iftiralardan biridir. linden gelen.i yapm!§hr. Tas:;'m y1ld nm gibi 1bir danbe ile bi:r haftr :i sürebilecegtmiz cephe üzerinde hakcme 8/9/941 saat 14 ~ ve yazùan 1 -•1 H a M1 t k D -
G

"bbels" . u • 1 le'bli:gi Almanya'-"'l pakta riav.et e- d K ,, __ , __ ,_,, . vaziyetin hak.ikî tablosu budur. g1yap karan :mahki:me divanhanesine star av n 1 a Po Amirl1.g"1.nden 
o m pis mu1..1agmda sira a - J oonun a iev ve .::ir11U1<=11"'A.l y1 i~a · . talik edilml~ oldugundan M. aleyh m1~ oldugu ütiralan cGobbels nf' dip etmedigini sëylc:miye meobur etmeyi ele abn~lard1r. Fa:kat, ha· Moskova 30 (A.A.) - Tass a)an Emine nin roezkûr gûn ve saatte 1 ·l kalem elektrik malzemesi satin llacakt 

k 
ebne

k ;rin n~.,.:r;i.,.,,;<rl· T- ta' ek d"" h b gor·· So d bul 2J.73 lir.ahk. kat'i teminatm Balurk"·""a1 ,.;ru.:d. r -·· 
adar nur ilâh1 Apollona bènzers( ., -t·~~·IT· ...,,, • r âtm sevn:. "ndC'Il de "OI1Üldügi. smm ver tgi bir a ere e v- m a h k e m e e unma"' veya- vr • ,., il 1 _., d 

1 

"' - kil ·· d . mak'rile birlikte 8/7 / 941 Sah gU nü sah 30 d y ~!i\.llle yatmlara 

onlar da hakikate ancak o kada.,. rw.m an veri en !bu tebli.gin ne Al- gt'bi Alimanlar hcdc-!lerinc varrruyr ·1rtler Birligi Bcyaz Rus ordusu • hut blr ve gon ermesi lüzumu, aksi ,,~ ' âmir~ satmalma kom,isyo nunct-'J,'.--aJa e~ilkoy Hava mmta: 
manyada, ne de Ahnanvaya too· _,_ ...J. Kt' 1 •• . . •t halde gryabmda muhakemeye devam ,.... ., .....,., an 

benZ'eYTl('kt dir. Bu alçakc;a jftira- J muvaîfi.IA olamru:n~la~u1T. · a.~ 'U da mucsstr brr sure. e kullan • olunarak l•'r daha celseye ahnnuyacagi · (

52

77> 

tian maksat, Türkiycyi Sovyetler 013 memlcketlerrle ne'iredilmetl'g rmruz yay1!abilmi§ ve bu yildirun maktad1r. huSl ilàn olunur. (57:14) ~ opkap1 Maltepesint!k1
• f -

b;diiiinO kMi• lahdk Oim•k V< m,\ûmd<rr. $ovyet hiÙiHn<tln!< Sa Jnalma 
'Iürk milletinin hisslyatmda na . bu hareketi Almanyamn Jiakik" k omisyonUQ\n: 
ho~ bir tesir yapmak ve ne pahû- vaziyetinin og"renilmesine yardw 1 • l - A$agida clns ve miktarlarile 1eat'i flaUari 
tnna olursa olsun Almanyaya ta - etmi§tir. A1man hükûrrneti lbainan• Kadikoy _Vak1flar Direktorlügv ü lia"' nlar1 J~eleri ~alannda gèisterilen gün ve sa/de paza~~~:~ b~$ kalem la~e 
t aftar kazanmaktir. harE'ketlerile hukuku düveli kend · lhalelen Topkp1 Maltepe eski Malterie pl lise b. satm ahnacak-

ul 
·· ist·~ar ede ' •••••••• ••••• •••••••••t•••••••••KJ••••••••••••i'misyommda wapùacaldir. masmdaki satmahna 

Nutku müteakip Lobovski ya - 1rz arma gore 1........ n· .. ... 
banc1 gazeteciler tara.fmdan soru. hazrrhklarma yapti:ktan sonra â.IJ Muhammen Muvakkat semti Soka'1 :MalJ.allesl Numaras1 Clnsi 

2 

- ~af ve :;_artnamelert ber gün 1'!ni;da giirülebillr. 
lan baz1 suallere cevap vermi~tir. ?ir surette hücum etimek için adc k1ymeti temmati. mür!caau!~eltlilenn mezkllr ~52~~) ~1.e llliniJti ltat'lytlerilc J<omJsyona 

Yabanc1 gaze ccilerden biri ,,,, - mi tecaviiz paktlan yapili:hgmi ÎS· L. K. L. K. c· . ... • .._._ .. - b t t ;,..+· -=::....~-----.:._---------------------------- ms1 .......... ri TexnJnakfol'Csl 
n11 sormu~tur: a e m ..... ,r. ~012 70 300 96 Kadlktiy Cafera~ Ah§ap 7 odah ve 4 kath maaba Li 

Ahnanyann har1be bazi<rlamhg· ev. Sade ya~1 50,000 llrali.k 75--
bùtün dünya.ca rnalûm iken Ta~ B a11dd 1tJ yer: •Son Tel~afa 595 35 44 66 • Rasimpa~ 94 metre murabbaa arsarun tan' Sade yag 60,000 c 

7
5 

11jans1 ne için Almanyam Sovyet- Sahibi: E. 1 Z Z E T, Ne~riyat 474 6l 35 60 c c 113 rnetre murabbaa arsanlil 
1 

zeytin yab 110,000 c '1
5 

ler BirUg;le aralarmda mevcu1 Direkwrü: Cevdet Karabiliin 
31 

•5 2 37 Üsküdar ml. • Sabun 50,000 c '151 ., Rasimp~ 71 metre 75 desimetre mural' 
pakta riayet etmekte oldugu hak· Matbaas1 Kmnw merci. 50,000 c 75C kmd sanm tamam1. ir-

a son zamanlarda lbir teblig 57 71 ' 33 c fcadiye 60 metre 27 desimetre muri mek 
TIB'?retmi§tir? Ziihrevi n cll& bastahklan sanm ta.mam1. . ar- 1------ ---------./-:-------
Lo-rovski §U ce\'abt vermi~ir: D Ô 93 so 7 oo c Selâmiali Sataret 72 89 metre so desunetre mu stanbul Hava M1nt1ka Lo A--1·r11· "1"nd 

Son hâdîseler Sovyet ihükûaneti- r. Hayri mer Yen!mahalle sarun tamam1. &U g en . tak" Htleden 110nra Beyogln afa.· 29 56 2 22 c icadiye S1vaci!erhat 12 79 metre murabba arsan
1=1

· 1 - 18 kalem elelttrik malzemesi satrn~':ttr. 
nm Lp ettigi siyaseti aydmlat- .. ... ___ ,,_ 

11 
Jzat1l- 2 - 8.64 hr. al.tk kat'1' temm· a tin Bakirk•al i"u"'du'rlü" . 

camu •al"§........., asa.nbe:r Apt. Yukar1da cins ve me...kileri yazih gcyrimcnkullerin rnülklyesi aatilmak üzcrc açlk arthrmalan 10 .. ' • fii malotadrr. Sovye-tler Birligi ik! N 
33 

T lei ,
3586 

. . hlûlât ltal mura- makbuzlar1le b1rlikte 8/7/94l S 1 gü ·· "4 cy .lk .. g ne Yatmlar•.lr 

cml k ndaki 

o. <" on: .. m1$hr. lhaleleri 7/7/941 cwnartesi .i\lnü saat 10 dad!r. Iste.klilerin müdUrluk akarat ve ma f d â · li'" t al ai '1U " Col'I oy H • u 
m e et aras1 pa!ld1 Iwru- ..._, .. _ ___ _______ caatlan. (5279) epo mu: .... sa m ma kom.isyonunda bill 1ar

1 
ava Mintaka {52761 

Hac1~ükrü H 

R~iteiendl 25 M 
Rih tuni.skelesi 66 

Surahici 35 

Silâhdarbahçe 34 

Îhale ..;;_il 
~~· ve saaU 

gunü saati 
1/7/941 hzarte 1 --~/7/941 c s 10 

'l/7/941 c 
11 

8/7/941 Sali 14,30 
8/7/941 lI 

c 14,30 


