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Denizciler bayram1 
Hiristiyanlria IOn..Jan 

flÏrenler, bütün hetJeelerÎ D u" n ka T a da V e den ,· z de le mefbû bu yerti 4iin) 
Jin Îflerinde gayet ~.ra 

1 
k 

:!":::.'::~;::;;;,e~=~~~ parlak merasim e utlulandr 
Ir bulunmalarr içîn b~ ço 
•ebeplere malilitirl • 

y,z.n:Prof.$~a... Bayan Mevhibe lnonO Modadaki 
F :~~;:.·~d~t.0:=:::·, deniz yar1flar1n1 'ereflendirdi 

Ru.;ya ile MY"'' lâkala 
n.na kestiii an.la§ahyor. IQylee< j 
Avrupa kat'a .. nda Boli;ik)ulr 1 
llgili devlet hemen kalm' 

1 

Sovyet Müdalaa Komltesi. Ddnd 
Relai Molotof 

Sovyet Rusyada 

STALiN'iN 
riyasetinde 

Bir müdafaa kon
seyi kuruldu 

Moskova .. 1 (A.A.) - Ta>s ajan
s1 bildir1yor; 

Ahvalin fevkalâdeligi dc·~ay1sile 
ve vatamm1za hainane b1r surette 

FA - 3 

SAYl-703-SENE 2 
F 1AT1 

Di lUU.T TAJCVJM 
Caz~~ 'l'ai: IHJ - A7: 7 Giin; 183 Heryerde 
&rinderilia ! - T•amun - ÇAll~A.'lllA 

3 tfYCÙ a-1 ~: H57 - HAZDtA.'I 19 
verilma Blcrl:'13H - C-iyf'lâhlr 7 

Son Telsraf Matbaaauada S..1111'. Kuru9tur 
-- ------- ~ ·--

'\ 

Milli Sel inünü Petenin l 
Mümessilini Kabul Etti • 

-------1~-----

Go rü~m ed e Hariciye Vekilimiz i 
Saracoglu da haz1r bulundular ; 

Ankara, 1 (A.A.) - Reisiciimhur ismet inonü, Fransa Devlet · 
Reisi Mare§al Peten'in dostanc bir mektubunu kendilerine tevdi 
.:tmek füere memuriyeti 111ahs11sa ile Ankaraya izam edilmi§ olan 
Fransa de\'let naznlanndan Baron Benoist Mechinï bugün saat 
16 da Çankayadaki kü~klerinde kabul buyurmu1lardir. 

[ Bu mülâkatta Haridye Veki li §ükrü Sa.raeoglu ve Fl'an•a 
: Maslahatgilrar1 M. Outre y ha:ur bulunnuqlardar. 

BARON MECHiN EBEDI §EFlN KABRÎNDE 

Ankara, 1 (A.A.) - Fran&iz devlet na:orlarindan Baron ~ 
noist Medûn hugüu 15.30 da Ebedi ~ef Atatürk'ün muvakkat 
kabrini zlyaret e<lerek huzunmd a egilmi§ n bir çelenl< koymupur. 

Ba,vekilimiz Doktor 
Refik Saydam 

Re/ ah hâdisesi hakk1nda 
izahat verdi Mecliste 

Esasen bir lusam devl"!T Ki;ul 
Rus hükûmetin.i te""5iistadiin
denberi bir türlü tan-. ist..me
m~Jerdt Oin "' mülkiyf4efbum
lanna .büyli.k bir taass,. 'b•ih 
buJunan bu momleketlellyasi ve 
ikhaadi zaruret)erle de lt..,arrik 
olmadiklan için Mo~Ul elini 
sikmaya ve onu tannnasim..1 e
debil111i§lerdi. Bunlan18 r 118111da 
fara.- lsvi<;re g)bi çok lkate de
ier bir memleket de r.i,.., Ce· 
11evre, Milletler CemÏYnin mer
kezi oldugu ve Bol§evitusya da 
bu cemiyete. Al~1an~1n evvel 
âza, oldugu için haricikomiser
leri vr.ya daimî murah'8r1 tala. 
bal1k hey'etlerle bu §tde uzun 
müddetler oturduklar1Jde niha- ' tecavüz ed"n dw;mana mukave- •• ---------.-••11--------

met için So\·yctlcr BirL[:i millet- Hukumet tahk1kata devam ediyor yet ev sahibi s1fatile un fsviç
re Federal ..- .. ya Kanlhükûmet 
ve idartsi Bol~e>·iklernnnak ls
l•m•mi lcrdi. Bu hu•Uâdeta ye
nilmcz bir taassup lennekten 
bâlî kalmam~lardi. B,.faktefek 
komünist propa.g9nd~eya Bol· 
teviklcr taraf1ndan 1se.ie yapl
lan s111'kasller hany~rgin tut· 
m1va daima kâfi gelrrr. 

lerinin bütün kunetlerini sür'atle Ankara, 1 (A.A.) _ C. H. P. M<.'C_ Ruznamede Refah vapurunun 
seferbere?~bilniek mak~adile Sov j li". Grupu bugün •l/7/941. sait gü- bat:maSMJa ait Kütahya Me>h'w;u 
yeller Birll,~ yuk~ek Süvyet mec- nu sa~t 15 de Tra•m.on ME'b'ucu doktor AH Süha Delib~ t3.1·•ft!l· 
lisinin riyaset diva111, So\·y~t:cr 1 

Hasan Saka'nm reisligilllde toplan- dan verihn.i§ bir taokrirlc 1stanbUI 
Birligi komünls! part!sinin mcrkcz d1: 

(Sanu, Sa' 3 Sü: 7) 

Japonya karar 
arifesinde 

Portcki1 de Sovyeisya)·• Jw.. 

rulduj:u iamantlanbtii\'bir va- Japon hükûmeti ka-
kit tammak Î.<lemiye11znte1i:etter • 

Dtln deni2 liayrauu mün.asebeill .. yaptlan 1nerasimden muhtelif inJibalar rar1n1 1mparatora 

- ·-<>--· 

arasmdadir. Bunlar ~nist Rus-

YA ile temu "" m~bet hâsal D . ll l d I Bir temmuz günü, Türkün ken- b i 1 d ire ce k 
olursa sefaretlerin 11\iyetl per- eniz go ari va par ar in a di kara sulann<la hâkimiyetmi e- I Londra, 1 (A.A.) - Rcutr'in 18-
desi alt1nda dahilde lagandalar k •• .. d f hne ald1g1 ve bu h•kkmm bütûn tfübaratma gore, Tt•kyvda, askcd 
yapmalarindan da "~an- 0 m u ,. en t a s a ,. r u mliletlerce tanmd.Jg1 giinün yildü. rü.,.,,..dan, befüba§.11 hükiimet crkâ-
makta idiler. Filh\ Londra nümüdür. Bu tarihtcn itibarcn 1 n.ndan nrürckk<>p fevkalâide bir 
ve Paris hile u:aun ldiitlerde ----------------- temmuz dcnizciler ve kabotaj bay- i<;tima alotedilmi~tir . 
'?~'8 evdv~!â Rus tit hey'etle~ Tarifelere hale) gelmeden yap1lacak tasarru- rami olarak kabul c<lilmi~ ve hcr Toplantida Hu,s - Alman hanhi 
nn1 ve ... a sonra tu 1. k .1 k sene tcs'1t olunmu~tur. müvaœhesinde Japonyanm va:z.i-
lerini kabul etmqle'bu ·~:; fun yanSJ a plan Ve makinistlere Ven ece Bilhassa bu scneki deniz b;iyra- yetine dair i<i>r.

1
rJar al171m!§tir. 

hey'etleri de ikide biliPm Lon- ~hrimizde bulunmakta olan harekEt edecektlr. Vekil dün de- mmm fevkalâde parlak merasim!e Neti...-e bugün 1mpa:ratora bildirile-
drada, hem Pariste 1.. 1 V k li "--~ 1 'Je b .. betile ya kutlanmas1 için çok evvelden ha. celctir . • .._. urma ara Münakalât e i · v.:vuet Kerim n zc1 r ayram1 munase -
~' .. tu~Jm~~lar; t'\nan biis- 1nceday1 bugün Vekâlete bagh p1Jan measlm ve 'i"Jllikleri takip zirhklar yapilmi§tir. . 
lnu ". n apa mi~ ar Fa'·at ne 1 d '-tk.kl . tm• .. t k''-- k d .. 1 g·· } Sabalnn çok erken saatlermden JI d F " müessese er e ..., 1 erme devam e 1§ ve mu ea i.,,,n en is1 e o. b.. .. d . d . 

C• ere, ne e r p 1 ki itibaren utun emz eva1r ve 
veya fsviçre gibi m'tJer~r,:ab~ edecLk ve müteakiben Trakyaya (Sonu, Sa: 3 Sü: 2l ' müessesah, deniz kurumlan, de- ' 

d~t moml.~ket.ler dedir. (l70) -========================== nizdeki bütün vapurlar Türk bay
malybo?, ?,ukfub~ile iik\ya yayrJ- A S K E R j V A Z / y E T raklarile donahlm1§ bulunuyordu. 
mi~ uyu ir mlirlogu ih· Merasime sabah saat 10,40 ta 
Illat edemezlerdi v ·· - ba•lanmi•., ve deniz kumandanh. d" .. b' 'un VUCU· • • 

Romanyada 

~nu ilm~mezlikt~lernezler. s tl • • k gmm bir bêilük askeri ba~larmda 
da. Rllliya ale maziy ha lied ile- ovye er gen1~ m1 §Chir bandosu oldugu haldc Gala-
tek binhir dava, h,1rda iste. y • tasaray lisesinden hareketle 1stik • 

llerek ve koparallhir yagm k Iâl caddcsinden geçmege ba§la. Paracütçüleri sakhyan 
lllenfaat,. istikhal "1ulan <e· t ç e • 1 • . 1 mi§trr. Daha arkadan êinlerinœ Y • • k 
iitn ümitler daima,tur Maa· yas a 1 1y0 r a r bir çelenkle Yüksek Deruz Ticaret Jar kur§UD8 d1zdece 
mafib Fran•a ols~t~re ol· mektcbi talebesi, deniz ticaret za-1 

Sovyet 
Para~ütçül e ri 
faaliyete geçti 

•u": Sovyet sefart)"etlerinin bitam, deniz sporculan, Denizyol-
payatahllaranda Y•~inden 100 AI 1 .. s d 1 Jan, Limanlar idaresi, i;iirketi Hay 
ra da sak llk hO!IJ k i1Jh man ara gore, ovyet or U ar1 riye, armatêirJer. gclmEkte idi. 
ehtmekten hâli kalq8 ~dar. B~I~ (Sonµ, Sa: 3 Sü: 5) 

•osa Fransada ""~ tb t m b • h •• d 1 o---
v~ "!··~tara Gr91o~:c.,:';.'. çe er1 enuz yarama 1 ar Kenadal1lar 
~· masalann Fr~ns~erine faz. Alman • Sovyet cephesinde va- hesmin bir çok 11-0ktalarmda, Al
• 1~•:.ill•t~dan '\1enî §ikâ· ziyet, iki tarahn resmi tebhgleri- man ve Fm kuvvetleri Sovyet 

ia'd,;, :.k~t un::~ Harp pat. ne gore ~oyle hulâsa ed1leb1hr: • müstahkem hatlarma taarruza gcç 
lara temavülii n n AF' Iman· ~imalden illbaren Fmlàdiya cep 1 (Sonu, Sa: 3 Sü: 4> 

. · . ~ rans1:i 
kombinezonuna 1 • 

8 1 • , • !lfSJ 0 !je· 
\'1zm a1<".\ lundl•ka li arttirdl' D. N. B. Ajans1 

Çorçile 2afer 
me~'alesi 

gonderdiler 

(Sonu, Sa: 3 Sü: 7) 

Alman istilâ ordulanna kafj• mUkavNnet f'den 
Sovyet askeri bir r-1i1eçitte 

Sovyet tebligi 

Marmanskta 
1iddetli 

Harp oluyor 

K ed1n - Erkek 
Leningradlllar If 
batina çag1r1ld1 

--c 

Külliyetli Alman tan
k1 imha edildi 

Almon tebligl 

Muhasara 
Çemherleri 
Kuruluyor 

S o v y et tetekkUl
leri ••k•t•P her yer
de imha ediliyor 

Bir Sovyet torpito 
muhribi batirdd1 · 

Nevyork, 1 (A.A.) - •D.N.B,. Berlin, 1 (A.A.) _ Bugiin askerf 
Associated Press'e Moskovadan bil 'kaynaklardan D.N.B. ye bildirildi
dirildigine gore Leningrad'da bu. gine g<ire, ~a~k caphesinin merke
lunan 16 ile 60 ya~ arasmdaki bü- zinide Bialistok'un ~atikndaki bLi· hele geçen y1hn 111'\'etinin ac; 

tünleri eelip ç•'kabahatin 
mli-him hir kmn1 'Y• lçiuden 
komirmiye ~•hfllhatti mu· 
"affak da olml'l dugu arhk 
riazarlarda sabi~ gorülen 
So,·yet Rusya)·a \undu· Ma· 
rr~al Petenin •1 ida: ·<;e 

ingiliz 
lspanyol 

Memlekette Londra, 1 (A.A.) - B~ekâle
t; n ba'hçe.smde lbugün B~ek:il 

Çêirçil, Kanadanm harp istllkraz.ma 
~ti.rakinin bir rermzi olan •zafer 
mefalesmi. almt§itir. Bu mEl§'ale 
Kanadada dol~lan sonra bir 
bombard1!1nan tayyareslle !ngilte· 
reye getirilm~tir. MEl§'alerun üze
rmde •Kanadanm 1941 senesi istik
razma i!;llraki. >baresi yaz.:bchr. 

(So ... Sa: 3 Sü: 1) (Sonu, S.: 4 Sü: 1) 
.~ .... -........................................... _,,... ~-.................................................. __ _ 

..... 1 •• ea 
11i.on1nn1~t er1n a1 b' h 
L 'Id . d' , ir asnu 
"'!'st i. ~tm 1 rani .1• 
h b'I h h' 1 n ' am ar • e u as e~ 1 • ne mu• ,.,. 
lrnt'1 alàka tMia • 

1 
. .., 

l\f .. lk' .. m1~ 1r. 
u •)·et rtJn'dik ve ol. 

dindar Anupan t f çd ,. ara 1n a 
So\·yetlere kar~r f 

lD \'e C\'C· 
ran vardir: hal\.. h d . • .. uc.a e Cll' 
lstirak iç111 j!OO ta lberik 
yanmadasmda_~tktir, ftalya 
müttrlik s1!at~van yar· 
din1 edecektir. l ;.~ asker. 
lerinc Finlandi. mek üzerc 
,. 1 \'ermi~tir. s~ ~ ., .• mü 
· (So~. süi' &) 

Hava dafi toplar1- , 
n1n ye k d i gerine 

.. 'W • • 1 

ate, etflgrn1 
bildir· ~ or 

ilk hagdag 
mahsulü 

a l1nd1 
Y1ùh2eli, 1 (A.A.) - Sene

nin ilk bugday mahsulü dün 
knzanma getirilmÏlj , .• bu mü
n:m•betle Toprak 111~~sulleri 

Ofüinde kalabahk bir halk 

Mefaley1 Çêirçil'e Kanada tekaüt 
naz1ri takd1m ebmi~tir. Aym za
manda Kanadah naz1r, umumJ va· 
li Lord Athlxmd. Kanooa B~ek;li, M d id 1 (A A D " B aJ· a · kütle~iuin i<tirakile bir toren 1 

a r , · ./ ·-'· · 
11

- ' dolruz Kanada eyaletmin Ba§ve<l<1l· 

SI Bb1irldrniru'..yoddr.'.,.enber1· Cebel·ttarllk- ~;~:~·~~·;;.l!kk:~~i~::!~ \~~: , leri ve harpt istikraz1 propagand:i· 
,,., u 1 sin1 yapan anillm-4 zevatm imza· 
! 1 k 1 blin retin'e valimi:z tarafm-tan tayyare er:n ge cre · lspanyo : " 'lanm havi bir de !llœaJ te\•di et· 

kl .. . d · 1 · 1 1 dan bir pulluk hedi,·e edil- l \.Opra an uzeru1, e uç UK an ve, ' m1~tir. Bu mesajda Kana<larun ne 
ke~if hareketlerin.de bulunduKlar1 l mi§tir. kadar uzun \C ne kadar çetin olu.r-

Alcesiras'd;. rr:i;,3.h,•<le td1' 11ktc "·-----------J 
1
sa olsun g:rilcn yolu sonuna ka-

(.S.mu, SJ: 3 Su. 7) ldar gidœegi yaz1hdH·. 

Romanyada §iddetli tedhirler alan 
General Antoneslto 

Bülcr'*, 1 (A.A.) - Rurnen B"§
vekâleti 3.§ag:daki t<Jbligi nC§ret
~tir: 

Sovyetler, bütün vas1ialarla cep
he arkasrnda bœguncullllk, karga
~lllk vc teoravüz hareketleri çii<ar
nuya çal~:r.Jik•< dir! a r 13u maksat
la, Sovyetler. lavyarelerden para
~tle casuslar ve tedh«i ajanlar 
ind1rmek.te ve bunlar, birlilote te
cav'Îiz hareketleri origanize etmek 

(Sonu, Sa: 3 Sil; 6l 

9ft11J444,$,,,,VY'VVL..-(..U 
Maglûbiyetsiz fampiyonluk ! 

'l'AZAN: 

SEI.AMI IZZET SEDES 

Hiç yeailmemek, yenilmek ne· 
dir biJmcmeJ., yenilmellÏJI llCISlfU 

duymadan 1f8Jnpiyo11 olmak: Gii· 
sel 1ey, oviiuülecek §•Y. ta th ~y. 
~te B~iklaf klübii bunu tath, 
bu eüzele erdi, Ü\•iinmek hakk1· 
dar. Bqikta~ kliibll için ma{:l!\bi-
1etsiz 1ampiyon olnrnk muva(. 
fak1yettir, fakat futboliimiiz için 
nedir?M 

• 

Bo~ikta§ klübünün hiç yenfl. 
mcden §&mpiyon olmas1 ne ha 
klübiiu futbolde ileri gitm~ ol· 
duguna delildir, ne de futbolil
nti.iziin tcrakki ctti!,ine. Bu §Btn

pi~·onluk daha ziynde futbol la· 
kunlarnmzm tedenuilerini, fut. 
bolùmüziin, birak1lan yerde bile 
duramay1p geriledigini gëisterÎ· 
)'or. C&mu. Sa; 3 Su: 6) 
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Hazre am met Yaz ve buz ! 
---VE---

A!k:§amdaki Hilmnet Feridun Esir 
d .uik.ü fi.krast, adamm otuz iki d i· 
§ine trampct çald .iracak kadar so 
guk.tu. Fakat bu sogukl üslûpta 
edâda, tefüte degil, mevzuun ken 
dinde icli. Mooarrir ya.uamda hc!J 
bu?Jdan. buzlu .sudan bahBediyoc V( 

yazuun bir yerincle de ~ diyor
du: 

fSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERf 

( Yi'ian: Z i Y A $A Ki R ) 
Hadîs• §eril: 
[~ adakalann en hay1rlJSt, bi:r 

IOOca:hidin goligelenmesi Î'ÇÏil hlr 
çad r .. milcahlde hÎ21lllet etmek için 
bir baderne.. ve gaz.ida kullanLl
mak için .at V'e yalhut dcve vernnck
'1.r. Hiç §iiphe yok ki malm hayqr
lm, A!lah yolunda ve cihat ugrun.. 
ù verilen ma1d1r.] 

hap var iken, niçin bir kôlenin 
emir ve kumandas1 alti.na gireli.m. 

Diye, muhalefet gôster.rnek ~
diler. 

Resulü Ekrem Eferi~ buntJ cYazm buz! •• Ve bœlu su.. mu-
haiber ahr aJ.maz son derecede mü- ha11ùca'k ki dünya nimetl.erinin en 
~ oldular: b~ gelenlcri bunlardJc .• 

- Ü'sâme'nin pederi Zeyd haik- Dolatorla.r da ôyle sôylüynrlar 

IK DAM 

Saray urnunda ah§ 
oligonu yap1hyor 
~~~--~~~--... 

Burada halk, sadece 
tabanca v e tüfek 

mermi fiabna 
atabilecek 

Belediiyece Beden Terlbiyœi Ge
nel Direkt.Orlu.güne verilen Saray
ournunda deniz kenal'llldaki saha
Ja hir de cab§ poligonu. ~ i.çiin 

Burada, tabanca, tüfek at~an için 
ayr1 aym yerler yap .l.mruktad1t'. A· 
t!:§larda klll"§un fiyatmdan b~D 
hiçbir masraf almm1yarak kJZ VE 

faaliyete geçihn~i.r. erkek!lerimiz at.cùiga, n~an almzy.: 

Ya.kmda in§aati 'bitirilecekliir. te§vik olunacaklardir. 

~~---~ .. ,~-~----
kmda da vaktile itiraz olunm~tu. zaten! Bu yazm bu 9iddetli s.cak
HaLbuki Zeyd, memur oldugu va- lannda boy-una buz yutun, t>uzlu 
zifede muvaffalqyet g&terdi.. hiç su için, sabahlan kahval:ti.nm bik 
~phesiz .ld, Üsârne' de ayni liya· sica~ süt veya çayla degil, doc.dur 
kat ve iktidan gësterecek .. baba· ma ile yapm! Buzun ve bu.zilu su 

5)"10 oglu oldugunu i.sbat eyllye-1' y~ bu .. ~~r ~œ olan_ mub~. Paras1z1m diye 
caktir ... Ey eshap! .. Üsâme'ye ·i!:aat galiba omrunde karm agr mirlc 

d . . V derh 1 _,,,__,. 

1 
sanclSl filân çekm~ ... Serin ve ""J k d 

Y ar1m kiloluk 
ekmek ç1kacak e ma . . e . a., rnemur. ~usU• trihayt:!t ~uk SU ~~a, buz ve ag ayan a 1 n 

Parti hediye kabulü 
için haz1rhga ba§lad1 

Halk Partisi .kahraman as
kerlerimize onümüzdeki k~ 
için hediyeler kabulü için §ÎID
diden hazirhklara baijlallll§hr. 

Hallum1zm geçen yù gostcr
digi büyük alakay1 bu yù da 
tekrar edecegi muhakkak ol
dugundan hediyelerin vaktin· 
de toplanmas1 ve .lu§tan evvel 
kahraman askerlerimize tev
zii bu surette temin olunacak· 
hr. 

2 - TE.MMUZ - 1941 

Dl.5 POliriKA 
Yarin1n içtimaî, siya
:;Î iktisadî nizamlar1 

."'azan: HâmiJ Nuri lrmale 

le iyasî, iktl5ndî, içtimal 
;;;;;;;J) §Ckli ve vaziycti itiba-

rile inùlletlerin, §imdild 
harpten &onraki oizamlarmm ne 
,ari.da olacag101 bugünden kestir
mek imkânlar1 hiç kimsede mevcut 
degildir. Çünkü umunû tarihin 
sayfalannda benzeri bulunam1ya
cak derocede JtenÎ§ ve §iddeOi bir 
harbin, hangi devletin ve anilletin 
veya bunlarm grupla~llj lusunla
r101n zaferlerile hitam bulacaiJ 
belli degildir. 

Avrupa veya garp medcniyetinin 
maruz kalacagi degi§iklik, l>u top
raklarda ya§1yan milletlerio içti· 
.naî ve fikrî akidelerile ikh.sadî ni· 

Asri Saa.delte en nriihlm sefer
berHk., (Tebük) gazâs nda yapll
ml§ti. Bir taraftan o (40 lbin) k ·. 
lik o büyük ordu hazlrian en, 
diger taraftan da Mooinede geri 
hizmetinc i§tirak ebmiyen hiç ki-m
se kalmam~1. Haltâ gündüzleri 
• ailelerinin na!aka!arm1 temin et
mek için - ça}iqmak med>uriyetin
éie bulunanlar, geceloeri de zclcr· 
berligm icap ettirdigi ~lenie ça!~ 
mak suretile mükellcf olduklan 

nuz vazrfeye ~tap eyleymxz. Her bWJlu su b~! Bogaziçinin mem- j 
kim ki Üsâme'nin askcri olmiya ba sular.i, bu yaz sJCaklarmda ha- • •• • 
muhalefet g&'terirse o, (mel'un)- kikaten dünya nimeUerinin en b~- Beled1yede uzeri ara- Bunlar rütubeti dü§iik Basin 

A 

birligi u
kongresi 

zamlarm1n, çal~mak, ya§amak 
tanlarmm istikrar bulmu§ tarz1 
harbin sonunda belli olabilir. Sov
yetler Birligini ve komünizmin is
tinatgâl1101 dahi ayni zamanda ylk• 
mak, devirmek gaycsile Alman• 
yan1n, bu devletin hâkim vldugu 
Avrupadaki Fin, Macar, Rumen. 
ltalya11, Slovak, tspanyol, tâlî de
recede Fransiz, isveç, Norveç gibi 
diger 'küçük milletlerin, devletlerin 
mü~tereken ba§ladùdar1, devam 
ettirdikleri §ark harl;i, taarntzlar1, 
hareketleri Führer AdoU Hitlerin, 
Mare§al Keitel'in dü§Üncelerine, 
plânlanna :ore ikat'î muvaffa.k1• 

dur. ta gelenlerindend. ir.;. fakat §eh<Ïr n1nca 24 l1°ra ç1kt1 1 
vazifeyi yapm~lard1. b t,. 1 b 1 Diye, ootün orduya hitaben bir sucu ve §Cr e..,,1 ermm uz a, ya· 

ve daha pi~kin olacak mum1 
Kumandan' \ic :t.albit: hut makine ile dondurduldan su 
R 1 •. EJkr Ef nd' · L .• '-- emir yollad1lar. esu u am e im'iZ, irar..,., da dünya mUSlôetlerinin en ba§ta 

L:,.,.~t g1·t--" · '·'c~· .,......,an --'uya Bu emir, i<:ra edildi. Ve Üsâme-.,._ """"'uu •1 _... • .. wu gelenlerindendir. ~unun §lllrasm-
( emîr) namile lb1r ( uman.dan) nin kuman.da ettigi ordwiun hare- da. biz kaç ytldtr bütün sucu ve 
byiri eclerler.. gcr~ bu kuman- keti, ehli islâma çok biiyük fayda· §E!tfue~ileri soguk su 4inde itidale 
dam ve gerck ordunun (rzabit) de-1 lar tcmin etti. Sira.sL gelince bun- teJivilt ederken, Kk§amrn muharri-
nilen k-Oçük kumandarùarm1 çok . · ·•. ' 
bümïk bir dikkaUe se"'""'1erdi. lan iza:h edecegiz. ri de kallm11.§, inadma onlar1 so· 

" - ...... guklugun daniskasma t0§1Vik edi· 
Kumandan ve eabitlenie aram- * yor . Bu zahn kendis~ madem1ki lbu. 

km lb~hca cvsaf, §Unlanch: Yürüyü§: zu b~ k~dar seviyor ve koca koc! 
1 - Hnrp ~erinde, liyakat sa- buz kaluplarim âoota kucaklay.p 

h'ibi olanak. Sefcrbcrligini ikmal eden ordu, ôpmek, kloklamak, hattâ geceleri 
2 - Olur olanaz ~lerden·detftal Resulü Ekrem EfeOOimizin tara- koynuna alup onlarla yatmak isti

hiddet ve tehevvüre kapùml'Yaca: ~mdan (hareket) emrini ahr almaz, yor, o halde büyü~e bir buz OO. 
dereccxle sinirlerine ve iradesim tlerhal yürüy~ geçercli. lab1 alsm, yemegini ooun içinde 
hâkim bulun.mak. Yürüyii§; tam bir intizam, dd- yesin, kaihvesini, çaym1 sigarasuu 

3 - Güizel süz i;Oy'1emck.. ve ica· diyet ve sükûnet ile cereyan eder· onun içinde içsm, yazùarllU onun 
bmda, askcrlerine mücssi:r nasi· dl. lçinde yazsm, hattâ uyilulanru da 
hatler verebilmek. onun içinde çeksin! 

4 - Her hULSusta bitarafhk VI (Daha var) Onnan c~mal KAYGILI 
da lei. g .. :rtermek. 

5 - Malik oldugu ~ecaati, tam 
umarunda ·braz edereok. askenlcri
ne mrtisal nümunesi ola:bilmek. 

6 - Datma mülâyimetle, fakat 
icabmda da âdilâne §lddetle hare
ket ederc a . crlerinin muhalblbet 
ve hür.meti!ni cel.beylemek. 

Resulü Ekrem Efendimi.z, bu va. 
l!flan hadz olan mücamtlerin genç
ligme ve ihtiyarugma .. asil 'Ve ya
hut halk tabakasma mensup ohna
uui bakumyarak, cnlan .lwman
danli.k ve zabitlik mevkiine geçi
rirdi. Harekete hazi:rlanm~ olan 
orduya hitaiben sôylcdigi son hut
bede, •kendi namma emlr ve ku
manda edecek olan (amir) ile (za
bit)lere, bilâ;kaydü §art, ihürmet ve 
taat edilmesini tavsiye ederdi. 

H:icreü. Seni.yyenin onuncu se
nesirJde, $am ihavali>ime sakin 
olan h1riistiyan Araplardan (Ku
da) kabile:;ini te'dip P.tme'.k: 'z.mi 

geldi. 0 Tada, Resulü Ekrem E
fendimiz - beka d:iyarma teyiflc
rile net·celenen - rabats1z!Ata·n 
muztarip olduklan içtn, :kendileri 
bizzat ordU'llun ba§ma geçememilj
ler .. ordunun kumanda.rùigiru, (Ù
~) ismi.nde bir gence V~ 
krdi. 

ÜSâme, Resulûflah Efendi.mizin 
azalli ki>lelerlnden (Zeyd)m oglu 
idi. Fakat pek küçük y~mdanberi 
harip meydanlamxla dairna Resu· 
iü Ekrem Efemimizin h12lfllE'tle-rin· 
de bulunarak, iyi bir aslrer ola.rak 
yet~ti. Bu iUbarla Resulü Ek
N'!D Efendimi7., bu gencin karzana
c:agn muvafiadc:yetten emindi. 

F at, birt:Mla:m münaf1klar, 
e'nin na.il oldu.l!u bir terofi 

tekemediler. 
- Ortiuda, bu kadar gütlde es-

( AHKE ELERDE ve POLISTE J 
Bir kad1n kocas1n1 tabanca 

ile vurarak agir yaralad1 

Kavga esnas1nda hiddetlenen kad1n he• 
men kocas1n1n tabancas1na sanlmi§ 

Diin Pangalhda bir yaralama hâ 
disesi olmu~ ve 1ffet admda bir 
kadm kocas1 Talât1 tabanca ile 
agir 9Urette yaralamt§hr. 

tffet, bir müddetten beri koca. 
sm1 kiskand1gmaan aralarmda ge
çimsizlik husule gelmi§ ve s1k s1k 
kavgaya ba§lamt§la:rd1r. 

Pangal. da Eiref Efendi soka
gmdaki evlerinde, kan koca dün 
de kavgaya tutu~u§lar ve iffet 
polis 2 ci komiscri olan kocasmm 
tabancasm1 kapmca ale§ etmi§ ve 
kocasm1 agir surette yaralamt§hr 
Yarah hastahaneye kaldi.nlmlll, 
suçlu kadm yakala~trr. 

Müddeiumumîlik hâdise hak
kmda tankikata ba~laml~tll'. 

Küçük bir çocuk kamyon 

altmda can verdi 

Bir temmuz bayram1 münasebe
iile dün Be~lktaita Barbares Hay. 
rettin türbesi ônünde merasim ya
p1hrken o s1rada ~ofêir Bekir oglu 
Selâhattln Yükselin idaresindt? Be 
§ikta§tan Dolmabahçeye gitmekte 
olan komür yüklü 3433 numarah 
kamyon bir taksiye çarpmamak 
için direksiyonunu kll'mI§hr. Fa. 
kat §Ofôr direksiyonu düzeltmiye 

meydan bulamadan orada toplu 
bulunan halkm ürerine dogru git
mi§tir. Bu e.mada, Be~kta§ta Si
nanpa§ada Alaybey soka~mda 15 
numarada oturan 1brahimin ufak 
km Hamiyet kamyon altmda ka!. 
m~hr. Çocuk ald1g1 yaralardan 
dcrhal ohnü§tür. 

Cescdi muayene e<len adliye 
doktoru defnine ruhsat verm1stir. 
Suçlu yakalanarak tahkikata bai· 
lanmi§hr. 

Polise hakaret eden genç 

k1z mahkûm oldu 

Ye§ilkôye evine giderken, ya
nmdaki kopege üçüncü mevki bi
let ald1gL halde ikinciye oturtan 

Miner a admda bir kiz, tren kon
doktorlcrine itiraz edinee kondok
tèirler poltse müracaat etmi.§ler ve 

i~e müdahale eden polis Refik te 
Mînervamn hakaretine maruz kal
m1§hr. 

Dün, tkincl asllye cezada Miner. 
vanm rnuhalœmesi nihayetlenm~
tir. Mahkeme Minervanm suçunu 
sabit giirdügiinden suçlu klz1 1 ay 
hapse ve 30 lira aITTt- para œzas1-
na çarptmlml§ti.r. 

Hanife isminde 35 yS§larmda, 
Cidtili !bir kadtn diln Beledi:yeye 
müracaat ederek yard.lm ta.lOOtnde 
buluœnll§tur. 

Vaziyetinden §iiphelenilmi§ ve 
üzeri aranuica be§ paras1 ohnadi
gnw. idcüa eden ve aglJyan Cideli 
Hanifenin üzerinde 24 lira çlklm:q
tir. Bun.un üzerine rœmî mak.:mt1 
aldatmak suçile haklooda takiibata 
geçi~ir. 

Bezezyan lisesinin orta 
k11m1 da lâivedildi 

Yanm kiloluk ekmek yaptll'll
mas1 için iora olunan tecriilbeler 
bitm~. Bu suretle ekmelclerin 
rütubet derecesi 41, 42 ye dilijmii§
tür. 1 kiroluklardan daha p~ o
lan yanm kiloluJtlarm tekmil fl.
rmlarda i.malinin medbw:i tu,tul
masi d~ünü1melcbedir. 

~irketi Hayriyenin 
tenzilâth karneleri 
~irketi Haynyenin tenz.ilâth kar 

neleri dünden itibaren tatbik edil-
Bir müddet evvel lise lasm.1 lâ~- miye bll§~trr. Bu kartlarla bL 

vedilen Bak1rkôy Bezezyan lisesi.. 1 rinci, ikinci ve üçüncü mmtakala-
nin bu kere de orta k1sm1 bazt se- k d ·· d k k t ·1·t te · 
be 1 d 1 ·i 1• ,..·edil ;...t-· ra a ar yuz e ir enz1 a mm p.er o ayis1 e a6 • m>.g•ll'. 

0 . . d "km l edilmektedir. Mü~baki mrntaka-
nivun.er~i:,:nelant a larda ise tenzilât miktar1 yüzde 

ellid.ir. 

Y alova • Bursa 1osesi 
Üniversite !en ve tip fakültele

rinde ikmale kalan talebelerin im.. 
tihanlarma dünden itibarcn b~ 
lanrm~trr. tmtihanlar 15 temmuz- ~at.m:a - B.usra ~esinin istanbul 
da sona erm· bulunacaktll'. V:11âyetine ait klls1rmnm asfalta taih-
~-

1 

vll olun.masi kararl~lm:§'tll'. 
Kan11ru tabanca ile oldüre- Yolun diger kanin1 da Bursa 

belediyesi asfalta tajhvil edecek
meyince b1çakla yarahyan 1 tir. 

Recep mahkemedo 
Kahvo tevziab Bundan bir müddet evvei Feri· 

koyde, Frans1z rnezarhg1 onünde Kahve tevziatma dün de nahiye 
bir arsada kans1 Fatmay1 evvelâ mii.dürlüklerince devam olunmU& 
tabél4lca kabzas1 ile ve sonra da tur. Belediye memurin koqperatif1 
b1çakla yarahyan Recebin davas1. de dü.n ma3§la beraber mutqnetle
na dün ikinc1 agir cezada ba~lan- re ber memur için istihlkakJ.ari olwn 
mi~hr. Dünkü celsede Fatma Re· kaJweyi wrmi§tir. 
eeb!n kendisini Oldürmek için pe. d 

Asrî mezarhg1n uvar1 
slne taküd1gm1 ve vak'a günü de 
lœndisine evvelâ tabanca ile ate§ ZincirHkuyudaki Asrl mezarl.tgm 
ederek, kur§unlar isabet etmcyin- drafmm du,·arla çevrilme<>i.ne de
ce de tabancanm kabzas1 ile vur. vam olunmaktadrr. 
du~unu ve .sonra da b~ç~kla muh- 'i Ayrtca buray~ 10 bin lira sarfilc 
tehf yerlerinden ve yuzundcn ya- büyük ve §tk bir memner ka.pi ya· 
ralad1gm1 soylemi§tir. pümasi. da kararlaiibrJlim!f1t~r. 

Mahkeme dün gelen §ahitleri T · l k k klar . . 'k . 1 til am1r o unaca ao a dmleml§ ve tahk1 a .1n geni§ e • 
mesi içfn muhakemeyi diger bir 

güne talik etmi§tir. 
---o---

Çili.ngir sofraam1 kan çana· 
g1na çevirmi1ler 

Haskôyde oturan Omer oglu Ah. 
met Cet;n ile arkadai1 Mustafa, 
dün raki içerlerken sarho§luk yü
zünden kavgaya tutU!iJDU§lard1r. 
Kavga arasmda Ahmet belinden 
'.;1kard1g1 kamasm1 arkada~ma sap 
iyarak muhtelif yerlerinden yara
lanu~tir. 

Yaral1 Balat hastahanesine kaL 
iinlm~, suçlu Ahmet yakalanmlj-
.1r. 

Beledtye Reisligi, Bi.nlbirdirek, 
Hüseyinaga, Sultanodalar1, Cafe
raga, Kabasakal, Mimiarsinan cad
de ve sokaklannm e..asl1 lb· r su 
rette tamir olunroas1m kararl~· 
t1rrm~1r. Ye~Jkoyde Nuruziya so
kag1 da ta.mir olunacakt1r. 
Gazi terbiye enatitüsü kamp1 

Ankara Gazi TerbLye Ensbtüsü 
beden te[lbiyesi 1iU1besi talelbeko;i 
için Pendikte b\r kamp kurulmas1 
kararl~t1rùrn~ll'. Bu kampta. tale
belere deniz sporlarile izcilik hak
kmda dersler verilip hareketler 
yaptmlacaktir. Kamp bu aym be
§inde açilacak ve bir buçuk ay de. 
vam edecektir. 

dugum zaman da, babasmm alay ~Lm hakkmda izahat verdim .. ôy- ne yapacagim1 §éi§tnrken, §imdi 
komutamndan i§ittlgini Hâve et.. le mütessir oldu ki... Bu tesadüfe saatler sanki sanlye kadraru gibi. 
mi§ti. i~te ~imdi bana bunu hatl.f- ikimiz de §8 tik .. sonra o bcni bir- durmadan dêinüyor .. 
Iatmak 1st1yordu. den bire sevinclircli. Mes'ut olmak ne iyi §ey ... 

tüellifi: !tRFA..~ DOOAN 
Edebî Roman: 71 

Biraz daha yanlarmda kalacak - Fakat ikimiz de birden kur- * 
olursam, çenesinin jyice aç1laca- tulduk degil mi Ferit? .. Sen yara- Bugün Beritle at gezintisi yap-
~m1 biliyordum. Hakikatte bunlar landm, sonra iyi oldun .. ben de bir ttk.. ak§ama kadar durmadan 
o .kadar mühim §eyler dcgildi 1 sene manevî ac1 çektim, sonunda dola~hk .. bazi §€yler insanm hati-
a:.nma, Ee_ride Y1ld1za ait bi~ ~y halâs buld.u:O.. . rma anc&k bir benzeri oldugu ;m.. 

Bu ak§am Beridi alarak kasaha. Hepsi birden va§1rd1lar.. Son - soylem.em1~m. ?nun ki~ bir ~a: Hemen ilave ethm: . . 
1 
man geliyor. Bugün de, Beride, 

y1 gezdirdim. Tabii yar1m saatlik ra, Ytld1z birdenbire hat1r. man bile 0 a, upheye du~mes.ru - Ve arbk bund.a~ ~o~ra da b1z1 I Yildizla yaphgim at gezintisi hak. 
bir zaman biz kâfi geldL Boy1e lam1~ olacak ki, hemen Hâve istemiyordum. Bu sebep1e hemen hiç bir kuvvet b..r1bmrn1zd-en ayi- k . . ô , 
oldugu halde, daha §lmdiden, o da ctti: yanlarmdan ayrild1k \'e eve gel- ramiyacak degil mi Berit? .. Belld • md~ i~ahat .. ve~.dun . . yl~ ne§ e-
bu küçûk ycri fazlasile bo.:llenme- - Teyzezadeniz galiba. .. Bir ka~ d 'k 1·1k .. B d ... Id h k ··1- lend1 k1._ Çunku hakikati sakla-o ~ 1 • once en e .i 1 1z a • o um... , • 

1 ~e ba~lad1. ay evvt!I evinizde gordügüm res· kmda tafsilât verdim, ber ~yi ay. Kii)_ücük elile agz1m1 kapadi: miyor.~m ve anlatbgim sey er . 0 • 

Biraz sonra da beraberce ordu min ayni.. nen anlattim. Sonra da hâtiralan· - Olüm de ayiram1yacak Ferit .. nu mutecssir edecek nokta gore-
evinc gird· -.. bütün stlbaylar ve - Evct, ded.im. Nasll da unut.. mi uzatarak ilâve ettim: seni bilmcm amma, ben imkâru miyorum. 

ilclcri bizi süzüyorlard1. Bilhassa mam1§Sm1z?. _ Bunlan da okursan, hâdise- yok .sensiz yapamam.. Çizme meselesini anlattnca gül-
ilJndiye kadar hakk1mda bir çod: Samimî blr i(!kilde güldü: reri sira ile ogr ·ncbllirsin Berit, - Ayni ~eyi b-enim hakk1mda dü .. 
d• dikodular do1a§hg1 lçin, Bcrid1 - Hiç unutur rnuyum.. fakat dedim. da dù§i.meb1lirsin Berit... Ôgle :r.amam dere kenarmda ya. 
kolumoa gormelcri, onlara biraz nctice anlatt1gm1z gibi ç1kmadt.. Deft ri alarak gülüms di: Tekrar hiribir im1ze sanld1k. nm saat kadar oturup konu~tuk .• 
tuhaf gor ï ndü galiba... Birden bire fena oldum .. Beride - Benim sana itimadim pek fnz.. Kar§Iki korulukta güne§in kml Berit, bu manzaralarm tstanbul-

Hele Ylld1z hamm bizi yiyecek baktun, o da 6ararm1 t1 .. Y1ld1Z1n la Fcrit.. ddtcrini daha ziyade, §Ualan gogü sanki alevlendirm*- dak;Jerdcn daha gürel oldugunu 
_gib1 suzuyordu. Amma onlann bu ne demek istedi~ni anhyordum. istanbuldaki vak'alann nas1! ba§· ti. Biz, bu ufacik kasabanm en hâ- sôyled1. Hakikaten fena yerler de

rr.e·akm1 uzatmak 1swmedigim 1- lçünkü, ni§an gecesinde o bana. 1ad1g1m ogrcnmek kasd!le. o uya- kim nok•as ndaki evimizden, a1c- gil.. hele insan mes'ut olursa ... 
çin hemen ~ an1arma yana~tim \il' Beritle dargm oldugumu ve Beridi l cagun.. arrun bu ilâhi manzaras1m; b* Bir arahk ona: 
tabur komutnmmt seFmled1ktan terketml~ bulundugumu soylem~- Biraz sonra da ona bavulumdaki b~a, d zd~ze, doya doya seyrettik. - Yoruldun mu Berit, dedim. 
sonra Ber•di cnlara takdUn ethm. 1 ti.. bunu nereden ô.è.rendi!in1 soc- deiik re · gosterdim ve :tarai.. G~~en sene, vakit "eçir~k için Îstiyorsan Q.on~lim .• 

Pazartesi günü Anka
rada toplanacak 

Türk Basin Birligï. merkez hey
eti rcisliginden: 

Türk Basm Birligi umumî loon
gresi temmuzun 7 nci günü mei-
ke?Jde toplanacaltltll'. 

Kongre âzalarmin tC§lrifleri rica 
olwiur. 

. yetlerle neticelene<:ek mi? Ônü-

A b• 1• "" • müzdeki birkaç hafta içinde dahl vrupa Ir lgI . devam edecek ~ïddetli ta. rruz, mü-
<Baitarari l incl sa7fada) dafaa harplerinin varacagi neti

cavir büttin memleketler ise silâha 
snrihnt§lardl.l'. Finlandiya, Lehis
tan, Macaristan, Slovakya, Roman
ya flle.n aava§ halindedirler. Lit
vanya, Letonya, Estonyada dahi 
§imdiden dahilî hare.ketler gorün
mektedir. 

Sovyet Rusya ile tC§riki mesai 
eden Büyük Britanya da bu t'ji ~ok 
büyük bir istekle yapmamakta ol· 
dugunu Ba§vekil !\lister (..nrçi<'in 
agz1 ile itiraf etti. 

Amerika Cümburreisi Sovyet 
Rusyaya yard1m edecektir. Fakat 
durumunun mü§klille§tiii de §iip
liesizdir. Çünkü Avrupada hiçbir 
memlekette Bol!'jcvizme aleyhtar
hk Amerikadaki kadar geni§ de

celer. tasarlanan mezkûr muvaffa• 
k1yetler hakkmda hükümler ver
mlye, kat'î Jronaatleri izhara yaTI• 
yacaktlr. Führer Aodolf Bitlerin 
muavini Von Hess'in tayYaresil1 
birlikte bir ay kadar evvt>I tngil· 
terede yere inmesinden snnra Çl• 

kan §&Yialar, Almanvamn ingilte
tt> ile anla~ak, uzla§mak arzu· 
sunda bulundujtlma dnir t,.kliflt>l' 
oldtù!una ait ba'l1 haberlrri •e mii
talealar1 vârit güste-rmructedir. 22 

Haziran 1>aur günü lngiltere Ba§• 
vekili Mister Çorçil'in, ALmanyan111 
Sovyetler Birlïgine taanuzunun 
ba~lamas1 Ü7:e-rine rady?da soyle
m~ oldugu nutuk, onu takiben Ha· 
ririye Nazl.1'1 Mister Eden'in Ava111 

gildir. Htristiyanhga sonradan gi- Kamarasmdaki n.utku, Londra hll· 
renlerin biitün heveslerilc m~hû kûmetinin yeni hairp kar~tS•ndald 
bu Yeni Dünya din ~lerinde gayet 1 kararlari, bu devlt>tin Alwlln)·a ile 
hassas o~dugu g:'>i ~erdî te§cb~üs 

1
aolasn_i~~ 0dü~ünœs!ne .bile iltifat 

ve mülk•yet §ekillcr1ne ve kap1tal etmt'd1gin1 go«term1 , 1o;'hat eyle
tarz1na da gayet bagh olmak kiu mi5tir. Bu nutuklar1 bkiben Birle
bir~ok se-beplere maliktirler. Ru 1 §ik Amerikan1n hiik6mt>t adamla· 
§&rtlar i~inde .!\Iman dü§manhguu 'l nndan. siya~î m hfill"rindt!'Tl. geln 
Sovyet dostlugile mezcctmck vc E:~lerle ver!len karnrln dah1 LO'lt• 

halka bunu izah eylernek hayli giiç dradakinio ayni olmu§tur. 
olacaktir. Papamn, hiristiyanl.tgm Sovyetler Birligini ve komüniz· 
en ~üyük. "uhani. m~~m~ olmnk 1 m~ Aln1anyadan ve llitlcri7mdcn 
s1fatile, d1n ve 111le~·1 mkar cden daha a-z teblikesiz g0ren tngiltcl·e 
Kmllara temayülü imkânsJŒdir.Iler ve Amerika sh·a~t adamlarmin 
Ill' kadar Nazi Almanyasmdan da düsüncelerine, • kararluma. hu 
hilhassa katolik Lehistana kar~1 memlt>ketlerdeki ikhsat. sanayi, 
tuttugu yoldan dolayi çok ml'mnun sermave ve irat sahipleri dt' Ïitir:ik 
olma~1 rnutasavver degilse de... c,·Jcmlstir. Bu hâdiseler, Sovyetlt>r 

Sovyet harbl fikir, din, ideolnji , Birlit;iÎe devam eden Almanya 
hissiyat b11k1mmdan iboyle hir u- hal'bioin muvaff k1yetle nl'ticclen
mumi ittifak manzaras1 :'l'aratml§· mcsi ihtimallerl kariu'imda dahi, 
tir ve bu i~te hesabm iyi taraf1 Ber· :lngilterl')'e kar~1 harbin, Almanya 
liodedir. Politika en iyi ~c>yi yap· ve ftah·11.ca devam ettirilecegi ha
mak degil, en a-z kotü olan1 yapmak · kikatinÎ ortaya çnkarmt!lhr. Afrika 
diye tarif edildigine gore ve bu kai. harhi Akdeniz Atlantik deni?i m11-
deye sad1k kalarak birçok millet hare-beletj nihavet ''" daha evvel 
VI' devletler bu bogu~m1da kmi-n· tngilterenln ana"vatanmm. adalan.. 
nilerini Almanlara terfik ediyor- nm Î!fgali gr'bi, Almanya ,.e ltal:va
lar. 1 ca henüz netict>lel!rlir'lcmemq 

Sürpriz harbi denilen bu cM11I, 1 harpler, Almanya ve italyayi mü· 
bugün de, boyle bir siirpriz dojur-

1 
cadeleye devam mechuriyetind1 

mtq bulunuyor. • •• birakac•ktir. Demek ki Sovyetter 
H. $ükru Raban Rirligine kar§l yap1lan taarru.,un 

bir dakikahk bir dü§iince ile ta
- tnsan bêiyle gezintide nasil 1 sat"lanan muvaffak1yctlc bitirildi-

yorulur bilmem ki Ferit, dedi. gini fa~f't~ek bile, 19:~9 da ba'ihyan 
Hakikatte yorulmu§tu. Fakat ne harp ~rhn~li. oln_u~·ac.~khr. ~vrupa 

dense gezmek istiyordu. Ben de ve .netice it1barile kd~•.n~t .. a ~1ll~tle-i 
f 1 t d . rinm haJ'l~ten sonra 1 1c m1a1, s1vas 
az a isr::ir e me 1m. • . 1 d - · ._,. '1 

h kk k t b
. ikhsad1 n1zam ari a yme uoy ece 

Onu mu a a suret e ir su- 1 J&nuyaca.khr 
bay ailf'si olarak yeti§tirecegim.. an ~1 

. ' . .. 
zaten subay kizi amma. astegmen Bu barbm top:vekûn b1r mu.-u<lc-. 
Feridin kansi olabilmek i~in, Yi! •. leden ibaret olduguna gore, l\f ih
dizdan daha güzel ata binmesini 1 ver devle-tlcrile Ûçlii Pakh i.r117:ala
ë:igreteN•gim.. esasen kendisi de m1~ olf1l la beraher, Almanya • 
bunu çok arzu ediyor. Sovyctl harbi karstsmda kat'I 

Ak§am üstil eve donüp te attan karar1n1 iliin etmemi§, son vazh e· 
inince, uyu~mu§ bacaklar1 yüzün- tiui biklirmemi olan Japonyanm, 

d 'd t topalhyordu G'"l k 
1 
bii ·iik dt.>niz kara, hava h:mrhk· en a e :i. • u ere ... t. . . f l' t• • ·1 . . . lann1 ,,1 ll·nuye a1f aa 1ye m1 1 i-r· 

kend1sm1 kucaklad1m ve bah~eden I t a 1'r! 'k A 'k d 1 · r· :r «' en 1• <'s1 mt>r1 anm a 11 t• 
geçirerek odaya gôtürdüm. len mücad~le~·e ï,tiraklt>ri huo;us• 

Ann-cm, güzel b1r Ü§am yemegi tari da b1t.giiniin kat'iyetle ta:vin 
haz·rlam1~h. Hemen yamna ko~- olunant•Yacak muhtemt>l hâd" ·clcri 
tuk ve sofray1 Beritle beraber kur. arasmdad1r. Bütûn bu 11h\'al, mil· 
miya çahlitik.. Ietlerin .Yar1nki içtimaî, ~iyasî. ik· 

t te b · b h ndî n•zaml:irile ya aylli tar7la· 
~ , emm undan sonraki ha- rmtn, )1arhin dog1.1rdugu vt> dogu· 

y hm hep bu liekilde geçecek .. sa- racakt say~ 1., 1:1hrapl:ir içindc na
d : fakat sonsuz blr saadet menba1 scl ve ne tarzda olacaï:"tm t:ivine. 
1\ ·nde........ I hükü111l.~ \·ermiye. c ash iniitale•• 

(Dnba var) lar yür\lttuJye ya.rdim edcmœ. 
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Londraga 
Ame,.;ka l1 

ALMANLAR 

Norveç ve 
..:>ovyet Ler 

Vichy için 
Berlinin 

-0--- ->---·-

Si l â h e 11 da z la r1 Danimarka lejyon-
.. .. b" lar1 kuruyor 

Hizmetine girdi 
diyorlar 

gOf Uten Jr Berlin, 1 (A.A) - St«ani ajar. 
0 

}) d" smdan· ~remJ t~rpi en ) ALmanyarun Norveç Naizin Gau-
•) _ lei ter Tedlov-t!n btr Norveç lt!jyom.; 

F ransada Sovyet ala- -:-V--- ~kil edilmekte ol.dug..nu bildir· 

caklan bloke edilai Roo~evelt rni;;tir. 
~ Diger chtten ~i\chgine gl';l'< 

Moskova. 1 (AA) - Hariciy\? ---o- ~.,:,,Tlltll.: i?g'da bir Danimat'ka lei!·o--
lro:rJse-r muavini Lo:oV>.ki, V1ch> Amer i ra 0 r d usu nu te41<il edilmek üzeredir. 
bukûmeti tarafllldan SoPVyct!e1 -~-<>----
B.rhgile r.;;.nasabetlerin kesilmC'S1 ÎÇÎn '0 milyar 
hakkmda vcrikn karardan ball=- tahSÏSA k &bUI etti 
dcrc:>k dem14ttr ki: "' 

Viahy BC'rlinin hi.mnctine girmi§- Va.,tjngtonl (A.A.) - Bahriye 
tir Vi<•hy bu hardketine scbep 0 • Nezarett, l':>anci bir band1ra al
larak, Sovym diplomatik hey'etile, t.mda seyali L'Ci-e'n ve Londraya 
Sovyet konoo)osllllklan â:za ve me- ~-~rlkan. lhriye silâihenrlazlan 
murlar run devlot.in niz:lm ve asa- ~olurcn _bl\rapW'Ll!I torpillen.di
J"iiini iihlâl etlcr mahiyctte faali- gi habennl teyit eLmi§tir. Fakat 
yctlc bulunduklariru ilen sürmiî§ o!enlenn bu i>o.'1JUZ bildirilme-
tür. ~tir. 

B<lylc bir karann Franstz mille- Hariciyi:i~n Sumner Wel-

SURiYEDE 
Beyrut halk1 lima
n1n teslimi için nü
mayi~lere ba11lad1 

---<>---
Tüdmür §ehri mu-

hasara olundu 
tmm alei-1' ne netice ve~in> les gazeteere ya,ptigi beyanatta 
siiyJ;yen Lozc-vski kahrmnan Fran. batmlan purda .Amedkan krztl- Londra, 1 (A.A.) - Reuter ajan
s1z millettn1n bu te<l>irle hlçbiz haçllla II\o;up hastabak1c1 he!ruji- Sirun Beyrut'a gidcn sarul yolunda 
alâka&1 olmadii;mL ilâve etmi$(ir. relerin d.\uiundugunu si:iylem~- bulunan rnuhabiri bildiriyor: 

Vil'.'lry, l (A.A.) - Fransa ile tir. Vidry hatlarmdan sizan haber-
So-vyetler aroo.mdaki si_Yasi rnün~- Nevyo· l (A.A.) _ Ruzvelt A. le<-e giire, Beyrut ahalisi Vichy. kllt-
sebet!C'rm k.csilmes1 dunya harb1-1 men ka, . . 10 .1 d 1 alannm mu.kavemete devam et-

. b d .... _ . ._. b' . . k' 1.1su 1çm nu yar o ar 1 .. t . ,_ _,_.....,, ""-• nin a~m anoc.. 1 =~ rr1na ta i.p e- tahsisat . . . d . ed me erm1 asv1p ewuem""""""r. ~r 
d F h .. ,_._ tl . tar f er1lmes1m erp!§ en· d" . • 1 en ranssz u .. ume en a m- kanun 1. . . 1 t B rut'un ~esllJe mani o unaan.tya-
d 1 ._. ... 1 ·is·i . . ""Sml 1mza ami~ 1r. u _ . buJ Ur. d an a man ..,,.,1r cr s1 1 estnm son muazzai'' . . ik D 1 cag1 kanaatinde unan ha a.-
halkas1drr . oahsisat, B1rle§ ev et h , l beklemed lirn t · !en ta!'. . d. k d 1 a •82 a 1 en arun œ-

2.3/8/39 Alman • Rue anla'"1a.<1 orülm de. §ltn ty~ a ar_ as a lim edilmesini Beyrut makamlarJort. 
FraPsn !.'flk5r1 umumiyesi tarafm- ~ek ed~ bir meblag te~kil et- dan i.!ltem~eroir. Hal'k: tarafuidan 
dan bir ihaœt olarak telâkkâ edil- ten dili. Rusvelt, dolari _kiyn_ie~- yapùan niimayi!ller o kadar art-
mi~i. .'llek hususundak1. ~alahJ,.. m"''• ki lis ml.ldahaie etrnek w 

. yctler'lk.i sene uzatan di.ger bir .,... po 
Vichy, 1 (A.A.) - Fransa Ma- kanun . . . . ·t b.aJàon ü.zerine a,~ açmak mec-

1.ye Nazm., Fransadak! bülün Sov- Bu pr°Jesm~ de n:nzalam~ ir. buriyetinde 1tami,,tir. Her ne ka
ye>t nlac~klanni bir eaùntame ile ile •tshkraz• sand1gma d bu 1 1 -'-·L ti . t .k 

) 

2 mil;i; 1 t h · t '! k ar §ay a ann s ... ua n1 evs1 
dC'rhal bloke etm;""'ir do ar a s1sa veri me - ..,._, k -"-'~'- d ""-· d d -..,.. · ted:r . . """e "'""'"""'' cg""" e ogru 

Viclry, 1 (A.A.) - i~al altmda salâ!.·l~1C"umh~run bu husust~ ohnast lMimalleri pek çoktur. 
bulunan ve bulummyan Fransada- . ..'.!en, eger mevzuubah1s . . . 
k1 büil'iin Sovyet kollliO!œksklari 11::~asayd1 . pazar!esi l!Ül,'Ü K~ire, 1. (A.A.) .. - Salâhiyotta·• 
ya kapatilm>s veya kapa!ttmak ü- g mda mhayete erecekti. ask~ ma.hfillere.gore ~er ~e lœdar 
r:eredir Sovyet diplomatl3n dün lng11iz kuvveUen SUJnyemn §tana-
a~m husll6i bu- t.renJe Vldty'yi 

1 
g 

1
• 1 

1
. Z !.inde Tüdttnür'ü sami:§lar ve bu· 

terkctmljlerdir. r8Sl ile Humus arasmdaki kara ir-
t.ihatm1 kesm~lerse de ~ir tam 

Sovyet tebligi 
r 

lyyareleri 
(Ba~ taraft 1 inti lla}"ialla) l 

tün erkeklcr vc 16 ile 45 y~ ara- .l'i bombaJad1Jar 
sm l ka dm '.ar Lenm11rad ve ci. 1 ô . lra, 1 (A.A.) - grenildi-
varmdalu islilikârnlari tslah etmek g1c · ~__,-.. lire, ditn guuuUZ Allmanya 
ilzu, :;,Jv>et.cr B:rl1gi hükümeli ~ api!an ikinci aikm e.'lllesm-
tarafmdan hizmete davet edilmi~- d~~fu 8.g.r bombardiman tay
lerd1r. 

1 

Y li Kiel doklarma hucum et-
Moskova, 1 (AA.) - Sovyet ls- rr'dio:. Bir bomoo idll!llan tay

tihbarat bürosu tarafmdan dun ak Y1;z ü""'Üne donmernqLlr. 

bir rnuhasara alt:nda degi.ldir. Tüd
mür'ü iJi.a,ta eden kuvvetler !n
giliz mctiirlü krt'alarxlir. $imdi bu 
ktt'a.lar §Chre hâkim olan sevkul
cey§Î noJ..tala.n i§gal etmi§ bulu
maktad i:r. 

B. Millet Meclisi bir 
ay tatil y apacak 

Ankara, 1 (Ïkdam muhabirin
den) - Haber ald'li'nn•za gijre, Bü
rük Millet Meclisi cuma gi:.nünden 
sonra 4 Agustosa kndar sürecek 
bir tatil devresine ba~l1yacakt1r. 

§am ~e.Fcdilcn teLltÉ: 30 haziran- J<lra, 1 (A.A.) :- Resmen bil
d.t butun Sovyot- Finlandiya bu- i{:ine giire tngilirl avc1 tayya
d1..du boyt.nca dlin taarruza g~n r in dûn al<§am §imalî Fraru;a. 
dU.~m_an, k~t'alanmtz tarafmda~ ~rvi yapt1klan serî bir hüooi:n 
puskur•ulm'1$lùr. Murmansk ist:.. tnd~ 6 dÜ§lman tayyarCSi du- ;iiiiiiiiiiiiiiEiiSiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia 
kametinde Alman k1t'alartna kar§1 Jmjl,<tûr. 
§tdùctli muharebeler verilrnek'.e- ' ~-----------------------
d,r. Bu muharcbelcr esnaswda 
d~man •kir zayiata ugram1~tir. 

Vtlno ve Dvinsk istikametinde, 
k1t'nlar1m1z, §Îmali §arkî isttk.ame
tinùe nufuza te~ebbüs eden motëT-

e nizy o ll ar1 vapurlar1nda 
ko mürd en tas arruf 

lü ci.Jzütamlarma kar§l ~iddetli (Bailara!l 1 tnci say!ada) 
muharebelere devam etmektedir b1r muharrir1m.ze V~kâleti 
Bu istikamet\e k1t'alanrntz adct~~dar eden baz1 ~Ier hai<kmda 
üslün dü~man ka!'§IStnda muanni 1>eyanatta bulun~U§~.r: 
dane mukavemet etmekte ve se~- DenizcilerimlZln muhtm ih
manevralar yapmakta ve dü§maaçlanna k1smen cevap ver.ec:k 
n1n mutavass1t rnevz-lere ilerlell\ !i·nan i§letmesintn kuçük 
s~.ne mâni olm~k üzere adetçe li(.~ahancs1 faahyete geçm~t1r. l'
tun seyyar du1man kuvvetler'bbul gtbt bü) ük ve 1$lek b1r h
muanrudane muharebelerine d n denizcilen içm 150 - 200 

mahsullerimizin Amerikaya gotü
rülmesi için vesa1t tem1ni müm
kün olmad1g1 takdirde liir veya iki 
vapurumuzun Amerikaya gonde
dcrilmes1 dü~ünülmektedir. Fakat 
bu hususta kat'i bir karar verilrne
mi§lir. Bu seferler münhasiran bir 
\'t!ya iki defaya mahsus olacaktir. 
Devamh bir sefer programllllll ta
btk1 mevzuubahis degildlr .• 

vam etmcktedirler. n~h büyül< btr deruz hastaha-
Kovno rn.ntakas1nda büy''.a m testsi Vl'.'kâletunmn e>as ALMANYADA KALAN 

tank hücumlan devam etnre.k ·~ami yarundadir. Fakat har- VAPURLAR 

- euGON
lSt YASîl 
~-VAZIYET-... 
Japonya ne yapacak 
Alman - SO'\/Yet mücooelesl kar 

it.>i.n.da bilha,<;sa iJ<:i dcv1etin vaz•· 
o di mer.a.k edJ.liyonlu. Bu i.k.i dev 
u·;1n b.i.ri Fransa, digcri JRf!Onya.
àu-4 

Vi§i hükûmeti n>liayet Sovyet-
1er1e siyasi münasebetlerilli kes· 
rnek suretile vaz.iye\ini bildirm"', 
bulunuyor. Fakat Japonya henÜ> 
karar -ni vermenU,.1ir. Malûrn oJdu
gu üz.ere Ja.ponya Üçbü Pak1tla Al 
manya ve italyaya baghdir. Anca.1 
• .içcnk•n.le SoV)·etlarJe de b;r adc"
mi tecavù..z mi.saki im'lalam.ir. 

Alrnanyamn pndi Japonyay1 
SoyYetl"re kar~1 \ahrik etmdotc 
oldufiu tahrnin edilebilir. A1man 
mu vaffaklY'<'tleri.nin teva.üsi J a.pon
ya üzeri,.de mühi.m bir tesic yapa
b'1ecegi gibi, dün alman bir na-
1.>er de, Almanya ve Ïtalyanm Ja
ponyaya kllr'§I yeni bir ccrnHesi 
addolunabilir. Bu habere gi:ire, Al
manya ve italya Nankin hükûme
tini rC"smen tammiya karar ve-
m~lcniir. Malûm oldll!!u üzere 
Nankin hükû:meti, Çan,g-Kay-Çek'e 
ka~ Japonyanm m~ru Çin hü.kû
meti olarak kurougu ve bôyle ta
n1<ltg1 bir kukla hü.kûmettir. Al
manya ve italyan:n §imdiye k.adar 
tarumadtklari halde bu dela Nan
kin hükûmetini tanunalari J a,pon
yayi memnun edecegi. ~llrlir. 

Diger taraftan tngiltere ve AKne
rikamn da Japonyayt Mihverden 
aymm.ya çal~t1klair1 anl~e .. kta
d1r. Fakat Japonya henüz karar1111 

~-

* 
Askeri Vaziyet 

CB>ilar..!1 1 incl say!ada) 
ml§lerdir. Halen bu mmt&Mlarda 
en §iddetli çarp1~alarm Mur
mansk civarmda cereyan cttigi an
la§1lmaktad1r. Sovyet lebligine gêi. 
re burada Alman ve Fin taarruz
lar1 agu- zayiatla püskürlülm~ ve 
dÜ§man geriye çekilmiye icbar o
lunmU§tur. Almanlar Ise bu min. 
takadaki çarp!§malar hakkmda 
henüz resmî teblig ne§retmemi§
lerdir. 

Alman ve Fin ordulari Finlândi
ya cephesinin cenubunda Kareli 
bcrzahmdaki Sovyet rnüste.hkem 
hatlar1na ciddî taarruzlara gir~. 

mi§l-crdir. Sovyet tebligine gore 
bu kuvvetler müstahkern hatlartn 
baz1 kuilmlarma girebilmi§ler, fa
kat mukabil iaarruzla geri püs
kür",ülmü§lerdir. Kareli berzah1n.. 
da Sovyet hatlari onünde bir Al
man ihraç harek'C'tinin neticesiz 
kald1g1 ve ç1kanlan kuvvetlerin 
imha ec!Udigi Sovyet tebliginde 
zikrolunmaktad1r. 

~arkî Prusyadan Balt1k sahilini 
takiben ~male ilerUyen Alinan 
kolu sahilde bulunan Libon §eh
rini ',gal e~rni§tir. Yine buna mu
vazi olarak Litvanya içlerine dog
ru ilerliyen diger Alman kolu Lit
vanyanm ~imal hududuna varrn1~
hr. BLI mmtakada bir Sovyet tü
meninin muhasara edildigi ve bü
tün k1t'alarmm esir altnmak üzere 
oldugu bildirilmektcdir, 

Vilnamn ,arkmdaki Alman kuv
vetlen1.1n Mlnsk'in §Îmalinde ta· 
arruzlanm mki§af ettirdikleri an
la§ihyor. Bunlarm Litvanyadan ha 
reket eden kuvvetierle i.§btrligi 
yaparak Leningraddaki Sovyet or
dularmm gerilerme dogru bir ha
rekette bulunmaian çok muhte
mel gorülmekteidr. 

di_r $a•ka doi'!ru nufuz etmek ~1~g~gurdugu mülum zaruret!er Bunu müteakip Almanya ile irn-
du~an tarafmdan yapilan t~ . da in•" ive malzemesi ve d 1 Alman tebligine gore Bialstok .. . h C' anm ,~, zalanan ost uk paktmdan sonra .1 M' k d h ed'L 
buslenn e"S• tardedllmi•tir. . , 

1 
'ninde'·· m-u•kila' t bu i•i 1 e ms arasm a mu asara 1 ,. • emt "' • • ALmanyada kalan vapurlanmmn 

mmtakada ik1 tara! tanklart latre e kuvvcden fille çikarmak· get1r1Jip getmlemiyecegi haklkrn- mi§ olan Sovyet ordulan çenber; 
smda ccreyan eden muharcbou sen mâni olmu§tur. Dentz da muharrmmizm sordugu btr su- yarmak için müteadd:t te~ebbüs-
çAot §lddetli olmui vc _külli~~:~:nesi i:inürnüzdekt y11lar zar aie inccdav1 ~u cevab1 vermi:1tir: ~e~ll~':;~~~~~~:av~=n ::!;;;~a~;:'. 

man ianlu 1mha edilnu~ttr. ioda muhakkak teslS edilecektir. •- Almanyaya evvelcc s1pari~ 
Besarab~ 0 hududu k1sm [ 'ANI •J l mami§ladir. '" Li ,, ed 1ip para an vcn en ve mem e_ 

d~11<&n yeniôen Prut'u g tsKENDERUN ~ kP'Î!T' ze eetirilennyen vapurlar i- Minsk, bilindigi gibi asti Sovyet 
te~ebbüs ctmi~sc de bu te§ !stanbula ge!meden evvel Tür- ~· lamamen halledilmi§tlr. Vapur opraklan dahtlindedir ve dort is. 
k1t'alar1m1z, 6ur'nlli ve §1 k1yenm muhirn limanla~mdan bu. lar içm verilen paralar ve fa'zlen ikametten gelen demiryollarmu1 
bareket!efrile dutmara a~1r Jan f;k ... ndcrunda tetkiklerde bu- tamamen tasfiye edtlmi~tir. Bma. birlc,ttg1 bir noktadir. Moskovr 
at verdirilcrek püskurtull!" ~unduk. Malûm oldugu üzere, 1s- enalevlt Almanyadakt vapurlarm .shkametmde yaptlaeak harekâ' 

Dün h:.rp ge ilec1m1~ b ke jerun menlleketimizin t:.an.. dC'ltZ ticarct ftlomuza ilâvesi §lm- bak1mmdan l'Jinsk'in Almanlar i-
1' denmnde dig'Cri Karad bul, Izmir, Mersm kadar muh

1 

1m di!ik mevzuubahis degildir. ·m büyük bir chemmiyeti haiz 01 

,!, ak üzere ik1 dü.~man d oir ,•:~a;u \"C fsKclestdir. Faka " dujlu §Üphesizd1r Bununl.:i be"1 
.... 1 bahrrr: larJir. "" 1 an DENiZYOLLARI ber, Alman ordularm1n asti So\ 

l. ·c1r.1·z ASKERl HEYi 11~,·a• l.l ye:i.1 g1rd g IÇtn lm \'APlJRLAR!NDA h l h .. l - l sisatt vatan.n ilmuœi iht1yao1 . ''<>~ at anna enuz çarpmam1§ o 
TEMASLARA BA~~,, e ktasmdan takv.ye edt mes ! ·. Denizyol'an vapurlarmda ki'- · k'an ve asti büyük harekâtu 

Moskova, l (A.A.) - C tuC:.;.r. Bu tesisalt asri vesait. 'mur tasarrufu için b1r karar al•n- Minsk'ten sonra daha geride vuk1 
!\tac Fa"lan 'in r·yaseti :7ech z ve i'tt;vaca tekabwl ede- d1g1m btliyorsunuz. Bu karora go- ':Julacag.1 talun'n edilmek!.C'dir. 
bu! n r \e kara, deniz ' - , b·r h•le getir me.-:ne cah~1- r vapurlarim•i<la ckonom1k sür. Lemberg mrntakasmda arkadar 
kuvvetler rümcss ler.nd~ - ' z L.man her b kimdan !ev- "'' tatbik edtlecek ve tartfelere ha· ku~ahlmak tchltkesin<l1' bulunar 
r '· k ! ker"1 h 'cru · · · ! ' k ~ k t · b e. e1 r• .1z as -

1
. !"de inkip!a iru a,~ b1r vaZl- le' gelmcmek p.rtile yapt acaK 'l· >t'vyet uvve Ier 'lm cena a do• 

SA FA - 3 

Dün f!azl1çe~mede bir ko6e/e 1 Esk i Isp anya 
fahrzkasz tamamen yandz Cümhur Reisi 

Dün a~am saat 18 de Ycdikule
e Gazhçe1ffiede, Kôsele sakagmda 

1ki kath :kârgir bir kosele fa.brikas1 
.e f®rikanm mü\rtemil.âlllldan 6 
nwnaralt üç katll ~ bina bir
lenbire at.e, almJ\'ttr. 

Papadc!pulœ ve §Üre'kâsma ait 
olan bu kfüele, vidala ve rugan 
fabrikasmda parlay101 ve yantc1 
maddeler lbulundugundan itfai:ye
nin gelm~ olma,;.na ra~ fah
rikamn tamamen yamnasma sebep 
olmu§tur. 

Fal:rlka içerisi.nde kaynahlmak
ta olan 1ugan wrnigin birdenbire 
parlamas1 yangma sebep olm'U§ ve 

etrafta bulunan benzinlerin de par
lama.91 ~in bûyümcsini ;ntaç et
~r. 

Vernigin parladrg1 ~mada kaza
n n yanmda du.ran qçilerden Hli
seyin muhtelif yerlcrinden agi.r 
surette yanm1'jhr. Y&~ah Yerliku.lc 
Erpieni hastan-esi:ne kaldl4"1~1r 

Yap:lan ta:hkikat net.icesind<> 
fabrikarun Ahan ve Münilh s!gort 
!iiÎrketine 70.000 liraya si,gortalt ol
dugu anla:jÙI!ll§tir. 1tfaiye yang1-
nm tamamen sOndüriüm.esi iç!.n 
geç vaktc k.adar çal~>r. 

Müddeiwnumili'k yangm naldkm
da tahkikata ba~l3'1I11ittr. 

Dakarda mev
kuf tutuld u 

Denizciler bayram1 

Beraberind e 7 OO 
mülteci de var mit 

LÏ2Jbon, 1 (A.A.) - içlennde sa
,k ÎSp&nya Cümilurrem AleaJa 

atmora da buhman ve Brezïlyaya 
gitmelt iizere 1 111okânunda Marsil
yad.an hareket ile Alsi.na FralllS'lll! 
vapurundaki 700 miilteci:nùi Dakar 
limanmda tam be, ay rnev.kuf tu.
tulduklar1 ~i ifia edilm<.'lcte ve 
bu hususta baz1 ta.f.s!lât verilmek· 
tedir. Rio d<' Janeiro'ya gitmtk ü· 
zere vapur beldœnekte olan yolcu
laroan biri milltecileTin tam 15 
millete mensup oldugunu siiylc
rni;;tir, 

(~tarah 1 inci saylada) 
Bu sirada limandaki bütûn ge

miler düdük i:illürerek selâm ver
mege ba§lam1~lard1r. Dûdük, ala
ym son ucu lise bahçesinden çt
kmcaya kadar sürmü§tûr. 

Alay bi:iyleee Taksim Cumhuri
yet meydanwa varm1~ ve âbide 
etrafmda yarim bir daire yaparak 
yer alm!§ttr 

Tam saat on birde tiz bir boru 
sesi ile meydandaki alaylar ve et
raf1 çeviren binlerce halk, chaz1. 
roi. vaziyeti almt§ ve §anh bayra
g1miz yava§ yav~ meydandaki di
rege çekilme~ ba~nm1~tir. 

Bayrak çekilirken limàndaki bü 
lün gemiler de yarim~ar dakika 
fas1la ile birer dakil:a diren üç 
selâm düdügü çalm1§lard1r. 

Bayrak rnerasiminden sonra â
bidcye çelenkler konmu~tur. 

Çelenklerin lconmas1 i~i bittik
ten sonra Deniz Ticaret Okulun.. 
dan tbrahim Kulan kürsüye ÇJk
m1~ ve çok heyecah bir nutuk sêiy
lemi.§tir. 

BARBAROS TÜRBES! 
ÔNÜNDE 

!ah da güzel bir hitabede bulun
lah ta çok güzel bir hitabede buln
mu§ ve buradaki mcrasim bittik
tcn sonra alaylar stra ile ve rnun. 
tazam bir yürüyü§le Ayaspa§a yo
lunu takiben Be§ikta~a inm~ler 
ve Barbaros türbesi e:rafmda yer 
alm1§lard1r. Mcrasime Lurada da 
lstiklâl mar§l ile ba§lanmi§tir. 

rek derece alan denizcileri tcbrik 
etmi§ \°'Il rnüteakiben bcraberinde 
Vali Doktor Lût!i Kirdar oldu~u 
halde Acar motéirüne g1dcrek Ba
yan 1n5nü tarafmdan kabul edi!. 
nî,Ierdir. 
GECE Y APILA.t'i :;lENL1KLER 
Bayram münasebetile gece de 

limanda bir fener alay1 tertlp e
dilmi§lir. Den!zyollari ve ~irketi 
Hayriyenin tahsis ettigi. vapurlar
la halk ~enlikleri tamamen takip 
etmi~lerdir. Liman idaresinin renk 
li su f1~kiran dubalan !imam süs
lemi§lerdir, Üsküdar ve Saraybur
nundaki renkli havuzlar da faali
yete geçirilmi§ ve fener alay1 gece 
geç vakitlere kadar devam etmi§
tir. 

Romanyada 
. (Ba~taraf1 1 lnci say!ada) 
üzere memleket daflilirudc oturan 
ajanlarla ve Yahudi loo.rr,ü.,ist halk 
la temasa g<'Çmdktedir. B11 ajanJa
rt.n birkaçt -le geçir:lmi§ ve t~eb
büs edilen tecavü.z hare'ketlieri œ
zalandirtJ.m~1r. Ya~ §clirinde, ev
lerden Alman ve Rumen askerk>ri
ne ate!§ eden 500 Y ahudi-4tOl!lliinist 
kllr§tma di.zilnti.jtir. 

Sü.kûn ve nizarnt bo:mruya matuf 
bü1Iiin ~büsler, hemen mahaL 
!inde insafs1z bir surette tenkil c
dilecektir. Sak'n halkm vazifesi 
bütün §ii]iieillerden ve son zaman
laroa bu m:thallelt'rde ciOzüken bü
tün yabanci.lanlan mehalli makam
lan derflal haiberdar etmektir. Ni-

D. N.B. Ajans1 
(Ba~1 1 incl aay!ada) 

dir. Bu uçu.}larin da'IU?M, ispa"'l 111 
hükümranlM< ha:lolarmm mutta"it 
bir ihlâli mevzuu bahsoldugunu 
giistermektedir, 

Îspallyol topraklan üzerinde ye
ni bir in.giüz ~ ~ esnasm .. 
da Îspanyol hava defi toplari tay• 
ya~:ye ~ açarak bu tayyaœyi 
belki de hasara ugr~ Ollarad< u• 
za·kl~zya meobur ederken Cabe
lüttank'taki ingiliz hava dêfi top. 
lari da Îspanyol hava dâfi batarya,. 
!art mevzilerine ate>§ e'tm~erd>r. 

!span)'(ll hiikùmeti bu hâdiseyl 
9iddetle protesto e~1r 

---o-

Sovyet Rusyada 
korn~tesî V'e Sovye-tler Birl.gi hatk 
komiserleri meclisi ar.ifldak1 hu
suslarm teminmi lüzumlu addet. 
rn.i.§lerdir: 

1 - Bir müdafaa komitesi te~kil 
edilmi§:ir. Komitc §U zevattan mü 
rekkeptir: 

Reis Stalin, ikinci reis Molotof 
âza Voro§ilof, Malenkof, Berila. ' 

2 - Dedet:n bütun salâhiveti 
miklafaa komitesine verilm!§tlr 

Bunu rnüteakip Be§ikta§ Halke
vi reisi Zühtü Çulukcuoglu güzel 
bir hi:abede bulunrnu~ ve ezcümle zam ve emnc,·e'ti ihlâl eden lbu un

surlan zama"run.ta bùd1_::-,._,er, derni§tir kl; • .. ~,~u 

3 - Vatand~larla bütün parti, 
Sovyet komüni.st gençligi te~ekkül 
lerine ve askeri organizmanlara 
müdafaa komitesinin kararlanm 
ve emirlerini harfiyen yerine gc
tirmek mecburiyeti talunH edil
m~tir. 

bütün aileleri efr•d.i ile birlikte •- Aziz yurtdll§lar1m; k d . . 1 <kW 
Bugün çok rnânah ve §erefli bir uri;una lZI ec "· 

tmza 
Sovyet!er Birlij!i yüksek Sovyet 
( rneclisi riyasct divam rel ! tarihin y1ldOntimü!•J. kutluyoruz. G •• •• • • 

Burada Ebedî ~efimiz A:atürkün 1 UllUil tenk1tlen 
me§'alesini gorüyor, Büyük Millî 

Kalinin 

9efimiz inonünün Lozanda kuL. B . <i;s•~t:ir~f1 .1 incl say!oda) 
landtklan kalemin &csini duyuyo- . e1inei milh ku.rue maçlaruun 

Sovyetler Flirlgi halk kom1ser. 
leri rr.ecl1s reis! ve Sovyctler 
Birligi kot"ünist partlsi irerke7 

ruz.• 
cAziz yurt~lanm; 
Türk milleti, büyüklerm• ve bil

hassa vatana h1zmet eden!C'ri hiç 
unutmaz. Daima kalpleri,,dc sak
lar. zaman ve stras1 geldikçe onun 
tezahürünü yapar. 

Bu cürnleden olarak deniz.. 
cilerimiz de bu gün T ü r k 
sayg1 ile diz çi:iktüren Büyük Türk 
aulletinin insanhk tarihi ile ba~
hyan §erefli ve üstün varhg1 içln
de, bize as1rlarm ma\ erasmdan 
bakan büyük kahramanlarmdan 
b1rinin huzuruna gelmi~ Lu!unu
yorlar. 

Bu kahraman, karalarda bütün 
dünya milletlerini èinünde sayg1 
ile ig1lcerek binlerce y1l nesilden 
~esile. kit'adan kit'aya §an ve ~ 
refl.e dola§an Türk bayragm1 de
ntzlerde de ayni §ehametle dalga
landiran, saytSIZ rnilletleri onünde 
sayg1 ile diz çotüren Büyük Türk 
.'\rn1rali Barbarostur .. 

Zühtü Çulukçuoglunun hitabe
sinden sonra alay Barbarosun tür
oesi onunde bir geçit resmi yap
mt§ ve karadaki rnerasim bu su
rette sona ermi§tir. 

Devlet limanlar1 isletme !<lare-
nin rnemur, müstahdem ve i§çi

. "rinin s1hhî kontroilerile tedavi-
'erini tcmin için tesis olunar.. has. 
ahanenin aç1lma tarent <Jün saat 
'4 te MüMkaLât Vekil; Cevdet Ke-
1m 1nceday1 tarafmdan yap1L 

mi§ttr, 

MODADAKl YARI~LAR 

Bayram münascbetile tertip e
i1l en deniz yart§lari Moda koyun. 
fa büyük bir int1zam içinde cere· 
an etmii/ ve kaiabahk bir halk 
..ltlesi tarafmdan takip olunm14-

ur. Yalovada bulunan Bayan 
"vhibe Ïnêinü ve çocuklari ya

'§lara §eI"Cf verm~lerdir. Ayrtca 
>• v!et Denizyollarinm Kade§ va
•Jl"U lie gelen güzide blr davet!i 

bll'kaç1ru aeyreltim. Rugiin hiç 
,·enihnedcn §Bmpiyon olan Be
tiktaJ takanu, futboliimüzde an
ane haline grlen ferdi oyunun 
hâlâ zebunu bir t ktmtl1r. Ilütün 
yiik bir iki k~inin omu2lar1nda 
kalmakta ve muvaffak1y•t o bir 
iki ki~ye bn~lt durmaktadu-. Be
nin gibi sahadan çoJ..tan Ç<'kilmi§ 
cski bir futbolcil degil, bt>giine 
kadar bu sporla ngra,m11- mi\te
hass1' olmu§ bitaraf iutbolcüler 

komiseri sekreteri 
Moskova, Kre lin, 30 Hazlran 

1941 

Ba~vekilimiz 
Dr. Refik 
aaydam 

de Be1ikta~ tak11,·11m ikinci de- , (BaJ taraf1 I inci sayfada) 
rl"Ccde bir yahA11'.·1 tAk1111a so- Meb usu Gcncral Kâz= Karl!lb~ 

luksuz yenilecegini itiraf ed<'rler. kir tarafmdan franeala ve kalw-e 
Boyle bir tak1m hiç ~·eniln1e-. tevzitne ait Ttcarot Vekâletine h

divse, diger tak1mlor kendisin- !a:ben verilrn~ suai !ah.Ti.rive üçun
den de zay1f dNJlrktir Id, bu da eu madde olarak askC'r ailelerine 
futbolümilziin hali pünn<'lâlini mu.avenet mevzuunu tetkik C'trnclt 
gostermiye kâfidir. için urnurni hey'ct kararile ~ek-

Beljikta§ll\ maglûbi~et'<lz 1am- Wl eden Parti Grup K\'.llllll.-yonu
piyon owum bana §U rn"1hur nun rapo,-u \·ard1. 
flkray1 hatah.th: Kak kitilik Sl· Celsenln aç1lmasllll mü~eakip 
nmn ber zaman k1rk1nc1s1 olan B!:.§vekil Dokter Refik Sayrlaun il.k 
bir çocuk imtihanlardaa llirinde i alarak h-iikûmetin rnc;igul oldugu 
otuz dokuzuncu olunca loahas1 bugünkü siyasî mœelelere dair ki
hayret etm~ bu terfü11 sebebini sa. bir izahatta 'bulunrnu~ ve 1wk
sormu~, ~ocuk da boynunu bii- ta1 nazari Gru,pun wrumî tairv•bi
kilp: Benden cvvelki on b~ gün- ne ik:tiran et~tir. Bunclan sonra 
dür hasta, gelmi)·or, sm1fta otw Refa.h vap•1runun ne strr<>tle hat
dolmz k~iyiz: c<'rnh1m verm~ mu;; oldui!unu dair yukar da ••kri 

Sporda sampi y on obn talum- geçen takrir üzerine rn izatœl\C' a
lari blr ,·andan alk1~larken bir ç1lm~ ve iik defa Millî Müdaha 
:randan da bu munffakt)·etin Vckili Sffet Ankan t,· 1Nse r e 
seh<'p ve ânùller'.ni bulup mev- tit U7l n "" Mrofh iZahat W'l'm~ 
dana ko,-manuz , . ., bunlarm u',. tir. Vekili muteaktp sôz alan b1r 
tiinde incelem<'ler yapmamiz V<' çok hat.p!erin mütalca ve t nk t
ahnacak neticet .. ri hic celdnme- lerine 'bizzat Bll§vekil Dokt. Re
den meydana vurup tedhirler fik S:rydam ve M li \füd foa Ve
dü,ünmemiz cok fa"dah olacak- kili tarafm.dan cev<cplar ver Id kten 
tir.' 400 metrede M~hm .. t Alinin, onnra l>u mewua a tak"irk•r o-
100 metrMe Semihin :vük>"k kunarak hukînnC'tin yapmak.ta Ji
atl&mada ffaydann ,'.aphklart cl.ugu tailik1katm r>ehœsine intiza· 
rekorlann hâ111 kinl~madil(in1 ra ~arar veril~tir 
giizonünde tutmahyiz. Üçüneü mevzu ol<.rak tsùmbul 

Mob'usu Genc'ral Kaz m Karabe
kir1~ Ticaret Vekd letme U>vc"" e--

s~ a So\·~c· en 'kuf'1n ·=t~d.ir mûr •asart"Jfu, m yü • 50 tutan 

1 
ru çekildikler_i•·· bi cùril-nekted' 

tPr- l et~ ;< d r Bey< 1 c Ai\1ERÎKA y A GiDECEK 

1 

süvan ve rr-km lcre btraktlacak <; wyet ert'l bu.un cephede ge, 
gc lk1-. .~ ~nd 1 t VAPURLAR "· Der> zyollarmda •at'>1k c".l le 1 T:kyasta. bir ~eki'n:e harek,.nc' 
Ve v 1 t ' ntil.tr •-r kadl birilcrr. ln malla- bu ka ar . ..., ,,•,.t D m lm't a"'nc oulunduklar1 lru1mn edtl.mek' l 
za • cw .ne kd.r, g1 """ akl1 ve lhraç da teinùn münasip guru li§tür.• """ 

runl.ZIJ1 buraya n 

lesi ve cskeri deniz erkânt ya
,:lri takip etm slerd:r. Mùnaka. 

... t Vekili saat 16 da M-O<IAyi! gele-

ZAY! - Vefa lisesinden 937-938 d1kn takriri üzerine mü:..ak<"r , r t
iers yilma ait 159 sayih §ahadet- mu;; ve T1e c• Vck'l M rrrt < lîk· 
;ameml zayetfrn. Yenisinl alaca- rn<'n bu takrirde vzuu b , 
Jlimdan esk .sinin hükmü olmad1g1 " le'~ hakkt"lda etrafl1 ~ a
lân olunur. 

1 
•ta bulu'r!lu~ ve i;w.1 1· 1 'I! 

1331 tevellütlü Osman oglu d ~er htipler de muta~alar 
Salih êizgün soylerr <;:crdir. •Dl 

,1. 
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Alman tebligi 
(Ba~ taraf1 1 ind ayfada) 

yük mulhasara çemberi, §lmdiden 
1 ISTANBUL BELEDIYESINDEN 

uç kuçük rnuhasara çcrrj>erine ay- Tah. Bed. Teminaf.l 

ribn~ti.r. Bumm neticesindc, bu 
ç mberlcr içinde\ki Sovyet tegck
kfüleri g~tt~e daha yakmdan s 1-
kl~t.mlmalcta ve imha edihnelcte
dir. 

Berlin, 1 (A.A.) - Al!man ordu
lar b~kumandanhg1111n tebl;gi: 

Karpatlarda Pripet batakh:klan 
ai s ncia, Alrnan ordulari te§e~
küllcri, Slovak :mt'alan ile 'beraber, 

1825,35 136,90 

2875,00 215,63 

Haseki ve Cerrahpasa hastahaneleri için almae&ll bas
tine levazmu ve matbah ej)'aSI. 
$t'hir dahilinde isllyen otobilsler için bastirùacak 
57,500 cilt otohiis bileti. 

Tahmin bedelleri lie 1lk teminat miktar1an yukar1da yaztl1 î,sler :iyn ayn açlk 
cksiltmcye kom.lmt• tur l;,>artnameleri ?.ab1t ve Muamclât mudlirlùgu kale
IT'inde gorulebilir. ihale 10/7/941 Per~embe günü saat 14 de Daim! Encü
mc-ndc yap1lacaktir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 941 
y1hna ait TicarPt od<. 1 vesikalarlle lhale günü 1ruayyen saattc Daim! En-
c mendc bulunn. •1l<1ri. (5102) 

maglûp d~am talrip ederek çar- va muharebcle1 inde 

p :makta ve Letmbuig'in Lk1 tara- tür. 
dü§ilrülmü§"" cumlar yapml§la:rd1.r. 

~"irnalî Afrikada, Ahnan siti.ikala
n SoJ.lum açi.klarmda bir !ngili; 
tor:picfu muhribimde yangm çillrnr· 
~ ve Tobruk'da liman tœisatm· 
ve nwfürlü nakliye tah~tlerin: 

fmdan ilerlemekltcdir. Bahokçvlar yarimadasmm cenu-
Bialistok il Muwk arasmda mu- bunda, bir Sovyet tcrpidQ murhribi 

hasara cdilmi§ bulunan Sovyet or- bomba ile batirrhnu~ ve diger bir 
du an, bûtün giin, muhasarny1 yar- tJorpido muhri'bi, agir hasara ugra
rnak için bcyhu.de ne<.mlidane te- t1lm1s ir. 

bœnbard.Janan etmi~tir. 
sebbü~er yapm~laixhr. Îngiltnenin etrafmdaki sula:rda, 

Alman hava kuvv tleri, Sovyet sava§ tayyareleri, oldulkça büyük 
hava kuvvotlerine ka~ rnücadele- bir ti.caret gemisini vahim hasaira 
de dün mühim muvaffakTyetler ugratnn~lardir. 

kaydctm~tir. Fl'V'kalâde bir teb-l G<!Ce Alman hava !kuvvetleri, 
ligle bildirilmi§ Q1du~u gibi, dii§- Cardüf limanma ve l~i1ter.enin 
man, 30 Haziranda, 280 ta:yiyare ~rk ve cenu.bu ~rkî sa:hilleri ü
kayibc~tir. Bunlar<lan 216 s1 ha- zerindeki liman tesisatlarma hü-

ingiliz sav~ tayyareleri, a§ag1 
bulutlardan ve fena rü:yebten isti
fa<le roerek, ~alî Almanya sahil

lin.de ha1kla ml'fJkûn mahallelerc 
bombalar atm:t;;}ardJT. Sivil halktan 

binkaç o1ü vardllr. Birçoik bina ha
rap olm~ veya hasara ugr~1r. 

iST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 

l Talât ve Adem Havi.·a Manav K . Hat\Ul Millet C. 

2 Hüseyin Maranaoz D. Pa§a H. oglu All~a 

1 ~ Kund, Tamir. A. BeJ-.azi.t..X. M. Pa a 

• • c 

5 Nezlhc Guleryüz Kahvehane Ïnebey Nam1kkemal 

6 Mustafa Si.mpat Ekmek c Teceddüd 
yogurtçu 

7 Nuri Can Bislklet tamircisi K . Ç~e Demirhane 

8 c c 

9 Fehmi Levent Kasap H. Evb.at Yedikule 

li) Ïimail Edmdik Ma:nav c c 

11 Hasan y~ çmkaya Manav K. M. Pa~a K. M. Pa,,; 

12 Kadri Güldür Berber lili!aklh K. M. Pa$41 

13 Cahlt Zamir Kundura tamircld Hubyar K. M. Pa~a 

14 H<1snn Fehm.i Kômürcll K. Ïlyas Samatya 

15 Fev2i Palay Aaçi ;Davutpa,sa H. Of:. Ali P. 

H\iseyin Güvener Manav Jt. Îlyas Samatya 

17 isrnail Haklu Manav K. Ç~e Cami 

li Avni Doiruer Kahvehane S. HayTettin Marmara 

19 Ali TabayicJ Sobac1 K. M. Pa,,a K. M. Paaa 

20 Mustafa Mercan Kuap K. c Marmara 

21 Ïbrahim EJ18ll Manav A. Beyazit K. M. Pa~a 

22 Zqa ôzsanat Kahvehane c 

13 Gençala Genç Enkau:i X. M. Pa~ K. M . Pafa 

Ramazan Man.av inebe1 Karamehmetp&M 

Mehmet Orbanh Bakkal K . M. Pa§a K. M. P~ 

26 Mustafa A~1 D. Pap Cerrahpa$a bas. lç 

Sevket Mahroutali Bakkal Afüa.k1h K. M. Pa~ 

No. Matrah1 

113 90.00 

167 49.00 

286-2 15.00 

c 15.00 

17-19 135.00 

20-1 135.00 

68 36 OO 

c 36.00 

38 75.00 

40 36.00 

112-1 26.00 

373 11.21 

112-1 6.00 

53-1 60.00 

121-123 27.00 

85 36.l 

11 90.00 

42 33.00 

230 36.00 

82 84.00 

832 18.00 

294 64.00 

U8 16.U 

15 60.00 

1H 24.00 

36 OO 

•37 76.50 

Verg. :Îhb 
Nev'i N. 

5.61 K. 
1.12 B. 
1.35 K. 

27 B. 
34 FZ 

2.25 K. 
45 B. 

156 F • .Z. 
48 c 

2.15 K. 
~3 B . 

4 F. Z 
47 c. 

29.51 K. 
5.90 B. 
4.08 K 

82 B. 
1.02 :F. z 

i8 c 
3.82 K. 
. 76 B. 

95 J' z 
2.22 k . 

44 B. 
55 F. Z 

12.12 K . 
2.44 B 
2.18 c. 
1.28 K. 

26 B. 
32 F. Z 
28 c. 

3.15 K. 
75 B. 
91 F Z 

3.92 K. 
78 B. 
70 B. 
05 K. 
01 B. 
01 c. 

9.34 K 
1.87 B. 
2.33 F. Z 
1.99 c. 
6.75 K. 
1.35 B. 
1.69 F Z 
1.46 c. 
4.49 K. 

90 B. 
1.37 F. Z 
1.02 Ceza 

12.39 K. 
2.<t8 B. 
223 c. 
l.00 K. 

20 B. 
15 c. 

5.52 K. 
1.10 B. 

99 c. 
14.84 K. 
2.97 B 
2.67 c. 

73 K. 
15 B. 
13 c. 

3.83 K. 
55 B. 
68 c. 

3.29 K. 
66 B. 

ll.70 K. 
74 B. 
67 c. 

3.38 K. 
48 B. 

1.38 K. 
28 B. 
25 c. 

5.76 K. 
1.15 B. 

(Îtiru K. 31/5/941 T. Ve 59433 s.b kararile birlikte - ikinci ihbarname) 

28 

30 

Il 

Hafüe Randevu1:11 S. Hayrett.in Hatunlye C. 12 48.00 

c c 45.00 

l 45.00 

• 45.00 

c 45.00 

(Ïtiraz K. 7/11/940 T. ve 62106 no. lukararll~ birlikte - ildnci ihba.) 

62.40 K. 
12.48 B. 
11.23 z. 
74.88 M. Z 
16.18 K. 
324 B. 

)9.42 z. 
58.50 K. 
11.70 B. 
70.20 z. 
58.50 K. 
11.70 B. 
70.20 M. Z 
58.50 K. 
11.70 B. 
7020 M. Z 

22-30 
940 

2:>-37 
940 

23-48 
940 

23-47 
1140 

3-17 
940 

20-47 
1140 

114-31 
940 

24-30 
940 

25-8 
940 

24-22 
940 

22-50 
HO 

24-5 
940 

23-26 
840 

23-30 
940 

23-35 
940 

23-33 
940 

25-HI 
939 

24-4! 

139 

24-41 
939 

24-48 
939 

24-47 
939 

24-49 
939 

4-1 
938 

4-5 
938 
4-4 
1138 

1-17 
940 

3-38 
13:1 

3-44 
938 

3-43 
938 

3-42 
1138 

3-40 
9:>6 

S matya . ;Mally_e ISubesi mük.ellefle!in<lcn yukanda ad1 1$i ticaretgâht yaz1h §Bhif r ti'rki ticaretle ycni 
1dre lerm1 b1ld•rmcm1~ ve tcblijtata salâhlyetli bir kim c g slertnemïs ve yapüan ar,l~hr'l. ~ bulwiamn'TJ· - ol 
d ;kl nndan h.zalannda. gôrterilen y1llara ait kazanç, buhran, vc zamlanm hav• 1 bnrr arr elel'ir blzzat kblfgl mü~ 

o~-imam~llr. Keyf1yd 3692 &ay1 11 kanWlun 10 ve 11 inci mnddelerine tcv!..k;.ln teblii; t y ·r •ic gccznei. uzci-e 
çin, pur. (5315) 

tabur 
ronra b 

Istanbul Üçüncü lcra Memurlugundan : 
939 - 4065 

Ipotek cihetinden 2004 nurnarah kanuna tevfilum par.aya çevrilmcsine 
ltarar verilen ve tamamma 200 lira k1ymet takdir olunan Sam<1tyada Hac1hli· 
reyin mahallesinde Büyü.kkuleli sokagmda eski 37 ycni 43 numara ile m •• 
kayyet ve bir taraf1 Despina menzili ve bir taraf1 Marya mem.ili ve bir ta 
ral1 kale duvan ve tara!1 rabli tarikiâm ile mahdut ah~p evin tamam1 aç1~ 

arttmnaya konmus olup 1/8/941 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 <lei · 
16 ya kadar dairemizde birinci aç1k arttirmas1 icra ve arthrma bedeli mukad
der loymetin 3 75 .ïni buldugu ve paraya çevrilme macarifinin ltfasma l<. 
kabill eyledii!.i surette a11c1s1 nam111a ihalesi yap1lacakhr . Aksi takdirde son 
&rttiranm tanhhüdü baki kalmak üzere arttirma on gün miiddclle temd1t 
ve 11/8/941 tarihine tcsadü! cden pazartesi günu ayni s;rnttc vc keza daire-

• mizde yap1l<Jcak olan ikinci aç1k arthrmn. mda ar ttu"'î\a bedcli Nrnya ÇC\' 

rilmc masrafrna kifayct ctmck tiartlle en ~·ok arttirnn uhdcslne 1hale oluna
cakhr. Sati§ pc~in para iledir. Arttirmaya girmek isteyen ler"' takdir olw .. n 
k1ymet1n %ycdi buçugu nisbetiq,ctc pcy akç~i vey<1 m1llî b ir bankanm temi
nat mektubwJU vcnneleri l:izund1r. Haklan Tapu sicillerlle sabit olmayan ipo
tekJi alacaklilarla dlger alâkadarlarm ve irtl!ak haklu sahiplerln!n ve bu hak
lanm ve hususilc ïaiz vc masarifc dalr vukubulacak iddialanm llân tnrihin
den itibaren 15 gün zarlmda evrak1 mtisbiteierilc b1rlikte daircmize bildirmc
leri l.ktl2a edcr. Aksi halde haklan Tap,1 s1c1Uerile sabit olmayanlar sah§ be
delinin payln~masmdan harlç kahrlar.Mczkür gayr•menkulc ait ve ncfsin
den dogan birikmi~ bilcümlc vcrgi m1.ikcllef1yeti ile tellf'1liye resmi borçluya 
Bit olmak üzere sati~ bedelinden tenzil olunur. 20 scnelik vaklf taviz. bede
li al!CJya aittir. 

EVSAFI UMUMÎYE: Mezkûr gayrimen.kul ah~np ve 1k1 katbd1r. 
ZEMÎN KAT: Kap1dan zcmini k1rmiz1 ç.nl do~eli ta$hga girilir. 

Solda asma kattaki odamn altmda bir helà bU" ktimürlük vc tashktan ilti 
basamakla ç1k11an sahnnhktan mutbaga girilir. E.<;ki tarzh alllnda ocokhdll'. 
sabanl.iktan bir kaç basamakla ç1lul.1n solda asma bir odas1 vardir. 

BiRiNci KAT: Bir sofa üzerinde bir odadan ibarettir. Mezkür binanm 
rerek kaplama ve gerekse dO§emeleri esasl1 bir surette tamire muhtaçtir. Ve 
lizeri ~rli kiremitle mesturdur. 

Mesahas1: Umum sahas1 25 metre murabbaidir. 

Gayrimenkul kendisine !hale olunan k1mse derhal veya verilen mühlet 
içinde paray1 vermezse ihalc karan !esholunarak kendisinden evvel en yük
sek teklilte bulunan kimseye arzetmi~ oldugu bedcl ile almaga razi olur~a 
ona olmazsa veya bulunamazsa tekrar ve yedi gün açlk artt1rmaya ç1kar1la
rak. en çok arttiran uhdesinde ihale olunacag1 ve iki ihale arasmdaki fark ve 
geçen günler için %5 hesap olunacak ve faiz ve diger masarifat ayncn ve 
hillone bacei kalmaksizm memuriyetimizce eski ahc1dan tahsil olunur. Da

ba fazla malûmat almak isteyenler 9/7/941 tarihlnden itibaran dtliremizde 
açlk ve a&1h bulundurulacak arttmna §artnamesine ve 39/4065 nurnarah dos
yu..na müraoaaUa .icap eden blitûn malûmah almi,, ve ogrenmis olacilklan 
ilân olunur. i(5774) 

......................... ! .................. ~ 

1 Istanbul Levaz1m Âmirligi hânlari 1 
Anadolu ciheti 

miktan tutan 

7500 kilo 
10,000 c 

70 0 c 

800 adct 

lira 

975 
1300 

420 
16 

Cinsi 

Ay ·ckadm fasulyc 
Barbunya fasulye 
Kabak. 
Hiyar. 

Rumeli cihetl. 
miktan tu tan 

24,500 kilo 
31,500 « 
23,000 • 
6,500 adet 

lira 

3185 
4095 
1380 
130 

Yukanda yazih sebzeler ahnacak l1r, Kapah zarfla ekslltmesi 18/7 /941 
Cumn günü saat 15,30 dii Tophanede Lv. Amirligi 11ntmalma kom;syonunda 
)'ap.lu~ .. J;tir. Anadolu cihet1nin !lk teminah 203 lira 32 kuru§ Rumel! cihe
tinin ilk tem:nati 659 lira 25 kuru$tur. ~vsaf vc ~rtnames1 kom1syond:i gorü
Jür. isteklilcrin kanuni vesikalarile teklif mektupl;mm ihale saatlnden bir 
saat evvel kom1syona vermeleri. (43) (5330~ 

Anadolu cihetl. 
xniktan tutan 

lira 

12,000 kilo 960 
2,500 • 375 
7,000 c 490 
3,500 c 350 

'100 demet 7 

2182 

Cinsi 

PaUican. 
Taze bamya. 
K1nniz1 domntes. 
Dolmahk bi"t>er. 
Maydonoz. 

* Rumeli ciheti. 
miktan tu tan 

31,000 
10,000 
24,000 

4,800 
4,706 

lira 

2480 
1500 
1680 

480 
4-'l 

6187 

Yukanda yaz1h bei kalem sebze Jrnpah zarfla eksiltmeye kœmustu:r. 
Îhalesi 18/7/941 Cuma günü saat 15 de Toph.anede Lv. Amirligi satmalma 
)wmisyc,.unda yap1lacakhr. Anadolu cihetinin ilk teminati 163 lira 65 ku~ 
Rumeli cihetinin ilk teminab 464 lira 2 kurustur. Evsaf ve §artnamesi ko
misyonda gtirülür. Taliplerin kanunt vesikalarile tekill mektuplarm1 ihale 
&aatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (44) (5331) 

• Kilosuna 69 kurus tahmln edilen 9250 kilo ni~ad1r almacnJd1r. Pazarhk
la eksiltmesl 4/7/941 Cuma giinü saat 15 de Tophanede Lv. Amirligi satm 
alma komisyonunda ynp1lacakhr. Kat'i teminati 957 lira 37 kurustur. Nümu-
nesi komlsyonda gôrülür. (35 - 5213) 

* 
Beher kilosuna 250 kurus tahmin edilen 9000 kilo sari sabunlu kôsele 

almacaktir. Pazarh>-ia eksiltmesi 4/7/941 Cuma günü saat 15,30 da Tophanc 
ist. Lv. Amirli~ .atmalma komisyo nunda yap1lacakhr. Kat'i teminah 
4725 liradir. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (38) (5269) 

* Beher kilosuna 675 kuru~ tahrnin edil<.>n 300 kilo pas;i lpligi almacaktir. 
Paz&rhkla eksiltmeoi 4/7/941 c.1ma günü saat 14 de Tophanedc Lv. Amir
ligi satmalma komisyonunda yap1lacnk tir. Ïlk temlnat1 151 lira 88 kuru$tur. Nü 
mWlCSi komi5yonda ~ôrülür. (32 - 5160) 

1 Aakerî Fabrikalar Satmalma Komiayonu 1lânlar1 _, 

153 ton benzin ahnacak 

Tahmin edilen bedeli ( 48.960) lira olan 153 ton benzln askert !abrikalar 
umum mû~ürlügü merkez satinalma komisyonunca 3/7/941 per§embe günil 
mat 14,30 da pazarhkla ihale edileceklir. Sart.name (2) lira (45) kuru~tur. 
Kat'i teminat (7344) liradir. (5196) 

* 50 Ton Bor yag1 aJ1nacak 

Tahmin edilen bedcli (25.000) lira olan 50 ton Bor ya~ askert fabrikalar 
umum müdürlügü merkez satmalma komisyom.mca 4/7/941 Cuma günü saat 
14,30 da pazarh.kla ihale edilccektir. Sartname parasud1r Mu\-nkkat temi-
nat (1875) llradir. (5197) 

* 600 ton rnazo.t ahnacak 

Tahmln edilen bedeli (73.800) lira olan GOO ton mazot askerl fabrikalar 
umum müdûrlügü merkez satmalma komi~-yonunca 7/7/941 pa7.artesi günü 
saat 14 de pa:i:arWda ihale edilccektir. Sartname (3) lira (69) kuru§tur, 

Kat'i teminat (9880) liradU". (5195) 

* lluhtelif eb'adda 16.000 adet ates tutlas1 
6 ton ate~ kili 

Hey'eti umumiyesi takriben 71 tondur. 

Ta hmin edilen bedeli 17 .750 lira olnn yukar1da yazih a tes tu1Ias1 ve 
tltl'S kili a~kerl fabrikalar umum mti ·lürlü~ merkez satmalma komisyonun
ca 4/7 /941 Cuma günü saat 11 de pazarhkla ihale edilerektir. 

Sartname paras1zd1r. Kat'i teminat 2662 lira 50 kun..,tur. (5216) 

* 15 Ton Kulp ipi almacak 

Tahmin edÙen berleli 18.000 lira olan 15 ton kulp ipi askerl fabrikalar 
urrum mtidiirliigu ncrkez satmalma komisyonunca 7 /7 /941 P.izartesi günü 
Eant 11 d:: p<lzarhkla •hale edilecektir. .Sartname pnraSJ.Zdir, Kat'i teminnt 
2700 litad1r. (5217) 

Sahibi: E. i Z Z F. T, Nc~riyat Direktürü: Cevdet Karabilzin 

Basùd1g1 yer: «Son Telgraf. Matbaa&> 

ve 
Her yemekten sonra mutlaka gündc 3 
defa di~lcri niçin temizlemek Iâz1md1r ·? 

Çünkü; unutmay1n1z ki: 
Bak1ms1zhkta11 çürüyen di§le

rin difteri, bademcik, k.izam1k, 

enflocnza, ve hattâ zatürrieye 

) ol açtiklan, iltihap y a pan di§ 
etlerilc koklerinde mide hum
mas1, apandisit, nevrasteni, s1t
ma ve romatizma yaptJg1 fennen 
anla~1lm1~tir . Terriiz ag z vc sag
lam di§ler umt mi vücut saghg1-
nm en birinci ~arti olmu§tur. Bi
naenaleyh di~lerinizi hcrgün ka

bil oldugu kadar fazla - lâakal 3 
defa - ~sANiN • d~ macunile f.r
çah:. arak s1hhatinizi garanti e
debilirsiniz vc et111elisiniz. Bu 
suretle mikroplar1 imha ederek 

di§lcrinizi korwnug olursunuz. 

Di~ MACUNU 
Bütün tehlikelere kar§l s1hhatinîzi korur •. 
Sabah, ogle Ve ak~am ber yemekten sonra 

günde üç defa di~lerinizi f1rçalay1n1z. 
Eczanelenle biiyük Îtriya t .maga:i.alarmda .bulunur. 

Deniz Leva·uDl Satanalma Komiayonu 11ânlari J 
Marmara Oaaü hahrî K. Satanalma Komiayonundan: 

ln,aat Ïlân1 
1 - Keiif bedeli 14344,05 liradan ibaret olup 24/Haziran/941 gününde 

yap1lan kapah zarf ek.!iiltlllesinde tnlibi ç1kmayan ve gosterilecek bir mahal
dc yaptJnlacak olan in~aa!in, yeniden kapàh :wrf usul 'le eksiltmcs! 14/Tem· 
muz/941 pazartesi gunü saat 15 de Izmltte ten;ane kap1Smdaki komisyon bi
nasmda yap1lacakhr. 

2 - Bu i:;e ait resim, letinl ve idari prtname ile projeler kom.lsyondll 
gorülebilir. 

3 - Eksiltmeye i§ti~ edecek istcklilerin bu gibi lsleri yaphklanna 
dair Nafi<J Müdürlü.klcrinden alacaklari - eksiltmeden üç gün evvelki tarihli -
ehliyet ves.kalanm ve 1075 lira 80 kun1stan ibarct ilk teminatlarile birlikte 
tanzim edccekleri tek li( mektuplarm1 belli gün ve saatten bir saat ev' clin• 
kadar komi~yon ba$kanhg111a vermelcri. (51111) 

* 8 ton zeytin tanesi 
1 ad et hc~ ap makinesi 

Yukanda yaz1h zeytin fanesi vc ti.esap makincsi 4/Tcmmuz/941 cuma 
günü saat 15 de pazarlikla ahnacakhr. 

isteklilerin belli giin vc s::.atte Kas1mpa§ada bulunan komi.syonda hazir 
bulunmalan. (5321) 

* 1 - Tahmin edilen bedeli 44850 lira ola 11 100 ton sabunun 8/Temmuz/ 
1141 sali g~nü saat 14.30 da kapah zarf a eksiltmcsi yapuacakhr. 

2 - Ilk teminah (3363) lira (75) kuru1 olup ~artnamesi her (l'iin k~ 
misyondan almabilir. 

3 - Îsteklilcrin 2490 say1h )l:anunun tarifati dahilinde tanzlm edeceklerl 
teklit mektuplann1 havi kapah i:arfla rm1 belli gün ve saatten bir saat evve• 
Une kadar istanbulda bulunan ltomis)'on basJtanhgma makbuz mukabilinde 
vermelerl. ( 4877) 

Istanbul Hava M1ntaka Depo Amirliginden 
1 - Sekiz tip kuru pil satm almacaktir. 
2 - (1286) lirahk kat'l teminahn Balurkoy I ,,(idürlügüne yatmlarak 

rnakbuzlarile birlikte 10/7/941 pe~embe günü saat 14 de Yei>ilkoy Hava mm-
tnka depo âmirligi satmalma kOllJisyonunda bulunmalan. -. (5322) 

1 latanbul Komutanbii Sahnalma Komiayon 'u _ tlânlar1 1 
Asag1da cins ve miktarlari yaz1h .Id kalem yiyecek mnddcsinin 19/7/941 

gtlnü hizahrmda gostc1 il en saatlerde kapah zarf usulile eksiltmeleri yap1la• 
caktir. Sartnameleri her gün komisyonda gorülebilir. Îsteklllerin belli günd6 
&sag1da gôsterilen saatlerden en az bir saat iinceye kadar tcklii mektuplannJ 
kanunl vesikalari ile birlikte F)lldllù1da satma.una komisyonuna venneleri. 

Cinsi Miktar1 
kilo 

Muhatn, Be. 
lira krs. 

~--~~--~~~~-~ 
Yogurt 
Süt 

110000 
30000 

15000.00 
5400.00 

* 

(5338) 
Îlk teminah Eksiltme S. 

lira krs. saat D. 

1125.00 
405.00 

-----
11 
11,30 

Kilos un a tek lit edilen 55 kuJ'U~ fi ya t pahnlt g-Orülen 30 ton koyun etl 
4/7/941 günü saat 15 de pazarhkla istcklisine ihale edilecektir. Uuhammen 
bedeli 16500 lira olup kat'i tcminati. 2475 lirad1r. $arlnamesi her gün ko
rnisyonda gorülebilir. Îsteklilerin belli gün ve .aatte .kaDunt vesikalan ile 
liirhktc Fmcbkhda saf.lnalma iko1YIÎS)'onuna ~elmeleri. (5305) 

* Beher kilosuna k1rk be~ kUnl$ fiyat tahmin edilen 600 ton s1ltir eti 
kapnh zarf ile eksiltmeye konulnnl$tur. Eksiltmesi 21/7/941 günu saat 16 da• 
dir. ~artnamesi her gün Fmd1khda komisyonda gtirülcbilir. Muhammcn be
del. J.N yüz yetmis bin lira olup ilk teminati 14550 !irad1r. Îsteklilerin bel
li günde kanunl vesik<1lar1 ile birlikte teklif mcktuplarm1 en geç saat 15 e 
kadar makbuz kars1hjt1 Fmd1khda satmalma komisyonuna ve1meleri. (5337) 

o. Demir Yollan lslatma u. M. llanlan 
Muhammen bedeli 150.000 (Yüz elli bin) lira olan 3000 adet deri ceket 

14/7 /1941 Pazartesi günü saat l!t,30 d::. kapah zart •usulü ile Ankara'd~ 
Ïdare blnasmda sat111 almacaktir. 

Bu itie girmek isteycnlerln 8750 (Seldz bin yedl ;rüz elll) lirahk mu· 
vakkat terninat ile kanunun tayin ettili vesikalar1 ve teldi!lerini ayni gün saat 
14,3() a kadar Komisyon Reisligine vermeleri lâz1mdll'. 

$artllameler (:!OO) kuru,,a Ankara ve t.'?iYda~ veznelerinde satùma1'-
tadir. (5179) 

* Muhammen bedeli (2750) lira olan (10000) adet Harp paketi 18/7/1941 
Cuma günü saat (11) on birde Haydarpasada Gar binasi dahilindeki Komis• 
yon tàrafmdan açlk ek~lltme usulile satin almacakhr. 

Bu isc g rmek isteycnlcrin (206) lira (25) kurusluk muvakkat tern!nat 
va kam1nun tayin ettigi vesaikle blrlikte eksiltme günil saat'n• k n vr Ko• 
mlsyona muracaatlert lfiz1md1r. 

Bu ~e alt iartnameler Komisyondan paras1z olarak dag1hlrr.a '" 1.r. 
(5332) 


