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Almanya botun 
kıia Avrupasını 

etler Birliğine 
rşı seferber 

tmiye çahşıyor 

Japonlar 
Vaziyeti 

ehemmiyetle 
gözden 

AVRUPANIN EN MOHiM HARBiNi YAPAN iKi ORDU 

Yazan: ASIM US 
Alman) a. Rusya aleyhine har\e 

gjrdikt,en sonru 80\ yetıer Birliği 
karşısmda bu memleketl«>rt1 n 
muhtelif zamanlarda hlmave go
ren h<•lli ba.'h dc\IC'tl<'r \ll7J)ct 
aldılar. Roman) a derhal, t<!red
döt&Uz ordularım \lman başku· 
manc' nlıfının emrine 'erdi 'c 
Ru ) a aJeyhln<' harbe g1.'()i; Fln
Jandi)a De Macaristan bl. ~ gön 
bitaraf t;C'yirci gibi durduktaıa 
sonra So\1 etler tarafından top. 
raklan bombardıman edildiği se
b"p gö t~rilerek blrJbiri arkasın· I 
dan h rp Din ettiler •• 

Finlandiyalıları Sovyetl r Bir· 
llğf alc~ hine :oe' keden St'bep sa
dece g"ı:en harbin bıraktJğı bir 
lnUkam hlsslndt•n ibaret değildir; 
Flnlandl) ahlar ilk fırsatta Sov
l etler tarafı"ldan ) eni bir t.aarru· 
za uğra) ııcaSdanndan 'e bütün 
milli 'arlıklarmm bu defa tehli -
ke) e duşC<' ğinden cnıUsc içinde
dir. Onun itin bu harbi bir neli 
istlldiil muc.adelesl tel" kld etmek
tedır. Romanyalılan Sol'Yetler 
Btrllğlnc ksrşt tahrik <"den sebe· 
hin lla.sarabyayı geri almak ve 
kendJ eri için d!limi bir tehlike 
g1bl duran Bol"e\'izm rejiminden 
kurtulmnk olduğu ma.lümdur. Ma
caristan ile SO\l etler Birliği a
rasın ılı doğnıdaıı doğruya bariz 
bir lhtl'af olmamakla beraber üç
lü 1,8 ta dahil olan bn memleket 
Tran~u, a.nyanın geri a.Jmmasm~a 
'e l'u rosla\'yanm taksiminde gör
du • u mt"'nfaatlcrden dolayı kendi~ 
ini Alman)aya )ardını etmek 
m buriyf'ttnde görmektedir. Nl -
t · bu nıda. 1 P. da henU,Z 

H pa ta IJtJhak etm~ omu... 

• • geç ırıyor 
Moskovadaki sefir, 
Molotofla görü, tü 
Tokyo. 28 (A.A.) - Kabine 

azalariyle ordu mümessillerinin 
yapılacağı evvelce haber veril
miş olan toplantısı bugün vuku 
bulmuştur. Bu içtimada kabine 
iı.zaları, harbiye, bahriye n~
retleriain muhtelif şube müdür. 
!eri, genel kurmay ve donanma 

(Devamı Sa. 4 SÜ. 5 de) 

B U iki rellm. bustin Avrupanm 

en cmlt barp cepbeelnde en 

mtUalm " belki de katı mullarebeyl 

yaa-n Ud lı4lJ'Ük ordndao birer man. 

ara cöıttetmtıkiMlr. Solda Alman. 

Jar, bu«bldl ajıan9 tebllllerinde de 

olmdatua• cfbl zırblı alaylarla 

tUTf1'e edllmlt bir Sovyet tutmamı 

__...... lmlla ettiklerini bildiriyor. 

AJ...... canJdan Sovyet kıtalarmm 

çok ,ertıertne kadar nlltm etmltlf'r

dlr. Dlter taraftan AfAttda realmle

rlnl sördölönk Sovyet kıtaıan, 

MIMk mmtakUmda Atman amamt 

karusAlnnı clailttıklannı haber ve.. 

rtyorlar. Bu arada bir Alman pae. 

...unı elllr etmlflerdlr. 

ına rağmen, jspanyol dahili har
bi esna mda So\") etll'rin müdaha.
leslr 1 , c Almanya Ue ıtalyanm 
)ar.l mlannı batırlamr!I 'e Rusya 
alcvhinl' harp ilan <'tmemeklc 
be,.;.bt>r Alınan ba!lkumandanlığı
nın f'l11rln<- gönüllü bir ordu gön· 
dennl'ğl kendisi için minnettar -
Jrk 'azlfc i saymıştır. 

Bugünkü ScoVVet ordusundan 

Dikkat t'dilln;C gorillür td Sc\ -
l'tlcr Birliğine karşı Alman)a

nın ) anmda barP cephe-.tne llti
hak eden meml<'ketJcrirı bir kı!I· 
mı ü 1ü pakta J'('.8rllen girmiş dev
ll'tlerdr.n olduğu halde üı:lü pakta 
giren , e bundan istifade eden 
Bul •aristan De Almanya 'e Ual
yadan sonra ü!:lü paktın Ü!:Üncü 
unsuru olan Japonya. henüz \&Zl· 

) etini tasrih ctmi~ değillerdir. 
A\TUpa harbinin ilk gününden 

beri Bul arlstan zahiri bir bita· 
raflık fa\ n t.akınmıştı. SO\')"etler 
Birliği ne AlmaD)B arasında a
demi teca\ tiz paktına müstenit 
ılostlak miınasclwtlcri denm et. 
tiği mııddctçe Sofya hii'kümeti 
Mosko\& lle Berlin arasında mu -
t.a.\ a .t bir ,azi) et aldı. Fakat 
~iman orduları Bulgaristan hu· 
dutlarmdan girdikten sonra bu 
, azl) eti artık muhafaza edemlye· 
ccği fria d ğrudan doğruya mu
kadderatmı Almanyaya bağladı. 
BnnunJa beraber Bulgaristan İs
li\' 'e Bolşe,ik Rn.ıı;ya ile olan 
tarihi müna cbetlerini )ine bütün 
b•itun kesmis görünmÜl ordu. 

Ahnao)a SO\'l etler Birliğim 
taarruza geçtikten sonra Bulga -
ristanın bu cephede \'azlycı alın • 
sı icap ediJor. Herhalde Beı lla 
hökiımetl Bulgarlarm da Mosko
uya harp ll&n etmesini istiyor. 
Da.ha doğrusu Alnıuılann 'ugos· 
lavya ve Yunanlst.andan alarak 
k ndllerlne 'erdlklC'rl yerlere mu· 
kabll bir şU"e<ran vazifesi yapmak 
li&zımgeliyor. Fakat S fyadan şlm
dlH!I kadar bu isUkamette bir ha
reket lıiMedllmedJ~e göre Bul -
garlarm bu nzlfell yapmak belı
slnde tereddüt t~inde kaldıktan 
meydandadır. ı.:u ıtlbarla Bulga
rlst~m b&dlaeler karşısmda va. 
zil e(f hakikaten. tetkike değer 
bir naetteledlr • • 

.Ja)H)nyaya gelince; biç !Jllphe 
lok \1 Almanyaya karşı üçlü 
pakt, SovyetJer Birliğine kari• 
da bir bitaraflık muahe lesi He 
bağla olan ba memleketin vaziyeti 
Bu' rl tanınldnden daha mühim • 
dlr. Bir bakıma, .Japonya tiçlö 
Mkt '1tkim• maelblnce İtalya gi· 
bi lınanvanm yanında mevki ... 
larak BU,.,. baJ1 llb ecleoek 

Alman ebliği Macar tebliği 

Avcı 
Ujranılan hücuma 
mukabele etmek 

·· ere • uz 

tayyarelerı MACAR 
Yalnız bir muharebede TAYYARELERİ 
46 Sovvet Sovget 

tankı 
tahrip etti 

-<>--

Şimdiye kada~ 1 ~tank 
tahrip edildıgı 

bildiriliyor 
Berlin, !8 ( A.AJ - D. N .B. 

bildiriyor: .. 25 h--ı-n öğrenildiğine göre. ~ Aj: 
günü birçok So~e~ . ~emmi-
m.an ileri hareketi _ıçınol · ft ... n . . bulunan bır Y cıv .... ,,._ 

dayetkı. h~anla.r içinde j)erJ~ekte 
ı o kıtaia.r.ına hucum 

olan ~ d bulunmuştur. 
teşebbüslerın e Alman 
F .. ı. t ftnı.ret kazanmış · b -

iti.Ali 9""" f ilola.rından bın a 
avcı tayyare 8,. ' aii- .J 48) 

(DeVamı ... ., -
bilk6nıetl ile ak -

yerde MoekoVa dayanarak 
dettiği rnualaecı.::. karfl81Dda 
Rus - A=-1 11aı.,,.ıı ve ba va
,lmdltlllk ..- &ovyetle r Blrllibda 
zlyc LS- -lnh mndan 80D'9 
rnubtemel ...- ~--:-..-

_ .. edili slbl ,gorilaöyor. 
tcrkr.u .._ --LILIA fakllafl 

...... 11 ... Jerbl uu ...--

......- ki mtUetler arasm-
p nu ~ıere bWın olu 
,1ald m teaPlan göre aktedll· 
,ey' cltll*I edeler delil, ...ıeee
mlş maah aıaddf :.llb lan ve men
bugtinldl t etmektedir· ba 
futlere ~ 'etler 

Wralar •e menfaatler Sovy 
- -...-. :ravat ,..~ 
btitAla ldt'a AnapMIDI A.JıiDMJ'-: 
DID idare ettJit ideoloji' ordmS 
w.e~·· 

• • 
arazısıne 

Siddetli 
bir akın 
yaptı 

Günlerin Peıintlen: 
1 

Tayyare devri 
Vaktile harbe giden bir genç 

anasınm verdiği kılıcı beğenme -
mil: kısa bulmuş. Bunun llzeri
ne anaaı : 

- Oğlum, bir adDn ileriye a • 
tarsan kılıç uzanır ... ,, 

Diye cevap vermi§. • 
Fakat artık milletlerin hayatın

da terakki ölçtlsU değişti.. Şimdi 
öyle bir devre girmiş bulunuyoruz 
ki bir adım ileriye atmakla kılı • 
cm uzanmaaı harplerde zafere 
kiti gelmiyor. Tq devri, demir 
devri, çelik devri, geçti. Şimdi 
hava devrinde tayyare devrinde
yiz. Havadan kuş gibi uçarak dağ· 
lan, taflan. ıleıdsteri qmak IA
mn gelen bir devir içindeyiz. 
Milletlerin hayatında ölçülerin de
fittiğinl görmiyen, dünkü hayatın 
eartıarmı bırakarak bugtlnkil 
devıin icaplanna intibak etmlyen 
mtııellerbı vay haline! 

lluml Kamçayı 

Sovıet tebliği 
tk;zi ıubay olmak üzere 

500 
Alman 

esir edildi 
B ir Gene

ralden 
Mühim planlar elde 
edildiği bildiriliyor 

--o-

Uç Baltık memleketinde 

Orfi idare 
ilan olundu 

M09kova 28 (A.A.) - 8ovyet &eb. 

ııtı: 
Sovyet kıtaları ve Bulgar Baranovtç 

bölgelerinde evvelden hazırl&nmlf mU.. 
dafaa mevzilerine doğru çekilme ha. 
rekeUne devam etml§lerdir. 

Bu çekilme hareketi e.snumda da 
muharebeler verUml§Ur. Krtalarmıız 

§iddetll muharebeleri icap ettiren ha. 
rekAta girl§mlılerdlr. Bazı bölgelerde 
krtalanmız mukabil hllcumlarda btıhı. 
narak dUşmanı ağır bir hezimete uğ. 
rabnı§lardır. 

Luk mmtakaauıda 27 bU1raıı cünU 
şiddetli muharebeler cereyan etmlftlr. 
Bu mmtakada dll§man mcvzllerimial 
yarmak maksadlle ehemmfyeW tank 
te19kkUlkırin1 muharebe me7dalllna 
eUrmüştur. Fakat bütün bu tefebbU.. 
ıer kıtalanmız tarafından dllfmalUl a. 
tır zayiat verdirilerek püakllrtmmU,.. 
tllr. Çarp11malar eanumda pek P 

(Devamı Sa. ~ 8ii. 1 de) 

TOrkive 
Bitarafhğını 
bırakır mı? 

Londra sefirimiz 
Ruştu Aras 'ın 

... 

Boğazlar 
meselesine 

dair 
TAS AJANSI 

lngiliz hariciye nazırile 
mülakatı etrafında 

Bir tavzi 
daha 

neşretti çıkan bir 
Ş8Vİ8Y8 Alman menba~an ise 

Resmi mahfil- Al~yhte ~sık~~ 
/erin cevabı gösterebllecegım 

~~r:~yor: 
lncftis hariciye nazın &leıdıı 

öğleden eoııra Tlirkiye ~ el -
gişi RUştll Aras ve Sovyet )>Uyilk 
elçJel Maiaki ile yaptiğı :millüat
Jara pek büyük ehemmiyet veril
mektedir. 

BtJ hususta eılo bir ketumiyet 
muhafaza ediliyorsa da Londranm 
siyasi ma.lıfillerlndeki miltaleala -
ra göre T rldyenln. İngiltere ile 
çok dostan münasebetler idame 
etmekle bera.b r Sovyetler Birli
ğine karşı humane olma8a bile 
gitgide artan bir vaziyet alır gi
bi olmam ytl.sünden bir huzursus
lut hasıl olmU§tur. 

(Devamı Sa. 4 8Ü. 5 de) 

lsveçten g elen 
haberlere g ö re 

Beyaz Ruıyada Kızılor· 
dunun gerilemesi 

MiNSK YOLUNU 
AÇIYOR 

im mmtallalarda 
llata~ldar 

Almanlara 
zorluk çıkardı 

Norveçten gelen dağ 
kıtalan 

MURMANSK LiMA
NINI TEHDiT 

EDiYOR 
Stokholm, ıs (A.A.) - Sovyet tetı. 

llğinde blldırilen Beyaz Ruayadakl 
Kızılordunun rlcati motörlll Alman 
kuvveUerinc lllnak mmtakasında yo
lu açmaktadır. 

Bu ricat harekeUnl, Kızıl tank ~ 
fekkllllerinln yaptıklan tabiyevt mu. 
kabil taarruzlar ve Sov~t. tayyarele. 
rlnln Alman kıtaıanna hllcumlan hl· 
maye ebnektedlr. Alman kuvvetleri 
burada Napolyonun kl&.llk harp mey. 
danlan olan Smolensk, Nvitebak ve 
Borodlno'ya bir an evvel erlflllete ça.. 
lıpyorıar. 

Bu mıntakanm ıtmallnde Kıml lluv. 
vetler Tııııa nehri hattmı tutaaaJrta 
devam ediyorlar. A1manJarm JAtoaya· 
dakt cenah taamısıan &la terakki 
~ra bememektedlr. 

· iyar 
Moıkova, B8 (A.A.) 'r- a. 

jamr bildiriyor: 
~ birljği ile TthtdJe 

arasmdaki dostluk,TI!rk mUJeti. 
nin Atatürit ida.resinder mül!lta -
kil milli mevcudiyeti için g&Ker
diği savq gtlnlerime doğmuştur. 

Nisan 1920 de büyük millet 
meclisi açıldıktan üç gün eoma 
Atatürk Sovyet hWrimıetine bir 
mektup göndererek genç T8rk 
cümb.uriyetine müzaheret etme. 
sini ietemiştir. Sovyet hWdmleti 
yalnız iyi temennilerde bulun -
malda. iktifa etmezniltir. TUrld· 
ye ne zaman müşldl bir vaa • 

( Deuamı 8a. .J ri. 6 ~ 

Bu bataklıklarm ceaubımdll ....... 
nan VolhonJe mmtakamndald 8°"JllK 
kuvveUerin1n vaziyeti. GallçJada AL 
man kuvveUeriDln muvattald,..._. 
llzeriııe gtıçlepıeldedlr. GallÇJ& tu.r. 
ruzu ır.llhlm Alman kuvvetlerlAl Kar 
patl&:da Rua cephe.llııln cenaJıım• sG
UlrmU,tür. Öyle tahmin edlllyor Jtt, 
Lemberg civarmda bir kaç Ru teme. 
Dl ihata edilmek tehllkuine mum 
bulunmaktadır. 

Çok tanmm11 !mıçl1 ukerl mtmelr. 
kit Almy Bratt, Ahnantann P98fl 
sene Fraua cepJae4lbMh kallmtıdtltJan 
taamnı uull7ıe bu iller Bu ce,ı.· 
•inde tatbik·~ olduklan -1 
aruındaki f&rb. llUUI clikkaU oea. 
bedly.:>r ve~ ki: 
.Anlqıldığına göre Alman plML 

kurmayı Sovyet mMrHl tefekkQllerl. 
nJ 1940 da Fram& cephelinin malik 
olduğu te,ekkOllere u.tOn telMdd et 
Uğiısch'n. Alman ~der 
hal savq araballll'ml ileri llGrmtlJıor. 
Taarru~ evvel& topçu atAıflle U.. 
lıyor, piyade ve ta)'Y&N k.,U ban. 
keUerinde bulunuyor ve ancak bun,. 
dan acnra yani Udnci aftıamcbr ld. 
tanklar ileri aUlıyor. 

Şimdiye kadar Kwlordu •vkuloeT 
ıı tek blr taarruz bUe ka7~ 
ml§Ur. 

Şimalde, Norveçten gelen A1IU8 
dal' kıtalarmın Kola yarım adam • 
Murmanak Umanı iltlkametlnde ~ 
ruau blldlrilmektedlr. Aym •••• 
Alınan bombardıman tayyareleri KAiia 
yanın adaamda Ruaıann tem •ttlldt. 
ri modern tayyare meydaDl&nD& ... 
cum ediyorlar. Rua t.a,yyıpw fDolıan 
da Finlandiya f8blrlerllle &aarrus .,U 
yorlar. Fakat cuma JGDll Raa • 11D" 
lbdiya harblnhl ......... Dl8be • 

le daha baftf ol •• 
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Ticaret filosu için gelecek malzemenin Macar tebliği 

Gümrük resminden muafiyeti ro~=~!t~: 
1945 YILINA KADAR UZATILIYOR f liğ~rkiru hamiye riyasetini~ 

Sovyet tayyarelerı 
Ankara, !8 (Vakı&t) - Deniz maktadır. tarafından 26.6 tarihinde yapı 

caret filosunun adet ve evsafı Halen mer'i kanull1ar 1940 !c.n hava taanuzlarına mukabele 
itibariyle yurdumuzun deniz malt yılı sonuna kadar matılmış olmak üzere daha ~k miktarda 
münakale ihtiyacım temin ede. olduğundan ve bu müddetin bit- Macar tayyareleri cuma sabahı 
bilecek miktara Çikanlabilmesi meainden evvel istihdaf edilen- Sovyet askeri hedeflerini mües 
çin alman tedbirler meyanında, gayeye heni1z ~bulun- sir surette bombardıman etmiş 

devlet mUemeeeleri He Türkler duiundan bu muafiyetin 1945 terdir. 
Türk 3irketleri tarafından ha- ydma kadar temdidi hakkında Hududun bir kaç noktasında 

riçten satm alman buharlı gemi- hamlanan kamın IAyihası ali.ka. Volok ve Toronya mevkilerinin 
terle. memlekette yapılan muma. dar encOmenJerden geçerk mec. karsısında Sovyetler ateş açmış
silleri için getirilıeceık eşya ve lis umumi heyetine sevkolun- lardır. Tarafmuzdan top ateşiy. 
malsemenin gUmrük resminden muetur. le mukabele edilmiştir. 
muafıyeti .k&bul edilmiş bulun. Sovyet ta ı · gü vvare erı cuma -

Sovvet tebliği l 
Pimk bataklJJrJarmm pmaı ve cenu· nü yeniden Macar havalarmda 
bundan yaJ>llllflardır. görünmüşlerdir. Fakt hic bir ye. 

.lllnak'de motörlU Sovyet kıtala.n ri bombardımana muvaffak ola 
(B~ tarafı l incide) ve ı.opçuau dtlpnan tank tefekkWle. mamışlar ve tayyare defi batar. 

Mir almmıı ve ful& miktarda gana• rlDe karp pddeW mukabil taarruzlar I yalarımızın ateşi karşısında kaç 
im elde edllm ttr. lıllnak tstUcametln da bulumnqıar, bir çok tankı tahrip • mak mecburiyetinde kalm'§lar • 
de mWdm Alman tank t.e,ellk1Wert dır 
taratm4aıı ;rapılan blr ııucum tarde. etmi§ler " dQpnana ağır ay\at ver. • 
4DmlftU'. Bu mmtaJrada kıtaıammsm dlnDlflerdir. *** 
yaptıtı mukabil bir h\lcum lehimize Lutalt mmtakumda, tank muhare· 
neUoelenerek dllJmanın buradaki umu beıeri bUtUn ~ deva.m etmif ve hA. 
mi JrarargtJu da#llılmlf. bir AlmaD 1A da denıa etmektedir. Lvtv Ue 
generali estr edllmi§ ve harek&U& a. IAıtak arumda Rıaa cepnellbll cenDba 
llkadar veatkalu ele geçlrllmqUr. dotru ;rarm&k lçln dllşmanm yaptığı 

A.7m tımg'alD cqer bir yerinde bir 90k tefebbUaler tard eclllmJt ve 
Jatalanaus 40 dan fazla dll§m&D tan. dtlfmaıa çok atır aytata utramııtır. 
ıa tahrip etmifl rdlr. Cephenin Besa- Beaarabyada, Prut aahl1lDe )'9rlef.. 
rabJ'& mmtakaamd&kl ıataıarmus !Dek Jılttyu dO§maD kıtalarma Bovyet 
Tkulem!de dÜfllUUl& hUcwn ederek llbarllerl taarnıa etmlfSerdlr. AJtmcı 
dftprıenm .... mlky&lta taamla ha. AJmu pl;racle alayı bıı mtınuebetle 
mrlıklamu Jcarmakanf1k dmlflerdir. tamami7'• bDha eclllmlftlr. Tuna üze. 
CUma secem lntaJarQILma meuup bir rtnde latalarmuzm tanin ettWer1 
mllfreae fllotlD'mJSIJl mllz&beretbae ;,eni mevsllerde cereyan eden muha· 
lattnat ederek Tuııa)'I sorlalDJlbr. Bu rebelerde ıoo den ful& Almaa n Bo. 
barek&t W'•emda mUaalt meniler e. men Mir edllmlfUr. 
le geçlrilmif ve ikisi subay olmak o._ Przemi.ll'dm Karadenlze kadar u. 
N 1500 -1r abnmJ§la. Apıca 11 top. SUU cepbe lmmmda HU lutalan 
la fala miktarda mllbimmat lltlaam dOpnanm Pnıt Ye hudut llMrlnde yap 
Mfhn'fÖ"· PolaDyamD cenubundan Be bll mllteacldlt taarruzıan tam bir mu 
yas dmm kadar bOtlln Mesımııml oep ntfaklyetle terd etml§ler ve hududu 
bemlDde lutalarmus hududa ..,... •P"t'a• tutmakta bulUDDl\lfl&rdJr. 
'* ....ıte mUdata etmlflerdlr. 8cw1et baft kuYVetleri 21 Haziran. 

KaradeDls So9;rat ıu..a baft lmYe da Şan1al, Jııllmk mmtak&larmda tıı • 
·NUedıdıı htmayeıdllde ~ bQ. amm bareketlert yapmz.ıar ve dU0

• 

cum etmifltr. maa tank lroU&naa Pddetle hQcum et. 
Moakooa, !8 ( A.A.) _ R6,p- mlllmllr· Btr çok tank tahrip oıuıı. 

ter: 8111ftm. 
Minsk istikametinde ilerilemL MıldWnı. JI <AA.> - ll'lnlaııdJya 

ye pyret eden Alman motörlil 1btalan Aa&aDd aduma ~ta. O· 
Jatalarma tarp koyan SovJet n3 nearet için buhmmakta olan 
k11Vftt1eriDe en R'!DÇ Sovyet ge. ~ malre•l•n ada71 terketmete 
nerallerinden General Kuznet:d mecbur cıbııQflardn'. 

=~ ~ m; Bukreş bombardı-
tayin edilmit olan General KUS" d·ıd• 
netlDf paışenbe ~o bir emir· man e ı ı 
name nep"ederek tlç Baltık cum. 
~ örft idaıe ilin etmil 
f'8 balkı ~ ve belin. 
el kola karp yapılan mücadeleye 
mdalıaret etmek suretiyle vata· 
nt vazifelerini ifaya davet emu.
tir. 

Dfilmam yanbm ettiii ı&il. 
lenler diVllllbaıt>e verlleoelder. 
.ur. 

........ ti (AA.) - So.,.t iL 
tlbbarat Mr09ll tebUI ediyor: 

Db gece Atnumıar baflJca taanm
Janm Jıl!mk , .. laUk llıtlJlam9UDde, 

Romanyada 
ı..ınz, R~ radyolannı 

dinlemek 

Yasak edildi 
, JllUet, il (A.A.) - Bu - -
Wı netredllen bir emirDam& De 
Jtcımen Tatandqlarmm dllrnn, 
JUi İngiliz .e Rue rad)'ıo1anlll 
dfıDllmeleri yasak eclilmittir. 

Ba emir hillfmda hareket e.. 
taıer 11erlan muhakeme edilmek 
~ dh9m haıbe ftr'ileceJder-

Müttefik kuvYetler 
Humuaa ya:klqıyor 

...... il (A.A.) - ıottteaE 
.bnet1eNen tetekkill eclen !ılr 
al Şamdaa hueket ecte.relr. -
11111 lıir Jlerl hareketi yapllUI w 
a-m 51 ldlolfetre kadar fimal 
IRldslnde ve mtHüm bir merkes 
olllll Bmn111& hemen hemen yan 
~ ...,_." Nebelr.e ftnlUllar
dlr.' 
Rıim• iıllal edildili evveloe 
~ olan Gutalen Ötesin -

Pertemi>e günü Saydanaya 
laloum eden VA Humus yolun.mı 
pıt>mdu llerUyeıı diğer bir ıroı. 
1"I IDfttdl .-U ettlktea eonra 
•raa• muJra.wmetJle k&l'lllal..-... 
~ ...,...,. Deri bvebt.te 

•• - iııllpu'dothtk ~
.... bam HDlll .... lloJ1IBC& ., 
lııtkaetlle dmlla Del'li.Yw* Ber 
-.. JI tllıınelre bıdar meat.ıa 
lıldu n Kasutıaıım P-Mııae wr • 
.. laniır. 

Mlaet. • (AA.) - Alman • Ro. 
men umuml kararr;lbmm tebliği: 

8oYyet Jamretlertae karp barekct. 
..._ıs Bakcmnya daA'!armdan denise 
kadar devam etmektedir. 

AJmua • Roma kuneUeri kendile. 
rlDe tnd1 olunan TUUeyt ifa ediyor. 
lal'. Dlpnaıım mukabil taamm tefeb. 
lıG8teft pDaJdlrttUmQft1lr. 

Taa ..,_,.,., hM"ekAt cereyan et. 
mekteGlr. 

AJmaa • Romen ban. kuneUert ta. 
arnm hareketlerine §lddetle devam 
ederek, Y.., Buza, Gala• ve K&rtence 
111mtakalannda ah1l halk& bombalar. 
la n mltraly&ı at.etleriyle hOcum eden 
" bazı bombardımanlar yapan d1lf
mau brp bava a.tanıntuntı ele •1. 
_.,. ıımmırtak Olmuflal'dn'. 

il llU1nada tlç 8o9yet ta;noareat 
ilk defa olarak BOımıtln bir mahalle· 
81 tltıeriDe bir kat bomba atmata mu. 
ftftak olmQf. fakat llltlhlm huarlar 
~pamamqtır. Ba tlç tayyareden ı " 
aftdar taratmdan dUftlr'Uma,ttır. 

Ba llCID gtlıılerde hava muharebele
ftnde ıao E1cw1et tanarest dllfGrtıl. 
mllftlb'. Bunlardan 32 slıd Romen av
ellan n ha-n. mtıdafaaaı dOftınnOfler 
dlr. Biz tlç taYJ·an kaybettik. 

• BalraDda 1k1 So9yet ~ 
K6d8lre &atınde ~a,uır. "llae.. 
ır.on.. dMtroJııerl batmlmJltır. Dlterl 
de malıtemel olarak baara uframıl. 
tır. 

DQfmaa ... 90ktal&ta parqtttoO. 
1er 1Dd1nn'9tlr. Bunlana elmerilıl ya· 
blaDIDJfW'. 

İngiliz askeri he-
yeti Rusyada 

Jloakova, !8 (A4) - Tas a
jansı bildiriyor: 

~it.erenin Moskon. bltyilk 
elçim B. CriAJll 27 1ıuirama tn
«i)tereden 11.oüOvaya diinmlll
tGr. 
Apı mmanıJa. İDgilis atllerl 

h8J9Ü de gehnitfir. • he,pet. 
General Macfarfan. Amin1 Mi. 
- ha.Ta nıatenJl O:>ruer, tktı
at beJeti reiBi Cadt>urv, Albay 
.... ~'. Da"ie ve Wb.i.ıbert'den 
lllllnl*optlr, 

Bııdapeşte, !8 ( A.A.) - Ma.. 
car telgraf ajansı bildiriyor: 

Sovyet hava kuvvetlerinin 
p0~nbe günü mükerreren yap. 
tJklan taarrJZlara bir mukabele 
olmak ii7.ere Macar hava kuv
vetleri cuma sabahı ~vyet ara
Z:sin~ki askeri hedE'fle ... Uzerine 
J>Pk müessir akınlar yapmışlar. 
dır Yapılan bu müessir ta:ırruz. 
dan sonra bütün tayyarelerimiz 
tı:ı:erine dönmüşlerdir. ..... 

Bllllap6fte, !8 ( A.A.) - Ma.. 
car telgraf ajansı bildiriyor: 

Mebusan meclisinin dilnkü 
toplantısı esna~mda başvekil 
Bardossy Macaristanla Sovyet
ler birliği arasında harp hali 
mevcut olduğunu bildirmiştir. 

Evvela meclis reisi Sovyet tav
yareleri tarafından her türlü 
hukuku düvelkaideleri blli.fmda. 
yapılan bombardımanlar karşı. 
smda bütün memlekette duyulan 
infiale tercüman olmuştur. 

Mmnaileyh Macar milleti na • 
mrna bu ta~if edilemez taar • 
rıızu takbih etmiş ve meclisin 
tziyelerini bombardımandan za. 
rar görenlere ve ailelerine bildir. 
miştir. 

Dundan sonrd söz uan başve. 
kil demiştir ki: 

M6Clis reisi her nıraı ht.,.kuku 
dii el kaidele!'i hilafına. Sovyet
;c!r birliği tarafından ) apılan 
tavsif edilmez taarruzları pek 
haklı olarak takbih etmiftir. 
Macar kraliyet hükfuneti bu ta
arruzlar dolayuiyle Sovyet bir • 
liği ile Masaristan arasında harp 
hali mevcut olduiıınu beyan et. 
miş ve bu sözleri şiddetle alkır 
lanmffitır. 

Budap"§te, 28 ( A.A.) - Gece 
alman haberler, Sovyet ta.yyare
leri rıin Kassa ür.erine yaptsklan 
taarruzlann bütün vüsa.tini gös.. 
termektedir. 
Hasar ve .iManca zayiat evvelce 
bildir "ldiğinden çok daha btiyUk. 
tür. Son haberlere göre 20 kişi 
ölmüş 18 kişi ağır ve 20 ki§i de 
hafif yaralanmıştır. 

Sovyet tayyareleri hUıcumu 
üç defa tekrarlamışlardır. Ev
veli işaretlerini gizlemiş üç Sav. 
yet tayyaresi gözükmüştür. Bun. 
lar 27 bomba atmııgiardır. Bom
balar poataha.neye düşerek mü
him hasaralar yapmışlardır. Top 
çu kışlarmm civarmda.ki evlere 
ve fehrin diğer bimlarma da 
bombe.tar isabet etmiştir. 

Posta. binasına isabet eden 
bet bomba t.elefon santralını 
tahrip etmiştir. Burada 5 Jd§i öl
mUştUr. 

ikinci ta.alTUSU beş. Oçfuıcll 
taarrum da 13 Sovyet tayyaresi 
yapmıftır. Fakat bunlar tehir 
tberinde gözükür gözükmez ha
va müdafaasmm ateşiyle uzak. 
l~a mecbur edilmişlerdir. 

TAS AJANSININ TEBLtOt 

Moaleova, 18 ( A.A.) - MMıa
ristanm Sovyetler birliğine ilim 
hami hakkında Tas ajanaı aşağı
daki tebliği neşretmektedir: 

MacariıBtan gAya Scwyet haTa 
kuvvetlerinin Msca.r tıehirlerilıe 
yaptıktan akmlar tmerine harp 
kararmJ itıtiha& ettiğini bildir. 
mektedir. Bu. yalan bir iddia
dır. Sovyet tayya!'eleri ııacar 
fl!llılrleri ümrirııe hiG bir akın 
~. Macar hilıkd
mati adamıan Bitlerin emri tL 
ilerine mnı harp ettiğini .cty)e. 
me!rt.en koftu)or 'ft fDat dü
şenıe ~ JD8llanm 
yağmadan~ 

Alman ~ebliği 
(Ba8 tara" 1 incide) 

rekote geçmiş bulunan Sovyet 
ta.nklarmı keşfederek bunların 
üzerine hücuma geçıniftjr. Bu
radaki Sovyet tanktan 70 kadar 
vardı. Bunlar bu esnada mev. 
muıbelıis büyük JOldan birkaç 
yüz metre mesafede bulunan Al. 
manlara hücum emek üzere btr 
lunuyorlardı. SoV)'et tanklan a
~lar arasında veya çavdar tar. 
lalarına saklanmıya vakit bul. 
mad:an Alman avcı tayyareleri 
bunların üzerine bombalar ve o
tomatik silihlarla hücum etmiş

Arttırma ve eksiltme kaiiil 
nuna eklenecek fıkra 

Maliye encümenindE 
tetkik ediliyor 

Yapllan değişikliğin 
1 

U E A K 
h. 1. . . . urun 

ma IJ8 I Toplantısı mUnasebe 
lerdir. Birkaç dakika sonra or. Ankara, 18 (VAKD') - Arttırma, 
tada, dumanlar içinde yanan bir Ekalltme ve lhale lı-anununa muvak
tank yığmmm enkazından başka 1 kat bılt' fıkra eklenmealne dair kaııUD 
bir şey kalmamıştı. Kendilerini IA.yllwıı KeclUı KaUye eııctımenlnde 
hücumdan kurta.nnıya muvaf • tetkik edilmektedir. 
fak olan bazı Rus tankları küçük Mezk~r kanuna eklenecek fıkra §u. 

bir köye çekilmişlerse de ikinci dur: ll'39 .A.Yrupa harbiııin devam et· 
bir Alman avcı filosu yetişerek l1t1 müddet içinde ecnebi memleket. 
bunların üzerine de bomba yağ- Ierden aatm alınacak her türıU 8fY8. 
dırmışlardır. ve levazım, arttırma ve ekalltme ve 

Bombalar Sovyet tanklarmm ihale kanunu De muhaaebel umumiye 
tam ortasına düşmüş ve gerek kanunu bUkUm~er!Dln tal'blki kabil 
tanltlar, gerek köy toz ve duman obmya.n hallerde, ait olduğu vekAle.. 
bulutlan altında kaytolmuştur. tin teklifi ve Maliye VekA.IetlniD mU.. 
Bu muharebe neticesinde meş- taıeuı alınmak tızere Heyeti VekUe
hur Alman hava avcı filosunun ce teebtt edilecek e8Ular dalnwlnde 
ceman 46 Sovyct tankını tahrip mWııayaa edilecektir. Kanunun mucip 
ettiği tesbit edilmiştir. sebepler ll.ylhaamda aynen §Öyle de. 

EHEMMlYETIJ n.llmektedlr: 
TAFSİLAT ''Ecnebi memleketlerden yapılacak 

Berlin, 28 (A.A.) - D.N.B. ajaııar.. 
na gelell habe!'lere göre Alman kuv. 
veUeri 26 haziraDd& prkta yaptıklan 
muharebeler M!!Nl!Dda Sovyet kıtala. 
rmm çok gerilerine nU!wı ederek BoJ. 
tevik tanklarma bQyUk aytat wrdlr. 
mlşlerdir. 

Tamamlle tahrip edllell tanklardan 
bafka bfr çok -ııam lan.t da ele ge. 
çirilmiftir. Bir yerde bir tek Alman 
topa Ui Savyet tankmı tahrip etmııUr. 
Diğer bir yerde B&Tyer& dal avcılan 
bir dU§Dlan zırblı fırka.ima rastlaml{• 
lardD'. Cereyan eden §lddeW ınuba
rebeler neUcealnde Bolfevik kuvvet. 
lerl dağılnı13 ve birçok top lfUnam o. 
IunmQftur. Göfü.I götflııe yapılan ıld 
deW çarpıpnal'1' emwmıda dal avcı 
Janmıs 100 den fala dtıpwı tankı. 
nı tahrip etmışlerdlr. Diğer bir yen. 
den blldirilditıne gere bir mrhlı ala. 
ylle takviye edilml§ olan blr Sovyet 
fırkuı diler Bo1'evfk cUZUtamıarlle 

lrUbatı kaybelmif ve çok kıaa bir 
meaareden yapılan kanlı muharebeler 
eanuuıda tamamlle imha edilm!ftlr. 
Dtl§manm bu muharebede verdiği ağır 
zırblı tank top ve motör'lU ve eaUba 
zayiatı bllhaaaa atmhr· 

Berlhı. 18 (AA.) - D N.B. aj naı 

Udirtyor: 
Eski Polonya Ulaanyaamd& cere 

yan eden muharebelerde bir Alman 
ııüvarl alayı çok mll§kül şartlar aıtm. 
de yaptığı blr taamızla tcmayil& et. 
ml§tir. 

Blr tUmenin T&rdJll bir mevkiden 
daha ileri gidebilmek için çok batak. 
ilk bir abadan geçmem lA.zlmgellyor 
du. 25 haalran aJqa.mı lfg&l edilen bu 
mevki çalılıklarla çevriliydi. Nehire 
giden tek bir yol vardı. N ehrlD beri 
taratı plyadenln ve tanklarm pçmeet. 
ne lıa~yeıı mQaalt oamıyan derin be
takllklarla 'l9Yrlllyd1. Yolun ötesinde 
buluıum köprQ ı.e beton bir Latlhklm 
lle mtıdafaa edlJl1ordu. Btnaena'hyh 
taarruzu ancak a8'f'ari ,apablleeek ve 
yolu ancak o açabllecekU. SUvarl yolu 
açıncaya kadar da 1k1 tank dafi topu 
lsUbklml d~eal IAzlm6'ellyordu. 

2e bazlran gtlnU plakla beraber 
tank datl topları Sovyet beton latlh. 
kA.mm& flddeW at.ot açtı. Aynı aman 
da A1maD atıvarlleri de nehri atlan 
ile btrlikte yQserek geçmek l1Mre ileri 
atlldılar ,,. lstlllk&m atefine, tutak 
ve mitraıyös ateflerlAe ratmeu, neb. 
ı1n ötıe aahll1De van:mtıar ve mraıkl&m 
bir lıalde dGrtD&1a ao.ye, plyadembae 

hllcam etmltJerdlr· So9:Jet plyadıulni 
rlcate mecbul' etmif ve çok uzaklara 
kadar takip etmek llW"eUyle bir k~ 
rllbqı kurmuttm'· Bu köprtıbqı .,. 
alnde Alman tOmeDI k6prtlyll geçebll.. 
m• ve Uerl :rQrllYGft1ne devam •tmlfllr 

Bedia, ıs (AA.) - Almazı 
oıdulan baıtk•mandanhğı bugtln • 
kil tehlJitnde, ea.ık harp aaJıum
da elde edilen b(lytlk muvaffala
yetıerin yarm ~vb.JAde bir teb
llfle lıildirileceğini ~ "VW" 

mektedir .. 
AJma:n AVIUJ ~ri, dtm 

gece 1ncilis ınılarmda tıimaıye al
tında giden bir lta.fileden Y41klil 
6 ticaret gendabı1 batırmJtlarcbr. 

Bu pmflerln meamuu toml&.to
au 2U500 dtlr. DJğer bir ticaret 
gemlal de ağır hUU'a ulratıı
IDJltır. 
Diğer .liman •'91111 t..nvel• • 

ıt 1ns»t«ede tnt11tı ve tanare 
me~ ,,,.,,....,.. et-
~ 

mQbayaatta firmalar tarafından ken.. 
dl memleketleriDda cart olan kanun 
hl1kUmlerlııe gGre, teklifıer dermiyaıı 
edilmekte n bu teklifler arumda 
2490 aayılI arttırma. elmlltme ft Dul. 
ie kanunl hUktımlerl tatbik edilemedi
ği gtbl teahh\ll bedellerinin bUyQk bir 
kmnmm pefin olarak ı.temm81 ve a
\'&IUI olarak verilecek meballge maka 
bil teırunat verilmemeal de 1000 •yı. 
ıı mu?ıuebel umumiye k&ınmumm 

83 ncO maddesi hUkmtıne mub&llt bu. 
lımmaktadır. E§y& n malF.emeye o
lan ıtddeUl ihtlyacmıız nazarı ltibare 
alınarak mevcut kanun htlldlınllerlntn 
ahvali hazıranm devam etttll m\ld• 
dete mtınbasır kalmak ~ tadili 
zaruri g6rt1Imtl§tür. 

JAPONLAR 
(BM tara" 1 incide) 

r.tlesa-n ve birçok umumr karar
gib mümessillri hazır bulunmur 
lardır. 

Domei eja.nsma göre t.oplantJ. 
da müstacel siyast ve askeri me. 
seleler görüşillmüştür. 

••• 
Moskovo, !8 ( A.A.) - Japon 

büyüık elçisi B. Tatekova dün 
öğleden sonra B. Molotofu ziya. 
rot etntiştir. 

Türkiye bitaraf
hğını bırakır mı 

(B~ tarafı 1 incide) 

Binaenaleyh Von Papenin Kaf
.ka.syaya doğru Alınan kıtalarmm 
Tftrkiyeden ~ea!Di temin .lıÇ1n 
Tiirkiyeye Gilrcistan ile Kafku
yada MUalümanJarla meekb. top
rakla.rm verilmeei vaaıtliyle yeni 
manevralar çe.vhmeNJ'dfn endJıle 
edilin ektedir. 

Söylenlldljine .nasaraa, F.den 
TU.ıtiyeabı Rus - Alman harbiıt
de tam bir bitaraflddan çıkarak 
herhangi bir atıretıe Almaıı da • 
vaama mtızaheret etmealnl:n İnil
Uz - TUrk doetluğunuıı ralıuna uy
gun dUpn!yeeeğini Rtlştil Arua 
izah etm.lt olmam mulıtemelclir. 

Bunun içindir ki herhalde Al -
man propapııdaamm Meri olan 
ve gO.ya Tllr1dyede deınJs Ualerl 
elde etmek husuotllldaJd Rus mll
talebatma. f:ngllterenbı ma.beret 
vaadinde bulunduğuna dair çıkan 
lan haber Londraıd& tlddetle tek
zip edllmekt-ecUr. 

Andola A ....... • DOia: 
TUıtiyenJ:n tam bltaratbktaa 

iDlıiraf etmeli lhUmali lserlnde 
yür6tWen taJ>mhder ve lngJltere 
harici,. mmmm Tnrıdye ~ 
elçiaile valr.1 olan nmtad mGıtbt
larmdan bbine bazı maMBlerde 
a.~ek istenilen memla.r TUr
lı::iye remnl mahafillnde eidıll19t -
ten &rl .&der olarak te!S.kkl e
dllmWU'. 

General Gamelen 
kaçmamıt 

Meclis Reiai, Bqve 
ve Parti Genel Sekr 

rinin telgraftan 
.AJıkara. ıs (A.A.) - t1lmaJ 

noml ve arttırma kurumu tıopı 

veailealle Kurum ReW Ba1IkeırJ 
buaı General KAslaı öııaıp taraJ 
kongre adına bllyQJderimir.e göı 

DÜf olan gayaı tal&'N:aatma &f&I 
teJgratlar geımı,tlr: 

''Altıncı Umum! Heyetin top 
mllnasebetlyle lzbar buyurulan 
yata tefekldlr eder bqanla.r 
rek -.ygııarımı aunanm." 

B. M. Mecllsl Betııl 11. A. J 
"Kurumun .Altıncı Umumi ı 

topl&Jlbm mQııa8ebetiyte ayın f 
haklmnda tzııar ettıklerl du11 
tercüman olan teıgrafmım aldır 
fekldlr eder Kurumun muvattaı 
çallfmalarmın devamını ~rlm 

Ba§vekD Dr • .Renk s. 
"Kurumun yurdda yaptıfı h1% 

re bundan böyle de daha hJZ1ı c 
e~flııe olan tnanmu bUdlrtr 
larmıı 111111armı ... 

(J. B. ParUAI Gend Bek 

adına Zonguldak Melı 
B. TAJUDD 

Boğazlar mese 
sine dair 

( Ba8 tarak ı inci 

yette bulumnuşsa Sovyetleı 
liği ona elini uzatmış ve lu 
lıtmda ~r menfaat göst 
meksmn yardım etmiştir. 

Sovyet hilldlmeti 1922 ı 
Lozan Jronfraıısmda Türkr 
boğazlara ait mutalebatma t 
miyle mtmheret gösterm~ 

1936 da Türkiye Alman • 
yan faşistllğinin tehdidi U2 

Boğazların yeniden sil8.hlan 
masmı istediği vak't So~ 
birliği bu aynı v ti M 
konferansmda da muhafaza 
miştır. 

Daha geçenlerde, faşist .A 
asker aüriilerl Türkiyenin ı 
)'et saıhaaım istila ve hudu 
na yerleşerek hiç sıkılmada 
nakkale boğazını kontrol ed 
dalan işgal ettikleri vakit, 
yetler birliği. yaptığı deki 
yonla Türkiye bir teca'V'Üı7A 
radığı takdirde Sovyetlerin 
bir anlayış ve bitaraflığma 
nebileceğini temin eyledi. 

Bütun bWllar, bütün dür 
malfmıdur. 

Hitler Sovyetler birliği i1E 
kiye arasındaki bu dostluğı: 
mak için Sovyetler biriliğini 
ya Karadeniz ve Çanakkalı 
ğazlan üzerinde mutalelbatt 
lıunm.WJ olduğu yala.nııu o: 
çıkardı. 

Hariciye nazın B. M.olo1 
22 haziranda bu hususta ka 
-.rilı ve tarnsn beyanatta. b 
JnaSına rağmen, Tii:rlk m 
atmm Bitler tarafınian w 
dilen bu apaçık yalan ve ift 
ıııı& bugüne kadar üretrı 
iarar eylemesi şayanı bayre1 

Türk mat'buatmm 'Türki· 
hakiki dostu kim ve düfİ 
kimdir?" meaelesini fncel( 
daha müaallip olmaz mı? 
.u.ıoı. Ajanamva notla: 
Sovyetler birliği hariciy• 

mirleri B. Molotıofun metni 
Tas a.jaml tarafmdan 'VE 
nutkunda bu. m..-a. dair tnE 
yeglne c6nle tudur: 
~ • A1man pa1ttma 

Jet ecliJmectiijne dair ittilıs 
tuDl edm Hltlerin bugOlıkil 
ku da keza bir yalan ~ ta 
tir. 
:aeı..11 (AA.) -~an 

mi blT ~ denUi;yıor ki: 
BojacJar meeeleaine dair 

TM ajeıwnm veldlğl te1ıÇ 
Jmıda AlmUl lıutclfe -.re 
huaBta AknmJa txn:ıafmıle:a 
pim ı-s beyamtı .,... 
setıeıclleN •letrqıhr • 

OJte --'UIJ'or ti, -...... bam,....~ 
............ w.: 
~~ ........ ~--~~ 
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~Haftalık Radyo 

, -· 
1
:.::' YERLi MALLAR PAZARLARI -:::~· 

PAZAR: 29.6.1941 

m nıl k t saat 

1 ri, J9.45 MUz.k: F ı a ı, 20.15 
Radyo Gazete , 20.45 MUz 1 : Bir 
h lk lUrkU U öğren!~ oru H ft ın 
tUrkU3U {Zil r TUrltUsU), 21 00 Z ra
nt takvimi ve Topr'lk m bsullerl bor. 
sası, 21.10 Muz k: Solo rkılar, :.ıı 25 
Müzik: Rly8.8 Ucumhur bandosu CŞ f 
İhsan KUnç r), 2.10 MU k: Karı ık 
şarkıl r v türklll r. 22.30 M mlek 
saat ay rı, Aj ns haberi ri, Esh m -
Tahvil t, Kamb o - Nukut borsası 

7 .30 Pı o ı m v t 
Basma S\tışları Hakkında Halkın Nazarı Dikkkatine 

arı 8 33 M z• Hafif program 
yarı, 7 .33 MUz : r progra n Sümer Bank Yo.brlkal rı Bnsm ları Türkil nln h r tarafında 

Pi.), 8 45 Aj ns hab rleri 9.00 MU. 
ik: Ha.f t mUzlk ~e marşıar (PL), 

9 30 9 45 Evin ant! 12 30 Program 
" m mi k t at yarı, 12 33 -Mfu;lk 
M h lif r ıl r, 12 4 Ajans haber. 

<PL), 7.45 Aj ns hab Tlerl, 'ti 00 NAZIJ..11 TiPi KAYSF.Rt TiPi 

Toptan metresi 33.25 
Perakende ,, 36.50 • 

Toptan metresi 
Perakende ,, 

35.50 Kara, 
38.75 

ri, 13 00 MUz . TürkUier v oyun 
rı 13 30 K nu a ( D reden -

T p en), 13 4 14 3 MU.,. k: Radyo 
on ork tr ı (Viyolonist Necıp 

A ın l 00 Program ve memlek t 

zlk: Hafif pro r ır.ın devamı (Pl.), 
R 30-b.4 Evin at , 13.30 Program 
, memlek t s. at ayarı, IZ.33 MUzlk 
Tür ç plA.klar, 13.4 Aj ns h beri ri, 
14 00 MUzlk: Riya Ucumbur bando 
su (Şd: İhsan KUnçer), 14.45 Müzik· 
Türk c pl!klar, 15.00 115.80 MUZik: 

ı tanbulda Bahçekap Ja Blrincl \'akıl hanında! 1 1 t nbul mn :amızl' KadJkö3llıldrkl 

1 halka bUdlrır 'c daha yüksel< fl.} tlarlıı ııatm al ou - maktadır. Ke3 fi.} et sınw 

at ayan 1~ 03 M • Radyo caz 
orkestra8J (lbr b m özgür ve At.eş 
böcckl ri), 19.00 Mil k• Fasıl sazı 

19 80 M ml k t at ayan ve Ajans 
haberleri, 19.45 MUz!k: Tango ve 
Rumb:llar {Pi), 20.00 Konu ma 
{Yurt S at), 2015 MUzl · Solo şar
\nlar, 2 00 z.ıraat rakvıml ve Top. 
rak nıuhsull rl borsa ı, 21.10 MUzlk: 
Kadınlar f lı, 21.40 MUZ k. Faust O

perasından parçalar (Pi ) , 22.80 Mem 
leket sM.t ayan \C Ajaruı haberleri, 
22.45 Aj ns .spor servlst, 22.55/23.00 
Yarmkı program v kapanı 

PAZARTE t: Sfl6.ll»l 
7.80 Program " m ml ket saat a. 

yan, '183 MUzlk• Hafif parçalar {Pl} 
7.45 Atans hab rl rl, 8 00 MUzlk: Ha· 
ru p~rça r pro(;Tammın devamı 
(Pl.), & 30 8.45 Evuı saati, 12 30 Prog 
ram ve memlek t saat o.yan, 12.33 
MUz1k: Saz eserlerı, 12. 15 AJ ns ha. 
berlerl, 13.00 MUz k: Şark! "e TUrkU.. 
ıer. 13.15 14 00 MUzlk: Karışık prog. 
ram (Pl.), 18.00 Program ve memte· 
ket saat ayarı 18 03 Müzik: Cazband 
o(Pl.), 18.30 Konuşma Memleket pos
taaı, 18.40 MUzik: Melodiler (Pi.), 
19.00 Konu~a {Mehmedin saatiı, 

19.15 Qzik: Halk musiki cemiyeti -
Pa,rev, Saz Semaılerl, Taksim ve o. 
yun h. vaları, 19 30 liemleket saat a. 
yan v J haberler., 19.45 Mllzlk 
ll'uıl sa , 20.15 R dyo gazetesi, 20 45 
MUz k: B r halk Türküsü öğrenlyo· 

nız: Haftanın turkU8U: (Ziller) tur. 
kUsü. 

Blrlnl ele ya\TUDI birini. 
Hnnnana .erdim kilimi. 
Takn erde dllerin blrlnl, 

Fıyat) 22.45 Mllz!k: Caz nd (Pl.), 
22.55 23 00 Yarınki proyram ve ka. 
panı!I. 

PEW:i':MBE: S.7.19U 
7 30 Program v m mlek t saat 

ayarı, 7 33 MUz k: Hafif progr m 
(Pl.}, 7.45 Ajans haberleri, 8.00 MU. 
zik: Hafif pro ramm d vamı lPI J, 
8 30/8 45 Ev n a ti, 12.80 Program 
ve nı mleket saat ay rı, 12.33 MUz!.k 
Saz e rlerf, 12.46 Ajans h b rleri, 
18.00 MUz k• Ha.if tUrkUl r, 13.15/ 
14 00 MUzik: K rışık p-ogıam (Pl.}, 

ıs.oo Pro r m 'o me~k t t 
yan, 18.03 MUzlk: Radyo c 
tra'lt (İbrahım Özgür ve t 
ı n), 18.30 Konu ma: M mlek t po 
tası, ıs 40 Müzık: Piyasa rkılan, 

19.00 Konuşma (Dcrtı m 
19 15 MUzlk: R dyo c orke tr 1, 

19 30 M ml t at y n v Aj n 
hab rlerl, 19.45 Müzik: Yurttan s -
ler, 20.15 R dyo g zete 20 45 MU. 
zlk: Fasıl heyeti, 21.00 Ziraat Takvl 
mi ve Toprak mahsulleri borsası, 

21.10 Müzik. Fasıl heyeti program • 
nm d vamı, 21 25 Konu ma (San'at
klrlannıız konuşuyor), 21.40 MUzlk· 
Radyo senfoni ork strası (Şcl: H. 
Ferit Alnar), 22.30 M mleket saat a. 
yarı, Ajans haberleri, Esham - Tah 
vilat, Kambiyo - Nultut borsası 

(Fıyat}. 22.45 Müzik: Dans mUz ğl 
(Pl.), 22.t55-23 00 Yar.ı.nki program 
ve kapanııı. 

CUMA: 4.7.l!Hl 
7.30 Program v memleket t • 

yr.rı, i.33 Mllzlk: Hafi! parçalar {Pi.) 
7.45 Ajans haberleri, 8.00 MUzlk: Ha. 
tıt parçalar programınm d v mı (Pl.) 
8.30--8 45 Evın Saat!, 12.80 Program 
ve memleket saat ayarı, 12.33 Müzik 
PeşNv, nakı§ semai ve saz s maileri, 

Dans muzığl (Pi), 18 oo Program v Şubeye Davet ı 
meml k t t ayan, 18 03 MUzl .: B Ik .ıs A ktrllk Subcslnden: 
kanş ·~ şarkılar, 18.30 Konuşma; 

312 
DA 332 ihtiyat katlardan • 

Meırl k t P s ı ı 40 MUzlk. Ra • ı l<atlık derce nln tayini ve ayni za. 
)O caz ork tr (İb hl özg r v manda 941 ihtiyat yokl m sı ı U. 
Ate Boc l r ), 10.00 Konu ma 10 15 raca t etmlycnlerin b ran ev~el şube 
MUzık. R dyo caz ork tr ı progra. . Uracaatıarı ehemmiyetle rıca 
mının d " mı, 10.30 M m1 k t saat :ı:c m 

olunur. ayarı ve ajans lıab rlcr ırı 4a :r.. uzlk 
Çüte fa ıl, 20.15 R dyo g z te l 20.45 
MU .. lk: Unutuımu rkıl r, 21.00 zı. Caz Konseri 
raat takvimi ve toprak ma ull rl Şehr mlnl H:.ıfüe\ind ·n. 
bors ı, 21 ıo :MUz k· rın <'ylcl i t k :,o.G.l!J41 Pazartesi günü t 21 de 
ı rl. 21.40 Konu mo. (G!l."lUn m ı • Evimizde hlr caz konseri \eril c ktlr. 
ı rı), 21.55 MUzlk: Radyo S ton or. Davettycler ~'v tda e memurluğundan 
k :ra ı (Vlyolon1Bt. N cip A km), tedarık edilir. ı 
22 30 M mı k t s t a~ rı ~j n ha. 

berl ri, Esh m TahvılU, l{ambi· ... H , .. s· 
yo - 1'ukut borsası (Fiyat) 22.45 Beyoglu a ~ ıneması 
Müzik· Radyo alon ork trası pro • İ Bugıın matine 11 de. gece 8 de 3 

rammm d vamı 22 65 23 00 Y r''lki 1 bü~llk film birden: 
k ı - Ali Baba • Hanın Reşit Tllrkce prog,.am ve apanış. 

2 - Frankenştaynın ıs lş:ınlı ı. 

H i . k~.a 1'1.-'S: 
. -~ ~ 

Kadın mı, kaplan mı 
(Bas tarafı 5 mcicle) 

Fak t onu bir çok defalar öblll 
kadının on nd d örmU tU: 

Yanak! rı luz rm , muz 'f r ve 
m .,ı..ır bakı 1ı bir genç kız ... Ölüm· 
d n kurtulduğu için s vincinden co~an 
) ver ona doc1'ru ko ı~ or rk s s 
riniyor, bağırıyor, k ın kızının mn. 

t mly alay ed n '~ıç ani ı dur 
aı dan ç l ~or 

1 s - '.l'nbanca Kıınu ıu (Ko\bOl)· 
-0---

Raşit Rıza Tiyatrosu 
t lemmuz S:ılı C .. ltüıtar Do ancıtarda 

- BOBStTlL-
Vod\.ll \8) Perd<' 

Hailde l'I klı 1 m fllere 
cdecl'kt!r. 

ZAYi 
93i>- 36 

ld olgunluk dlpl m 

tştlr ı. 

mll!Jtur. Yeni.sim çık racağımd n e • 
kisin n hUknıU yoktur. 

Orh:ın Sıill'ym:ın (86878) 

l<'atih Birinci Sulh Hukuk Ha.kin• 
liginden: 

Dönüver d ille') dan ııenbıdlr. • 12.-15 Ajans haberleri, 18.00 Müzık: 

R hlp ) nyan duran m sut c;:ıfte 
•loğr:ı gid rek n kAlıların• kutıayor .. 
Karı koca ç ç ki r s rpı 1 b r yolda 
yUrUyorlar PrenB s hıçkırıyor, fakat 
bu hıc;:kırı !ar alkış sesıerl ar ında 

duyulmıyor blle. 

{)41 312 
Tebliğ ettiren: 'rif 111kmet Ek· 
şioği!l. 

Çirtlol yavrum, çiftini 
Oclh er de çifteli çift.eli 
TaJm er ele ıı:llle>rin çltttni, 
Dönüvercle meydan lleDlndir 

Cı:ünü ele yavrum UçtlnO. 
1 a3 lada gordil göçünü. 
Tnlmerde 7.lllerln UçlinU, 
Dönilverde tneldan l!IClllndir. 

21.00 Z raat takvimi ve Top ak 
mahsulleri borsası, 21.10 MUzlk: Solo 
p.rkılar 21 25 Konuşma (HOf-be§), 

1.45 üzlk. Radyo senfoni orkestra.. 
sı ( ş f· Enıst Praetorl:.ı ) , 22.30 
M mi ket saat ayan, Ajar:.s haberle_ 
rı, Esham TahvU!t, Kambiyo -
Nukut borsası (F.yat), 22.45 Mllzl1 : 

Dans mUzlğt (Pi.), 22.55/23.00 Yarm· 
ki program ve kapanış. 

'ALI: l.'7.19.U 

Ha.fi! §8.rkılar, 13.1~14.00 MUzlk: 
Karı k program (Pl.), 18.00 Program 
ve memleket saat ayarı, 18.03 ıı l't: 
Fasıl sazı, lR.30 Konu§ma: Memleket 
po tasr, 18.40 MUzlk: Radyo Sving 
orkestrası (İbrahim ÖzgUr ve Ateş 
B&eklerl}, 19.00 Konu ma Iİktıs t 
Saati), 19.15 Müzik: Radyo Svuıg or. 
kestr:ısı programının d \"amı, 19 30 
:Memleket saat ayan ve AJans haber
leri, 19.45 MUzlk: KlAs!.k program Şef 

Pr n rUy nd bu l orkun an. 
ı rı ya,ark n ıztır bınd n k lbi tt. 
tusmu!I heyecanınuan saçlarını yol 
mugtu. 

Bunu görmekte i e d ı anlmm 6-
lUmUntl görmek daha iyi d ğ l ydl" 

Fakat o ı·orkunç kaplan, o feryat. 
lar ve o kan .•. 

* * Mesut Cemil, 20 15 Radyo gazetesi, Kra ın kızı kararını b r ııanıyede 

20.45 .MUzlk: ..,olo garkılar, 21.00 Z'· belli etmişti. Fakat bunun için gUn· 
raat Takvimi ve Toprak mahsulleri 1 rce aU UnmU". kendlsl:ı bu sualin 
borsası. 21.10 Temsil, 22.00 Müzl ,: sorula a~nı anlamış, ve tılç tereddüt 
Radyo salon ork strası (Vıyolon st etmedE:n sağ tarafı göstermi ti. 
Necip Aşkın), 22 30 Memleket saat a. B"n bu hlklyenin muh rrlrl bu su. 
yan Ajans haberleri, Esham - Tah. ale .:•wap veremediğim için okuyucu. 
vllat, Kambiyo - Nukut borsası (Fr tarıma soruyorum: 
yat), 22.45 MUzlk: Radyo salon orke... Açıl.ın k 1>1dan han ısı çıktı? 

tras'ı progrıı.mmın d vam:, 22.55.23.00 Kadm mı. kaplan mı? ------------7. 80 Program ve memleket saat -- ,••••••llııııı.. 
ayarı, 7.83 MUzık: Halit program 1 ••••••••••••••••••ılm ' 
(PL), 7.45 Ajans haberlen, 8 00 MU. 
ztk: Senfonik parçnlar (Pl.), 8.30/8.45 
Evin IS3atı, 12.30 Program ve memte. 
ket aaat ayan, 12 38 :MUzik: TUrkçe 
pll.klar, 12 45 Ajans haberleri, 13.00 
KUz1k: Tfüıftçe pl~kl r prograınmm 
devamı, 1315/14 00 1.zlk: Kanşık 

program (Pi.). 18.00 Program ve 
meml k t at ayrırı, 18.03 MUzık: 

Radyo s !on orkestrası, (Viyolonist 
Necip Aşl m), 18.30 Konu ma: Mcm. 
leket po tası, 18 oiO MUzlk: Radyo sa· 
lon opkeatrası programının devamı, 

19.00 KODUfDl& {Yuva saat!), 19 Ui 
MUzik: R dyo a o k strası pro • 
rammın son kısmı 19 SO Memleket 

at ayan ve Ajaruı ha'IJC teri, 19.45 
MUztk· Fasıl sazı 20.15 Radyo gaze. 
t 45 Milz k şan ololan NI. 
bat Krzıltan (Tenor}, 21.00 Ziraat 

ı v 'l'oprak mahsulleri borsa· 
-. 21 10 M lz k · Saz eserleri, Tak. 
ıliml r e o un haval rı, 21.30 Konll§
ma 21 415 MUzlk: KUi.sik program. 
ış f· lor sut Cemil 22 30 Memleket sa. 
at n Aj os haberleri; Esham -
TahvllA.t, Kambiyo - Nakut bonıası 
(F!yat) 22 oi5 MUzlk: Dans müziği 
o(PL}, 22155 23 00 Yarınki program ve 
kapanq. 

()AKŞAMA: 2.'7.1941 

7 30 Pro:rr ın ve memleket saat 
yan, 7 38 Müzik: Ha!il parçalar 
P1 ) , 7 45 Ajans haberleri, 8.00 :MU· 

h t f parçalar programmm d • 
Pi) 8 80 845 Evin saati, 12 00 
m ve memleket saat ayan, 

12 38 Mllz k: KartfJk prkılar, 12.45 
Ajaııs haberleri, 18 00 MUzık: Kan. 

r ııar pr~rammm devamı, 

ıa 15 14 00 MUzlk· Karı;ık program 

Tlrklye Cambariyetı 

ZiRAA T BANKA Si 
~urul~ tanhi. 1888. - Se.-mayesı. 100.000,00C Tur~ Lırası 

Şube ve AJans adeclı 265. 

Zırai r.ıt tıcari ~t7 ntvı banka muameleler. 

Para blrlkttrenlett U..800 Ura lkro.mlye vcrlyor. 

.,..., B&nkumda ıwmtıar&b ve Qıtıana tuar1'US be~""'~__,,,,. ., u 

IO llruı tııuJUDAn.Jara 9eDede • cıeıa •Pkilecell kura Ue qatıd&ID 

p1&na ron ikramiye ~ağıtılac,.1Im. 
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PL) 18 oo Program ve memlekPt DiKKAT· Resaptarmd&ld oaraıar Mr 9erle lc:in"e ~ llradaıı apı 

Tebliğ odıle<ıek t raf: Münir: 
Çakm:.ılu;ıl r'(L'l \ ulldı• Jlunmdu 
tl'ra:r.l fabrllm ı sahibi. 

Arif Hikmet Ek ıo tunun v kil 
avuk t Bekir Ahm t Do ru öz tara. 
fmdan aleyhinize açıl n 140 lıra 32 
kuruşun muhakeme ma 
ücreti vekAletle blrlıkte 

1 

kan d va arzuhali il n olunur. 
(36 ... 78) 

1 tanbul Aslhe % ne! Ticııret mah 
m ındım: 

941/145 
Sırrı Deded vekili avukat Ömer C • 

mil 'hmsı tarafından '!aksim İm 
r n apnrlımanında Mltat ôm r n1 y. 
hine 275 Uranın faiz m rlfi muh 
k m ve avukatlık Ucretlnin tııhsıluı 
ademi tediyede dava o un nm ına. ın 
bılcUmlc m rafların uhd ıne tahm • 
line mut dair ikame olunan d vanm 
c r :;van eden muhakeme 1 sır da 

l ylı Mitbat öm r yapılan 
tebl ğa ra men mahkem ye gelm -
mış oldu~dan h kkınd gıvap k • 
rarı itWıaz.ı i e lltın n t bll ne 'ti 

muhakemenin 9.7.941 Çarş mba. günü 
saat 15 c taı !'le karar verllm ştir. 

M zkQr gün ve saatte bizzat g 1· 
mediği veya bir vekil göndermedlğı 

takdira muhnk m n n gıyab n d • 
vam edcei!ği keyfiyet lllul olunur 

(36376) 

OPERATÖR 

Halid Ziya Konuralp 
tKL~ct CERRAIJ1 DÖÇKNTI 
oğlu İstlklı'u Cadd Elhamra 
Apartmanı 1 Numarada 

aer gtın ötft'den sonra 7 ye kadar 
Tel fon: 42%04 

saat yarı, l8 03 MUzlk· Dans bavP. 2Qfmlyerue" Ju&mtyı ;ıkt.ığ" t&KdlrM Clk 4'(; razıastvı •ertll""f- <'t I 
Jarr (Pi.), 1815 Kon s. Meml-eket Kqt '": 11 Mart, 11 Baziraıı 11 Fy•QL 11 BlrtnclkA.nun tarlhl~ Sa!libi: ASIM US 
p r 18 25 KonlJllD& (Dtf polllika r n•le yapılır. Basıldığı yer: V AKIT Matbaa31 

rr' 18 415 Çocuk •ati, 19.80 11.••mİllll••••••••••••••••••••li! Umum nesrivatı ıdare eden: 
Kemleke] _...,.. • NiM _...,. A ~ ~ ~giJ 
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Levazım amır ıgınd n verıleo 

ıan ar 
a ıtsiltm 9 ı.941 Çar 

un ma komısyo unda Y Plla 
ı 000 liradır şartnameaı ko. 

t kUf mektup annı ihale 
(139 494 ) 

t u Wı. semer 
caktır. Semer lsk ıeu rinl 
lnin beh r çlfUnin muham. 

gUnU saat ıo da A.Iıkarada Lv 
tır E af v nUmunel rl ko, 

t lnatıarlyle komısyona gel 
(213) (5263) 

!ltm 16 7.941 Ça • 

T. tŞ BANKASI 
Tasarruf hesapl!ırı 1941 ihramive plan 

K ~ .. ELER. 4 1 A ustos, 3 1IwıClt ;ruı 

iv al a 
Lira 

... 
7 
500 

00 

{il' 

·reıerı 
~ 250 • - 2000.- • 
:ı • 100 . c:~.- • 

-<O • 60 • - 4000.- • 
00 20 . - 6000.- . 

mahallealnde 

slnd Slnanata 
azı. 

lan yazılı İmam MU n ve Kay. 
olma)( şartUe) enkazı, 3 Tf!In
pazaı-lıkla satılacaktır. Talip. 
mahallinde bulunacak nı mu· 

(5251) 

/stanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

( 

"I 


