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Reisicumhurumuz Refah vapurunun batması 
Mareşal _Peten'in dostane bir mektu: Dun ParliGrupunda konuşuldu, Başvekil 
bunu ge ıren devlet nazırını kabul aiti ve • Mudafaa Vakili izahatta bulundu 

Aallar~ l CA.A.) - Re.m::v.mhur lamet lnönll, l'ranaa De.,let ~ 
llanp1 Peteııın dostane blr mtJrtubunu keDdllerine tndi etmek O.re 
.-nurı.vetı mahuaa ihı Ankara,t:ı tzam <:dllmlf olan Frama °"1et Na. 
mrl&rından Baron l:'cnolat lıl"lcbin'i bugtlu saat ıa da Çanka,.dald kllik
lenntle kabu· buyurmU§lardıt'. 

Bu mUllkatta Hariciye V-;kııi ŞllkrU Saraçotlu ve !'ram& Maaı&Mt.. 
CUu.n M Outrey nı. zır bulunmuflardır. 

Nazır Ebedi Şefin muvakkat kabrine 
bir çelenk koydu 

Ankara 1 (A.ı\.) - Fr&nu~ Devlet Na.zırlarmd&ıı Baron Mecbln bu. 
IUn 16 SO da Ebed1 Şef Atatilrkıln muvakkat k&Jtrlnl ıd)'&l"el ederek hu. 
Zlırunda efUmıı n l.ıır çelenk ic()ymU§tur. 

~····· · · · · ····························· 

1 
Bulaar 

1 
Karasu-

1 larına 
ıBugun saat 24 da 
1 mayn .dökUIDyor 

A1111anı, 1 (AA.) - C. H. P . 
Meclis grupu bugtln (1-T-Ml) aa-
Jı gtmi1 -.at 15 de Traa.on mtJtnı. 
R 11.-ıı Salumm reWiflnde top
laadt: 

Rvmamede Refah vapurunun 
batmuma alt Kütahya mebmu 
doktor Ali Süha DeUbqı tarafm. 
dan veriJmlt hır takrirle ı.tanbul 

Alman tebliği 

mebusu general K&zmı Karabekir 
tarafından fraııeala ve kahve tev
zime ait tscaret veklletlne hita
ben verilmJt sual talalri ve UçUn
cU madde olarak asker ailelerine 
muavenet menuunu tettık et -
met için umumt heyet karartıe 
tefekkW eden Parti Grup komJa- , 
)"ODUDUD raporu vardı .• 

(~m1 Sa. ~ SÜ. ! de) 

Sovyet tebli~ 
Alman Bütün ileri 
orduları hareketler 
Sark ~heainde 1 ta rded ildi 

Beresına neh-
rine vardllar 

---0-

Muhaaara edilen 
Rua kuvvetleri 

Bir giinde 27 Alman 
tankı tahrip edildi 

---c4)--

Sofya, 1 (A.A.) - Bulgar ordu çemberi yaramadı iki denizaltı 
batırıldı ::==Bulgar karuulanna Bir günde 280 

2 temmur.da saat 24 de mayn d6 • f JloMova, 1 (A.A.) - Sovyet 
kiileceltUr. EcDebl vapurlar dıa- a'•yare ı.tlllmat bllrosu tarafmdaıı dQn 

~ ~ Ulun Jlı9INdili!lı teblii: 
yet ~t 16 ya kadar tara auıa.rm.· du" _cu"ru" '-'u" 30 bazlranda bUtan Sovyet -
da aeyrilaeler edebülrler. Bu R- ,.. &CI ~ hadudu boyunca dOn 
lara girmeden 12 aat ene1 mD- ..... 1 (AA.) - AllllUl Olda1I. taamm. pçeıı dUpwı, kıt.ala& 
aaede alDiak ilamdır. n blı1ctm•nden1rtu'• tebQl: - tal'afmdan plektırttllmtlftilr. 
- --------- JC&ıp&t.&arla Prlpet 11a••1rJ$>ın .. Murmamk »Wtuııetbıde Almaıı 

~ Alman ordulan ~ l IDtlar:ııa k&J'tI fiddetli m\lhaııebe
llonk ıata1al'I ile benbtr, ....-, leİ' wrllmeıttecltr. BU ~u!ıarebe • Gii~Nrin Pefinden: ; · ~ ı.k1P ederek ~ta let' eftaemda dOtıblaa 8'n' sayiata 
.. Lemlleri"hı Qd tanıtmdaıl Uerle. ~tır. 

DemRd'er •1nmı .. -- ..... 
.,..,. gllıl ..................... 

ıeaı ~ 'il -· lılılDd .... 
Salı olııııl&Jıp da ....... ,... Ol-
.....-..ıe ............. ...... ,. ................... " ......... .. 
olaıda. Çl6ka ._. •• b .. ..... de.,.,.. ,.... "PJıl..... 1 11 ............... ~ ....... ... 
tlrlk edelllllrlenll. 

Lowtcla Ttlrk pndcı1Dlt•'6 ~ 
...,..,. MaıetlDdm lmıtahlpımm JİL 
döllDmtl ..... olu ............. lla)'. 
rammm '1'& ws ayma ._.., -. 

..... p JWIDdedlr: lallM T-. 
- mutlalm ille san• ........... ... 
lllQ'aMllr. .... elnw!wJslıl. ...... 
~· lela mlDl ....... ..... 
'llallla11117U bu •ıra- ....... ~ 
mama ilk ıeaa c1elll. Dk ..,..._ 
Cmmrtelıl ~ ....... stıa• ....... 
lllMlÜ olaı9 .... ......, ... 
talııekelen .....-. ......... lıılr 

al6ka QUll' .,. lllıkftgetea 1111111 '* 
mülJ8& ...... 

70 bin liraya sigortah Vedi
kule kösele fabrikası yandı 

•"'9· ~ _. ........ ,..,. ••.• ,..amlfll
1 

•rr1•011,11ı111t.1t. 
:~.p.._, ... --..... '*""-•~ 
..-e.Bliirj 1iia1iiiii° ~· cii mette 1lUfaM tetebbt\I eden cllf· 
lııatail ıtm. ~ 1U'fDak 1- man motadtl cqsn~ kartı 
~ ~ tef8b*ler yap. liddetB limbarebelere devam et-1 
IDlfl&rdu'. Dl alır taDld&rm da yar. mektedir. Bu JatikametM kıt.alan-

. (DeNM Bo. .J el. 1 R) (Devamı Sa. .6 aü. 6 daJ 

1 ASK E Ri VAZIYET 1 
Resmi tebUğler ve losko alınan 

tevkalada modafaa tedbirleri 
tıd sOn ene! Alm&D bafkWnandaıı

blmm DefNWll feöallde telıUI 
B'•"•k mmt.ahmada Ud 'bD7tlk Rua 
ordumD11D U.ta edDmSt oldula. ba 
ord1IJanll aJmeU ,. t.Um olmak .,._ 
yaluıb lmba eclDmek D8t1oe9IDıl ftn. 

.... lılldll!!illlU: lalııM ........ 

SoY,.uer tarafuMIUl DlfNdUea M1ılfl 
AJmanıum lıa lddlalanm teatp et, 
tlkteıll ecıma BtaUstok etrafmd& u-. 
lemlt olan AbDID moUll'l9I Jata1anmD 
prldeld Alm&D piyadeleri De irtibatı 
~ lıUdlnlllftl. 

(DemlM .. :J ... ' • 

Dünkü mert18imde geçit T681nine i§tirak ed.eıı denizciler • BerOr*aı 
Balk Partisi Reiai Zfihtfi Çubukçuoğlu mıtllk aöylflyOr 

Denizciler bayra 
Dün fevkalAde bir surette kutla 

Diiftldi deniz ~ heyecanlı b i r Of' 

Dunku kurek ve yelken yarışlarinda 
Galatasaray birinciliği kazandı 

.., ...... . 
' Yalo·vadan Modaga gelerek 

müsabakalarda bulundular 

~ ve1r•1r o.... Kı ..... ~ ···~' 
Liman r Umum MufBrlliDtı· 

nün saQllk servisi açıldı 







B !edıve Memurıarı 
ekaüt sandığı 

Haçhlar harbinin 
siyasi manzarası 

(Bas tarafı l incide) 
ile olan !llyasi mün:ısebetlerini kes. 
mesinde bu ta.zyikin tesiri olduğu 
lleri sürtilebUJ:r. Fakat sonu gel
mez bir mütarekenin oğrr ~lan 
altmda ezilen Fransa.om bu ha.ro
ketinde Sovyet Rusya. aleyhinde 
Avnıı>eya yeni blr nizam \.'Ormck 
esa1111 üzerine bir Alman - Fnm
sız anls.,.na..,mm izlerini görme>
mek de ka.bll değildir. 

Moskovada 
fevkalade 
tedbirler 

anLn 
kabu 

la ihası büiçe encümen· nce 
eoherek Mechse sevko.undu 

Stalinin 
re·sliği 

Ant.ara, ı (\'Abl'.l') - Beledlyeler. 
le buralara bağlı mUesse,;;eler ve ~ 
Jediyeler bankası memurıan tekallt 
sand.Iği te;;ıkıll hakkındaki kanun ıa... 

yihasr alika tlar encUmenlorden geçe. 
rek Mecllıı umumi heyetine eevkoluı. 
m~tur. 

Sıhhat ve lçtımai Muavenet encil
meni, projede bazı taalller yapmış, e,. 
sa.& ıtı:barıy c bütçe eı:ıcümeı:ılnin t~ 
lifleri kabu1 edilauştir. LAylha esas.. 
Jarına göre tekaUt aylığı tahsl.s oluna_ 
bUmek için bu cins vazifeyi görenlerin 
30 se:ı.e mUddetle hizmet etın~ bulun. 
mnla!'I fili hlzmeUerlnin 20 seneyi ve 
7a~larmın altmışı doldurmuş bultuL 
mal:l.n, fut hizmetleri 20 seneyi dol. 
durmuş bulunmak kaydlle vazife lfa 
e&ml,fecek derecede mRJ.Ql buhınma, 
lan şart olacaktır. 

Ancak tababet ve şuabııtı aanaUan 
menaupıartyle eczacı ve Jı:imyagerler 
l(ill yaş haddi 66 olarak tesbit edil
mektedır. Vazife eana.aında vazifeyi 
Ua ııebebile husule gelen hastalık ve. 
ya anzalardan mütevellit malQilyet. 
lerde memur ve müstahdemlere hlz.. 
met mllddetlerille bakılmaksızın eon 
aldıkları aylığın yUa:de 7'l ini geçme. 
ınek llzere, Dahillye. Sıhhat ve 1çtı. 
mal .Muavenet vekAletlerince mll§te.. 
reken bazrrıanacak nizamname ile ta,. 
yln edilecek derecelere göre malO:U.. 
yet m~ı tabsia olunacaktır. 

Bö:;le bır arıza veya aıaJQllyet ne. 
ticesinde ölenlerin bırakacaklan dul 
ve yetimlere agağ:ıdakl hükümlere ~ 
7e aytık baflıuıacaktır: 

A - Dul kalan karrya. veya muıı. 
taç kocaya bayatı mU:ldetln~ veya 
evleninceye kadar ölenin llOD ayt.ıgı 

nm yüzde 30 u, 
D - öz evlAUardan her birine, 18 

ll!1Illi dolduruncaya kadar bu aylı~ 
:ı .ızde 15 i. 

Çocuklar ana ve babadan yetim l8e 
bir blrı.ae yüzde ~ ni.Bbetlnde aylık 
o:ığlanacaktır. Ana ve babadan ye.. 
.mıik sonradan vukua gelirse tahs1B 
ılunan aylık o tarihten ba§lıyanık 

vUzde 25 nlsbetıne çıkarılacaktır. Ço. 

Moskovadaki 
ingUiz 

askeri heyeti 
Faalivete 

qecti 
Moskova, 1 (A..A..) - General Kac 

Ji'arıane'm riyaseti altında bulunan 
ve kıı.ra. deniz ve hava kUvveUer1 mtı.. 
messillerinden mUrek!-tep İngiliz aske. 
:r! heyeti dlln sabah Sovyct genellrur., 
mayı Ue teruas etmişlerdir. Heyetle 
Sovyı:t genelkurmayı ara.S'.Dda muıı. 
tazam ve devamlı toplanb.lar yapıla
cağı zannedilmektedir. 

Am crilıa bahriye nazırı 
diyor ki: 

rız 
Bost-0n, 1 (A.A.) - Amerika bah.. 

rtye nazırı Albay Knox, vaınertn sıe. 
nelik toplııntısında söylediği nutukta 
deml.ştlr ki: 

AUantlk'l Alman tehfüı:Unden kur. 
tarm k iç n donıı.nmamTZI kullanmak 
zamanı gelm kted r. Vurnıal{ zamanı 
geliyor. ö UmOzd ki gUnlcr enerjimi. 

m.lzl ve siyasetimizi lm. 

cuklar liseniıı son smıfında bulunu.. 
yorlarııa ayliltlıı.n 19 yaşmı bitirince. 
ye kadaı, yilkaek tahsilde bulunuyor
larııa 215 yaşmı ilmıo.llcrtne kad&r ve,. 
rllecektir. Bu vıW.yet göz önilne getirilirse 

altında 
Bir millt müdafaa 
konseyi kuruldu 

Yuk.ılrdakl fıkralar mucibince dul Sovyetler Birliğine l~ Juı.rp e
ve yetimlere tahaiı olunaca.Y. aylıklar den devletin yalnız hakikaten ve 
yek<hmu hesaba e3&8 olan aylığın fillen dej;rilse de, htilanen bütün 
yüzde 60 mı geçemlyecektir. Bu k&- krta. Avropası olduğu kabul edilir. 
ounurı meriyete gircl.iiti tarihte bu me. 
muriyet ve vazifelerde bUlunanlardan Demek istiyoruz ki Almanya 
kanuna tabi vazifelerde evvelce geçir_ Avrupa. ha.r!llni Sovyetler Birliği 
dikleri hl.zroet mUddetı on 9eneden faz a.Jeyhine dönen bir ehHs:ıUp lıare
ı.a olanların on senesi, on seneden u keti .,ekli.ne ko:vıı~ kıt~ Avnı
oıanıann hizmet müddetlerine müsavt 1 pasındaki milletlcnn ek.c;cnyeti a
blr mUddet, aşağıdaki ~rtı&r daire. rasmda ~imdiden bir anlaşma eıııa.
IJlnde sandığa iştirı\k müddetinden aa.. sı lmlmo! oluyor: Bu esas Sovyet-

-<>--

iKiNCi REiS 
MOLOTOF 

yıla ktır ler Blrllğin.l ve onunla beraber 
ca · bol<rıe\.imı rejimini yıkmak, ha.rbln 

Londra, 1 (A.A.) - Moskova rad
yosu Stallnln rei.sliği altında bir mil. 
ıt müdafaa konseyi teşkil. edildiğinden 
bahsettikten sonra, fevkalade ahval 
dolayıslle ve Sovyet vatanma. a.dice 
hücum eden düıımana karşı koymak 
için Sovyet mllJetierinin sUratıe sefer 
ber edllmeslni temiıı maksadile Sovyet 
ler birliği yüksek §Orası rl)•aset dlva. 
nı ile, halk komiserler heyetlnln aşa.. 
ğıdald kararlan ittihaz ettiğini bildir 
ml~tir. 

A. - Bu müddetleri b!zmetınden bütün zıuoarlarmı bu memleketin 
saydırmak istiyenler kanUDun mertye. sırtından çık&rmak, bn suretle 
tinden itibaren iki ay za.r:tında men. Avrupa.da. tngiltel'fJnln de kabul 
sup oldukları idareler vaaıta&ile san. edebilece'..J bi.r sulh alemi yıı.rat -
drg-& mUracaatta mecbur olacaklardır. mak. 

B - Bu müddeUer zarfında aldı.k
lan aylrklarm mecmuunun yüzde tJ t 
aand.ı.lcça hesaplan.acak k~ndllerina 

borç kaydedllecektır. Bu borglar kıı,. 

rıunu., merfyetını takip edeırı d1SrdUncl1 
ay bafmdan itibaren her ay ayukla... 
rmdan yüzde ıs olarak tekaUt aicl.atma 
11&.veten ve ayni eaaslar dahilinde ke., 
Silece:ttır. 

Borçlannı tamamen ödemeden tas. 
mlnat almak SUJ'eWe bu kanunun u. 
mum! hUkümlert dairesinde sandıkla 
allkas.t keel.lenlerin bakiye borçları 

al&caklannd&n Jndlrilecektir. TekaUt 
olmak auretlle aynlanların baklye 
borçlan tekallt aylıklanndan yüzde 5 
tevklfata dev&m cdllmek auretlle tah.. 
Bil olunacakbr. Ölenlerin borçlan aa. 
kit oıacalttır. Bu kanw:ıun merlyet ta.. 
rihlDJe belediyelerce verilmekte olan 
tekaUt n yetim maaşları ı Haziran 
1&4.2 t&rihlDe kadar alakalı belediye. 
lerce tediye edilir. Bu tarihten 1Cba
ren bu maqlar dahJ sandıkça tesviye 
edilecektir. Bu kanun ı Teşrl.nisanl 
1941 tarlhinden itibaren mertyete gf.. 
recektir. 

Moskovada 
tehlike işareti 

verildi 
Mosk<mt, 1 (A..A..) - Bu aabab 

erkenden aaat 1,50 de Moaıkovada ha. 
va. tehlike ipreti verilmiştir. Allrm 
2,4tJ fi! kadar sllrmtl§tür. Hiçbir hA.. 

d1M olmamıttlr• 

Refah vapurunun 
batması 
(BD.8 tarafı ı incide) 

Celseniı:ı açılmaa.nı müteakip 
Başvekil doktor Refik Saydam ilk 
defa söz alarak hilkfımetln meş.. 
gul olduğu bugünkü siya.si mese.
lelere dair kısa bir izahatta bu • 
lunmUJ] ve noktai nazarı grupun 
umumi tasvib"ne iktiran etmiştir. 
Bundan sonra Refah vapurunun ne 
suretle batmış olduğuna dair yu
karıda z:Itri geçen takrir üzerine 
müzakere açılmış ve ilk defa mil
li mUdafaa vekili Saffet Arıkan 
bu meseleye ait uzun ve etraflı 
izahat vermiştir. Vekili müteak~p 
söz alan bir çok hatiplerin müta.. 
lea. ve tenkitlerine biv.at Başve
kil doktor Refik Saydam ve mil-
11 müdafaa vekiJI ta.raf·ndan cevap 
lnr ver'ldiktcn sonra bu mevzua 
alt takrirler okunarak hUkümetin 
yapmakta olduğu tnlıkikatm netl
ceslre intizara karar verilmiştir. 

Fakat İngiltere Uk gtinden iti • 
ha.ren bn projeye karşı mobale
fet varlyett alın~ ve Alınaııya.nın 
aleyhine Sovyetlc.r Birllği ile bir. 
leşml11t1r. So\.·yetıer memleketinin 
siil'atle yıJnlma.ın haUnde Alınan· 
yanın b\ltün eski dilnyaya. hikitn 
va.dyetine geçerek solh i~Jnde 

kendi şa.rtlarmı dikt.e etmeğe ka.1-
kı~acağrnı ve yine cihan hiUdmlye~ 
t1 yolundan a.yrılmıyaoağmı dil§ün
menin tesiri vardll'. 

1 - Bir milll mUdafaa konseyi ta§ 

kll edilmiftir. Bu konseyin reisliğine 

Staı.\n re!Jıı muavinliğine Molotof aza. 
ırklarına da mUdafaa komlscri Voro. 
§llof riyaset divaru azıuımdan Malen. 
kof ve dahiliye komiBerl Beria seçil.. 
ml~lerdlr. 

z - HUkQmetin bütün salA.hiyetıerl, 
müdafaa konseyine devredilmiştir. 

Bununla beraber Alırumyan.m. Matbuata ve mWl mlldafaa işlerinde 
Sovyetler Blrliğiııe karşı açtığı çalışan blltün vatandaşlar, müdafaa 
harııte asıl dikkati celbeden clhct konseyi t~klla.tı tarafından ittihaz e. 
üçlü paktm üçünctl unsuru olan dllen kararları tatbikle mUkcUeftir. 
.Japonyanm hiilii. bir karar vcro • ıer. 

Japonya 
Yakında kararını 

bildirecek 
Tokyo, 1 (A.A.) - Japon res

mi sözciisü, bu .sabah gazeteciler 
toplantısında demiştir ki: 

Alman - Rus harbi dolayısile 
hasıl olan vaziyet karştsmda Ja • 

meıniş ve Tokyo malıafilinde Al -
manlann Sovyetler aleyhine kaza.· 
nacağı zafe.r karşr~mdıı. endlşolor 

gösterilmeğe başlanmış olmasıdır. 
Bn itibarla şimdiye kadar AvrupB 
harbinde Almanya ve İtalya ile 
mlitteflk olan Japonya Alırui.n -
Sovyct harbinJn pa.tJanwmıdan 
iiıb:ıren üçlü pa.']rtla alii.kasmı ke
serek Sovyetler Birliğine ve İn
giltoreye yaka.]şuo gibi bir vaziyet 
almış bulunuyor. D&ha doğrusu 

Socyetler Birliğini mağlôp ooeeek 
bir Alınanyanm A vnıpa iındutbın
nı ıışn.ra.k Urallardan ve Kafkas • 
hırdan Asya hndntıa.rma ge(lllle~I ponyanm hattı hareketi ne ola ~ 
ihtimali ka.r§L'imda §imdiden lhtlya. cağına dair her halde bl.r şeyler 
ti tedbirler almak meyilleri gös • 1 neşredilı::cektir. F~at b~ bapta 
terlyo hü.kil.metin resmt bır i!Pklarasyon 

r. yapaacğı muhakkak dc.0 ldi'r. 
Bakalım, Avrupa harbi sona e- Japon kabinesjnin bugtinkt.i top·· 

rinccye kadar daha ne garip sür. Iantısmdan sonra mülılm bir dek .. 
prMer getirecek. 13.rasyonun neşredilcceğine dair 

ASIM US gazetelerin verdiği haberler tize-
-------------- rinedir ki resmi sözcü yukarıki be

Askeri vaziyet 
(Bas tarafı ı incide} 

Birbirine zrt olan bu iki iddiadan 
hangisinin doğru olduğunu harbin bir 
kaç gUnlük lnkişa.L'ları gösterecektir. 
Ancak bu bakımdan dUnkU Sovyet 

yan.atta bulunmuştur. 

Finlandiya ya 
Sovyet paraşütçü

leri indi 
tebliğinde dikkate çarpan bir kaç HeJsiııld. 1 (A.A.) _ Finlan • 
cllmle vardır. Bu Sovyet tebliği a.:r• diya istihbarat bürosu bildiriyor: 
nen şöyle diyor: ı Sovyet tayyareleri diln ve bu • 

"MlnBk bölgesinde ciddi muharebe.. giin mUtea.ddlt dc;f alar Lovisayı: 
ter 1.nktşaf ediyor. Alınan motöriZe bomba.rd"Jllan etmişlerse de hasar 
kltalan §imalı şark! latikametinde olmam.T§tır. 
ııerıcmeğe çal.ıJıyor. Bu bölgede Al. 30 haziranda Finlandiya hava 
manla:- adetçe falktlr. Ruslar buna kuvvetleri yedi düşman tayyare • 
seri manevralar ve a.nmi..'\ne mukave. sl düşürmiL"!l2rdir. 
met ıle mukabele ediyorlar. j Son günlerde Sovyetler mUtea.d 

Sovyet tebılğt?ıin M1nsk ~lgeslnde dit yerlere münferit paraşUtçü • 
diye kaydettiği mubareb<ıler yukarda ler indirmişlerse de bunların ek "' 
işaret ettiğimiz Blalistok mubltinde s~ daha _Y~re. ~erken zararsız 
Almanların iddia ettikleri thı:ı.ta hare.. bn· hale getirilmışfu. 
ketidir. Ruslar burada Almanla,rm a. 
detçe falklyetl.ni kabul etmesi mağ. 

10.blyet ltir:ı.fımn ba.,ıa.ngıcı sayılabilır. 
Dlğ"er taraftan dikkat edilecek bir 

nokta Moskovada heyecana deHUet e
den hazı haberlerin sızıruı.ğa başlama. 

Leningrat 
istihkamları 

· ÜçUncil mevzu olarak lstıı.nıbul 
.tir. m busu general Kaznn Karabcki- sıdır. Moskova radyosuna göre mem-
Httler Atncrik:ıya ri.n ticaret vekaletine tevcih ed.J- teketin mUdafa.OJJma ait mUhim ka... 

16 dan 60 yaşına kadar 
erkek, 16 dan 45 yaşına 

kadar kadınlar 
tarafından 

rkasını çev.r len BUyük Britar. len takriri üzerine milzakere a • rarlar vermek Uzere bir müdafaa mec,. 

lslah ediliyor 
ya har ma z mesl te Jımatmm t.e.. çrlmrs ve ticaı et vekili Milmtaz llsi teşkil edilmiş ve bu mecllsln rlyc. 

ini için donanmruun kullanılmasını Ökmen bu takrirde mevzuubaluıo- setini Stalin deruhte etmiştir. Molotof 
rviç etml§ ve demlştlr kl: lan meseleler hakkında etraflı be- Ue Voroşllofun da A.zasmdan olduğu 
Ticaret gemisi zlyaının bugllnkU vanl\tt.a bulunmuş ve sual sahibi bu meclisin karan ile on altı yaşın.. 
. bctt,. d v mı HW re zaferi temin ne diğer hat'pler de m.lltalcalarmt dan elll yaşına kadar otan erkekler NCvyork, ı (A.A.) _ D.N.B.: 

der. B nen.in ilk lnş ayı içinde, söyölemişlerd.tr. Grup aynı zaman. mecbuı1 askerliğe davet edilecektir. Associated Prees'e Moskovadan 
'.190.000 tonluK Ucııret gemisi bet. da M'-er ailelerine ya ılması ica.p Bir taraftan dUn.kU Sovyet tebliği. b:ldlrildiğine göre Lennigra.tta bu
ı~tır. Şunu h t Iıyalrm ki bugtl? eden muavenet ho.kkmaaJı:I kom.Is- ni'l Mlnsk bölg~sinde taarruz eden ı lunan 16 ile 60 yaş arasındaki bü
ız ve tn ıı z1 r yapt1ğımız b\r gemı. ı yo;ı rnoorunıı vaktin geç olmrı.sı Alınan kuvvet1erlnln Ruslara adetçe tün erkekler ve ıo ile 45 yaş ara:. 
ıe mukahU üç gemi batm:ı.ktadır, ve 

1 

dolayısılc pel"'Şembe gilnü a.yr:ra falk olduğunu söylemes~; diğer taraf. smdaki kadınlar ı,ening'rat ve cl
·alnı2: g mi batmıyor, ou gemllertn bir tonlantr ya.prlıı.rak ml!z:ı.k"re tan Moskova.da hu ,şeki.de fevkalAde varında.ki lstilıkamlan ıslah et • 
:ııık1ettik'erl tayyareler, toplar, cep.

1 

ed'lme ine karar vermiş YC saat mUdafaa tedbirlerlnln alınmasına lU.. mek üzere Sovyctler Birliği hükQ.
ıı:ıneler ve yiyecek maddeleri de bere. 19 buçukta celseye nihıı.yet veril- j zum görUlmesl bit' çözWme tehlike.si. meti tarafından bJzmete davet c-
b r ~tıyor. miştir. ne l~aret gl'bl te1Akk1 olunabiliı:. dilmişlerdir. 

Atlantikte 
İçinde hastabakıcılar 
bulunan bir Amerikan 
gemisi daha bahrıldı 
Va!3oington, 1 (A.A.) - Ba.hr.ir 

ye nezireti, yabancı bir bandıra 
altında seyalıat eden ve Londra • 
ya Amerikan bahriye silahendaz -
lan götüren 'bir vapurun torpil -
lendiği halberini teyit eıtııniştlr. 
Fakat ölenlerin adedi. henüz bil -
dirllmem.iştir. 

Hariciye müstega.n Sumner Vels 
gazetecilere yaptığı beyanatta 
batırılan vapurda Amerikan klZI!
haçına mensup hasta ba.kıcr hem-
1;1irelerin de bulunduğunıu söyle -
miştir. 

Amerikan kızılhaçt hastabnkI -
cıla.'r gubesi müdürü Ba.ya.n Mary 
Bco.rd, bahriye nezaretinin 6 has
tabakıcı hemşirenin kurtanıdığı -
nı kendisine bildirmiş bulunduğu
nu s<>ylemiştir. 

Alman tebliği 
(BCUJ tarafı 1 incide> 

Amerika tarihinde 
görülmemi~ hadiH 

10 milyar dolc 
.Yeni harp tahaiaab 

kabul edildi 
Ne\'YO.riı:. l (A.A.) - RUSI 

Amerika. ordusu için ıo milyar 
lar tahsisat verilmeelıııi derpiş 
den kanun projesini jımzalaımx11 
Bu muazzam tnhs&t, BirlE 
devletler tarihinde şimdiye kat 
asla görülmemiş oir ınelbıağ teı • 
etmekdedlr. Ruzvelt, dolan la 
meıtten düşürmek hususundaki 
liı.hiyetlerl.ni iki sene. uzatan eli 
bir kanunun projesini de 7.mzal 
mıştır. Bu proje ile "istikraz,. 
dığma. 2 milya.r dolar tahsisat ı 
rilrnektedir. Reisicumhurun bu 
sustaki salahiyetleri, eğer me 
zuu bahis kanun fmt:alan:ması: 
pazartesi günü geee yamnıdıl 
hayete erecekti. 

Sovyet teblipi 
dımiy!e 8 ilA 12 dalga. genişliğinde o. (Bas tarafı 1 ıncid 
larnlt düşmanın müteaddit defa yap.. mız adetçe üstün dli§man kar 
tığı huruç teşebbüsleri, fevkalade kan.. smda muannidane mukavemet 
lı kayıplarla lrn:ılmıştır. mekte ve seri manevralar yapo 

Tuna.boyu ile Riga arasında, genı, ta ve düşma.nm mutavassıt me 
bir cephede Tuna nehrine vs.rılmt§ ve lere ilerlemesine mani olmak 
bu nehir mUteaddit noktada geçilmiş. re adetçe tl.stün seyyar düş.ı 
tir. Burada da dU§ınan.ın §iddeUi mu. kuvveUerine muannidane muh 
kabil hücumla.n akamete uğramıştır. heleri.ne devam e.tmektE!dirler. 

AJman hava kuvvetıeriııe mensup Kovno mıntakasmda büyük t 
teşekkWler karadaki muharebeye katı hücumları devam etmektedir, 
bir mUesseriyeUe iştirMt etml§ıerdir. ka doğru nüfuz etmek için d· 
Alınan hava te.,ekkillleri., Lemberg'in man tarafından yapılan teşeb 
şarkında yol Uzerinde Jmmıen iki ve.. !erin hepsi tardedil.Dtiştir. Bu 
ya llç kold~ yUrUyerek ricat eden takada iki ta.raf ta.nkla.n ara.s 
dUşman teşekküllerini bombardıman da cereyan eden muharebeler 
etmiş, Bla.11.stok ile Mlnak arasında şiddetli olmuş ve külliyetli J 

muhasara altında bulunan Sovyet kı. man tankı imha edilmiştir. 
taıarma çok ağır kayıplar kaydettir. Besarabya hududu kısmı 

mi~ ve ml1tema.d1 bombardrmıuılarla düşman yeniden Prutu geç.rı 
Riganm öbiir ta.rabnda. ricat halinde teşebbüs etmişse de bu teş0tl 

bulunan dUşmane. hücumlar yapmı~tır. kıtalarımrzın süratll ve şid< 
Alman hava. kuvvetleri, Sovyet ha.. harcketlerile dü.şınana ağır 2 

va kuvvetlerine karşı mücadelede dün at verdirilerek püskürtülmüşt 
mllblm muvaffakiyetier kaydetmiştir. Dün harp gemilerimiz biri 
Fevk'llade bir ~bliğle bildlrilmi1' oldu_ tık denizinde diğeri Karadeı: 
ğu gibi, d~an, 30 Haziranda, 280 olmak üzere iki düşman deniz 
tayyare kaybet.mJştlr. Bunlardan 216 sı babrnuşlarclır .. 
m bava muharebelerinde dUşUrülm~ Mosliova. 1 (A.A.) - Bt 
tur. öğle üzeri neşredilen Sovyet 

Balt.kçılar yanın adasmm cenubun.. liği: 
da, bir Sovyet torpit.o muhribi boml:>a 30 haziranı 1 temmuza bağ! 
ile batırılmış ve dt~er bir torplto mub gece, muharebe, Murana 
rihl, ağır hasara uğ"ratıımıştrr. Dvinsk Bobruisk ve Luck :isti 

İngiltere etrafındaki sularda, cavaş ~etU:~e de~am. e~tir. Cep 
tayyareleri, olduk~ büyük bir Uca.ret nın dıger bölgelerınde, gece J 
gemisini vahim ha.sara uğratml§ttr. ı harekatı Ve topçu faaliyeti de 

Gece Alman hava kuvvetlert, Car. eylemiştir. 
dlft limanına. ve !ngllterenln şark ve ı Munnan.sk istih~etind.e d 

ı cenubu şarki sahilleri Uzerlndcki ı:.. n:ı.an· . c~zilta.mıarmuzı geri p 
man tesisatlarına. htlcum.lar yapmış. ! kiirttilege muvaffak olmuştur 
ıardır. kat düşın~ ba_şka terakki 
Şimalf Afrlkada AJman StUkaları delmesi a.gır zayıa.t verdiren 

Sollum açıklarınd~ bir !ngili.z torpito k_uwetlcri~n ve tayyareleı 
muhribinde yangın çıkarmış ve Tob., zın d~rbel~~e durdunılmu"~t 
rukuı liman tesisatını ve motörlU nak. Dvmsk ıstikametlnde, du§ 
llye tahaşşUtıcrinl bombardıman et• yeni seyyar kıt.alan ileri silr. 

lşt' ı tür. Ts.Yyarclerimiz, bu ıcru 
m ır. 'ddetli d rb l ind" · · İngiliz savaş tayyareleri, aşağı bu. şı , ıı e er u•ıruştir. 
ıutıardan ve fena rüyetten istifade e,. JJ~~~ -ve Bobnılsk isti.kamı 

•derek şlmalı Almanya sahilinde halk. de;, u 
0 

gece, kıt.alarımız, Ş 
.ıa m:.skfuı mahallelere bombı:ı.lo.r aL dot~rıı arfir gedik açmak için g 

1 dır Si il h ıkla bir ka" ölil re !)!' s eden dUşman se 
mış ar · v a 11 " ilzllb.nılnrrnm bu tl 
vardır. Bil' çok bina harap oıınuş v<'. ~arş koyarak hareket~yr~ 
ya hMara uğramıştır. ~rek bu hU.. U""'rdrr PJ _ _, to 

k dU Maıı.<J ın .,... · Yı:ı.uıE\ pçu, tar 
~um csnamnda gere şmanm va .ıa.va kuvvetleri Mulharel 
uzcrL'ıde L,,~al altındaki m.mtakalara . ti-ak etm·o+ı.. ' 

l ind 1!J L'J...._ • • 
yapt:ğı taarruz teşebbüs er e avcı.. .. uck istiknmetinde Rovno 
tar v:ı hava da.fi bataryaları 11, beb. ts:asmda k +-•-- ' k 

1ng . dl: , ıu:a.w:ı.ı-lllıl'Z. şar: a 
rlye topçusu 5 iliz tayyare& • ı t hareket eden düşman tanı 
şUrmU~tür. e.kkilllerinin ileri hareketini 
~ce düşmanın garbt Alma.n~aya urmuştur. Bizim tank cüzütı 

yaptığı hava hUcumlan . netlcesıncıe, 'IIIl.IZ, bir mukabil hUcum. yar 
ezcUmle Kolonyada bir lta.ç sivil fil- ar ve düşmana çok büyük kE 
muş ve yaraıanmıştır. Askert ve eko,. l8r kaydetürm.işlerdir. 
nomlk 1ıasa.r yoktur. Gece avcıl&n Cephenin diğer bölgelerindt 
ve bava. dafi bataryaları Uç ve bahri• dularmıı:z, düşmanın bir cok · 
ye tvpçusu dört İngiliz tayyaresi. dil. cııınlarnu geri piiskU'l"terek dt 
ııürmUglerdi.r. hudutla.nınızı tutmakta berdeı 

Berlin, 1 (A.A.) - Alman 01 dır. 
du.la.rı başku.ma.nda.nlığınm tebliğ Tayya.relerlm.iz, Dvlnsk ve J 

Şark cephesinde Beresi:n.a nıe. ve Sludsk istikametinde, düş 
rine varılmıştır. tanklarına ve motörlU cllztl.ta. 

Berlln, 1 (A.A.) - Bugün a- rma ağır darbeler indirmekt 
kert kayn.aklard.an D.N.B. ye~- Tayyarelerimizin ateşi, giU 
dirildiğine göre, ~rk cephesın daha slhhatll olma.ktadrr. Btr 
merkezinde Bialistok'ım şa.rkı:a- (io yalnra bir filotilla, 27 düş 
ki bUyUk muhasara. çenbe:ri, §' - tanla tahrip etmiştir. 
diden üç kUçük muha.sa.ra. çeoe- Bir çok Alman esirleri ve 
rine aynlınışt.lr. Bunun neti<Sin- rileri, bu harpten fevkalide 
de, bu çenberler içiııdeki Syot gun oldukla.noı ve cebir alt 
teşekkülleri gittikçe da.ha yıın • ça.rp:rştıklarm.ı ~lem.ektedir. 
dan sıkıştırılmakta. ve jmha fil • Esirlerden Yohann demıı,tfr 
mekt&dir. Kurşuna dizilmek tehdidi 

Visi 
Sovyet konsolosluluını 

kapatıyor 
'~ 1 (A.A.) - tşgaatında 

bulunan ve bulunmıya.n Fnsada
ki bütün Sovyet konsoluklarr 

ça.rpışma.ğa mecbur etmektı 
A.Jm.an milleti, harpten, ..,~ 
ve rstrr&plardan bitkin ftZiyE 
dir, Almanlar, Sovyetler Blrll 
karşı harp etmek istemiyorlar 

ya kapa.tılnuş veya ka.pa.trıma: 
zeredir. Sovyet diplomatıan 
akşam husust bit trenle VI 1) i 
katmişlerdi:r\ 
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Te aüt, dul ve yetim maaşı 
alanların dikkat nazarına 

Jstanbal Defterdarlığından: 
ı - 1683 nuaıaralJ .ıııtııki ve Süıırt tekatıt kaounwwn, her altı a~ bl.r 

yapılmakta o!an yoldaJl".a muameleleri hakkmdakl 61 tnol mad<ıeaini oeğl§. 
tiren 40ri• numaralı kanun mull.bl.nOf sat aıaqlan a&h.lpleriniD nUfUI eUz.. 
d nlan ve reamı eene~.erlle btr.:Jkte meuı.p olduklt.n malmOdUrlQk.ıerble 
ıntlracaat ~derek kayıt muamel~lerlı>l yaptırmaları lAzmıdir. 

2 - Kanunun :nuv1tkkat bl?":Deı ınaddeal blllunüne göre Al'J9to9 tM1 al· 
1ınyet!ne k~tlar kayıt muamele19f!Dl 71optırnuyanlarm &)'tıklan ıtdiY• e4lL 
m~ye<:ektlr. 

3 - Ma:ışıarmı Emllk ve- Eytam Bankaıımdan iakonto suretlle aıanıa.. 
nn da Ağuf!.OS 941 nih~yctine kz.dar m11raOMtl& U71t IDuamtWlerint yap· 
brmaıan mecbı:rldir. Bu muamekyt yaptun.ıyanlarm dahi aylıktan ban. 
kaca iakoııto tdılml)~cekUr. Keyt\)'et l1iD olunur. · tU21) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo amirliğinden: 
1 - Sekiz Up k:.ıru pU 1&tın alJEaea.lırttt, 
2 - o~eı liralık katt tem:"'\tııı B&kıl'köy mablltıdtırıuıune yatınıa.. 

mk makbualarile t>trllkte 10.'1,M.! P.,.eıQbe cQDU aaat H de Yetilköy hava 
mıntaka. depo Qnıirlllt 1&"8 .ı.. tOIQllııoGUDCla bQlumalan. (11123) 

Denizcilerimizin bayramı mü 
nasebetile beden terbiye.si İstan 
bul direktörlüğü tarafından ter
tip edi:en kürek ve yelken yarış 
lan bugün Moda koyunda yapıl 
mm ve bu suretle kabotaj bav· 
ramı deniz sporcuları tarafın 
dan da. parlak bir şekilde kut· 
lanmıştır. 

Moda koyundaki yarış sahası 
sabahın erken saatlerinden itiba 
ren Kadeş ve Şirketi Hayriye 
vapurJarile, motör. kotra ve yüz 
Jerce sandal ile çevrilmiş bulu
nuyordu. 

Milsaibakaların başlamasına 
yakm Yalovada istirah1tte bu
lunan Reis.icümhuru:muzun muh 
terem refikaları Bayan fnönil ve 
yelken sporuna meraklı olan 
ma.hturnla.rı yarış sahasına şe
ref vermişlerdir. 
Müsabakaların bıaşlamasın · 

dan biraz sonra da münakalat 
vekili Cevdet Kerim İncedayı, 
refakatinde vali ve belediye rei
si doktor Lutfi Kırdar olduğu 
halde yarış sahasına gelmişler 
ve derece &!an sporcuları tebrik 
ettikten sonra Acar motörUne 
gitmiş ve Bayan İnönü tc:ı.rafm· 
dm kabul edilmisk>rdir 

sona 

Amiral Hüsnü Gökdcnizerin 
başhakemliği altında ve su spor 
ları ajanlığı tarafından idare 
edilen yarışlar, umumi ve büyük 
bir alaka toplamış ve ((Ok kala
balık hir meraklı kütlesi vanş
Jarı zevk ve heyecanla takip et· 
mişlerdir. 

Bilhassa klüpler arasında sıkı 
bir çekişme halinde cereyan e
den kürek ve yelken yarı&ları 
enteresan olmuştur. Bu iki :>!!ha 
da da gerek takım ve gerek 
fert itibarile Galata.saraylı spor· 
cular mühim bir muvaffakıyet 
göstererek günün birinciliğini 
kazanmışlar ve beden terbiyesi 
müdürlüğü tarafından kendilı:ri
ne cok kıymetli bir kupa hedive 
edilmiştir. 

Müsabakaları müteakip, Mü · 
naJrnlat Vekili Cevdet Kerim 
!ncedayı hakem motörüne gele 
ı dk müsa.bakalann büyük bir 
intizam ve muvaffakıyetle başa· 
nlnıasından dolayı hakem heye
ti ve beden terbiyesi İstanbul 
müdürü Feridun Dirimtekin ile 
su sporları ajanı Şa.z.i Tez.cam 
tebrik w takdir etmişlerdir. 

Yarışlarda alınan netic'eleri 
Rırasile lııildiriYonJS: 
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Bır çifte baanlar; Bırınci Ga · 
latasaraydan Nazlı 4,40. bir 
<;ifte erkekler: Birinci Galatasa. 
raydan Pertev 7,23, ikinci . Gü· 
neşten Celal, üçüncü Herekeden 
Cemil 

!ki çifte bayanlar: Birinci 
Bebin, Nazlı. Süza.n, G. S. 4,15 
ikinci Necla, Müreher, Feriha, 
F. Bahçe, 

Ikı çifte erkekler: Reşat, Ali 
Süha, birinci, 6.43 G. S.; ikincı 
Sait. Muhsin, Ali Hcreke; üçün 
cü Zekfü, Osman. Vecihi F. 
Bahçe. 

ı1: tek bayanlar: Birinci Nazlı 
Sebahat, Güner, Berrin, Süzan 
Galatasaraydan. 

4 çifte erkekler: Birinci Re 
şat, Tevfik, Kerim, Tuıogut, Ha· 
yati G. S. 8.17.2; ikinci Beyko2 
UçüncU Fenerbahçe. 

Deniz kayak müsabakalarında 
birinci· Mümtaz. ikinci Mu~tafa 
olmuşlardır. (Deniz Ticaretten) 

Şarpi müsahakalan: Birinci; 
Mahmut G. S. 25,35; ikinci 
Turhan, G. S.; üçüncü Hasat 
G. S. 
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.nkara at yar1şlar1 
(Ba.~ tarafı 5 ·ıcir'e 

1 
;~ünclt oldu. Zaman 1.12 dak! · 
<adır. Bu rekorun İngiltere re· 

~mır ı ~ mderi 'erıl;--f 
.utaatı tan ar. _I 1 , ___ ,_sıan~:rı~ıe::~~ 

Aşağıda yaı.ılı . .wvı.ıdm ka.ı;ıa...ı zarfla eksiltmeıeri hizalarında y&Zllı gün. 

3
aa.t ve mahallerdeki askeri .;;at..,,ı a.!ma komisyonlarında yapılacaktır. Ta.. 

ı Uplerin kanunt ve.>ltm'il.rile teki!f mrktuplannı _ihale saıı.tlerin;len b~ saat 
evvel komisyona verme:eri. Ev3&.. ve şartnıı.mesı komısyonlarmda görlll\lı" 

-~~-------

KANT.ıilh~ 
Şekerleme Mağazası 

Selim 
Sirkeci Hamdiye (. :MI.. Tramvay 

Durağı Yerinde 

ENVAl ÇEŞİT PASTA 

VE ŞEKERLEMELER1Mt7 
)rları ayru-mda olması bu yav 
ularrn ileride fevkalade güzel 
·oşular yapacaklarına bir delil 
ddedilmektedir !\1üsterek ba
is !!~rıvan rn:,. oifu!e sırasiyle ı' 

otNst l.\liktan 
Kilo 
54,000 
30,000 

Tutan 
Lira 
64.800 
46,800 
20,600 
56.160 
23,500 

Teminatı 

Lira 
43~0 

3510 
1620 
4212 
1755 

1 
l 

thalegU:n, sa.at ve mah&W iiı•••••••••••-ı 

1)5 ve 110 kuruş verdi. 
"'Sincı ko~ •l: 

Üçüncü Hı:ı.tay koşusu idi. 
·ç va~ındakı safkan Arap nkck 
e di::;ı tavlara mahsustu. İkra

niyesi 3000 lira. mesafesi 1600 
netre idi. Bav Fehmi Vuralm 
rarzan ismindeki kır erkek ta
ıı ba~n sona kadar hakim 
bir kosu yaparak rakiplerini iki 
boy ara ile mağl{ın etmiye mu
•affak oldu. Bav İlhami Avta -
·m Tarbanr ikinci, Bay Halim 
3aidin Emirüs:::ahrası ücün.cü ol 
iu. Zaman 1 58 d2-1<i1'-~dır. !\Iü.ş j 
!:erek bah:s ~c..r.nı.n 225, plase 
.,ırasile 100, 115 ve 100 kuruş 
\'erdi. 

Altıncı koşu: 

Üçüncü Bolaylr koşusu idi. 
Üç yaşındaki yerli yarım kan 
İngiliz erkek ve dişi taylara 
mahsustu. Ikramiyesi 3000 lira, 
mesafesi 1600 metre idi 

Bay Sait Halimin ahırına 
mensup llhan bu koşuyu kolay
lrkla kazandı. Gene Bay Sait 
Halimin Dilaviz jsmindeki tayı 
gayet kolaylık.la ikinci, Bay Tev 
fik Ali Çınarın Delikanlı ismin 
deki tayı ancak üçüncü olabil-

di. Zam.an 1.50 dakikadır. Müş
terek bahis ganyan 100. plase 
sıra.siyle 110 ve 100 kuruş ver 

T. iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf hesapları 1941 ikramiye planı 

.KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, l Ağustos, 8 lkiıı.citeJırin 

tarUılerlnde y:ı.pılı:r. 

1941 lkramlyelerı 

Yedinci yarış: 

(Handikap) Ergene koşusu 

l adet 2000 L.lık = 2000.-Lire 

• • 1000 • = 3000.- .. 
1 • 700 • - 11500.- • 
• • 600 • = 2000.- • 

8 
33 
~ 

300 

• 
• 
• 
• 

250 • ,.,. 2000.- • 
100 .. = 8500.- • 

l50 • ... 4-000.- • 

20 • - 6000.- • 

di. 1 
idi. Dç ve daha yukarı yaştaki iiimm•!!IB!l!llllll!lmllllillllllE!ll•••••••••• .. 
haliskan İngiliz at ve kısrakla-
ra mahsustu. İkramiyesi 500 u .. 
ra.. mesafe.si 2400 metre idi. 

Koşu başlar ba"' ~ Mis ö-
ne düştü. Fakat l\Ii.muza biraz 
sonra kendisini yakalıyarak ba-
şa geçti. Ve rakiplerini de hay 
hca a~tı. Fakat virajda işler de 
ğişti. En gerilerde koşuyu takip 
eden Bay Ahmet Atmanın Gon 
ca ismindeki al kısrağı fevka· 
iade bir hücum yaparak en ge
riden en öne geçti. Ve iki boy 
ara ile koşuyu kazanmağa mu
vaffak oldu. 

En ağır kilo ile ko::µnn.sma 
raı7men Bay Hasan AJakuşun 
Dandvsi ikinci, Bay Asım Ctr • 
panın- Koımisar.iı ÜQilncü oldu. 
Zaman 2,40 dakikadır. Müşte -
rek bahis ganyan 265, plase 
sıra.siyle 115, 115 ve 120 kuruş 
vıerdi. 

Beşinci ile yedinci •:oşuıar 
arasındaki çifte ba.lı.iste Tar-
72.D - Gonca kombinezonu 100 
kurut'-:.ı. mukabil 710 kuruş ver 
di. 

Y eşilaycıların gezintisi 
Yll!PJay Gen~llk Şubesinden: 

Devlet Demiryoltarı ve -Limanlaril 
işletme Umum idaresi ilanı~ ~ 

Muhammen l::edeli ı:n.000) fü·a olan Takriben 400 m3 .ıhlamur kalas 
15.7.1941 Sal: g1mt; saat:. 15 de ıı:ap~ zarf UBUlU ile Ankarada İdare binasm. 
la satın e.lmıı.caktrr. 

Bu i§e g!rmek ıstiyenlerin (2~25) liralık muvakkat temiııa.t ile kanunun 
tayin ettlğ'ı vesika;an ve tekilllur;ni aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
R'!isliğine verırıelerl lftı1mdır. 

Şartna.melt>" (15{1) kuruşa Ankara, lzınlr, Eaki§ehir ve Haydarpaşa vez. 
nelıırinde satılmaktadır. (5180) 

* ~ * 
Devlet Demir Yo1ıar1 birinci l;ıetme ihtiyacı için cins, miktar, muham. 

me.ı bedel ve ihzar mat.a!Jerinln kilomef:.relerl aşağıda yazılı balAst kapalı 
~ııı.rf usulile ayr ayrı ekSiltmeye çıkarılmrştır. 

Eksiltıne fl.aydarpnşa gar b!naı:ır dahllltıdE. Birtncf İşletme komisyonun
:la 10.7.941 tar:bıne tesadUf eden perşembe gtinü saat 11 den lt1baren srra 
lle yapılacaktır. Eksiltmeye gir~celt?er 2490 No. lu kanunun aradığı evsafı 

tıniz olacak VP temioatlaıını d'l ihtiva eden teklif znrflarnu nihayet saat 
10 a kadar komisyona ,·ermi§ b:ı:unacal:lardır. Ekslltıne gıartnanıesile muka-
vele pro~elc!'! işlclme kalemlnde-ı parı.sız ol>ırak almabillr. (4856) 

Ocak .K1m. MS !IS Tutan muvakkat teminat 

M.000 
148.000 
256.000 
435.000 

6000 
6000 
8000 
8000 

muhammen bedel 
K. 

130 
165 
180 
175 

Lira 

7800 
9900 

14400 
14000 

585 
'143 

1080 
1050 

Sade yağı. 
Sade yağı. 
Sığır etL 
Sığ!r eti. 
Sad2 yağı. 

120.000 
312,000 
19,500 

21/7/941 
22 ,, 941 
25 ı· 941 
25 " 941 
23 ., 941 

(225) 

16 Kars. 
14 Ardahan. 
14 Ardahan. 
11 Ardaha.O 
14 Ardahan 

(5327) 

Aşağıda yazılı !J",evı:ıdm paı::uı.k:a eksiıtınelerl hizalarında yazılı glliı 
ve saatlerde HatJımköJ cıvarınd<t U::ak Tabyede a3lter1 satın alma korrıb 
yonunda yapıla.caktrr. "I'aliplerin belli vakit!.e komisyona gelmeleri. 

GtNSl Mil.tarı thale gün ve saati 

Sığır eti. 
Kuru ot. 
Sığır eti. 
Kuru ot. 

Liralık 

2500 
2500 
2500 
2500 

'(.. ,,, 

4/71941 
4 911 
5 9'1-1 
5,., ,, 

14,30 
11 

12 
t223) (5325) 

ıc toıı ho~~flık P.rık. 18 t·:ın '.ıtyar, 2500 liraır:, Ayşekadın fasulye, 82 
ton sakız ka.b~~ı ahna.cı::ktrr. P~a:.".ı.ıda ekıııtmesı 4.7.941 Cuma günU sa.at 
H _ 15 arasında Hadimköyi.ın l~ es:tı komutanlık bahçesindeki askert satın 
alma koınisyor.unda. yaı Ilacakt1:-. Ta.·plerin belli vakitte komisy.ona gelme.. 
ıeri.. ( 227) ( 5829) 

:f. ~ IJF. 

Beho:.>r rr.etresine ta:ıı.min edilt>I~ iiyatı 119 kuruş oıan 200,000 metre arka 
]anta bez• pazarlıkll• !lir~ııtmeye kor.muştur. İhalesi 4.7.941 Cuma günU saat 
L0.30 da Ankı>ı-ado. M. M V. Saı:ın alma komisyonunda yapılacaktır. 30,000 
metrt>dtn aşağı olmamak üzere n:yrı ayrı te!:llfler de kabul edilir Evsaf ve 
18 rtnamcsi ıırıo kuruşa J..:omisyoncım alınır. 'Ia.liplerin teklif edeceltleri ı:nik. 
tar üzerinden kanunl ~eımnatla:i!u r.elli vakitte komisyona gelmeleri. 

(215) (5265) 

.. ~ * 
1000 ade7 bUyUk sfmer \s& • .ı·:·L ile 1000 adet küçi.lb semer iskeleti ve 

ıooo adet salı:P mabfep· pazarl.ı!'Jn ıntm a.macaktır. Semer iskeletlerin.in 
tıeıherinin muhammı::n bedeli 235 ve ~ .. ka ma'ıfesinin beher çiftinin muha.ın.. 
aıeıı fiyalı 450 kuruştur Ihaleııi 4 7.ti<tl Cuma günü saat 10 da Ankarada Lv. 
A.mirl!ği tıaun aima C{· mi<>.yonurı :r yapı'ac;ıktır Evsaf v~ numuneleri ko, 

mlııyonda. gorliJür. Tı> ,•plerin oe .. i Vdkitte ttml.natlariyle komisyona gel· 
meleri. (213) (5263) 

f- ı:.~enlz Levazım satın ai'ma 
L komf syonu nAnları 

8 Ton Zeytin ·t' :4nt<&i 

1 adet hesap m..l.i ınesL 
Yukarda yazılı u~1.i.İı taneJl Yf.' nesap makinesl 4 Temmuz 941 Cuma. 

gliDU saat 15 te pazar.ıkla alm~:ı.:mr 
tsteklllerln belli gtı.ıı ve sa.a.tt·3 !{wmnpaşada bulu:ıan koml~yonda hazır 

bulunmaları. '(.5321) 

·~* 
Marmara tiSffüba.hri K. Sa.tmalına KomJsyonıınd&n 

İnşaat 
ı - Keşif bE'c!eli 14344,05 Jiraı~en tbaNt olup 24 Haziran 941 gününde 

yapılan kapalı zarf <:ksillmesin.:te tal1bı çıkmayan ve gösterilecek bir mahal.. 
de yaptırılacak olan inşaatın, y.mıdel'. kapalı zarf usulile ekstıtmesi 14 Tem· 
muz 941 Pazartesi gllnU saa.t lo tle l:zmi~te Tersane kapısındaki komisyon 
binasında yapılacaktır. 

2 - Bu i~ ait resim, feruı.1 vr ldart ~artname ile projeler komisyondli 
görülebilir. 

3 - Eksiltmeye ~tirı\k ed !cek isteklilc"in bu gibi işleri yıı.ptıklarına 

dair Nafia roüdUrl'lklerın.len 3..<ıcakıarı -sl;siltmeden Uç gUD ııvvelki ta.. 

rthli- ehliyet vesifiala~ını ve ıorn lira 80 kuruştan ibaret ilk Vıminatlarile 
birlikte tanzim edecelt'erı teklif rnı,kL•ıplarmı belli gl1n ve saatten bir saat 
!vveline ke.dm.· komisyon başlm:tl:~ına vermeleri. (5191) 

~ibi: ASIM US 

Unıum nes:rivab idare eden: 

Basıldığı yer: VA K I T Matbatı81 

~efik A hmP1 ~"'tJP»rtil 

Yeşilay Genc:;llk Şubesillin tertip et.. 
tiğ1 yaz gezintisi 6.7.941 Pazar günü 
yaptlne&k ve 9 vapuru ile Köprüden 
hareket edilerek Sarıyer Şi:fa suyuna 

gidilecektir. 

is anbul DefterdarlıQından : 
Arzu eden .a.zaıarmuzm teşrifleri 

ı:ıca o~unur. 

No: 
Miikellefln 

adı 

1 Öme«- Saraç 
2 Kalivrisis 

ve oğlu 

işi 

otelci 
komisyoncu 

--------, 
VAKiT. 

S Leon !nzelbe:rı,_ 
4 Munas Tab.iha. 

,. 
ihracat 
tuccan 

kuruyemiş~i 

1 

ıJazetede cıun otıtUD yazı "' 
ruımıertıı oUkulru ı:nab.l<.ı.Zdur 

&Hl >l'ıi'E C ARIFESJ 

MeuıJ.eket MemJekeT 
1c;10de dışmoa 

ı\.yllk ~ lM Ilı 
S ay1ıh teo ıu • 
11 •YWl 1111 !120 • 
l Jdlıiı ~00 l«UO • 
l'&rlfedeo B ıl:an BtrUğ'I tçtn 

ayda otuz ıtllrUil c:l1lşlilllı. Posuı 
tıirllğtne gtrmlyeD yerlere aycıa 

vetmtş oeşer Kuruş za.mmecıwr. 
A rıone liaydmJ oııoıren ınell tuı: 

ve LP':;r!IJ Ucretinl atıone parası 
aın ı,ıusta veya na.nKa ue yoUaına 
Ucret:.n.ı ıaare ıı:endı U.Zertne aw 
l'U.rıon~nın ııeı ooıııt.a ınerknıno• 

"A~.n"a e.oone yazıta. 
Adr $ 'legiştırme ucreu <!~ KTO 

lJ..A1lıl V«JK.ETLEKJ 

ııcareı ua.nıarmm santim . sa 
un soncıa.ıı ttlbareıı •un saytaıa 
rmcıa .. o. ıç sa ytaıarcı.a 5tJ Kuruş 

dör<1üncU sayta.aa l; lkıncı ve 
UçnncUde z. tıınrıc1cıe •: oaşlll< 
yanı 11esmece rı liraan. 

BtlyUlt, eo.11 cıevw:ub llllşeu 

renkU Ul\n vereruere ııyn ayn ID 
dirmeıer yapılır ı:tesmı UAnlan:ı:ı 
98Jlt1m sa.tın ::ıo Kuruştur. 

l'leaı1 Mahlyl'f.U> Olrruyaıı 
KUçi.lk UiLıılaJ 

5 Mehmet Nuri 

6 Hir.ist.o ve 
Sabri 

7 Yorgi Avram 
8 Yuvan ve Miha.l 

9 Ali Rıza 

1 O İsmail Cemal 
Bcdestani şe. 

11 Leon hızelberg 

12 
" .. 

13 " " 
14 Muzaffer Orbey 

kahveCi 

peynirci 

komi.syoncu 

.. 
•• 

•• 

" lokanta 
15 Ömer Saraç 
16 Kalivrisis 

otelci 
komisyoncu 

ve oğlu 
17 Necip Kazakya 

1
18 Halıcı Mahdumları 
19 Rahmetullah 

Agayef 
20 Hasan Bekir ve 

21 
Hasan İbrahim 
Har~ton Gerço 

22 Hasan Yusuf 

.. 
" 
•• 

nakliyeci 

yağcı 

manav 

l\.Iahallesl solm.ğı No: 
Tahta.kale Tomruk 3 
Şeyh GeyLini. Kl>prillü han 13 

T.K. 
A.Ç. 

•• 
Ş.G. 

A.Ç. 
A.Ç, 

. 
' 
~ 

it.. 

Ma.naşe han 31 
Karakol 59 

Kamm.pa.şa. 3 
iskelesi 

Köprüaltı bili 

Haıı1r iskelesi 2 
1.'a§Çıl&r 21 

Ş.G. antrepo 23 

A.Ç. Osman Ef. han 11 

T .K. \İ'ena.~e Han 31 

•• 

•• 
Ş.G. 
T.K. 
Ş.G. 

~.G. 
Ş.G. 
Ş.G. 

A.Ç. 

Hacı Mustafa 

Ş.G. 

.. .. 
Valde ha.n 17 

Tomruk 3 
Köprülü han 13 

antrepo 78 
38 

,, 21 

ka.nts.r oca.m :s 

Balıkpazar 89 

Bahçekapı 82 

Matrah 

Asgari v. .. 
2286 06 

700 00 

466 1i 

1400 00 

7200 00 
2250 00 

Terkin 

Kazanç 
Lha Ku. 

44 38 
95 41 

274 32 
84 00 

56 00 

168 00 

930 00 
157 50 

Buhran 
Lka. Ku. 

8 88 
19 08 

54 86 
16 80 

terkin 930 mali 

29 21 5 84 

Ceza Sene!'!.> 
Lira Ku. 

. 938 
939 

938 
99 12 938 

11 20 

168 00 

933 

931 

932 
929 

İhbarnamesi 

11-31 i.ncj 
16-2 .. 

45·1 
14.-31 

,, 

17-13 üncü 

1-20 ,_ 

27-1 ,, 
30, 12. 930 2 et. 

1711 

937 takvim 
:masrafa ithal 

938 ta.kvim 

nıalnıemuru temyizi 
27. 4. 1936 - 7550 şube 

temyizi vardır. 
936 mal.memuru temyizi 

13. 7. 1939 - 9953 
y?lt hesaplarında fazla zubur eden 494,60 lira.nm 
seıbe.binin bildiril mesi. 

yılı hesaplarını ha vi defterin.in on. beş gün ~de 
'i:bra.zı:. 

933 - 934 ve 935 mali seneleri vergiler.inde temyiz b<rzma ka.nm. 
938 yılı deıfterlerinin 15 gün içinde ibrazı. 

937 senesi defterlerinin 15 gün iç:i.nde ibrazı.. 
938 ve 939 t.akvim yıllan defter !erinin 15 gün içinde~ 

938 takvim yılr defterlerinin 15 gün içinde ibrazı. 
936 mali senesi vergisine şifahi izahat daveti.. 
936 mali senesi 16. 8. 1939 - 72 sa.yılı tadila.t kooıjgyonu kara.ı1. 

932 senesi vergisine §ifahl iza hat daveti. 

933 mali yılı vergisi ha.kkmdald komisyon kııı.n.l'I 9e malmemu"1 
temyizi. 

929 malt yılı vergisi ha.k.kmda 6. 2. 1941 - 83741 &aydı .tMdft b-
rarı .• 

BfT doot9 !tO: 1~ 1etaın ~ D<: Emir.iS.ıli rn;;liyc ı;ıub~!'i mük .... 1 leflerlnden yukanda adı ve işi tlcaretgılb adresleri yaz~lı şahıs !ar terki tiearetıe yeni adrCelerini 
1efıısı t>:I 1nr• 1 Hw 11' ve OD bildirmem'ş ve tebliğe salahıyet.li bir k'mse güstermEnri.ş ve ynpılan araştırmada da buluuamamxş ol duklarmdan lrlza.larmd& göeterllen 
_1.Qr.a.sı-ı:'.ı·v-ıc ... uru.ş--t ... ur ______ ~J yıllara ait kazanç, buhran vergile ıi ve z.amlarile buna ait ihbarna melerin davetna.'!leleri bizzat ken dilerine tebliği mümkün olmamJt 

trr. Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine Wvti kan tebliğ yeriıle geçmek üzere il.An olunur, (531&) 

,.,.._ 0----------
' YIPLAR 

Samsun gU.mrUğünden almış oldij 
ğınmv:: 152 sayılı ve 1.7.940 taı1hli ~ 
caret beyannamesini zayi ettik. Yeti 
sini alacağnnızdan eskisinin hllklll 

yoktur. 
Sam sun Vapuru Acentesi. (~ 

* :r. * 
Ankara Cebeci Askeri ha.stahe.Jı~ 

sinden aldtğım askerlik tezkerem il• 
Taşköprliden aldığım nfifus U~rdrıf 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan ef 

kisinin hllkmU yoktur. 
Çengel.köy: Knleft Taşocağ'ı 1 
nnma.rada. Ta§köprillll MehıJJf1 

oğla Murad Boztepe S27 doğtnrrıl1 

(S6•05l 

Beşlktaş Birinci Sallı Hukuk ıtJ' 
kimliğinden : 

941/169 
Muhlis öroğlm Adana Emni~ 
MUdUrll Turnail Hakkı nezdilldl 
Su işleri mtıhendisi olup nAJt' 
ikamctgA.hI meçhul. 

ZUhtU Çubukçuoğlu tara!md811 • 
leyh in ize açılan alacalı: dl!. va.smda ııı1> 
teaddit defa tebliğata rağmen ıns.JI. 
kemeye gelmediğini.zden gıyabmııd' 
devam eden mahkeme n e t i c e ' 
s i n d e Esbabı subutiye oıatll~ 
ibraz oluna.n kontura.t ve seD8f; 

teki ımzalarm sl.ze ait lllduğu vuıııı; 
ehlinden alma.n rapordan anıaşııııılf 
tır. Binaenaleyh 82 Ura 80 lru~ 
19.9.1940 tarihinden itibR.ren ~ 
faiz ve 951 kuruş nıuha.keme Dl~ 
flle birlikte tahsiline karar vertııxı* 
tir. lşbu karara ııek .- gün içinde itİ' 
raz etın.ed.lğintz takdirde btlkllm kel' 
bl ka.ttyet edeceği tebliğ ma~ 
kainı olmak üzere 2() gün mUdde 
UAn olunur. (364~ 

lst MJbuJ Asliye l.Z n.d Hukuk -"' 
k emeslnden: 

940/1292 
Müddei: Safiye. P 
Müddeialeyh: KAznn Oğın:: Si 
keoide Kalkavan zadeierin a.ı-
taııaray 11a.purwıd8 .Ate!IÇt. " 

Mtlddel Safiye tarafmt;lan mU<ldelflf 
leyh Kbım aleyhine açılan bO§&llııı• 
davası içtn mUddelaleyhln 27.6.9U Cll' 

. ,#A~ 
ma gUnU saat (14) te mahkemellW""I 
hazır bıh'iınması lüzumu ilA.nen tebll 
edilmesi Uzerine muına!leyhln o gU1I 
gelmemesi veya bir vekil gönderıı1~ 
mesine mebni hakkında. (davacın 
şahitleri aleyhinizde phadette bulııl" 
muşlardır.) Gıyap kararı ittihaz oıu; 
muş ve imlA kılman bu karara a.ı.t 
barna.menin bir nUshası da ma.Jılte~ 
divıuıhanesine ıuntmı~ ve keyiiYet 
on beş gün müddetle ilft.nı için ~ 
katın 18.7.941 Cuma gUnü saat (l 8 
şe bırak.rlmış olduğu tebliğ yerııı 
geçm~k üzere ua.n olunur. (36~ 

Raşit Rıza TiyatTosıı 
8 u ak<jam Bağlarbaşmda, yana el" 

!Jllm Kadıköy Süreyyac1$: 
- BOB ST1L-

Komedi (S) perde 
Halide Pişkin temsillere iştirAJı: ctlS' 

cektir. 
--0--

Beyoğlu Halk Sinemal', 
Bugll.n matine 11, de, gece 8,SO ~-
1 - MMdne adam. Seri T ekJnlll 

birden. 
Z - D olu dizgin. (Kovboy). 

_____ ..... ,__ ________ ~_. 
BORSA 

- lstanbul 1-7-941 
~E KLER _____. 

l Sterlla 
100 Dolar 
lGO FNI. 

ıs."1 
J%9.c;ı16 

100 LINt -
100~ .._ ao.JO 
l OI l"IOf'bl -

tOO Belp -
100 Drahmi -

·~ LPn ,.. ~ 
100 ()'* il.rom 
100 p_.,. 
111 Dcııtl , ..... 
... a.,. 
... Dl.-
100 T• 
111 tawıc ~ 

' --
--

... llullıie --

A!tm: ~ 
. nRAlll VB TA.liViiA'l' 

1s.SIS -


